E
EBED-MELEK
Jer.
etiopiern E. , en hovman
bjöd konungen etiopiern E .
tog då E. männen med sig
etiopiern E. sade till Jeremia
säg till etiopiern E. : Så säger

38:7
38:10
38 :11
38:12
39:16

EBEN-HAESER

hebr. hjälpens sten el. hjälpsten .
1. En ort nära Afek på Saronslätten,
där israeliterna blev slagna av filisteerna och Herrens ark blev tagen.
I.Sam.4:1; 5:1.
2. En sten, som Samuel reste mellan
Mispa och Sen till minne av segern
över filisteerna. I.Sam.7:l2.
EBENHOLTS

Hebr. hå!:mim av egypt. hebni ; grek.
ebenos. Ett hårt, tungt träslag, svart
eller rödgrönt till färgen. Ebenholts
är kärnveden av tropiska Diospyrosarter. Becksvart ebenholts kommer
från Diospyros ebenum, som växer i
Indien. Ebenholts levererad as till fe-

mClerna av dedaniterna vid Persiska
viken. Det nämnes tillsammans med
elfenben , och då som -nu var det vanligt att förse föremål av ebenholts
med inläggningar av elfenben. I forntiden användes det av egyptier, greker och romare som material till
finare möbler eller till gudabilder.
EBENHOLTS
e. tillförde de (Tyrus )

Hes. 27:15

EBER

hebr. den som är på andra sidan.
1. Semiten Selas son, fader till Peleg
och Joktan och hebreernas ('illrim)
stamfader. Dessa semitiska folkstammar benämnes i 4.Mos.24:24 Eber
och bodde ursprungligen öster om
Eufrat, jfr Jos.24:2 .
EBER
stamfader får alla E. s söner l.Mos.10:21
Sela födde E.
10:24
åt E. föddes två söner
10:25
Sela var 30 år .. : född e ha n E.
11:14

II

Berget Ebal sell från Samaria.
EBAL

EBAL

hebr. kal el. bar. Ett 940 meter högt
berg i Efraim på nordöstra sidan av
Nablus (Sikem). Det något lägre
Gerissim ligger mitt emot Ebal. Enligt det påbud, som gavs genom Mose
och de äldste vid intagandet av löfteslandet, byggde Josua ett altare åt
Herren på Ebal efter det att folket
hade kommit in i Kanaan. På altaret,
som var byggt av hela stenar, på vilka
Moselagen hade inristats, offrades
brännoffer och tackoffer. Lagen lästes nu upp för hela församlingen .
Därefter uttalades välsignelsen och
förbannelsen, alldeles som Mose hade
påbjudit. Medan välsignelsen uttalades från Gerissim av stammarna
Simeon, Levi, Juda, Isaskar, Josef
och Benjamin, blev förbannelsen uttalad från Ebal av Ruben, Gad, Aser,
Sebuion, Dan och Naftaii. Jos.8:30
-35, jfr 5.Mos.27.
Ebals nuvarande namn är Djebel
es-Semali.

hebr. kal el. bar.
1. Sobals son och därmed avkomling
till Esau. l.Mos.36:23; I.Krön.l:40.
2. Son till Ebers son Joktan och därmed avkomli ng till Noas son Sem.
I.Krön .l:22. Se: Oba!.
EBED

hebr. tjänare el. slav.
1. En familjehuvudman bland Adins
barn. Esr.8 :6.
2. Fader till Gaal.
EBED
Gaal, E. s son,
Gaal , E. s son,
höra vad Gaal,
Gaal, E.s son,
Gaal, E.s son,

kom nu dit
Dom.
sade: Vad är
E. s son, hade sagt
och hans bröder
kom ut och ställde

9:26
9:28
9:30
9:31
9:35

EBED-MELEK

EBAL
E. platsen fOr förbannelsen 5. Mos. 11:29
på berget E. resa dessa stenar
27 :4
förbannelsen på berget E .
27 :13
ett altare på berget E.
Jos. 8:30
andra hälften mot berget E .
8:33

hebr. konungens tjänare el. slav. En
etiopisk eunuck i tjänst hos konung
Sidkia. Han befriade profeten Jeremia från den brunn, som konungen
hade låtit kasta honom i. När profeten senare var inspärrad i fängelsegården , kom Herrens ord till honom
om att Ebed-Melek skulle räddas
från den olycka, som skulle komma
över Jerusalem.
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Ecce homo-bågen i Jerusalem , där Pilatus ställde fram Jesus med orden:
Ecce homo (se mannen).
1095
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Ebes-Ed
sedan Sela hade fött E., levde
11 :15
När E. var 34 år gammal
11:16
sedan E. hade fött Peleg
11 :17
Sela f6dde E.
1. Krön. 1:18
Men åt E. föddes två söner
1 :19
E., Peleg, Regu
1 :25
Falek, som var son av E.
Luk. 3:35

2. En man av Gads stam. 1.Krön.
5:13.
3. Benjaminiten Elpaals äldste son.
l.Krön.8: 12.
4. Son till benjaminiten Sasak. 1.
Krön.8:22.
5. Överhuvud för prästfamiljen Amok.
Neh.12:20.
EBES

hebr. möjl. glänsande, skinande. En
av de sexton städerna i Isaskar. Jos.
19:20.
EBJASAF

hebr. min fader har samlat el. samlandets fader. En av Koras söner.
Se: Abiasaf. l.Krön.6:23,37; 9:19.
EBJATAR

hebr. överflödets fader. Son till översteprästen Ahimelek i Nob, av Elis
ätt. Ebjatar var den ende, som kom
undan vid Sauls blodbad i Nob, varvid åttiofem präster dödades, I.Sam.
22:11-20. Han flydde till David i
Kegila, medförande den prästerliga
efoden, 23:6; 30:7, och följde sedan
denne. När David hade blivit konung,
blev Ebjatar jämte Sa dok insatt som
överstepräst, 2.Sam.1S:24-29,35; 17:
IS; 19:11; 20:25. Vid tronstridigheterna under Da vids sista år stod
Ebjatar på Adonias sida, l.Kon.1:7,
19,25. Sedan Salomo hade blivit konung avsatte han därför Ebjatar och
förvisade honom till hans jordagods
i Anatot, 2:26 f.

då Abraham gav Abimelek sju lamm,
l.Mos.21 :30. Substantivet 'ä/ä, ofta
övers. förbannelse, och motsvarande
verb sättes i samband med 'el, Gud,
och är beteckning för en kraftigare
form av ed. Man binder Gud såsom
borgensman för löftet eUer försäkran,
och som hämnare av brott och svek,
3.Mos.5:1 ff.; 4.Mos.5:23; Jes.24:6;
Sak.5:3. Ordet betecknar också ett
edsvuret förbund, 2.Sam.21:7, jfr 1.
Sam.23:18.
Grekiskans ord för ed i N.T. är
hOrkos. Det förknippas av somliga
med hhkos, stängsel, skrank. Eden
är likasom ett stängsel, inom vilket
den som förpliktar sig, stänger sig
inne. Vidare förekommer i grundtexten verben omnyein, svärja, och
anathematizein, förbanna. Jfr Matt.
26:70-74, där vi i Petri trefaldiga
förnekelse möter en stegring från en
enkel försäkran till en ed (h6rkos),
som ytterligare förstärktes genom att
han begynte» förbanna sig och svärja.
(katathematizein kal omnYein).

faringssätt brukades inför prästen vid
behandling av fall, då hustrun misstänktes för otrohet, 4.Mos.5: 19-22.
3. Skriften visar, att Gud själv ofta
bekräftat sina utsagor genom ed. Han
svär vid sig själv, emedan han icke
har någon högre att svärja vid, Hebr.
6:13. Han svär vid sin helighet, Ps.
89:36, vid sitt liv, Hes.33:11, vid sitt
stora namn, Jer.44:26.
Gud binder sig med en ed vid sitt
ord, Hebr.6:13-18. Sina löften till
patriarkerna bekräftar han genom ed,
I.Mos.50:24, likaså löftena till Davids konungahus, Ps.89:19-38,SO.
Hans löfte om och till den messianske
prästen och konungen beseglas också
med ed, Ps.110:4. Jesus Kristus är
uppfyllelsen av de edsvurna löftena,
Luk.I:68-73; Apg.2:30; Hebr.7:2021. Löftet om det kristna hoppets
fullbordan är bekräftat med en ed,
Hebr.6:17-18. Guds ed avser att bekräfta den absoluta sanningen och
tillförlitligheten i hans ord i syfte att
hjälpa hans folk att förtrösta på hans
frälsningslöften, Jes.45:23-2S. Med
sin ed understryker han också oryggligheten i sina utsagor om tuktan och
straff för olydnad mot hans ord och
hans Messias och den frälsning han
erbjuder, Ps.110:4-6.

alltid så verklig och så nära, att både
för honom och för andra blir tal
och handlande lika bindande och tillförlitligt som om det stode den högtidligaste ed under. Den kristnes ja
och nej är nog. Eden blir här överflödig. I den kristna församlingen
kan detta undantagslöst praktiseras,
emedan Jesu normer och krav där
accepterats såsom grundlag. I ett
samhälle åter, bland en grupp av
människor, där detta inte är fallet,
kan eden ej avskaffas eller anses oberättigad.
Ed

Skulle avläggas
Vid Guds namn allenast, 5.Mos.
6:13; 10:20; Jes.65:16. I sanning,
rätt och rättfärdighet, Jer.4:2.
Kunde användas
Vid ingående av förbund, l.Mos.
26:28; 31:44,53; l.Sam.20:16,17. Avgörande av rättsliga frågor, 2.Mos.
22: 11; I.Kon.8:31-32. Lojalitetsförpliktelse, 2.Kon.ll :4; Pred.8:2. Förbindande till trohet mot Gud och
helig tjänst för honom, 2.Krön.15:
l4,IS; Neh.10:29. Till bekräftelse,
Hebr.6:16.
Fick icke användas
I obetänksamhet, 3.Mos.5:4. I förbindelse med avgudar, Jos.23:7, skapade ting, Matt.5:34-36; Jak.5:l2,
eller falskeligen, Sak.8:17.
Exempel: Förhastade och tanklösa
eder. Josua, Jos.9:IS,16. Saul, I.Sam.
14:24 ff. Herodes, Matt. 14:6-1 1.

1. Hebreiskan brukar två olika termer för ed. Substantivet sebu'ä hänger liksom verbet säba' samman med
s~!:!a', sju, det helig; talet, som ofta
förekommer i edsritualen. Att handla
genom sjutal innebar att handla i
förbindelse med Gud. Högtidliga
överenskommelser eUer eder åtföljdes
ofta aven sjufaldig handling, såsom

2. Edens former är många. Man
kunde svärja vid Gud: .Så sant Herren lever», I.Sam.20:3; 14:39; 19:6;
2.Sam.15:21; l.Kon.18:10. »Herren
vare vittne meUan mig och dig», 1.
Sam.20:23; l.Mos.31 :50; jfr Rom.l:
9; Fil.1 :8; Jer.42:5. »Gud straffe mig
nu och framgent», I.Sam.14:44; 2.
Sam.3:9; Rut 1:17. Se även l.Mos.
31:53. Man kunde också svärja vid
Herrens namn, l.Mos.14:22;-S.Mos.
6:13; 10:20; Dom.21:7; Jer.12:16.
Då man fruktade för att i dagligt tal
använda Guds namn, svor man vid
ting, som på ett eUer annat sätt stod
i förbindelse med honom, exempelvis himmelen, Matt.5:34; 23:22, jorden, Matt.5:35, Jerusalem, Matt.5:3S,
templet eUer föremål i detta, guldet,
altaret, offergåvan, förbundsarken,
Matt.23:16 ff. Man kunde också
svärja vid änglarna (Josefus). Ibland
svor man vid konungens liv, l.Sam.
17:55; 2S:26; 2.Sam.ll:ll, eUer vid
dens liv, som man hänvände sig till,
l.Sam.l:26; 20:3, eUer vid sitt eget
huvud, Matt.5:36. Svärjande vid andra
gudar var mycket vanligt men betraktades såsom avgudadyrkan och
dömdes mycket strängt.
Själva edsavläggelsen försiggick
också under mångskiftande former.
Man lyfte exempelvis handen mot
himmelen, l.Mos.14:22; 5.Mos.32:40;
jfr Hes.20:5. Vittnena i en domstolsförhandling lade ibland händerna på
dens huvud, i vilkens sak de vittnade,
3.Mos.24:14. En gammal sed var att
vid edsavläggelse lägga sin hand
under dens länd, till vilkens förmån
man svor sin ed, l.Mos.24:2,3,9.
Stundom avlades eden inför Herrens
altare, I.Kon.8:31; 2.Krön.6:22, eller, om man befann sig borta från
Jerusalem, i det att man vände sig i
riktning mot den heliga staden och
helgedomen.
En ceremoni vid edsavläggelse bestod i att ett offerdjur delades i tvenne hälfter, vilka placerades mitt emot
varandra, varefter man gick fram
meUan dessa, I.Mos.15:10; Jer.34:18.
Innebörden häri var bl.a., att ett
brott av edsförpliktelserna skuUe
medföra, att offerdjurets öde skuUe
drabba den skyldige.
Under rättegång synes tillvägagångssättet ha varit det, att domaren
uttalade eden eUer besvärjelsen, varvid de personer det gällde, stadfäste
detta med sitt amen, »det är fast el.
visst.. Motsvarande grekiska uttryck
är det Jesus använder inför Stora
rådet: sy eipas, »du har själv sagt
det», Matt.26:64. Ett liknande för-

5. Den kristne och eden. Den kristna
kyrkans historia visar exempel på
riktningar, vilka utifrån sin tolkning
av Matt.5:33 ff. hävdat, att ed icke
är tillåten för kristna, vare sig bekräftande ed vid rättegång eller en
ed, som förstärker en utfästelse eUer
ett löfte. Kristna av skilda riktningar
har därför framstäUt krav på edens
avskaffande och ersättande med en
på heder och samvete grundad försäkran.
N.T. visar, att ed inom rätta gränser kan vara legitim. Kristus själv erkände myndighetens rätt att avkräva
ed och avlade sådan inför Stora rådet, Matt.26:63-64. Se också 2.Kor.
1:23; Gal.1:20.
Jesu uttalande i Matt.5:33 ff. gäller ed och svärjande i den dagliga
umgängelsen. Orientens folk var stora
svärjare. Jesus går emot det lättsinniga svärjandet i det privata livet.
Jakobs uttalande mot svärjandet, Jak.
5:12, har samma bakgrund. Vådorna
a v syndfyUt, förhastat svärjande illustreras i Skriften på flera ställen,
l.Sam.14:23 ff.; Matt.14:6 ff.; 26:
72 ff.; jfr Apg.23:12 ff.
För den kristnes samvete är Gud

ED
1. Mos. 21:23
1 lova mig nu här med e.
1 eftersom de båda där glngo e.en 21:31
24:3
1 (Abraham:)taga en e.vid H.
2 fri ifrån denna din e. till mig
24:8
24:9
1 lovade (Abraham) detta med e_
24:37
1 tagit en e. av mig
24:41
3 sksl1 du vara löst från din e.
24:41
3 skall du vara fri Ifrån e.en
25:33
1 Så giv mig nu din e. därpå
25:33
1 (Esau) gav hm sin e.
2 den e. s. jag har svurit Abraham 26:3
3 Lät oss giva varandra en e..
26:28
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EBJATAR
E., kom undan
1. Sam. 22:20
E. omtalade för David
22:21
sade David till E.: Jag förstod
22:22
E., Ahimeleks son, flydde
23:6
till prästen E. : Bär hit efoden
23:9
David sade till prästen E. : Bär
30:7
Då bar E. fram efoden till David 30:7
Ahimelek, E.s son,
2. Sam. 8:17
varvid också E. kom ditupp
15:24
E. s son Jonatan ... må följa
15:27
förde ••• E. Guds ark tillbaka
15:29
har du ju ock .•• Sadok och E.
15 :35
meddela prästerna Sadok och E.
15:35
Sadok har Ahimaas och E. Jonatan 15:36
Husai sade till Sadok och E.
17:15
19:11
bud till Sadok och E.
20:25
Sadok och E. voro präster
begynte underhandla med E. 1.Kon. 1:7
har inbjudit .•. prästen E.
1:19
1:25
inbjudit ••. och prästen E.
kom Jonatan, prästen E. s son
1:42
begära konungadömet .•. åt E.
2:22
till prästen E. sade konungen
2:26
Så drev Salomo bort E.
2:27
konungen satt i E. s ställe
2:35
4:4
Sadok och E. voro präster
David kallade till sig ••• E. 1. Krön. 15:11
och Abimelek, E.s son .•. präster 18:16
i närvaro av ..• E. s son
24:6
Efter Ahitofel kom .•• och E.
27:34

EBRON

hebr. som är på el. leder till andra
sidan. Gränsstad i Aser, nära Rehob.
Några handskrifter har här namnet
Abdon, se d.o. Jos.19:28.
ED

Se även: Svärja, förbund, löfte, säkerhet, falsk, edsförbund.
Ed

4. Eden röjer det högtidliga allvaret
i människors ord, då den sättes i förbindelse med Gud. Sedan den en
gång uttalats, är den oåterkaUelig.
Att svärja falskt, att ej uppfylla löftena' att dölja eller förvränga sanningen innebär en allvarlig synd och
skapar en situation, som kan få
ytterst ödesdigra konsekvenser, ja,
leda till död och undergång. Se
t.ex. 2.Mos.20:7; 3.Mos.19:12; Jos.
9:19-20.
Att nämna Guds heliga namn i
förbindelse med sin ed, sitt löfte eller
sin försäkran innebär att överlåta åt
Gud plikten och ansvaret att ingripa
i fall av brott eller falskhet. Sak.5:3 f.
visar, att Gud verkligen ingriper under dylika förhållanden. Eden brukades just därför i betydelsefulla
men svåra fall, där vanlig undersökning och mänskliga resurser visade
sig otillräckliga för att uppnå klarhet
om verkliga förhållandet, 4.Mos.S:
II ff.; Matt.26:63-64 etc., eller då
man vid överenskommelser och löften löpte stora risker, Jos.2:12-20; 1.
Mos.21:31; Hes.17:13 ff.

ED

1) Sä~a',

VJ

'Ii

nif. svärja, avlägga ed; här övers.
lova med ed, gå ed, giva sin ed, bekräfta med ed, betyga med ed, svärja
en ed; hit. låta svärja, låta någon avlägga ed, taga en ed av, binda el.
förplikta med ed. Verbet har samband med räkneordet säba', sju. Jos.
6:26 ordagrant: Och J;sua lät vid
den tiden svärja och sade; PS.132:11
Herren har svurit David trofasthet.
Se: Besvärja 1, Dy( 2.
2) se~u'ä, n~·1:) tP
ed, besvärjelse; av: sä!2a', se l; Dom.
21:S, se Dyr l. Se: Besvärja 4.
3) 'älä, n?~
(subst.) ed, förpliktelse; förbannelse.
Se: Exempel l.
4) 'älä, n7X
(verb) sväda, avlägga ed; förbanna;
hif. låta svärja, binda med ed.
S) utf. ord.
Ps.15:4 ordagrant: och ändrar sig
icke.
6) horkos, 15 p K o ~
ed. Ordet förekommer också i Jak.
5: 12, där det ordagrant står: svärjen
icke ... ej heller någon annan ed. Jfr
horkizö, se Besvärja 6.
7) Matt.23: 16, 18 ordagrant: är han
skyldig (förpliktad).
8) omnyö, 6).1 v (j w
svärja; med ed lova el. försäkra.
9) anathematizö, &v a e E: ).I a T f l; w
förbanna, förplikta med ed, här övers.
förplikta med dyr ed. Se: Dyr 6.

Eden--Edom
6 den s •• ej bryter sin e.
Ps. 15:4
l med e. har jag lovat min tjänare 89:4
l vad du lovade David med e.
89:50
2 (H. tänker) på sin e. till !sak
105:9
l (David) svor H. en e.
132:2
l H. har svurit David osviklig e. 132:11
2 den e.s skull s.du svurit Pred. 8:2
l alla tungor giva sin e.
Jes. 45:23
2 e. s.jag svurit edra fäder Jer. 11:5
32:22
l s.du med e.hade lovat
1 gav kon.SldkIa Jeremia sin e.
38:16
l ocb deras män sin e.
40:9
l gav jag dig min e.
Hes. 16:8
16:59
3 du hade ju föraktat e.en
17:13
3 lät honom avlägga e.
3 konung .. vilkens e.han föraktade 17:16
3 Eftersom (Sldkla) föraktade e.en 17 :18
3 (H.:)jag skall förvisso lAta min e.17:19
5 upplyfte jag min band till e.
20:5
5 jag upplyfte min band till e.
20:5
2 de hava ju heliga e.er
21:23
Mlka 7:20
1 ss. du med e.bar lovat
2 lIlsken Icke falska e.er
Sak. 8 :17
6 Du skall hålla din e.
Matt. 5:33
6 med en e.lovade
14:7
14:9
6 för e.ens och bordsgästernas
7 då är han bunden av sin e.
23:16
7 då är han bunden av sin e.
23:18
6 nekade (Petrus) med en e.
26:72
Mark. 6:23
8 (Herodes)lovade med e.
6 för e.ens och för bordagästernas 6:26
6 med e. hade lovat vår fader Luk. 1:73
Apg. 2:30
6 att Gud med e. hade lovat
9 förpliktade sig med dyr e.
23:12
23 :14
9 Vi hava med dyr e. förpliktat
9 med dyr e. fllrpliktat sig
23 :21
9 gllllde den e. s.han svor
Hebr. 3:18
6 e.en tjänar dem till bekräftelse
6:16
6:17
6 lade (Gud) därtill en e.

EDER"

l svuro de varandra e.en
26:31
Jakob svor e.en vid hm
31:53
Giv mig din e.diirpA
47:31
(Josef) gav hm sin e.
47:31
Min fader bar tagit en e.
50:5
begrav din fader. efter den e.
50:6
Iland s.han med e.har lovat
50:24
l Josef tog en e. av I. barn
50:26
1 s.han med e.bar lovat
2. Mos. 13:6
1 sS.han med e.har lovat dig
13:1l
1 (Josef) hade tagit en e. av I.
13 :19
2 skall det komma till en e.
22:1l
5 denna e. skall ägaren amaga
22:1l
1 At vilka du med e. vid dig sjlllv
32:13
Iland s.jag med e.har lovat
33:1
4.Mos. 5:21
2 med fdrbannelsens e.
11 det land s.du med e.bar lovat 1l:12
1 det land s.han med ed hade lovat 14:16
l det land s.jag med e.bar lovat
14:23
2 Om ngn svär en e.
30:3
2 med e. förbinder sig
30:1l
1 det land s.jag med e.bar lovat
32:1l
Iland s.H.med e.har lovat 5. Mos. 1:8
l goda land s.jag med e.lovat
1:35
l förbund •• med e. bekräftat
4:31
Iland s.han med e.bar lovat
6:10
l goda land s.H.med e.bar lovat
6:18
Iland s.han med e.bar lovat
6:23
7:8
2 bålla den e. s. han svurit
l vad han med e.lovade dina fäder 7:12
Iland s.han med e.bar lovat
7:13
Iland s.H.med e.bar lovat
8:1
l förbund s.han med e.bar IngAtt
8:18
9:5
l uppfylla vad ban med e.lovat
l med e. bar lovat deras fäder
10:1l
l s.H.med e.har lovat edra fäder 1l:9
l det land s. H. med e. bar lovat
11 :21
13 :17
l ss. han med e. har lovat
l med e. bar lovat dina fäder
19:8
Iland s. H. med e.bar lovat
26:3
l ss. du med e.lovade våra fäder
26 :15
28:9
l ss. han med e. bar lovat dig
Iland s.H.med e.bar lovat
28:11
29:13
l sil.han med e.bar lovat
30:20
l låDd s.H.med e.har lovat
Iland s.H.med e.bar lovat
31:7
Iland s.jag med e.har lovat
31:20
l i det land s.jag med e.lovade
31:21
l det land s.jag med e.har lovat
31:23
l s.jag med e.har lovat Abraham 34:4
Iland s.jag med e.lovat
Jos. 1:6
l (Rabab:) loven mig nu med e.
2:12
2 VI vilja vara fria ifrän den e.
2:17
2:20
2 (spejarna) fria ifrän den e.
l land s. han med e. hade lovat
5:6
l ss. I med e. baven lovat (Rabab)
6:22
1 lät Josua folket svärja denna e.
6:26
l11övdlngar gåvo dem sin e.
9:15
l bövdingar hade givit dem sin e.
9:18
l givit dem vår e. vid H.
9:19
9:20
2 förtörnelse •• för e.ens skull
1 betygade Mose på den dagen •• e. 14:9
Iland s.han med e.hade lovat
21:43
l ss.han med e.hade lovat
21:44
l s.jag med e.hade lovat
Dom. 2:1
15:12
l (Simson:) given mig nu eder e.
2 man hade svurit en dyr e.
21:5
l med e.betygat om Elis
l. Sam. 3:14
4 band SauJ folket med följande e. 14:24
14:26
2 folket fruktade för e.en
l ha fader band folket med e.en
14:27
14:28
l bundit folket med en dyr e.
l David betygade med e.
20:3
l lova mig nu med e. vid H.
24:22
24:23
l Då svor David Saul denna e.
l svor SauJ henne en e. vid H.
28:10
l Lova mig med e. vid Gud
30:15
l s.H.med e.har lovat
2.Sam. 3:9
l David betygade med e.
3:35
l konungen gav (SImel) sin e.
19:23
l fastän I. barn givit dem sin e.
21:2
21:7
2 skonade Mefiboset .. fdr den e.
l Har du icke med e.lovat l. Kon. 1:13
1:17
l lovat din tjänarinna med en e.
1:29
l betygade konungen med e.
l (David:) ss. jag lovade dig med e. 1:30
l Salomo måste lova mig med e.
1:51
2:8
l med en e. vid H.lovade
2:23
l Salomo betygade med e. vid H.
2:42
l Har jag Icke bundit dig med e.
2 Icke aktat på din e.vld H.
2:43
3 och man ålägger hm en e.
8:31
l av det riket tagit en e.
18:10
1 tagit en e. av dem
2. Kon, 11:4
l Gedalja gav dem •• sin e.
25:24
l. Krön. 16:16
2 hans e. till !sak
2.Krön. 6:22
3 man ålägger hm en e.
15:14
l de gåvo H. sin e. med bög röst
15:15
2 bela Juda giadde sig över e.en
36:13
1 tagit e. av (SldkIa) vid Gud
l Esra tog en e. av de översta Esr .10:5
l (I.) gingo e.en
10:5
l jag tog en e. av (ädlingarna) Neh. 5:12
21 Juda gm e.förbundna med hm
6:18
3 giDgo e. och svuro
10:29

hpbr. (nr l) 'e!!än, ljuvlighet, (nr 2)
'ådän, behag.
1. Benämning på det område, där
lustgården var belägen. Det hebr. ordet 'Män har troligen samband med
baby!."" edinu, slätt. Lustgården kallas
omväxlande Edens, Guds eller Herrens lustgård. Uttrycket .Edens lustgård., gan 'e!!än, l.Mos.2:1S, återges
av Septuaginta med paradeisos, som
annars vanligen står som översättning
av gan, lustgård, t.ex. v.8. I 3:23-24
återger Septuaginta 'e!!än med tryphe,
ljuvlighet, behag; jfr Ps.36:9 (.din
ljuvlighets ström.).
Edens exakta läge är omöjligt att
fastställa utifrån skildringen i l.Mos.
2:8 ff. Här berättas, att .Herren Gud
planterade en lustgård i Eden» (gan
be'e!!än). Härav framgår, att lustgården låg i men ej var identisk med
Eden, som alltså bör uppfattas som
beteckning för ett större område.
Ordet .österut» (mi~ä!!äm) kan antingen fattas så, att lustgården låg
i östra delen av Eden eller att Eden
låg österut ur berättarens synpunkt.
Meningarna går isär, nar det gäller
identifieringen av floden och dess
fyra »grenar. (rasim, ego = huvuden,
toppar, begynnelser). Två av dessa,
Hiddekel och Frat, brukar oftast uppfattas som identiska med Tigris och
Eufrat. När det gäller de två andra
flodgrenarna, Pison och Gihon, råder större oenighet. Avgörande är,
hur man lokaliserar de länder, som
de nämnda floderna säges omflyta,
Havila och Kus, se d.o. Det vanligaste är, att man förlägger Edens lustgård till södra Mesopotamien. Då
uppfattar man Pison och Gihon i
regel som kanaler eller bifloder, som
förbinder Eufrat och Tigris. De fyra
• grenarna. betraktas i så fall närmast
som flodarmar, vilka förenades i en
huvudfåra, som utmynnade i Persiska viken, vilken i äldre tid sträckte
sig betydligt längre norrut än nu.
Enligt en annan huvudgrupp av teorier förmodas de fyra .grenarna.

EDER
hebr. hjord.
1. En av benjaminiten Berias söner.
l.Krön.8:1S.
2. En son till leviten Musi. l.Krön.
23:23; 24:30.

EDOM
hebr. röd. Ett land sydost om Palestina, omfattande Arabadalen, mellan
Döda havet och Akabaviken, samt
bergstrakterna på båda sidor. Det
gränsade mot Arabiska öknen, Moab,
Juda och Sinai-halvön. De viktigaste
städerna var Bosra, Sela, Maon, Teman, Elat och Esjon-Geber. Landet
var kargt men hade rika förekomster
av järnmalm och koppar. I Punon
(se d.o.) har man funnit ruiner av
stora smältverk, som man menar leder tillbaka till Abrahams tid.
Enligt l.Mos.36:9 var Esau stamfader till edomeerna. Redan innan
Jakob drog till Haran, bosatte Esau
sig i Seirs bergsbygd (Edorn), 32:3.
Befolkandet av Edom är emellertid
från mycket äldre tid, något som även
senare tiders arkeologer har kunnat
bekräfta. Således omtalas redan i
l.Mos.14:6 horeerna på berget Seir.
I 36:31 ff. uppräknas en rad konungar, som regerade i landet på förisraelitisk tid. Men efter Esaus invandring
blev hans stam efterhand den dominerande, och de olika folkslagen
sammansmälte under namnet edomeerna, jfr släktregistret i kap.36.
När Israel var på väg från Egypten
till Kanaan sände Mose bud till konungen i Edom med begäran om tilllåtelse att få draga igenom landet
längs »den allmänna farvägen», men
detta nekades honom, 4.Mos.20:14 ff.
Det var vid denna tid, som Bileam
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EDEN
Se även: Lustgård, paradis, fruktbar,
träd, växter, människa, orm, överträdelse.
Eden

härröra från en ursprunglig gemensam källa i Armenien, där både Tigris och Eufrat rinner upp. Pison och
Gihon identifieras då med olika mindre floder i Armenien och Transkaukasien.
Viktigare än lustgårdens läge synes
dess innehåll och syfte vara. Människan placerades i Edens lustgård för
att bruka ('a~a!!, ego arbeta; tjäna)
och bevara den, l.Mos.2:1S. Där
fanns en rik växtlighet. Särskilt nämnes .livets träd. och »kunskapens
träd på gott och onb, v.9. Av det
sistnämnda fick människan inte äta,
däremot av lustgårdens övriga träd,
2:16-17; 3:2-3. Vidare fanns en
mängd djur i lustgården, v.19-20.
I Edens lustgård, urtidsparadiset,
hade människan allt vad hon behövde,
hon stod i ett fredligt förhållande
till den övriga skapelsen och ägde
en omedelbar gemenskap med sin
Skapare. Allt detta bröts, då de första människorna i olydnad åt av
kunskapens träd, frestade därtill av
ormen. Så drevs Adam ut, och keruber med ljungande svärd sattes att
vakta lustgården, kap.3.
I G.T. framstår Edens lustgård
som en symbol för liv och fruktbarhet, Joel 2:3. Hos profeten Hesekiel
skildras två konungars härlighet med
ett bildspråk hämtat från berättelsen
om Edens lustgård. Konungen i Tyrus liknas vid en kerub i Eden, Hes.
28:12-14, och konungen i Egypten
skildras som det härligaste av Edens
träd, liksom dessa dock dömt att
störtas ned i dödsriket, 31:8-9,16-18.
Edens lustgård, som förlorats, levde
i Israels framtidshopp, och ett par
gånger liknas landets återupprättelse
vid tillståndet i Eden, Jes.51:3; Hes.
36:3S; jfr Jes.3S.
I N.T. förekommer inte namnet
Eden, däremot ordet parddeisos, som
betecknar samma verklighet som
Edens lustgård och som är ett uttryck
för den salighet, som väntar den som
är trogen mot Kristus; han får »äta
av livets träd, som står i Guds paradis., Upp.2:7. Se: Paradis.
EDEN
plamerade en lustgård I E. l. Mos. 2:8
frän E. gick en flod ut
2:10
satte honom i E.s lustgård
2:15
förvisade honom ur E.s lustgård
3:23
öster om E.s lustgård keruberna
3:24
landet Nod, öster om E.
4:16
gör dess öken lik ett E.
Jes. 51:3
I E., Guda lustgård, bodde
Hes. 28:13
alla E.s träd .. måste
31:9
tröstade sig •• alla E.s träd
31:16
något bland E.s träd förliknas
31:18
såsom E.s träd störtas ned
31:18
blivit såsom E.s lustgård
36:35
Likt E.s lustgård var landet
Joel 2:3

2. Ett område på båda sidor av floden Eufrat, norr om floden Belik,
i assyriska dokument kallat Bit-Adini,
identiskt med Bet-Eden, se d.o. 2.
Kon.19:12; Jes.37:12; Hes.27:23.

EDEN
hebr. 'edän, ljuvlighet, behag. Två
leviter. som trädde i tjänst i samband
med konung Hiskias återupprättande
av kulten i Jerusalems tempel. Möjligen är det samme person, Joas son,
som avses på båda ställena. 2.Krön.
29:12; 31:1S.

EDER
hebr. hjord. Gränsstad i södra Juda,
vid Edom. Jos.1S:21.

Gud sade: Se ,jag giver e.
1. Mos. 1:29
9:15
förbund slutet mellan mig och e.
fdrbund mellan mig och e.
17:10
jag skall försllrja e.
50:21
göra med e. s.jag tänkt
4. Mos. 33:56
om I omvänden e.
Jos. 23:12
Icke står jag tillbaka {"dr e.
Job 12:3
Till e., I män, vill.jag ropa Orda. 8:4
skilja e.ocb e.Gud
Jes. 59:2
Skulle jag. ; göra med e.
Jer. 18:6
lAter Icke fråga mig ave.
Hes. 20:3
jag då lAta fråga mig ave.
20:31
E. allena har jag utvalt
Am. 3:2
LAt oss gå med e.
Sak. 8:23
vi hava hört att Gud är med e.
8:23
kommer nu följande bud till e. Mal. 2:1
för e. skall rättfärdighetens sol
4:2
viljen att mskorna skola göra e.Matt.? :12
jag säger e.: För Tyrus och Sidon 11:22
bliva drägligare än för e.
11:22
ännu mer bliva e. tilldelat
Mark. 4:24
Frlllsare fOdd At e. iDavlda Luk. 2:1l
drägligare fdr Tyrus .. än fdr e.
10:14
s.hör e., han hör mig
10:16
bort för att bereda e. rum
Job. 14:3
(A.) bor hos e. och skall vara I e. 14:17
och att jag är I e.
14:20
i mig, så förbliver ock jag I e.
15:4
e. gWer löftet och edra barn Apg. 2:39
bland e. sjlllva skola män uppträda 20:30
Jag vill säga e., mina bröder Rom. 1:13
Allt hör ju e. till
l. Kor. 3:21
drivit ut ur e. krets, den s. gjort
5:2
e.kropp är ett tempel
6:19
At den h. A., s. bor I e.
6:19
är jag (apostel) Atmlnstone fdr e.
9:2
i vårt förhållande till e.
2. Kor. 1:12
skulle nå fram jämväl till e.
10:13
icke e.t söker jag, utan e. sjlllva
12:14
Rannsaken e.sjlllva, pröven e.
13:5
kännen I icke med e. sj lIlva ,
att JK. är i e.
13:5
han bar ock gjort e.levande
Ef. 2:1
gm tro. och det icke ave. sjlllva
2:8
beder jag e.lcke fälla modet
3 :13
Åt e. har ju förunnats
Fil. 1:29
e .. s.förut voren bortkomna
Kol. 1:21
e. har han nu skaffat {'drsonlng
1:22
fdr e.fdrkunna Guda ord
1:25
e. s. voren döda gm edra synder
2:13
e.bar han gjort levande med hm
2:13
vårt evangelium kom till e. 1. Tess. 1:5
frän e.bar genljudet av H.ord
1:8
vår H.J.må jämna vägen för e.
3:11
För e. är stenen alltså dyrbar 1.Pet.2:7
EDLIG

hennes e.a förbindelser
4. Mos. 30:14
Icke .. utan e.bekräftelse
Hebr. 7:20
blivit präster utan e. bekräftelse
7:20
löftesord gavs under e. bekräftelse 7:28

Edom-Edome
förutsade, att Israel skulle erövra
Edom, 24: 18. Israels förste konung,
Saul, förde krig mot landet, I.Sam.
14:47, och David erövrade hela Edom
och insatte fogdar, 2.Sam.8:13-14.
Antagligen var det i Edom, som
Salomos koppargruvor låg.
Efter Israels delning förekom det
ofta strider mellan Edom och Juda.
På Josafats tid allierade edorniterna
sig med ammoniterna och moabiterna
och angrep Juda, som dock gick
segrande ur striden, 2.Krön.20: 1-30,
och behöll kontrollen över Edom.
I 2.Kon.3:4 tf. berättas, att Edoms
konung (jfr I.Kon.22:48, ståthållare)
tillsammans med konungarna i Israel och Juda drog ut till strid mot
Moab, men redan under judakonungen Joram gjorde edomeema uppror,
2.Kon.8:20. Sedan slog Amasja tiotusen edomeer i Saltdalen och intog
huvudstaden Sela, 14:7. När Juda
blev angripet av den israelitiske konungen Peka och den syriske konungen Resin, fann edomeerna tiden vara
inne till att resa sig på nytt. De slog
Juda och bortförde fångar, 2.Krön.
28:17.
E nligt en assyrisk inskription kom
Edom under Assyrien år 736 f.Kr.,
och senare - vid dess undergång under det nybabyloniska riket. När
Jerusalem år 586 f.Kr . erövrades av
Nebukadnessar, deltog edomeerna i
stadens fö rstöring, Ps.137:7; Hes.25:
12 ff.; 35:1-15; 36:5.
Vid denna tid inträngde de arabiska nabateerna i Edom och erövrade
en stor del av landet, bl.a. den viktiga staden Petra. Edomeerna. som

Den naturfästning, som omger Petra, huvudstaden i Edom . lir Ob. v.3-4.
på detta sätt trängdes norrut, erövrade nu den södra delen av Juda.
Här bildade de ett nytt rike, Idumeen,
med Hebron som huvudstad. Ä ven
efter att judarna hade återvänt från
exilen , förblev detta område i edomeernas händer, tills det togs a v
Judas Mackabeus år 165 f.Kr. ( 1.
Mack.5:65) . Ar 126 underkuvades
edomee rna fullständigt av judarna

Från det inre av Petra, Edom s huvudstad, känd som . klippstaden ».
Denna lasad är uthuggen ur berget.
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genom Johannes H yrkanus, som tvingade dem att låta omskära sig och
övergå till judendomen.
Idumeen inlemmades nu i det judiska riket och styrdes aven ståthållare. Efter romarnas erövring av
Palestina, år 63 f.Kr., gjordes edomeen Antipater av Julius Cesar till
ståthållare över hela Judeen (år 47).
Hans son, Herodes den store, utnämndes år 40 f.Kr. till konung över
Judeen .
Edomeernas språk var en kananeisk
dialekt, närbesläktad med hebreiskan.
Om deras religion vet man intet. För
judarna var edomeer liktydigt med
våld och förtryck, jfr Ob.v.10 ff. (4.
Esr.6:9).

på E. kastar jag min sko
Ps. 60:10
vem leder mig till E. ?
60:11
E. s tält och ismaeliterna
83:7
på E. kastar jag min s ko
108:10
vem leder mig till E. ?
108 :11
straffa E.s barn
137:7
Jes. 11:14
E . och Moab skola gripas
det far ned p å E . till dom
34 :5
ett stort slaktande i E. s land
34:6
E. s bäckar förvandlade till tjära 34:9
Vem är han som kommer från E. 63:1
Egypten, Juda , E.
J<rr. 9:26
kvarlevan i Asdod, vidare E.
25:20
Sänd det sedan till konungen i E.
27:3
judar som voro i. . . E . s land
40:11
Om E. Så säger Herren
49:7
E. skall bliva ett föremål fOr
49:i7
råd, som Herren har lagt mot E. 49:20 '
E. s hjältars hjärtan bliva
49:22
var glad, du dotter E .
Klag. 4:21
din missgärning, du dotter E.
4:22
E . har handlat så
Hes. 25:12
uträcka min hand mot E.
25 :13
utföra min hämnd på E.
25:14
göra med E. efter min vrede
25:14
Där ligger E. med sina konungar 32:29
ödemark, du Seirs berg, du hela E . 35:15
nitälskan talar jag • .• mot E.
36:5
undan hans hand E.
Dan. 11:41
E. skall varda en öde öken
Joel. 3 :19
och överlämnat dem åt E.
Am. 1:6
folket såsom fångar åt E.
1:9
E. har trefalt förbrutit sig
1:11
f6rbränt E. s konungs ben
2:1
besittning vad som är kvar av E.
9:12
Så säger Herren, Herren om E.Ob. v.1
skall jag f6rgöra de vise i E.
v.8
Om nu E . säger: Ja, vi äro
Mal. 1:4

EDOM
Seirs land, på E.s mark
1. Mos. 32:3
Elifas , i E. s land
36:16
från Reguel , i E. s land
36:17
stamfurstar i E . s land
36:21
som regerade i E . s land
36:31
Bela , Beors son, var konung i E.
36:32
Dessa voro E . s stamfurstar
36:43
f6rskräcktes E . s furstar
2. Mos. 15:15
sändebud • . till konungen i E.4. Mos. 20:14
20:18
E . svarade honom : Du får icke
E. drog ut mot honom
20:20
E. icke tillstadde Israel
20:21
vid gränsen till E. s land
20:23
fOr att gå omkring E. s land
21:4
E. skall han få till besittning
24:18
Hor , på gränsen till E. s land
33:37
från öknen Sin utmed E.
34:3
söderut intill E. s gräns
Jos. 15:1
Juda barns stam mot E. s gräns
15:21
gick fram ifrån E. s mark
Dom. 5:4
sändebud till konungen i E .
11:17
konungen i E . hörde icke därpå
11 :17
11:18
gingo omkring E. s land
förde han krig .•. mot E.
1. Sam. 14:47
han insatte fogdar i E.
2. Sam. 8:14
i hela E. insatte han fogdar
8:14
en flotta ... i E. s land
1. Kon. 9:26
11 :14
var av konungasläkten i E.
när David var i strid med E.
11 :15
förgjorde allt mankön i E.
11:15
hade utrotat allt mankön i E .
11 :16
I E. fanns då ingen konung
22:48
Vägen genom E.s öken
2. Kon. 3:8
drogo .. . och konungen i E .
3:9
och E. s konung gingo d å ned
3 :12
slå sig igenom till E.s konung
3:26
I hans tid avf6ll E. från Juda
8 :20
Så avföll E. från Juda välde
8:22
Du har slagit E.
14:10
som regerade i E. s land 1. Krön. 1 :43
voro dessa E. s stamfurstar
1:51
Dessa voro E . s stamfurstar
1:54
insatte han fogdar i E.
18:13
Elot ... i E. s land
2. Krön. 8:17
avföll E. från Juda välde
21 :8
Så avföll E . från Juda välde
21:10
huru du har slagit E.
25:19
eftersom de hade sökt E. s gudar
25:20

EDOMt
(Esau) stamfader för e.erna 1 . Mos.36:9
kallas Esau, e.ernas stamfader
36:43
E.en skall icke för dig
5. Mos. 23:7
där befann sig en e .
1. Sam. 21:7
E.en Doeg svarade d å och sade
22:9
E.en Doeg trädde då fram
22:18
e.en Doeg .. omtala allt fOr Saul
22:22
alla e .er David underdåniga 2. Sam. 8 :14
motståndare .. i e.en Hadad 10Kon. 11 :14
gjorde han anfall på e.erna 2. Kon. 8:21
Han slog e.erna i Saltdalen
14:7
guld hemf6rt från e.erna 1. Krön. 18:11
sedan Absai hade slagit e.erna
18:12
alla e .er b~vo David underdåniga 18:13
e.erna, s. hade omringat
2. Krön. 21:9
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EDOM

hebr. röd. Ett namn, som gavs åt
Esau, Jakobs broder och Isaks son,
till fö ljd av att han sålde sin förstfödslorätt för en måltid röd soppa.
EDOM
Därav fick han namnet E.
Esaus, det är E.s I släkt
Esau, densamme s. E.
Han är densamme s. E.

Se: Edom.

1. Mos. 25:30
36:1
36:8
36:19

EDOMf

Edomeisk-Efesus
3. Huvudman för en familj i östra
hälften av Manasse stam. l.Krön.
5:24.
EFES-DAMMIN
hebr. möjl. blodgräns el. blodbadets
upphörande. En ort i Juda, mellan
Soko och Aseka, i Terebintdalen, omkring 25 km sydväst om Jerusalem.
Vid Efes-Dammin hade den filisteiska hären sitt läger under den
strid, som slutade med Goljats död
och Israels seger. Somliga förknippar
ortens namn med iordens el. markens
röda färg, andra· med vindruvornas
röda saft. Platsen är troligen identisk
med Pas-Dammim, se d.o. l.Sam.17: l.
EFESIER

Stor är e.nas Diana
Apg. 19:28,34
E., finnes då ngn mska s.icke
vet, att e.nas stad är vårdare av
19:35
sett e.n Trofimus i staden
21 :29

Från Efesus. Rekonstruktion.
från sin seger över e.erna
25:14
e.erna kommit och slagit Juda
28:17
e.en Doeg kom och berättade
Ps. 52:2
Joab slog e.erna i Saltdalen
60:2
EDOMEISK

Salomo hade .. e.or
flydde Adad jämte e.a män

l. Kon. 11:1

11:17

EDOMSSIDAN
Se: Edom. 2.Kon.3:20.
EDREI
hebr. möjl. av aram. stark. hefäst.
1. En av konung Ogs residensstäder,
belägen i södra Basan, norr om floden Jabbok. Staden tilldelades en
gren av Manasse stam. Nu återfinns
den vid karavanvägen mellan Damaskus och Mecka, ca 50 km sydost om
Gennesarets sjö. under namnet Dcra
eller Derat.
EDREI
Og drog till strid •. till E.
4. Mos. 21:33
Og s. bodde l Astarot vid E. 5. Mos. 1:4
till strid mot oss, till E.
3:1
hela Basan, ända till Salka och E.
3 :10
och bodde i Astarot och E.
Jos. 12:4
Ogs rike .. i Astarot och E.
13:12
halva Gilead jämte Astarot och E. 13 :31

2. Befäst stad i Naftaii. möjligen
identisk med nuvarande Tell Kureibe
väster om Hulesjön, ca 6 km sydväst
om Kedes. Jos.19:37.
EDSFÖRBUND
Se: Ed, Förbund.
EDSFÖRBUND
du må inträda i det e.
5. Mos. 2~i:12
s. jag i dag sluter detta e.
29:14
hör detta e.s ord välsignar sig
29:18

EDSFÖRPLIKTELSE
Se: Ed, Förbund.
EDSFÖRPLIKTELSE
i det han, när han hör e.n

när han hör e.n, yppar intet

3.Mos. 5:1
Ords. 29:24

EFA
En garner är •• av en e.
2.Mos.16:36
en tiondedels e.fint mjöl
29:40
en tiondedels e.fint mjöl
3. Mos. 5:11
en tiondedels e. fint mjöl
6:20
taga 3 tiondedels e.fint mjöl
14:10
en tiondedels e. fint mjöl
14:21
riktig e. skolen I hava
19:36
därtill 2 tiondedels e.fint mjöl
23:13
2 kakor av 2 tiondedels e. mjöl
23 :17
skall innehålla 2 tiondedels e.
24:5
en tiondedels e. kornmjöl
4. Mos. 5:15
en tiondedels e. fint mjöl
15:4
2 tiondedels e. fint mjöl
15:6
3 tiondedels e. fint mjöl
15:9
en tiondedels e. fint mjöl
28:5
2 tiondedels e.fint mjöl
28:9
3 tiondedels e.fint mjöl
28:12
2 tiondedels e. fint mjöl
28:12
en tiondedels e. fint mjöl
28 :13
spisoffer 3 tiondedels e. till var
28 :20
och 2 tiondedels e. till väduren
28:20
en tiondedels e. skall du offra
28 :21
28:28
3 tiondedels e. till var tjur
3 tiondedels e. till väduren
28;28
en tiondedels e.till •• lammen
28:29
3 tiondedels e. till tjuren
29:3
2 tiondedels e. till väduren
29:3
en tiondedels e. till •. lammen
29:4
3 tiondedels e. till tjuren
29:9
2 tiondedels e. till väduren
29:9
en tiondedels e. till .. lammen
29:10
3 tiondedels e. till .• tjurarna
29:14
2 tiondedels e. till., vädurarna
29:14
en tiondedels e. till •• lammen
29:15
Gideon tillredde bröd aven e. Dom. 6:19
var det vid pass en e. korn
Rut 2:17
tog (Hanna) en e.mjöl
1. Sam. 1:24
en e.av dessa rostade ax
17:17
en homers utsäde giva en e. Jes. 5:10
riktig e.skolen I hava
Hes. 45:10
E.n och bat-måttet hålla samma
45:11
e.n tiondedelen aven homer
45:11
en sjättedels e. av var homer vete 45:13
en sjättedels e. av var horner korn 45:13
skall han offra en e. till var tjur
och en e. till var vädur. jämte
en hin olja till var e.
45:24
frambära en e. till väduren
jämte en hin olja till var e.
46:5
offra en e. till tjuren och
en e. till väduren
46:7
jämte en hin olja till var e,
46:7
skall spisoffret utgöras aven e.
till var tjur och en e. till var vädur
jämte en hin olja till var e.
46:11
offra var morgon en sjättedels e. 46:14

EFA
hebr. mörker.
1. En avkomling av Abrahams son
Midjan. En gren av midjaniterna, rik
på kameler och dromedarer, levde i
nordöstra Arabien. I.Mos.25:4; 1.
Krön.1 :33; Jes.60:6.
2. Kalebs bihustru. 1.Krön.2:46.
3. En kalebit, son till Jedai. I.Krön.
2:47.
EFA
Ett rymdmått. motsvarande 36,4 liter.
av egyptiskt ursprung men brukat
även bland israeliterna. Detta mått
användes endast när det gällde torra
varor.

EFER
hebr. kalv, IIl1g hjort.
1. En av sönerna till Abrahams son
Midjan. I.l\1os.25:4; I.Krön.l;33.
2. Son till Esra, av Juda stam. 1.
Krön.4;17.
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Se: Efa.

EFESUS
grek. möjl. åtråvärd. En betydande
stad i Jonien vid floden Kaystros,
inte långt från dess utlopp i ScalaNovabukten. Hamnen Panormus och
de goda vägförbindelserna gjorde på
sin tid Efesus till Mindre Asiens
största handelsstad med hedersnamnet »Asiens ljus».

Mynt från E/csus med efesiernas
Diana stående mellan tempelpelarna.
Efesus grundlades av grekiska kolonister men erövrades av Cyrus
(Kores) omkr. år 550 f.Kr. Under
lång tid kämpade nu perser och greker om herraväldet, tills Alexander
den store erövrade staden omkr. år
330. Efter Attalus ILs död överläts
Efesus år 133 f.Kr. till Rom och
gjordes under Augustus till huvudstad i provinsen Asien.
Under den romerska perioden
växte Efesus i makt och välstånd.
Dess invånarantal uppgick tidvis till
200.000. På det religiösa området
florerade kejsarkulten. Flera romerska kejsare fick efterhand ett eget
tempel, och av dem är Augusteum
det mest kända. Efesus blev dessutom

centrum för dyrkan av Diana (grek.
Artemis), till vilkens ära Dianatemplet (Artemisian) uppfördes redan
flera hundra år f.Kr. Se: Diana.
. Inskriptioner på mynt o.dyl. visar,
att staden var stolt över att kunna
räkna sig som tempelvaktare, både
för kejsarna och för Diana, jfr Apg.
19:35. Även konst och kultur hade
nu en blomstringsperiod. Man antar,
att stadens teater rymde minst 25.000
åskådare.
De moraliska förhållandena i Efesus
var dåliga. Den vinrika trakten omkring staden bidrog till att främja
dryckenskapen, och Backus och Venus blev föremål för ivrig dyrkan.
Även för övrigt började en avfallsperiod att göra sig gällande, särskilt
efter a tt goterna år 262 e.Kr. hade
ödelagt Dianatemplet. Staden gick nu
konstant tillbaka, och det lilla, som
fanns kvar på 1300-talet, tog turkarna i besittning. Av den forna storstaden återstår idag endast ruiner.
Genom utgrävningar på senare tid
har man kunnat bilda sig en uppfattning om forntidens Efesus. l närheten av ruinerna ligger nu byn Ajasoluk. Namnet är en förvanskning av
hagios theol6gos, »den helige teologen», en benämning, som man menar
avser aposteln Johannes, se nedan.
I biblisk historia har Efesus spelat
en icke obetydlig roll. Stadens betydande judiska koloni, som enligt
Josefus (Ant.l4:10; 12:25) uppnådde
en priviligierad ställning under de
tidigare kejsarna, hade redan på 200talet f.Kr. en egen synagoga. Här
fann Paulus en anknytningspunkt, och
han möttes med välvilja, när han på
sin andra missionsresa besökte staden, Apg.18:19-21. Under sin tredje
missionsresa gjorde aposteln ett längre uppehåll i Efesus. och även denna
gång uppsökte han judarnas synagoga. Men efter tre månader övergick han till Tyrannus' skola, där han
i två års tid hö!1 dagliga samtal. På
så sätt nådde evangelium ut över hela
Asien via Efesus, 19:8-10. Bildandet
av församlingen i Efesus var resultatet av hans verksamhet. Dock hade
Akvila och Priscilla (se d.o.) gjort ett
gott förarbete, 18: 18-28.
Ett vittnesbörd om den kristna
missionens inflytande var det upplopp, som anstiftades av hantverkare,
som gjorde miniatyrer av Dianatemplet och nu såg sin inkomst hotad,
Apg.19:23-41.
Från Efesus skrev Paulus sitt första
brev til korintierna och möjligen även
brevet till galaterna. På hemväg från
sin tredje mi"ionsresa fann han ingen
orsak till att stanna i staden, men

EFA-MÅTT

EFA-MÅTT
ej heller 2 slags e.
5. Mos. 25:14
riktigt e. skall du ock hava
25:15
Då vilja vi göra e.et mindre
Am. 8:5
få finnas ett undermåligt e.
Mika 6:10

Ruiner

al'

Ce/sus' bihliotek i E/cslls. troligen byggt till den romerske
senatorn C. Julius Celsus' ära.
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Efesus-Efraim
han träffade församlingens äldste i
Miletus, där han höll ett gripande
förmaningstal, 20: 17-38. Senare placerade han sin trofaste medarbetare
Timoteus i Efesus, I.Tim.l: 1 ff.
Enligt traditionen bosatte sig aposteln Johannes här och var församlingens föreståndare, jfr Upp.l:ll;
2:1. Den s.k. Johanneskyrkan byggdes i Efesus på 540-talet. Dess ruiner
finnes ännu idag.
EFESUS
till E.,där lämnade Paulus
Apg.18:19
till E. kom en jude •• Apollos
18 :24
Paulus kom •• till E.
19:1
bekant för alla E.' invånare
19:17
Paulus icke allenast i E •• förlett
19:26
beslutit att segla förbi E.
20:16
från Miletus sände han bud till E. 20:17
i E.kämpade mot vilddjuren l. Kor. 15:32
i E. vill jag stanna ända till pingst 16 :8
de heliga s. bo i E.
Ef. 1:1
bjuder dig stanna kvar i E. 1. Tim. 1:3
stor tjänst han var i E.
2. Tim. 1:18
Tykikus har jag sänt till E.
4:12
de sju församlingarna i E.
UPP. 1:11
Skriv till E.' församlings ängel
2:1
EFFATA

E. (det betyder: Upplåt dig)

Mark. 7:34

EFLAL

hebr. dom. En man av Juda stam,
Sa bads son. I.Krön.2:37.

l oj.

t ••

I, ~

I. "'.""'. ......,.""'-'-

EFOD

Fader till hövdingen HannieI av
Manasse stam, en av de män, som
utsågs att, efter Israels erövring av
Kanaans land, utskifta landet i arvslotter. 4.Mos.34:23.
EFOD

En del av översteprästens ämbetsdräkt, en livrock, som betäckte bröst
och rygg. Efoden var av guld och av
mörkblått, purpurrött, rosenrött och
tvinnat vitt garn, i konstvävnad. Den
var försedd med två axelstycken, som
kunde fästas samman, och ett skärp
att hålla ihop den med. På axelstyckena var fästade två onyxstenar med
namnen på Israels söner inristade,
sex namn på var sten, 2.Mos.28:4 ff.
Efoden synes ha · förvarats i helgedom en, I.Sam.21:9. Att »bära efod»
var ett uttryck för att vara överstepräst, I.Sam.2:28; 14:3.
En efod av antagligen enklare utförande, en s.k. linne-efod, bars även
av andra. Således finner vi, att linneefod bars av de åttiofem präster, som
dödades i Nob, I.Sam.22:18. Samuel
bar en linne-efod, när han som gosse
gjorde tjänst i Herrens hus, 2: 18, och
likaså David, när han dansade inför
Herren under det att arken högtidligen fördes upp till Jerusalem, 2.
Sam.6: 14. När David under tidigare
svårigheter sökte Herren , frågade han
efter den efod, som Ebjatar hade
tagit med sig under sin flykt från
Nob, l.Sam.23 :9; 30:7.
I Dom.17:5, 18:14 ff. och Hos.3:4
talas också om efod men på dessa
ställen i förbindelse med a vgudadyrkan . Man känner inte till, hur dessa
efoder såg ut. Den efod, som Gideon
lät göra av de guldringar som israeliterna hade tagit som krigsbyte, var
också föremål för avgudadyrkan,
Dom.8:27.
EFOD
e.en och för brösts kölden
2. Mos. 25:7
kläder s. de skola göra • • e.
28:4
E.en skola de göra av guld
28:6
28:8
skärpet, s. skall sitta på e.en
28:12
stenarna på e.ens axelstycken
28:15
i samma slags vävnad s. e.en
28:25
fästa dem vid e.ens axelstycken
den kant s. är vänd inåt mot e.en
28:26
fästa dem vid e.ens axelstycken
28:27
ovanför e.ens skärp
28:28
s. går in i e.ens ringar
ovanför e.ens skärp, på det bröst28:28
sköiden icke må lossna från .e .en
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Ruiner av teatern i E/esus. Den rymde 24000 människor.
Sikem, Betel, Ofra, Gilgal, Silo,
Rama, Timnat-Heres och RamataimSofim. I Efraim låg även bergen Ebal
och Gerissim.

hebr. dubbel frukt; fruktsam, fruktbar.
1. Ett fruktbart höglandsområde, som
även gick under namnet Efraims
bergsbygd. Det omfattade hela Samarien med de viktiga städerna Samaria,

2. Efraims efterkommande som stam.
Den nämnes ofta tillsammans med
Manasse, t.ex. 4.Mos.! :32 tf. De två
stammarna blir stundom sammanfattade under det gemensamma namnet Josef, l.Mos.49:22 ff.; Dom.
l :22 f.

EFRAIM
av E . : Elisama
4. Mos. 1:10
Avkomlingarna av E.s söner
1:32
1:33
av E. s stam •.• 40500
E. skall lägra sig ..• västerut
2:18
som tillhöra E. s läger
2:24
kom hövdingen för E. s barn
7 :48
bröt E. s barns läger upp
10:22
av E.s stam: Hosea
13:9
E. s barn, efter deras släkter
26:35
voro E. s barns släkter
26:37
av E. s barns stam ... Kemuel
34:24
Sådana äro E.s tiotusenden 5.Mos.33:17
2 stammar, Manasse och E. Jos. 14:4
Manasse och E. till arvedel
16:4
var E. s barns stams arvedel
16:8
som avsöndrade s åt E . s barn
16:9
kanan~erna kvar bland E. s barn
16:10
Tappua •. • tillföll E. s barn
17:8
städerna där tillföllo E.
17 :9
söder om den tillföll E.
17:10
Josua sade ... till E . och Manasse 17:17
ur E. s stams släkter
21:5
ur E. s stam följande städer
21 :20
Icke helle r fördrev E.
Dom. 1:29
Från E .•. män som hade rotfäst
5:14
församlade sig alla E. s män
7:24
E. s män sade till honom
8 :1
Är icke E. s efterskörd bättre
8:2
gåvo sig i strid med ..• E. s hus
10:9
E. s män församlade sig
12:1
gav sig i strid med E.
12:4
Flyktingar från E. ären l
12:4
mellanting , varken E. eller
12:4
till konung ... över E.
2. Sam. 2:9
städer ur E . s stam
1. Krön. 6:66
bodde en del av ••. E. s barn
9:3
av E. s barn 20800
12:30
peloniten Heles av E.s barn
27:10
pirgatoniten Benaja, av E.s barn 27:14
för E. s barn Hosea
27 :20
hela hopen av E. s barn
2. Krön. 25:7
huvudmännen bland E. s barn
28:12
skrev också brev till E.
30:1
E. är mitt huvuds värn
Ps. 60:9
E. s barn .•. vände om
78:9
utvalde icke E. s stam
78:67
till att gå framför E.
80:3
E. är mitt huvuds värn
108:9
Manasse äter E. ,
Jes . 9:21
och E. Manasse
9:21
En stav för Josef, E. och
Hes. 37:16
den som är i E. s hand
37:19
skall E. ha va en lott
48:5
E. står i förbund med
Hos. 4:17
Jag känn er E.
5:3
Du E. , du har ju nu blivit enjlköka 5:3
lsrael och E. komma på fall
5:5
E. skall varda ödelagt
5:9
E. lider förtryck
5:11
är jag nu för E. såsom mal
5:12
E. har m ärkt sin sjukdom
5:13
d ärför har E. Rått till Assur
5:13
vara såsom ett lejon mot E.
5:14
taga mig till med dig, E.?
6:4
där bedriver E . sin otukt
6:10
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du skall sätta på Aron själva e.en 29:5
fästa alltsammans med e.ens
29:5
35:9
till att användas för e.en
35:27
stenar att användas för e.en
39:2
E.en gjorde man av guld
skärpet, s. skulle sitta på e.en
39:5
satte de m på e.ens axelstycken
39:7
i samma slags vävnad s. e.en
39:8
fäste dem vid e.ens axelstycken
39:18
s. var vänd inåt mot e.en
39:19
vid e.ens båda axelstycken,
ovanför e.ens skärp
39:20
från dess ringar in i e.ens ringar
så att den satt ovanför e.ens skärp,39:21
bröstskölden icke lossna från e.en 39:21
3. Mos. 8:7
(Mose) satte på hm e.en
omgjordade hm med e.ens skärp
8:7
Gideon lät därav göra en e. Dom. 8:27
(Mika)lät göra en e. och husgudar 17:5
i husen finnas en e.och husgudar
18:14
18 :17
5 män togo e.en
hade tagit gudabilde n med e.en
18:18
tog emot e.en och husgudarna
18:20
bära e. inför mitt ansikte
1. Sam. 2:28
Ahia bar då e.en
14:3
(svärdet) finnes •• där bakom e.en
21:9
förde (Ebjatar) e.en med sig
23:6
23 :9
(David:) Bär hit e.en
Bär hit till mig e .en
30:7
bar Ebjatar fram e.en till David
30:7
l. barn få sitta •• utan e.
Hos. 3:4
EFODKÅPA

En del av översteprästens ämbetsdräkt. Den bars innanför efoden.
Kåpan var helt och hållet gjord av
mörkblåa tyg. Mitt på den fanns en
öppning för huvudet, och öppningen
var kantad med en vävd bård. På
dess nedre fåll var granatäpplen och
bjällror av guld fästade, 2.Mos.28:
4,31-34.
Översteprästen skulle bära efodkåpan var gång han gjorde tjänst, så
att ljudet av bjällrorna kunde höras,
när han gick in i helgedomen inför
Herrens ansikte och när han gick
ut - detta för att han inte skulle dö,
2.Mos.28:35. Se: Efod.
EFODKÅPA
E.n av mörkblått tyg
2. Mos . 28:31
du skall s ätta på Aron e.n
29:5
E.n gjorde man av vävt tyg
39:22
EFRAlM

EFRAIM
E. s och Manasses land
5. Mos. 34:2
E. s barn fingo
Jos. 16:5
Pirgaton, i E.s land
Dom. 12:15
de främlingar ifrån E.
2. Krön. 15:9
besättningar i ••. E.s städer
17:2
I<ommit till honom från E.
25:10
Sikri, en tapper man från E.
28:7
ilbuden foro ..• i E. s land
30:10
många från E. och Manasse
30:18
bröto ned altarna ••. i E.
31:1
i E. s .•. städer ända till Naftali
34:6
insamlade från Manasse, E.
34:9
hade lägrat sig i E.
Jes. 7:2
närmast E. s område
Hes. 48:6
E. s mark skall man taga
Db. v.19

2. En stad vid Baal-Hasor. Den
romerska generalen Vespasianus intog den under sitt härtåg mot Jerusalem. Staden har identifierats med
Ofra i Benjamin vid nuvarande etTaijibe, ca 7 km nordost om Betel,
vid vägen mellan Samaria och Jeriko.
Se: Efron, Ofra. 2.Sam.13:23; Joh.
11:54.
EFRAIM

hebr. dubbel frukt; fruktsam, fruktbar.
1. Josefs andre son med Asenat. Han
föddes medan Josef var Egyptens
vicekonung. Jakob välsignade Efraim
framför Manasse, hans äldre broder.
EFRAIM
gav han namnet E.
1.Mos.41:52
söner ... voro Manasse och E.
46:20
tog han med sig ... E.
48:1
E . och Manasse skola vara mina 48:5
tog Josef. .• E. i sin högra hand
48:13
lade den på E . s huvud
48:14
sin högra hand på E. s huvud
48 :17
ville flytta den från E. S huvud
48:17
Gud göre dig lik E.
48:20
satte han E. framför Manasse
48:20
Josef fick se E.s barn till 3.led
50:23
Josefs barn •.• och E.
4. Mos. 26:28
E. s söner voro Sutela
1. Krön. 7 :20
sörjde E. , deras fader
7:22

Efraim-Efran
EFRAIMS BERGSBYGD
eftersom E. b. är dig för trång Jos.17:l5
Timnat-Sera i E. b.
19:50
Sikem i E. b.
20:7
dråparfristaden Sikem i E. b.
21:21
Timnat-Sera i E. b.
24:30
Pinehas ' stad Gibea • •• i E. b.
24:33
i Timnat-Heres i E. b.
Dom. 2:9
stöta i basun i E. b.
3 :27
Rama och Betel i E. b_
4:5
sänt omkring budbärare i hela E. b. 7:24
han bodd~ iSamir, i E. b.
10:1
lE. b. levde en man som hette
17:1
kom han till E. b.
17:8
Så komma de till E. b.
18:2
droga de vidare till E. b.
18:13
en levitisk man längst uppe i E. b. 19:1
denne man var från E. b .
19:16
till den del av E. b.
19:18
Ramataim-Sofim, i E. b.
1. Sam. 1:1
Då gick han genom E. b.
9:4
israeliter ••• gömt sig i E. b.
14:22
en man från E. b . .. Seba
2. Sam. 20 :21
Ben-Hur i E. b.
1. Kon. 4 :8
befäste Sikem i E. b.
12:25
kommit till mig från E. b. 2. Kon. 5:22
fristäderna Sikem .•• i E.b.l.Krön. 6:67
berget Semaralm i E. b.
2. Krön. 13:4
städer som han hade tagit i E. b.
15:8
ifrån Beer-Seba ända till E. b.
19:4
från E. b. en som bådar
Jer. 4:15
EFRAIMSPORTEN

En port i Jerusalems äldsta, norra
stadsmur.
EFRAIMSPORTEN
av Jerusalems mur vid E. 2. Kon. 14:13
2. Krön. 25:23
E. ända till Poneporten
Neh. 8:16
den öppna platsen vid E.
12:39
vidare över E. I Gamla porten
EFRAIMS SKOG

Ett område, som troligen låg öster
om Jordan, vid Gileads slätt. För att
förklara namnet har man satt det i
samband med efraimiternas nederlag
i striden mot Gileads män, Dom.12:
4-6. I Efraims skog utkämpades striden mellan Davids och Absaloms
folk under den senares uppror. 2.
Sam.18:6.
EFRAT

hebr. fruktbarhet. Efrat eller Efrata
är namnet på en stad i Juda, identisk
med Betlehem, eller på trakten däromkring. På vägen till Efrat var
Rakel begraven. Se: Bet-Lehem l,
Efrata.
EFRAT
1. Mos. 35:16
s tycke väg fram till E.
35:19
begraven vid vägen till E.
48 :7
ett stycke väg fram till E.
begrov henne där vid vägen till E. 48:7
EFRAT

hebr. fruktbarhet. Kalebs bihustru,
moder till Betlehems stamfader Hur.
Jfr Kaleb-Efrata. Se: Efrata. l.Krön.
2:19.

Landskap i det gamla E/raim, med en del av berget Gerissim.
uppenbarar sig E. s missgärning
7:1
E. beblaJ)dar sig med andra folk
7:8
E. har blivit lik en ovänd kaka
7:8
E. har blivit lik en duva
7:11
väl vill E . köpslå om älskog
8 :9
E. har gjort sig • • • alta ren
8:11
E. måste vända tillbaka
9:3
en lurande fiende är E.
9:8
E. s härlighet skall flyga sin kos
9:11
Väl är E. nu vad jag har s ett
9 :13
E. skall en gång få föra ut
9 :13
E. skall bliva nedbruten
9:16
Skam skall E. uppbära
10:6
E. har varit en hemtam kalv
10:11
Nu skall jag spänna E. i oket
10:11
var det jag som lärde E. att gå
11:3
kunna giva dig till pris , E.
11:8
icke vidare fördärva E .
11:9
E. har omvärvt mig med lögn
11:12
E . jagar efter vind
12:1
så säger ock E. : Jag har ju
12:8
E . har uppväckt bitter förtörnelse 12:14
Så ofta E. tog till orda
13:1
E. s missgärning är samlad
13 :12
skaffa med avgudarna, du E.
14:9

tiska riket eller Nordriket. Efraim
var den ledande bland dessa, och den
förste konungen blev efraimiten Jerobeam. Orsakerna till Efraims ledande
ställning var flera, bl.a. att Nordrikets viktigaste städer låg i denna
stams område. Härifrån kom även
de flesta av rikets styrande män. Profeterna använde med förkärlek namnet Efraim om Nordriket, särskilt i
domsförkunnelserna, t.ex . Jes.7:5,8;
9:9; 11:13; 17:3; 28:1,3; Jer.7:15 ;
Hos.4:17 ; 5:3,11; 9:3; 12:1; Sak.9:10.

31:20
E. för mig en så dyrbar son
Sak. 9:10
utrota vagnar ur E.
9:13
lägga E. såsom pil på den
10:7
E. s män skola bliva lika hjältar

EFRATA

hebr. fruktbarhet . En stad i Juda.
Se: Efrat. Rut 4:11; Ps.132:6; Mika
5:2.
EFRATA

EFRAIMIT

Gileads män slaga e.erna
Dom. 12:4
vadatällena över Jordan for e.erna 12:5
frågade Gileads män: Är du en e.
12:5
På detta sätt föllo 42000 e.er
12:6
son till Jeroham •• en e.
l. Sam. 1:1
son till Nebat, en e.
l. Kon. 11:26
EFRAIMlTISK
Då ngn av de e.a flyktingarna Dom. 12:5

hebr. fruktbarhet . Kalebs bihustru.
Se: Efrat. l.Krön.2:50; 4:4.
EFRATlT

Invånare i Efrat (Efrata), dvs. Betlehem eller området runt omkring. Konung Davids fader, Isai, var en efratit. Se: Efrat, Efrata. Rut 1:2; l.Sam.
17:12.

3. Gemensam beteckning för de tio
stammar, som efter Salomos död lösgjorde sig och bildade det nya israeli-

EFRAIM
Aram med E •• • gjort upp
Jes. 7:5
om 65 år skall E. vara krossat
7:8
Samar ia är E. s huvud
7 :9
tid då E. skilde sig från Juda
7 :17
E ••• de som säga i sitt övermod
9:9
skall E. s avund upphöra
11:13
E. skall ej hysa avund mot Juda
11:13
och Juda icke ovänskap mot E.
11:13
Det är förbi med E. s värn
17:3
E.s druckna mäns stolta krona
28:1,3
bortkastat ••. all E. s släkt
Jer. 7 :15
E. är min förstf6dde son
31:9
nogsamt hört huru E. klagar
31 :18

Det centrala bergsområdet i Västjordaniandet, norr om Juda berg.
Efraims berg el. bergsbygd är detsamma som Samariens berg, Jer.31:
5-6. De i detta område belägna bergen når en höjd av över 900 m.ö.h.
Se: Efraim (geogr.).

hebr. som en (hjort)ka/v. Hetiten
Sohars son, av vilken Abraham köpte
Makpelas grotta vid Hebron till gravplats för sig och sin familj.
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EFRAIMS BERG

Se: Efraims bergsbygd. Jer.31 :6; 50: 19.
EFRAIMS BERGSBYGD

EFRON

hebr. som en (hjort)kalv. En stad i
Benjamin, nära Betel i Juda öken.
Abia erövrade den från Jerobeam.
Se: Efraim 2, Ofra. 2.Krön.13 :19.
EFRON

Efron-Efterföljelse
EFRON
ut för mig hos E.
1. Mos. 23:8
E. satt där bland Hets barn
23:10
Och E. , hetiten, svarade Abraham 23:10
han talade till E.
23 :13
svarade E. Abraham och sade
23 :14
Abraham förstod E.
23 :16
summa, som E. hade uppgivit
23:16
E.s åker i Makpela Wev överlåten 23:17
E.s, Sohars sons, åker
25:9
begraven mig ••• på hetiten E.s
49:29
Abraham köpte ••• av hetiten E.
49:30
köpt till egen grav av••• E.
50:13

EFRONS BERGSBYGD

Gränsberg mellan Juda och Benjamin, nordväst om Jerusalem, mellan
Kirjat-Jearim och Neftoavattnets källa. Jos.15:9.
EFTER

-efter

alltefter Rom.12:6
därefter Luk.6:5
härefter l.Mos.8:21

Den troendes förmåner
1) Förutbestämd - efter hans viljas
behag, Ef.1:5. 2) Kallad - efter hans
rådslut, Rom.8:28. 3) Frälst - efter
hans barmhärtighet, Tit.3:5. 4) Ägande förlåtelse - efter hans nåds rikedom, Ef.1:7. 5) Styrkt - efter hans
härlighets rikedom, Ef.3:16. 6) Försedd - efter hans rikedom, FiI.4:19.
7) Förbidande nya himlar och en ny
jord - efter hans löfte, 2.Pet.3: 13.
Den ogudaktiges »efter»
l) Efter köttet, Rom.8:13 a. 2) Efter sina egna begärelser, Jud.v.16,18.
3) Efter denna världs och tidsålders
sätt, Ef.2:2.
Den gudfruktiges ,.efter.
l) Efter Anden, Rom.8:4. 2) Efter
Guds sinne, 2.Kor.7:10. 3) Efter
Faderns bud, 2.Joh.v.6.

EFTERFORSKNING
1 gjorde e.ar, fingo de veta Dom. 6:29
2 att man må göra e.ar
Esr. 4:15
2 befallning att man skulle göra e.ar 4:19
2 må man göra e.ar
5:17
2 att man skulle göra e.ar
6:1

EFTERFöUA

Se även: Följa, efterföljd, arvinge,
lärjunge, fotspår, förebild.
EFTERFöLJA

l) mille' 'ablire, 'J[]~ X.?t;l
göra fullkomligt efter, övers. i allt
efterfölja; mille', pi. av mäle', vara
full; fylla, uppfylla, fullborda; 'al)li.re,
se 2.
2) 'a(lare, '.}[I:~
prep. bakom, efter; 5.Mos.12:30 ordagrant: för att bliva snärjd efter
dem; Jer.17:16 jag har icke dragit
mig bort från [att varal herde bakom
dig.
3) häla~ 'ablire, 'JD.~
liO
gå el. vandra efter; häla~, gå, vandra;
'al)lire, se 2. Jer.9:14 ordagrant: vandrat efter sina hjärtans hårdhet och
efter Baalerna. Se: Driva 4.
4)

häla~ 'äl,?~

niO

EFTERFORSKA
1 behöver prästen icke e. 3.Mos.13:36
1 icke e.om det är bättre
27:33
5.Mos.13:14
3 så skall du noga .. e.
4 sedan jag grundligt har e.t Luk. 1:3

gå el. vandra till el. mot; hälals, gå,
vandra; prep. 'äl, till, i riktning mot.
5) Det korta uttryck i Dan.9:26,
we'en lo, som är översatt »utan att
någon efterföljer honom», har varit
föremål för en mängd olika tolkningar. Det kan ordagrant översättas på
i huvudsak tre sätt: 1) och det är
ingen som är för honom; 2) och det
finnes intet el. ingen för honom (=
han har intet el. ingen); 3) och (men)
icke för sig själv. Den svenska kyrkobibelns översättning är baserad på
övers. nr 2 med tydningen: det finnes
efter
ingen [i ställetl för honom
honom. Utifrån samma övers. har bl.a.
föreslagits innebörden: det finnes intet hos honom, dvs. han är utan
skuld. Den tredje översättningen bygger på en gammal tradition, som ger
uttrycket en messiansk, kristologisk
betydelse: den Smorde (Messias,
Kristus) förgöres icke för sig själv,
dvs. för sin egen skull (underförstått:
utan för dem som skall återlösas
eller försonas). Jfr den eng. kyrkobibelns övers.: .shall Messiah be cut
off, but not for himself •.
6) utf. ord.
7) akoloutheö, &K o A o 1J 8 E UJ
följa, efterfölja; i Matt.10:38 med
prep. opisö, bakom, efter.
8) erchomai opisö,
gå efter; erchomai, gå, komma; prep.
opisö, bakom, efter.
9) mimeomai, Il , Il E o Il ex ,
härma, efterlikna, imitera. Verbet
finns också i 3.Joh.v.11, ordagrant:
härmen (efterliknen) icke det onda
utan det goda.
10) parakoloutheö,
ego följa bredvid; åtfölja, efterfölja;
i l.Tim.4:6 övers. troget efterfölja;
av prep. para och akolouthoo, se 7.
2.Tim.3:10 ordagrant: Du har efterföljt min lära. Se: Efterforska 3.
11) exakoloutheö, EI; ex K o A o u 8 E UJ
följa, efterfölja; av: prep. ek och
akolollthoo, se 7. 2.Pet.2:2 ordagrant:
många skola följa deras lösaktighet.
12) mimetes, Il , Il n T 1'i S
härmare, imitatör, efterliknare; av:
mimeomai, se 9.
13) symmimetes, ()' 1J Il Il , Il n T 1'i S
medhärmare, medimitatör, en som
tillsammans med andra efterliknar
någon; av: prep. syn och mimetes,
se 12.
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EFTER +
Jes. 43:10
e.mig skall ingen komma
kommer e.mig, är före mig Joh. 1:15
kallade e. hans rådslut
Rom. 8:28
e. sin viljas behag
Ef. 1:5
e. hans nåds rikedom
1:7
beslut s.han e.sitt behag fattat
1:9
e. sin egen viljas råd
1:11
Gud e. sin rikedom
Fil. 4:19
frälste •• e. sin barmhärtighet Tit. 3:5
EFTERBILDNlNG
en e. av det sannskyldiga

Hebr. 9:24

EFTERBÖRD
hon missunnar dem e.en

5.Mos.28:57

EFTERFORSKA

Se även: Pröva, söka, utforska, utgrunda, känna, kunskap, visdom,
hjärta, njurar, Gud, ord.
EFTERFORSKA

1) [bäkarl, iD!!
pi. bil}~er, n~igrant betrakta el. undersöka, rikta sinnet el. uppmärksamheten på. Jfr 2.Kon.16:15, övers.
betänka; PS.27:4 betrakta; Ords.20:25
överväga; Hes.34:11,12 leta tillsammans.
2) [be~arl, iQ~

aram. = hebr. .[bäI!:arl, se 1.
3) Så' al, '115 W
fråga efter; begära, fordra. Se: Bedja
7, Begära 3, Begäran 2, Bön 6.
4) parakoloutheö, TT ex p ex K o ;\ o 1J 8 EUJ
ego följa bredvid; åtfölja, efterfölja;
i Luk.1:3 följa med sin tanke, efterforska. Verbet förekommer t.ex. i
Mark.16:17; l.Tim.4:6; 2.Tim.3:10.
Se: Efterfölja 10.

=

Orden »efterföljelse. och .efterföljd», som endast förekommer sammanlagt tre gånger i den svenska
kyrkobibeln, har ingen direkt motsvarighet i grundtexten, vilken där
har prepositioner el. verb med liknande innebörd. Däremot förekommer ganska ofta verbet .efterfölja.
och substantivet .efterföljare., det
senare endast i N.T. Det ord, som
i detta sammanhang är vanligast i
den svenska kyrkobibeln, är verbet
»följa», se d.o.
För svenska översättningens »efterfölja. osv. finner vi i G.T. häla~
'a(lare, gå efter el. bakom, och liknande uttryck. Ordagrant motsvaras
det i N.T. av erchesthai opisö, gå
el. komma efter, men betydligt vanligare är akolouthein, vanl. övers.
följa, och därav sammansatta verb.
Akolouthein brukas i evangelierna i
synnerhet om att följa Jesus Kristus;
den användningen har verbet eljest
endast i Upp.14:4. I N.T. förekommer vidare verbet mimeisthai, härma,
efterlikna, imitera, vanl. övers. efterfölja, och det därav bildade substantivet mimetes, genomgående övers.
efterföljare.
I G.T. talas det ofta om hur
Israel liksom andra folk följde efter
avgudar, dvs. tillbad och dyrkade dem,
se t.ex. 5.Mos.4:3; 6:14; Dom.2:12;
Jer. 11: 1O. Att följa Herren är ett
uttryck for trohet i förbundet mellan
honom och Israel, 5.Mos.1:36; 13:4;
l.Kon.14:8. Profeten säger sig ha
varit herde bakom Herren, dvs. i hans
efterföljd, Jer.17:16. En profetlärjunges förhållande till en profet skildras också som en efterföljelse, 1.

Kon.19:21. På samma sätt talas det
i den rabbinska litteraturen ofta om
att »gå bakom» eller .efterfölja. en
rabbi, dvs. vara hans lärjunge.
I kristet språkbruk är ordet .efterföljelse. knutet till Jesu person och
betecknar lärjungens förhållande till
honom. Det uttrycker på ett klart
sätt, att kristendom inte primärt är
religion eller livsåskådning utan ett
nytt liv i Jesus Kristus, i personlig
gemenskap med honom.
När N.T. talar om att följa eller
efterfölja Jesus, är det främst med
syftning på lärjungarnas vandring
med Mästaren. Här finns en direkt
parallell till förhållandet rabbi-lärjunge. Se: Lärjunge. Visserligen berättas det ofta, att mycket folk följde
Jesus, Matt.4:25; 8:1; 19:2; 20:29;
Mark. 3:7 m.fl. ställen. Men det var
här fråga om en blott yttre efterföljd: många var intresserade av att
höra den vandrande predikanten från
Galileen och att se hans undergärningar. Den sanna efterföljelsen var
enligt evangeliernas framställning möjlig endast i kraft av Jesu Kristi
gudomliga kallelse • Följ mig. och
visade sig i människans villighet att
ta konsekvenserna av kallelsen. När
någon förklarade sig villig att följa
Jesus, synes han närmast ha svarat
avvisande, tydligen för att ingen
skulle komma till honom utifrån
falska förutsättningar. Den som ville
följa Jesus, Herren, skulle också vara
villig att offra allt och dela sin Mästares villkor, Luk.9:5?-58, 61-62.
När Jesus kallade, krävde han omedelbar efterföljelse, v.59-60.
I evangelierna framstår i synnerhet de tolv som Jesu efterföljare. Att
deras efterföljelse var radikal och
oförbehållsam, framgår av att de besvarade Jesu kallelse med att genast
lämna sin tidigare miljö och livsföring för att följa honom och vittna
om honom, Matt.4:18-22; 9:9; Luk.
5:11; Joh.1:43-45. Jesu kallelse till
efterföljelse måste ses mot bakgrund
av hans kallelse till omvändelse:
»Vänden om (sv. övers. Gören bättring), ty himmelriket är nära., Matt.
4:17. Se: Omvändelse. Endast den
som vänder om från sin gudsfientliga
väg, kan följa Jesus, och endast den
som vänt om och följt efter Jesus, är
skickad att föra budskapet vidare.
Det heter därför, att Jesus förordnade de tolv att följa honom och
vara hans härolder och apostlar,
Mark.3:14 ff.; Matt.10:1 ff. Endast
åt dessa gavs Guds rikes hemlighet,
Mark.4:10; Matt.13:11. Se: Apostel.
För de tolv innebar efterföljelsen, att
de i boksta vlig, fysisk mening skulle
följa Jesus på hans vandringar, samt
mottaga hans undervisning och efterlikna honom, Matt. 11:29; Joh.13:13
-17,34-35.
Efterföljelsen är något som tar
hela lärjungens personlighet och existens i anspråk. Ingen kan enligt
Mästarens egna ord vara hans lärjunge utan att hata sina närmaste,
vilket i Jesu mun betyder att han
inte får ta hänsyn till dem, när det
gäller sitt ställningstagande till honom såsom Herren. Därtill skall en
Jesu lärjunge hata sig själv (sitt eget
liv) och bära sitt kors i Jesu efterföljd, Luk.14:26-27. Detta förhållande till Mästaren skall dagligen
förnyas, 9:23. Att bära korset innebär att bära den smälek och det förakt, som nödvändigt måste följa med
troheten mot Kristus. Det gäller att
beräkna kostnaden och vara beredd
att betala priset, att försaka allt eget,
14:28-33. Den som ej längre känns
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14) phylassö, <P 1J A il ()' ()' UJ
vakta, bevaka; skydda, bevara; iakttaga. Se: Bevara 23.
EFTERFÖLJA
1 han i allt har e.t mig
4.Mos.14:24
l icke i allt hava e.t mig
32:11
1 ty de hava i allt e.t H.
32:12
1 (KaJeb) i allt har e.t H.
5.Mos. 1:36
2 snärjd, så att du e.er dem
12:30
3 Låt oss e. och tjäna andra gudar 13:2
3 H. skolen I e.
13:4
1 (KaJeb:) jag e.de i allt H.
Jos. 14:8
l att du i allt har e.t H.
14:9
1 att (KaJeb) i allt hade e.t H.
14:14
3 s. de hava tjänat och e.t
Jer. 8:2
3 och e.t Baalerna
9:14
Hes. 11:21
4 e. avgudarnas hjärtan
5 förgöras, utan att ngn e.er Dan. 9:26
6 e.er Ababs hus' gärningar Mika 6 :16
7 s.icke e.er mig
Matt. 10:38
8 Om ngn vill e.mig, forsake han 16:24
19:28
7 skolen I, s.haven e.t mig
Mark. 8:34
8 Om ngn vill e. mig
8 Om ngn vill e.mig
Luk. 9:23
8 s. icke bär sitt kors och e.er mig 14:27
9 I veten huru man bör e. 2. Tess. 3:7
9 for att I skullen e.oss
3:9
10 läras s.du troget har e.t 1. Tim. 4:6
9 e.en (edra lärares)tro
Hebr. 13:7
11 vilse gm att e. Balaam
2. Pet. 2:15
EFTERFÖLJARE
12 Bliven mina e.
1. Kor. 4:16
12 Varen I mina e.
11:1
Ef. 5:1
12 Bliven alltså Guds e.
13 varen ock I mina e.
Fil. 3:17
12 I å eder sida våra e.
1. Tess. 1:6
12 e. till de Guds församlingar
2:14
12 bliven e. åt dem
Hebr. 6:12
11 få många e. i sin lösaktigh. 2.Pet. 2:1
10 Du har blivit min e. i lära 2.Tim. 3:10
EFTERFÖLJD
2 herdekallet i din e.
Jer. 17:16
14 meddelade till e •• stadgar Apg. 16:4

EFTERFÖUELSE

Se även: Följa, arvinge, lärjunge,
spår, likna, fotspår, förebild, lydnad,
ledning, Herren, lidande, apostel, kallelse, utkorelse, omvändelse, trohet,
tjänst, kors, herde, får.
Efterföljelse

Efterföljelse-Egen
vid sig själv, kommer därmed in på
en ny väg, som Kristus banat genom
sin självförnedring. Genom att på
detta sätt mista sitt liv för Jesu Kristi
skull finner han det, och endast så
kan han efterfölja Jesus, Matt.16:24
-25. Se: Kors, Lidande.
Efterföljelsens innebörd kommer
klart fram i Jesu bergspredikan, Matt.
5-7, som främst riktar sig till hans
lärjungar. Dessa prisas saliga, därför
att de för Kristi skull givit avkall på
all jordisk rikedom och glädje och
får lida smälek och förföljelse som
hans lärjungar. Jesus slutar sin bergspredikan med att framhålla vikten
av att icke endast höra hans ord utan
att även göra efter dem. Se: Lydnad.
Av dem som nåddes av Jesu kallelse, fanns det många, som tvekade
inför dess radikalitet. Ett exempel
härpå utgör den rike ynglingen, Mark.
10:21-22. I detta sammanhang framträdde Petrus som representant för de
tolv, som övergivit allt och följt Jesus
och som fick Jesu löfte om välsignelser för både tid och evighet, v.28
-30 (observera uttrycket »mitt under
förföljelser»); jfr Matt. 19:27-29; Joh.
12:24-26. Många av dem som vandrat med Jesus, övergav honom för
hans .hårda tals» skull, Joh.6:60,66.
På Herrens fråga till de talvom också
de tänkte lämna honom, svarade Petrus med en bekännelse till Jesus såsom deras enda hopp, Guds Helige,
vilken hade det eviga livets ord, v.
67-69. Motiveringen och grunden till
deras efterföljelse var inte den belöning de skulle få utan Jesu Kristi
utkorelse och kallelse, v.70; jfr 15:16.
Se: Kallelse, Utkorelse.
Evangelierna nämner också några
galileiska kvinnor, som jämte de tolv
följde Jesus på hans vandringar. Dessa kvinnor åskådliggör en viktig sida
av efterföljelsen: dess samband med
ett troget tjänande, Matt.27:55-56;
Mark.15:40-41; Luk.8:1-3. Jfr Matt.
20:25-28. Se: Tjänst.
Liksom efterföljelsen har sin grund
i Jesu, Herrens, egen kallelse, beror
den också i fortsättningen på att lärjungen känner igen sin Mästares
stämma, liksom fåren känner sin herdes röst, Joh.1O:4; jfr Jes.50:4. Bilden
av herden, som går framför sina får,
belyser efterföljelsens innebörd. Fåren
kan tydligt skilja sin herdes röst från
främmande herdars röster, Joh.10:
3,5. Det är fråga om ett absolut beroende: utan herden går fåren vilse;
jfr Jes.53:6 a; Matt.9:36. När Petrus
vände om till sin herde, tömd och utblottad på allt eget, kunde han bli
utsänd genom den uppståndne Frälsarens förnyade kallelse »Följ mig»,
utan att bry sig om hur det skulle bli
med andra Kristi efterföljare, Joh.
21:18-22; jfr 13:36-38.
I de nytestamentliga breven ligger
tyngdpunkten i de troendes efterföljelse på att de skall efterlikna Jesus
Kristus i sitt liv. Såsom Guds barn
är de kallade att bli Guds efterföljare
genom att vandra i Kristi utgivande
kärlek, Ef.5: 1-2. Det är här fråga
om ett efterliknande av Jesus Kristus
på linje med det som säges i Fi1.2:
5-8. Den som trätt i livsgemenskap
med Kristus, är kallad att likna honom i ödmjukhet och lydnad. Jesu
Kristi sinnelag visar sig i kärlekens
omsorg om de svaga och i de troendes endräkt, Rom.15:1-5. Allt detta
är en frukt av det nya livet i Kristus.
Detta efterliknande av Kristus (imitatio Christi) förutsätter livsgemenskap med Kristus. Ingen kan likna
Kristus i egen kraft, endast om han
är korsfäst med Kristus, så att han
med aposteln kan säga: »nu lever
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icke mer jag, utan Kristus lever i
mig., GaI.2:20. Detta är varje kristens kallelse, vilket klart framgår
också av andra ställen i den apostoliska undervisningen, inte minst Rom.
6, det kända dopkapitlet, där det i
detta sammanhang särskilt är värt att
lägga märke till användningen av prepositionen med, t.ex. i uttrycken »begravna med honom» och .sammanvuxna med honom., v.4-5. Vidare
heter det, att den gamla människan
är • korsfäst med honom, för att syndakroppen skall göras om intet, så
att vi icke mer tjäna synden., v.6.
Det är fråga om en döds- och livsgemenskap med den Korsfäste och
Uppståndne, att ha dött med Kristus
för att också leva med honom, v.8
-II. Därför skall de som döpts tiII
Kristus, inte längre tjäna synden och
lyda sina egna begärelser, utan de är
kallade att ställa sig i Guds och rättfärdighetens tjänst, v.12 ff. Helt på
linje härmed är Petri framställning
av Jesu liv som en förebild för de
troende, vilka är kallade att följa
efter i hans fotspår, i det att de bevisar tålamod; detta är en följd av
att de har vänt om till sina själars
.herde och vårdare», l.Pet.2:20 ff.
Sann efterföljelse innebär att gå ut
till Kristus, den utstötte och föraktade, och bära hans skam och vanära, Hebr.13:13.
Apostlarna är på ett särskilt sätt
Jesu efterföljare; detta gäller också
Paulus. När han manar de troende
att bli hans efterföljare, att efterlikna
honom, är det mot den bakgrunden,
att han är Kristi efterföljare, l.Kor.
4:16; 11:1; Fi1.3:17; l.Tess.l:6; 2.
Tim.3:10-12. Jfr 2.Kor.4:10-11; Kol.
l :24. På samma sätt har vi att förstå
tessalonikernas efterföljelse av församlingarna i Judeen, vilka fick lida
förföljelse för Jesu skull, l.Tess.2:
14-15. Hebreerbrevets författare manar sina läsare att tänka på dem som
givit dem undervisning i Guds ord,
samt efterfölja deras tro, en uppfordran som omedelbart följes av det
kända ordet om Jesu Kristi oföränderlighet, Hebr.13:7-S.
Efterföljelsen är enligt N.T. nödvändig för den som vill vara Jesu
lärjunge och nå det mål Gud satt för
hans liv. Den är ovillkorlig och omfattar hela hans liv. Genom den visar
han i handling, att Jesus Kristus är
hans Herre. Se: Herren. Den som
följer Jesus på detta sätt, får - mitt
under lidande och betryck - del i den
glädje och frid, som han ger de sina,
Joh.15:10-14; 16:33; jfr Apg.5:41.
Kristus, Herren, är världens ljus, och
den som följer honom, behöver inte
vandra i mörker, oviss om vägen,
utan har livets ljus, J oh.8: 12, i honom som själv är vägen, sanningen
och livet, 14:6. Se: Ledning.
Den som vandrar i Kristi efterföljelse, får under färden rikta blicken
framåt mot sin Herres tillkommelse,
då de som efterföljt honom och delat
hans smälek, skall få följa honom in
i den eviga glädjen och dela hans
härlighet samman med alla, som varit
honom trogna, Joh.12:26; Rom.8:17;
Ko1.3:4; Hebr.6:19-20; l.Pet.4:13.
EFTERFÖLJELSE

1) kata, K a T ii
prep. med ack. enligt, i enlighet med,
efter; Rom.15:5 ordagrant: enligt
Kristus Jesus.
EFTERFÖLJELSE
1 ens till sinnes i KJ. e.

Rom. 15:5

EFTERKOMMANDE

förbund med .. edra e.
1.Mos. 9:9
21:23
icke svek mot mina barn och e.
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skall förvaras åt edra e.
2. Mos. 16:32
hemsöker fädernas missgärn,på e. 20:5
fädernas missgärning på e.
34:7
fOr att edra e. må veta
3. Mos. 23 :43
köparens och hs e.s egendom
25:3 O
bland eder och edra e.
4. Mos. 9:10
fädernas missgärning på e.
14:18
och deras e. skola göra sig tofsar 15:38
hemsöker •• på barn och e. 5. Mos. 5:9
s.H.med ed har lovat deras e.
11:9
28:46
över dinae. till evig tid
plågor över dig och dina e.
28:59
H. skall omskära dina e.s hjärtan 30:6
fOr att du och dina e. mån leva
30:19
vittne mellan bådas våra e.
Jos. 22:27
att de så säga till våra e.
22:28
l. barns e.skulle få vara
Dom. 3:2
H. vare vittne mellan e.
1. Sam. 20:42
hämnd på Saul och hs e.
2.Sam. 4:8
varken namn eller e. må finnas
14:7
över Joabs och hs e.s huvud 1. Kon. 2:33
åt David och hs e •• till evig tid
2:33
2. Kon. 5:27
låda vid dig och dina e.
orygglig sed för sig och e.
Est. 9:27
icke upphöra bland (judarnas) e.
9:28
stadgade för sig själva och sina e. 9:31
Ps. 25:13
hs e. skola besitta landet
Hs e. skola bliva väldiga
112:2
Pred. 4:16
ändå hsva e. ingen glädje
både barn och e., säger H.
Jes. 14:22
EFTERLEVANDE

e.må lägga det på hjärtat

Pred. 7:3

EFTERLÅTEN

Om ngn är för e.
Ords. 29:21
du är e. mot kvinnan Jesabel Upp. 2:20

ende benjaminiterna hölls efterskörd
efter slaget vid Gibea, då de förföljdes av de övriga stammarna och
ytterligare decimerades, Dom.20:45.
I sin domsprofetia över Jerusalem,
Jer.6:9, talar profeten om att en
efterskörd skall hållas på Israels
kvarleva. I domsprofetian över Edom
förutsäges en liknande fullständig utplåning, då ingen efterskörd skall
lämnas kvar, 49:9. Job skildrar den
ogudaktiges öde, då efterskörd skall
hållas i hans vingård, 24:6. Samma
bildliga tal återfinns hos Jesaja i hans
domsutsaga över Damaskus, då endast en efterskörd skall lämnas kvar,
17 :6, samt i hans förkunnelse av
Herrens dom över jordens folk, som
skall slås ned som oliver, såsom när
man gör en efterskörd, 24:13.
EFTERSKÖRD
3. Mos. 19:10
i din vingård icke ngn e.
skall du sedan icke göra e. 5. Mos. 24:21
Är icke Efraims e. bättre
Dom. 8:2
gjorde en e. bland dem på vägarna 20:45
en rings e.lämnas kvar där Jes. 17:6
24:13
när man gör en e.
En e .. på kvarlevan av lsrael Jer. 6:9
skola de icke lämna kvar ngn e.
49:9
ringa e. skola de lämna kvar Ob. v.5
ss.när e.en efter vinbärgningen Mlk.7:1
EFTERSTRÄ VA

EFTERLÄMNA

icke e.t ngn bördeman
4. Mos. 5:8
ngn dör utan att e. ngn son
27:8
om ngn har en broder •• s.e.r Mark.12:19
e.de åt eder en förebild
1. Pet. 2:21
EFTERLÄNGTAD

mina älskade och e.e bröder

Fil •. 4:1

e. ett gott anseende

Gal. 6:12

EFTERTANKE

(H.:) Ingen hsr så mycken e.

Jes. 44:19

EFTERTRAKTA

r ättfärdighet skall du e.

5. Mos. 16:20

EFTERTRUPP
EFTERMIDDAG

dröjen så till e.en
Dom. 19:8
När det sedan hade blivit e. l.Kon. 18:29
EFTERSINNA

e. vilket svar jag skall giva 2. Sam. 24:13
E. nu vilket svar jag skall 1. Krön. 21:12
e.en i edra hjärtan
Ps. 4:5
77:7
min ande skall e.
jag vill e. dina verk
77 :13
dina händers verk e.r jag
143:5
vände mig till att e.
Pred. 7:26
EFTERSKÄNKA

1) Siimat, t::!Q'!i'
kasta ned el. bort; lämna kvar; avstå
från; efterskänka.
2) aphlemi, & <P l n \l l
skicka el. kasta bort; lössläppa; efterskänka, förlåta; av: prep. ap6, från,
och hiemi, skicka, kasta. Se: Förlåta 7.
3) charizomai, X ap l' 1; o \l a l
ego vara till behag, bevisa välvilja el.
nåd, skänka, giva; efterskänka, förlåta; av: charis, behag; välvilja, nåd.
Se: Förlåta 10.
EFTERSKÄNKA
1 långivare .. e. sin fordran 5.Mos.15:2
15:3
1 skall du e. det
Matt. 18:27
2 tjänarens herre e.te
2 vad du var skyldig e.te jag
18:32
3 icke kunde betala, e.te han Luk. 7:42
7:43
3 den åt vilken han e.te mest
EFTERSKÖRD

Moselagen påbjöd, att sädesfält inte
fick skördas intill åkerns yttersta
kant, och de ax som lämnades kvar,
skulle inte samlas upp av ägaren eller
hans husfolk. På samma. sätt skulle
man inte göra någon efterskörd i vingården och ej heller plocka upp nedfallna druvor. Allt det överblivna
skulle lämnas till den fattige (den
faderlöse och änkan) och främlingen, 3.Mos.19:9-1O; 23:22; 5.Mos.24:
19-22.
En generös ägare kunde med vilja
lämna en betydande efterskörd, något
som Boas givit ett efterföljansvärt
exempel på, Rut 2:15-17. Se: Axplockning.
Ordet »efterskörd» användes ibland
i överförd betydelse. Bland de fly-
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4. Mos. 10:25
ss. e. i hela lägertåget
5. Mos. 25:18
(Amalek) slog din e.
Joel 2:20
och dess e. till Västra havet
EFTERTRYCKLIG

Est.

i e.a ordalag .. om purim

9:29

EFTERTRÄDARE

satt en e.på min tron

en son till e. på hans tron
Felix till e. Porcius Festus

1.Kon. 1:48
3:6
Apg.24:27

EFTERTÄNKSAM

jag .• råder över e. insikt
EFTERTÄNKSAMHET
kunna giva .• åt den unge e.
e.en skall vaka över dig
Min son •• tag e. i akt
så att du bevarar e.

Ords. 8:12
Ords. 1:4
2:11
3:21
5:2

EFTERÅT

Vid den tiden, likas om e.
1. Mos. 6:4
E.ryter så dånet
Job 37:24
e.bliver hs mun full av
Ords. 20:17
(J.:) e. ångrade han sig
Matt. 21:29
21:32
ångraden l eder icke heller e.
Filippus bleve. sedd i Asdod Apg. 8:40
blev(lagen)e.given
Gal. 3:19
andras åter komma e.fram 1. Tim. 5:24
e.bär (agan) en fridsfrukt
Hebr.12:11
H. e. förgjorde dem
Jud. v.5
-egen

EGEN

livegen l.Kor.7:22
EGEN, EGET
edert e. blod skall jag
1. Mos. 9:5
(H.:) en s. utgår från ditt e.liv
15:4
(Abraham:) få en e. grav hos
23:4
23:9
må han giva mig den till e.grav
överlåten åt Abraham till e.grav 23:20
skall gå till mitt e •land
24:4
30:30
få göra ngt för mitt e. hus
(Jakob:) att med e.na ögon se
30:33
skaffade han sig e.na hjordar
30:40
är ju vår broder, vårt e. kött
37 :27
avkomman icke skulle bliva hs e. 38:9
i vagnen närmast efter sin e.

41:43

l sen ju med e.na ögon
45:12
45:12
Benjamin ser med e.na ögon
45:12
jag s.med e.mun talar till eder
åker s. Abraham köpte till e. grav 49:30
s. Abraham hade köpt till e. grav 50:13
skulden ligger hos e. folk
2. Mos. 5:16
ty det var hs e.na penningar
21:21
edra e.na hustrur bliva änkor
22:24
haven stått emot edra e.na söner 32:29
Med e.na händer skall han 3.Mos. 7:30
Aron skall föra fram sin e.
16:6
skall offra sitt e. brännoffer
16:24
18:10
icke blotta •• det är din e. blygd
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Egendom
s. skola minska edert e. antal
26 :22
försmäkta gm sin e.missgärning 26:39
icke handlat efter e. tycke 4. Mos. 16:28
Är jag icke din e. åsninna
22:30
i min e.makt att tala något
22:38
att jag efter e. tycke gjorde något 24:13
Vår fader dog gm e. synd
27:3
NOba, efter sitt e. namn
32:42
hör till deras e. fädernestam
36:6
s.hör till hennes e.fådernestam
36:8
efter sitt e. namn kallade
5. Mos. 3:14
Du har med e.na ögon sett allt
3 :21
med e.na ögon sett vad H. gjort
4:3
hemsökelser du med e.na ögon såg 7:19
Min e.kraft har fOrskaffat mig
8:17
gärningar du med e.na ögon sett
10:21
I haven ju med e.na ögon sett
11:7
din vän•• ss.dltt~e.liv
13:6
fOrst skall din e. band lyftas
13:9
ss. bans e. hjärta
20:8
skall lida döden gm sin e. synd
24:16
nödgas äta din e.livsfrukt
28:53
hemsökelser s.du med e.na ögon 29:3
(spejarna:) Med vårt e.liv
Jos. 2:14
komme ha blod över ha e. huvud
2:19
de hava gömt det bland sitt e. gods 7:11
I sågen med e.na ögon
24:7
Min e.band har frälst mig
Dom. 7:2
fördärva min e. arvedel
Rut 4:6
ingen förmår gm e. kraft
1. Sam. 2:9
bliva gammal i ditt e.hus
2:32
förde med e. hand fram sina oxar 14:34
15:17
du var ringa i dina e.na ögon
klädde på David sina e.na kläder
17:38
18:1
hade hm lika kär s.sitt e.liv
lika kär s.sitt e.liv
18:3
lika kär s. han hade sitt e.liv
20:17
Du har i dag med e.na ögon sett
24:11
att skaffa dig rätt med e. hand
25:26
skaffa mig rätt med e. hand
25:33
ondska komma över •• e.huvud
25:39
din e.mun vittnat mot dig 2. Sam. 1:16
dräpt oskyldig man i hs e. hus
4:11
Uria gick icke ned till sitt e. hus
11:9
komma över dig från ditt e.hus
12:11
Min son,s.utgått från mitt e.liv
16:11
i dag hava räddat ditt e.liv
19:5
dräpte (egyptiern) med ha e. spjut 23 :21
få se detta med e.na ögon
24:3
Salomo på min e. mulåsna 1. Kon. 1:33
med e.na ögon har fätt se det
1 :48
blod komma över hs e.huvud
2:32
blod kommer då över ditt e. huvud 2:37
din ondska över ditt e. huvud
2:44
på sitt e. hus byggde Salomo i
7:1
e. hus, där han själv skulle bo
7:8
arbetsfolk för att bygga ha e. hus
9:15
och med e.na ögon fick se det
10:7
hade en e. Tarsisflotta på havet
10:22
s.han av e.påfund hade valt
12:33
lade ha döda kropp i sin e.grav
13:30
må vara klädd i dina e.na kläder
22:30
skall se det med e.na ögon 2. Kon. 7:2
Du skall få se det med e.na ögon
7 :19
satte en e. konung över sig
8:20
skall dö gm sin e. synd
14:6
gjorde vart foik sin e. gud
17 :29
de gjorde män ur sin e. krets till 17:32
tjänade därjämte sina e.na gudar 17:33
skola nödgas äta sin e. träck
och dricka sitt e. vatten
18:27
ett land s. är likt edert e.land
18:3 2
falla för svärd i hs e.land
19:7
upptagna av e.na sysslor 1. Krön. 9:33
(Benaja) dräpte hm med ha e. spjut 11:23
(arken) stod i sitt e.hus
13:14
utföra i sitt e. hus
2. Krön. 7:11
Salomo byggde på sitt e. hus
8:1
förrän jag med e.na ögon fick se
9:6
må vara klädd i dina e.na kläder
18:29
Edom satte en e.konung över sig 21:8
rådgivare,till sitt e. fördärv
22:4
skall dö gm sin e. synd
25:4
s. icke •• rädda sitt e. folk
25:15
ss. I sen med e.na ögon
29:8
nedhuggen av sina e.na söner
32:21
Jedaja •• mitt emot sitt e.hus Neh. 3:10
och Hassub, mitt emot sitt e. hus
3 :23
Asarja •• utmed sitt e.
3 :23
var och en mitt emot sitt e. hus
3 :28
Sadok •• mitt emot sitt e.hus
3:29
smädelser falla på e.na huvuden
4:4
utan det är dina e.na påfund
6:8
stå framför sitt e.hus
7:3
fastän (I.) sutto i sitt e. rike
9:35
upptagit henne ss. e.dotter
Est. 2:7
vända tillbaka på ha e.huvud
9:25
e.na rådslag bringa hm på fall Job 18:7
då är förvillelsen min e. sak
19:4
i e. hand står ej deras lycka
21:16
Med e.na ögon borde han se sitt
21 :20
mer än e.na rådslut aktat hs tal
23:12
har jag fått se dig med e.na ögon 42:5
nu se vi det med e.na ögon
Ps. 35:21
svärd gå in i deras e.hjärta
37:15

deras e. arm gav dem icke seger 44:4
vandra efter sina e.na rådslag
81 :13
ogudaktige falle i sina e.na garn 141:10
ligga på lur efter e. blod
Ords. 1:18
sätta försåt för sina e.na liv
1:18
sin e.herre berövar den livet
1:19
varda mättade av sina e.na anslag 1:31
Drick vatten ur din e. brunn, det
vatten s. rinner ur din e. källa
5:15
ogudaktige fångas av e.na missgärn.
och fastnar i sin e. synds snaror
5:22
e. möda lägger intet därtill
10:22
trolösa fångas gm e.lystnad
11:6
grymme misshandlar sitt e.kött
11:17
tycker sin e. väg vara den rätta
12:15
oförnuft river ned med e.na händer 14:1
De bespottas ave. skuldoffer
14:9
Hjärtat känner bäst sin e.sorg
14:10
ha e.mun driver på hm
16:26
egensinnige följer sin e.lystnad
18:1
En mskas e.oförnuftoopå fall
19:3
Utför din e.sak mot din vederpart 25:9
icke din e. mun, icke e.na läppar
27:2
s.skiftar rov med tjuv hatar e.liv 29:24
Dåren tär sitt e.kött
Pred. 4:5
höra din e. tjänare uttala
7 :22
e. vingård kunde jag icke vakta HV. 1:6
sina e.na händers verk
Jes. 2:8
lamm gå I bet ss.på sin e.mark
5:17
Ve dem s. äro visa i e.na ögon
5:21
envar äter köttet på sin e. arm
9:20
Moab nedtrampad i sitt e.land
25:10
skola nödgas äta sin e. träck
36:12
och dricka sitt e. vatten
36:17
ett land s. är likt edert e.land
37:7
falla för svärd i hs e.land
37:18
ss. ock sitt e.land
43:25
utplånar •• för min e. skull
44:5
skriva på sin hand: Herrens e.
För min e. skull, ja, för min e.
48:11
49:26
äta sitt e. kött
49:26
av sitt e. blod •• bliva druckna
53:6
ville vandra sin e. väg
56:11
De vilja vandra sin e. väg
56:11
var och en söker sin e. vinning
58:13
att du icke går dina e.na vägar
59:16
Då hjälpte (H.) bans e.arm
63:5
(H.:) Då hjälpte mig min e. arm
65:2
de följa sina e.na tankar
65:7
för deras e.na missgärningar
66:3
(H.:) att gå sina e.na vägar
ditt e.leverne och dina
e.na gärningar vålla dig
Jer. 4:18
främmande gudar i edert e.land
5:19
vandrade efter sina e.na rådslag
7 :24
efter sina e.na hjärtans hårdhet
9:14
sina e.na hjärtans svek är det
14:14
detta gm din e. förskyllan
17:4
Vi vilja följa våra e.na tankar
18:12
låta dem äta e.na söners kött
19:9
de skola falla i din e. åsyn
20:4
sina e.na hjärtans syner tala de
23:16
profeter gm sina e.na hjärtans
23 :26
s.frambära sin e. tungas ord
23:31
en tunga skall då •• e. ord bliva
23 :36
ss. I haven hört med e.na öron
26:11
skall dö gm sin e. missgärning
31:30
ha e. döda kropp ligga utkastad
36:30
ser med e.na ögon att det är så
42:2
förgätit edra e.na onda gärningar 44:9
Moab ragla omkull i e.na spyor
48:26
Med e.na händer måste
Klag. 4:10
(Juda) e. ved måste vi betala
5:4
efter e.na hjärtans ingivelser Hes.13:2
profeter, s.följen eder e.ande
13:3
efter sina e.na hjärtans ingivelser 13 :17
rädda allenast sina e.na liv
14:14,20
din e.ondska blivit uppenbarad
16:57
bliva vanärad gm din e.skuld
22:16
kommer hs blod över hs e. huvud 33:4
borttagen gm sin e. missgärning
33:6
dådet fastmer är deras e.väg
33:17
deras hjärtan stå efter e. vinning 33:31
låta dem komma till sitt e.land
34:13
du har dödat ditt e. folks barn
36:13
av sin e. besittning må han giva
46:18
underhåll av konungens e.
Dan. 1:5
icke ngn annan gud än sin e. Gud
3:28
förseglade den med sitt e.signet
6:17
H. utför ditt verk för din e. skull
9:19
bekände min e.och mitt folk I.synd 9:20
våldsmän av ditt e.folk •• upphäva 11:14
11:19
vända sig till sitt e.lands fästen
kringrända av e.na gärningar Hos. 7:2
lika vildåsnor s.gå sin e. väg
8:9
göra avgudar efter e. förstånd
13:2
tillbaka över e.na huvuden
Joel 3:4
tillbaka över edra e.na huvuden
3:7
Am. 6:13
Gm vår e.styrka hava vi
plaotera dem i deras e.land
9:15
gärningar komma över ditt e. Ob. v.15
sitt e. husfolk till fiender
Mlka 7:6
deras e.kraft är deras gud
Hab. 1:11
genomborrar med ha e.na pilar
3 :14
att I sen det med e.na ögon
Sef. 3 :20

envar hastar med sitt e. hus Hagg. 1:9
för eder e.räkning s.I äten
Sak. 7:6
Ej skonas de av sina e.na herdar 11:5
ha e.na föräldrar säga till hm
13:3
ha e.na föräldrar •• attnga hm
13:3
I skolen se det med e.na ögon Mal. 1:5
(J.:) Var dag nog av sin e.
Matt. 6:34
(J.:) icke bjälken 1 ditt e. öga
7:3
du s. har en bjälke i ditt e. öga
7:4
tag ut bjälken ur ditt e. öga
7:5
och (J.)kom till sin e.stad
9:1
(J.:) sitt e. husfolk till fiender
10:36
med vem driva edra e.na anhängarel2:27
icke föraktad utom i sitt e. hus
13 :57
och satte på (J.) hs e.na kläder
27:31
föraktad utom i sitt e. hus
Mark. 6:4
för att hålla edra e.na stadgar
7:9
satte på (J. ) ha e.na kläder
15:20
icke varse bjälken 1 e. öga
Luk. 6:41
icke ser bjälken i ditt e.öga
6:42
tag ut bjälken ur ditt e. öga
6 :42
med vem driva då edra e.na
11 :19
läten I icke edert e. inre döma
12:57
ej hatar sitt e.liv
14:26
Efter dina e.na ord vill jag döma 19:22
Vi hava hört det av ha e. mun
22:71
till sitt e., och ha e.na togo
Joh. 1:11
kommo till tro för hs e.na ords
4:41
icke aktad i e. fädernesland
4:44
kommer en annan i sitt e. namn
5:43
han söker sin e. ära
7 :18
då talar (djävulen) av sitt e.
8:44
Jag söker icke min e. ära
8:50
älskat sina e.na här i världen
13:1
Ditt e.folk och översteprästerna
18:35
hörde sitt e. tungomål talas
Apg. 2:6
var och en av oss hör e. tungomål
2:8
höra vi dem på våra e.na tungomål 2:11
kommo de till sina e.na
4:23
uppfostra (Moses) ss. sin e. son
7:21
hedningar att gå sina e.na vägar
14 :16
några av edra e.na skalder sagt
17 :28
Edert blod .• över e.na huvuden
18:6
tvistefråga.. .om eder e.lag
18:15
s. han vunnit med sitt e. blod
20:28
under e. arbete taga sig an svaga 20:35
rädda dig från ditt e.folk
26:17
budskap om ljuset till vårt e. folk 26:23
e.na händer ut skeppsredskapen
27:19
I s. ären kallade och JK. e.na Rom. 1:6
utan kärlek till sina e.na
1:31
e.na samveten ett vittnesbörd
2:15
huru hs e.kropp var ss.död
4:19
förgängligheten, icke ave. val
8:20
Han s.icke har skonat sin' e. Son
8:32
komma åstad sin e. rättfärdighet
10:3
inympas i sitt e. äkta olivträd
11:24
kommer allenast ha e.herre vid
14:4
sådana tjäna sin e. buk
16:18
l. Kor. 2:11
utom människans e.ande
han syndar på sin e.kropp
6:18
att I icke ären edra e.na
6:19
må var man hava sin e.hustru,
och var kvinna sin e. man
7:2
utan kan följa sin e. vilja
7:37
Vem tjänar i krig på e. sold
9:7
Gör jag det av e.drift
9:17
då jag nu icke gör det av e.drift
9:17
Ingen söke sitt e. bästa
10:24
jag menar icke ditt e. samvete
10:29
icke söker min e. nytta
10:33
så vare det hans e. sak
14:38
min hälsning med e.hand
16:21
Guds e.avbilds härlighet
2. Kor. 4:4
hugnad s.vi redan för e.del fingo
7:13
var och en pröva sina e.na gärn.Gal. 6:4
har sin e. börda att bära
6:5
verkar allting efter sin e. viljas Et. 1:11
hustrur •• äro deras e.na kroppar
5:28
Ingen har •. hatat sitt e. kött
5:29
sen icke •• på e. bästa
Fil. 2:4
AlJasammans söka de sitt e.
2:21
icke med min e. rättfärdighet
3:9
skriver jag, Paulus, med e.
Kol. 4:18
1. Tess. 2:14
av edra e.na landsmän
sin e.maka i helgelse och ära
4:4
de kunna äta sitt e. bröd
2. Tess. 3:12
min hälsning med e.hand
3:17
väl fOrestå sitt e.hus
1. Tim. 3:4
icke vet att förestå sitt e. hus
3:5
i e.na samveten äro brämunärkta
4:2
icke drager försorg om sina e.na
5:8
efter sitt e.rådslut
2. Tim. 1:9
efter e.na begärelser samla lärare 4:3
en profet av deras e. folk
Tit. 1:12
sände jag åstad mitt e.
Filem. v.12
Paulus, skriver här med e. hand
v.19
måste offra för e.na synder Hebr. 5:3
offer först för sina e.na synder
7 :27
gick(K.)med sitt e.blod
9:12
med blod s. icke är ha e.
9:25
gm sitt e. blod skulle helga
13:12
av ngn mskas e.kraft
2. Pet. 1:20
vandra efter sina e.na begärelser
3:3
med e.na ögon hava sett
1.Joh. 1:1
med e.na händer toga på
1:1

1129

1130

1131

ha e .na gärningar voro onda

frestas, så är det av sin e.
Jak.
Efter sitt e. beslut födde han oss
uppkasta e.na skändligheters Jud.
vandra efter sina e.na begärelser
vandra efter sina e.na begärelser
skriva mitt e. nya namn
Upp.
belätena s.de gjort med e.na händer

3 :12
1:14
1:18
v.13
v.16
v.18
3 :12
9:20

EGENDOM

Se även: Äga, ägodel, egendomsfolk,
gods, åker, lada, hus, rikedom, arv,
penningar, träl, tjänare.
-egendom

jordegendom 3.Mos.25:24
släktegendom 3.Mos.25:41
Egendom

Den vanligaste hebreiska motsvarigheten till .egendom. i den svenska
kyrkobibeln är prep. le, som ofta betecknar tillhörighet. Substantiven ~jn
jän och mi~nä kommer båda av ett
verb, som betyder: köpa, förvärva.
Ordet rekus betecknar något som är
samlat eC förvärvat, och 'a{Juzzä användes särskilt om jordegendom.
Ett ord med en alldeles speciell
innebörd är seijullä, vilket är en term
för en utsökt, särskilt värdefull egen·
dom, som överträffar all annan, en
personlig klenod el. skatt av särskilt
värde för ägaren. Ordet användes
därför i synnerhet för att beteckna
Israels folk som Herrens egendom
framför andra folk och förekommer
också i uttrycket 'am seijullä, egendomsfolk, se d.o.
Bibelns grundsyn med hänsyn till
besittning av egendom bestämmes
utifrån Herrens absoluta äganderätt
till hela universum, Ps.24:1; 50:9-12,
en rätt, i vilken ä ven Sonen är delaktig, 2:7-8; Matt.28:18; Joh.3:35;
13:3. Varje mänsklig egendom är
egentligen blott ett lån av Gud, ett
pund, som skall förvaltas och för
vilket räkenskap skall avläggas inför
honom personligen; jfr Luk.16:1-13
m.fl. ställen. Föreskrifter om egendom och offergåvor samt tionde etc.
är avsedda att erinra om detta förhållande och låta medvetandet därom verka normgivande för nationernas, samhällets och den enskildes syn
och handlande.
G.T.

Besittning av privat egendom strider enligt G.T. icke mot de gudomliga principerna. Redan från Bibelns
första bok möter man personer med
avsevärda ägodelar, exempelvis patriarkerna Abraham, l.Mos.13:2; 24:
35, Isak, 26:12-14, och Jakob, 32:10,
samt Lot, 13:5-6. Medan dessas
egendom synes ha utgjorts av boskapshjordar och penningar, hade
t.ex. Job dessutom jordegendomar,
Job 1:3; 31:38-39.
Innan Israels barn tog löfteslandet
i besittning, fick de en erinran om att
Herren själv var ägaren till detta, 3.
Mos.25:23, och att det var en Guds
gåva till dem, v.38. Eftersom Israel
var ett typiskt jordbruksfolk, skulle
dess egendom huvudsakligen bestå i
jord och boskap. Betydelsefulla restriktioner bestämde här den legitima
besittningen av egendomen. Således
skulle egendom, som tillhörde stammen och familjen i sin helhet förbli
i dessas ägo, 4.Mos.36. En transaktion, ett »förvärvande. av annans
egendom, medförde ingen ändring i
äganderätten, endast rätt att bruka
egendomen och tillgodogöra sig dess
avkastning under ett visst antal år.
Under jubelåret skulle egendomen
automatiskt återgå till den ursprunglige, rättmätige ägaren, 3.Mos.25:10,
13,23,28. Om denne eller någon nära
anförvant till honom kunde åter1132

Egendom-Egendomsfolk
börda egendomen före denna tidpunkt, skulle betalning för tiden fram
till jubelåret utgöra lösesumma, v.
24-27. Genom denna en gång varje
generation återkommande reglering
åstadkoms en begränsad äganderätt
och skyddades samhället från orättvisa sociala motsättningar mellan de
nödlidande fattiga och de mycket
rika. Genom att upprätthålla den
privata äganderätten kunde man motverka anhopningen av egendom hos
konungarna och de rika. Se: Jubelår.
Denna egendomsprincip var helig
i Israel, I.Kon.2l:l-3. Den som bröt
mot den, drog över sig Guds misshag
och stränga straff. Härom vittnar
exempelvis Ahabs historia, 21:16-24.
Profeterna varnade för överträdelse
av denna lag, Jes.5:8; Mika 2:2.
Restriktioner drabbade också kapitalegendomen. Den pant man förvärvat för penningar, sjönk i värde
för varje år för att vid jubelåret helt
enkelt återtagas. Alla blev då skuldfria.
I samma förebyggande syfte bestämdes, att vart sjunde år skulle
vara ett friår, då all fordringar skulle
efterskänkas, 5.Mos.15:l-2. Räntor
tilläts vid produktiv utlåning, dvs.
vid affästransaktioner för främjandet
av ekonomisk vinst, jfr Matt.25:27.
Utlåning a v penningar till en fattig,
i syfte att i en nödsituation rädda
honom från undergång och således
tillförsäkra honom livets nödtorft,
betraktades däremot såsom välgörenhet, icke såsom ett affärsföretag. I
sådana fall var utkrävande av ränta
strängeligen förbjudet, 3.Mos.25:3538; 2.Mos.22:25 ff., och betraktades
såsom en allvarlig synd, vilken åsamkade överträdaren Guds vrede och
nationen skada, Ords.28:8; Hes.22:l2.
Guds välsignelse vilade å andra sidan
över den som på detta område efterlevde Guds lag, 18:8-9; PS.15:5.
N.T.
Egendomen ägnas stort utrymme
i Jesu förkunnelse. Icke mindre än
90 gånger behandlar han detta ämne.
Av bergspredikans 107 verser berör
mer än 28 dessa ting. Av hans 49
liknelser rör sig 16 inom detta område.
Jesus kräver inte avskaffande av
egendomsrätt, men han varnar mycket starkt för att samla .skatter på
jorden», Matt.6:l9. Hans uppmaning
till den rike ynglingen att sälja allt,
vad han äger, och dela ut penningarna
till de fattiga och sedan följa honom,
får ses mot den speciella bakgrund,
som här förelåg, 19:21 med par. Det
var egendomen som hindrade den
rike att följa Jesu kallelse till efterföljelse.
I sin undervisning understryker J esus betydelsen aven rätt inställning
till och förvaltning av de jordiska
tingen, Luk.16:l-l3. Han visar också
vådorna aven egoistisk och gudsfrånvänd syn på jordisk egendom. Luk.
16:19-31.
Det finns ord, som synes tyda på
att Jesus har förkunnat ett slags
.fattigdomsideal». I Luk.12:33 står
det som ett allmänt krav till lärjungarna: .Säljen vad I ägen och given
allmosor.. Det är bl.a. utifrån sådana Jesus-ord vi har att förstå förhållandena i urförsamlingen i Jerusalem. Här praktiserade man en form
av egendomsgemenskap, Apg.2:4445; 4:34-36. Denna byggde inte på
en kommunistisk-kollektiv tankegång
utan på motiveringen, att församlingen (grek. ekklesia) var ett folk, som
reservationslöst tillhörde Kristus med
allt vad var och en ägde. Som lem-

mar i samma kropp erfor de troende
enheten och gemenskapen i Kristus
på ett sådant sätt, att ingen längre
sade om något av det han hade, att
det var hans eget. Det tillhörde Kristus och skulle därför stå till hans förfogande, så att man efter hans bud
om inbördes kärlek strax delade med
sig åt bröderna, så att ingen led nöd.
Bakom uttrycken .sålde vad de
ägde., .delade med sig. - osv. har
grundtexten iterativa imperfekter, som
säger, att de troende i Jerusalem
gång på gång sålde av sin egendom,
Apg.2:45; 4:34-35. Om meningen
hade varit den, att församlingsmedlemmarna genom en engångshandling
gjorde sig av med sin egendom, skulle
grundtextens verb i stället ha stått i
aorist. Också under denna kyrkans
första tid härskade i princip den
privata äganderätten, jfr Apg.5:4;
12:12.
Aven de apostoliska breven förutsätter frihet till privat egendoms besittning, Rom.16:3,5 a; KoI.4:l5. Förmaningarna och vägledningen rörande de troendes inställning till egendom förutsätter, att de hade sådan
och disponerade den fritt. Den apostoliska undervisningen i fråga om
egendom sammanfaller helt med Jesu
egen. Medvetandet om Guds suveräna
äganderätt till de troende och deras
egendom samt erfarenheten av frälsningens överflödande rikedom inspirerar till generöst givande. Någon
norm för kvantiteten av gåvor och
offer fastställes icke. Som i varje
annan funktion i det kristna livet
är vars och ens personliga gudsförhållande bestämmande här: .Var och
en give efter som han har känt sig
manad i sitt hjärta., 2.Kor.9:7.
De troende är inte bundna vid sin
jordiska egendom, eftersom Kristus
frigjort dem. Därför kan det om
Hebreerbrevets adressater sägas, att
de i tider av lidande och förföljelse
med glädje lät sig berövas sina ägodelar i vissheten om att ha .en
egendom som är bättre och bliver
beståndande., Hebr. 10: 34.
I detta sammanhang kan nämnas,
att N.T. i likhet med G.T. mycket
strängt fördömer stöld, I.Kor.6:l0;
Ef.4:28; 1.Pet.4:l5, jfr sjunde, nionde och tionde buden (enligt vår
gängse uppdelning av buden), 2.Mos.
20:15,17, samt 5.Mos.19:l4, där respekt för jordegendomars gränser påbjudes.
I N.T. intar den kristna församlingen platsen som Guds särskilda
egendom, Ef.I:14; Tit.2:l4; I.Pet.2:9,
samma ställning som Israel intog i
gamla förbundets tid, 2.Mos.19:5; Ps.
135:4; Jer.2:3. Se: Egendomsfolk.
Den troendes andliga egendom
Enligt Johannes: 1) Fadern, 1.Joh.
2:23. 2) Sonen, l.1oh.5:l2. 3) Gemenskap med Fadern och Sonen, 1.
Joh.l:3. 4) En förespråkare, Jesus
Kristus, 1.Joh.2:1. 5) Smörjelse från
den Helige, l.Joh.2:20,27. 6) Guds
vittnesbörd, l.Ioh.5:IO. 7) Livet, 1.
Joh.5:l2~ Joh.3:36. 8) Kunskap, 1.
Joh.2:20,27. 9) Tillförsikt om bönesvar, 1.Joh.5:l4,15. 10) Gemenskap
med andra troende, I.Joh.l:3.
Enligt Paulus: 1) Förlossning, Ef.
1:7. 2) Frid med Gud, Rom.5:1. 3)
Tillträde till nåden, Rom.5:2. 4) Tillträde till Fadern, Ef.2:l8. 5) Anden,
1.Kor.6:l9. 6) Insegel och underpant
på den eviga förlossningen, Ef.l: 13,
14. 7) Medborgarskap med de heliga,
Ef.2: 19. 8) Allt som behövs i rikt
mått, FiI.4:l9.
Enligt Hebreerbrevets författare: 1)
En stor överstepräst, 4: 14; 8: 1. 2)

Hebreiskans uttryck för vårt .egendomsfolk> är 'am seguIla. Båda de
häri ingående orden, 'am, folk, och
seiSullä, egendom (se d.o.), användes
främst om Israel såsom ett Herrens
folk och en Herrens egendom.
Septuaginta (grek. övers. av G.T.)
återger det hebr. uttrycket med laos
periousios. Adj. periousios betecknar

urspr. det som är över, överflöd, rikedom, därnäst egendom av yppersta
slag, förmögenhet som i kvalitet och
värde skiljer sig från och är överlägsen all annan egendom. Septuagintas term användes i Tit.2:14. I
N.T. förekommer dessutom ordet
peripolesis, förvärvad egendom, Ef.
1:14; 1.Pet.2:9, på det senare stället
i uttrycket laos eis peripoiesin, folk
till egendom.
G.T.
Israel är Guds egendom eller klenod framför alla andra folk, 2.Mos.
19:5; Jer.2:3. Det är Herrens egendomsfolk icke på grund av några
egna företräden utan helt och hållet
på grund av Guds nådiga och kärleksfulla utkorelse och hans trofasthet i förbundet med folket, 5.Mos.
7:6-8; 14:2; PS.135:4. Israel hade
Herrens särskilda löfte om beskydd
under och genom alla faror, Jes.43:
1-4. Andra ord, som uttrycker denna
Israels särställning är .arvedeb och
»arvfolk., se d.o.
Att vara Herrens egendomsfolk är
en gåva, som medför förpliktelser.
Israel är kallat att i handling visa,
att det hör Herren till, genom att
älska honom och hålla hans bud, 5.
Mos.7:11; 26:18, för att det i sanning
skall förbli i Herrens förbund och bli
helgat, avskilt, åt Herren, 7:9; 26:19.
Israel skall därför avhålla sig från
hedendomens orenhet och styggelser,
14:1-3, samt visa hörsamhet för
Guds röst och hålla hans förbund,
2.Mos.19:5. När egendomsfolket avfaller och icke uppfyller sina förpliktelser, hemfaller det åt Guds dom,
5.Mos.7:10; 27:15-26.
Att Herren dock inte ger sin egen'dom helt till spillo, framgår av hans
löfte att bevara dem som i a vfallstider troget förblir i hans förbund.
Guds särskilda tillhörighet är de
enskilda gudfruktiga i folket. Dem
skall han beskydda och bevara som
sin egendom på domens och vredens
dag, Ma1.3:16-l8; jfr Jes.lO:20--23.
Se även: Israel.
N.T.
Till Israel, Herrens egendom, kom
Jesus Kristus, Guds Son, varvid det
skedde som i prologen till J ohannesevangeliet skildras så: .Han kom till
sitt eget, och hans egna togo icke
emot honom., Joh.l:l1. Men de som
tog emot honom, dvs. trodde och
följde honom, blev därmed barn av
Gud och Herrens egendom, v.I2.
Genom evangeliet om Jesu död och
uppståndelse till frälsning och nytt
liv för alla människor går kallelsen
ut till både judar och hedningar. De
som vänder om och tror detta budskap, blir därmed infogade som lemmar i det nya förbundets egendomsfolk, Guds andliga Israel, som är en
frukt av Kristi återlösningsverk, Apg.
20:28. Det består av israeliter och
hedningar, vilka tillsammans utgör
_en enda ny människa. och .Guds
husfolk>, Ef.2:l5,19. Detta folk har
en särskild kallelse att i ord och
handling förmedla Guds uppenbarelse. I kraft av Guds utkorelse skall
Kristi församling såsom Guds egendomsfolk vara ett levande vittnesbörd
om Herrens nåd och makt. Detta
kommer särskilt klart till uttryck i
I.Pet.2:9, en vers som är fylld av
anspelningar på gammaltestamentliga
utsagor om Guds egendomsfolks kallelse och uppdrag, t.ex. 2.Mos.19:
5-6; 23:22; 5.Mos.14:2: Jes.43:21.
Den slutliga och fulla välsignelsen
av ställningen som Guds egendomsfolk hör det eviga härlighetstillståndet till. Detta är föremål för Guds
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Ett nytt altare, 13:10. 3) Omedelbar
gudsgemenskap, 10:19. 4) En bestående egendom, 10:34. 5) En kraftig
uppmuntran i hoppet, 6:18 (grt.).
EGENDOM

1) milfna, il 4 8 ~
köp, förvärv; något som är köpt el.
förvärvat; av: I!:änä, köpa, förvärva.
2) le, 71
prep. iill; för, åt; le användes bl.a.
för att uttrycka tillhörighet och föregås ofta av verbet häjä, vara, bliva,
eller rel. pron. 'asär med utsatt el.
underförstått häjä. J er.2:3 ordagrant:
heligt [var el. är] Israel för Herren.
3) Ifinjan,
N
köp, förvärv; egendom, förmögenhet;
av: I!.änä, se l.
4) seguIla, il~
dyrbar egendom el. förmögenhet; av
en rot som betyder: förvärva, vinna,
skaffa. Ordet användes nästan uteslutande om Israel som Herrens egendom. Jfr I.Krön.29:3; Pred.2:8, där
ordet betecknar vad en konung äger
som sin personliga skatt el. förmögenhet. Se: Egendomsfolk 1.

l:

W

5) 'ä~uzza, il~~l:!

besittning, egendom (i synnerhet jordegendom); av: 'äl;taz, gripa, hålla. I 3.
Mos.25:46 föregås ordet av inf. av
järas, taga i besittning, ärva, därav
övers. egendom och besittning. Se:
Arvsbesittning l.
6) re~us, tV 'Dl
något som är' samlat el. förvärvat;
något som man äger; av: rätas,
samla, förvärva.
7) nahäla, il'? n j
arv, besittni~;:- egendom; av: nä1;tal,
ärva. Se: Arv 4, Arvedel 1, Arvgods
1, Arvland 1, Arvsegendom 1, Arvslott 4.
8) Apg.5:4 ordagrant: Förblev den
icke din, då den var kvar.
9) hyparxis, "UTI ap t;, l <;
tillvaro, existens; det man har, egendom; av: hyparchö, finnas, vara.
EGENDOM
1 åt Abraham till e.
1.Mos.23:17
2 s. fOrestod all hans e.
24:2
34:23
3 deras e .• vår tillhörighet
3 Esau tog all annan e.
36:6
2 Så blev jorden Faraos e.
47:20
2 prästernas jord icke Faraos e. 47:26
4 vara min e.framf'6r andra 2. Mos. 19:5
3.Mos.25:30
2 köparens och hs .• e.
5 sådans skola förbliva eder e.
25:45
5 ss. arv .• efter eder, till e.
25:46
27 :28
2 till spillo åt H. av sin e.
2 utskiftar sin e.ss.arv
5.Mos.21:16
3 för deras övriga e.
Jos. 14:4
5 vände I. barn till sin e. 2.Krön.31:1
6 en del av sin e. till brännoffren 31:3
6 av konungens enskilda e.
35:7
Esr. 8:21
6 för oss och .. vår e.
6 hs hela e. givas till spillo
10:8
5 giva dig jordens ändar till e. Ps. 2:8
105:21
3 att råda över all hans e.
4 H. hsr utvalt I. till sin e.
135:4
2 H.heliga e.är Israel
Jer. 2:3
7 våld •• mot både ägare och e. Mika 2:2
Mal. 3:17
4 skall jag hava ss. min e.
Apg. 5:4
8 din e., medan du hade det
9 I hsven en e. s. är bättre Hebr. 10:34

EGENDOMSFOLK

Se även: Arvedel, arvfolk, egendom,
Israel, församling.
Egendomsfolk

Egendomsfolk-Egypten
folks hopp och längtan, och det förverkligas genom Kristi härlighets
uppenbarelse, Tit.2:11-14. Varje Inedlem av detta folk äger redan nu Guds
Ande som ett insegel på att han är
Guds egendom och som en underpant på sitt arv, till förvissning om
sin slutliga förlossning, Ef.I:13-14.
Se även: Församling.
Egendomsfolket, I.Pet.2:9-10.
l) Ett heligt folk, v.9, jfr 2.Mos.
19:6. 2) Ett egendomsfolk, v.9, jfr
2.Mos.19:5; Ef.I:14. 3) Ett gudsfolk,
v.IO, jfr 3.Mos.26:12; Ef.2:19.
EGENDOMSFOLK

l) 'am segullä, n!;> JD
DE
egendomsfolk; 'a~,':folk, i synnerhet
om Israels folk; segullä, se Egendom 4.
2) laos periousios,
egendomsfolk; LXX.s övers. av hebr.
'am segullä, se I; la6s, folk; periolisios, utvald; hörande till någons dyrbarare rikedom el. egendom; av:
perieimi, vara omkring; bli över; vara
förmer el. bättre.
3) peripolesis, Tf e: p l Tf o r n (J l ~
bevarande; förvärv, vinst; det som
förvärvas el. vinnes, egendom; av:
peripoieö, bevara; förvärva, vinna, se
t.ex. Apg.20:28. Ef.I:14 ordagrant:
till egendomens förlossning.
4) laOs eis peripoiesin,
folk till egendom; laOs, folk; eis,
prep. med ack. till; peripoiesis, se 3.
EGENDOMSFOLK

l utvalt till att vara ha e. 5. Mos. 7:6
l dig bar H. utvalt att vara ha e.
14:2
l att du vill vara ha e.
26:18
2 att rena At sig ett e.
Tit. 2:14
3 att ha e.skall förlossas
Ef. 1:14
4 I Ater ären ett e.
1. Pet. 2:9
E~ENHÄNDIGT

vilka stora bokstäver jag e.

Gal. 6:11

EGENKÄRLEK
Se. även: Egen, behaga, söka, girig,
vinningslystnad, begär, glupsk.
Egenkärlek

Dess väsen
Söker sitt eget, I.Kor.10:33; Fil.
2:21, sin egen vinning, Jes.56:11; 2.
Pet.2:3, sin egen ära, Matt.20:21.
Lever för sig själv, Rom.15:1; 2.Kor.
5:15. Tillsluter sitt hjärta för den
nödlidande brodern, l.Joh.3:17.
Oförenlig med
Guds lag, 3.Mos.19:18; Matt.22:
39; Jak.2:8. Kristi exempel, Joh.4:34;
Rom.15:3; 2.Kor.8:9. De heligas
gemenskap, Rom. 12:4-5; I.Kor.12:
12-27.
Dess motsatser
Guds kärlek, Joh.3:16; Rom.5:8;
1.Joh.3:1. Kristi kärlek, Joh.13:I; Ef.
5:25; Tit.2:14. Den kristnes kärlek
till nästan, Rom.15:2; 1.Kor.10:33.
Broderlig kärlek, Rom. 12:10; l.Kor.
10:24; Hebr.13:I; 2.Pet.l:7.

Matt.23:30. Anser sig något vara,
GaI.6:3. Anser sin väg vara den rätta,
Ords.21:2. Ropar ut sin barmhärtighet, Ords.20:6. Träder dristigt fram
inför Gud, Luk.18:1l. Ger sig icke
under rättfårdigheten från Gud, Rom.
10:3. Föraktar andra, Jes.65:5; Luk.
18:9,11. Dömer och fördömer andra,
Matt.9:11; Luk.7:39.

Den troende
Frånkänner sig all egen rättfärdighet, Rom.7:18; FiI.3:7-9. Räknar
endast med Guds nåd, 1.Kor.15:1O;
Ef.2:8-9.
EGENSINNE
Se även: Genstridighet, gensträvi/lhet,
självklok, självsvåld, härska, vrång,
lust.
Egensinne

Har sin rot i
Ett ont hjärta, Jer.7:24. Otro. 2.
Kon.17:14. övermod, Neh.9:16,29.
Taper S;1l uttryck i
Siälvklokhet, Job 37:24; Rom.12:
16. överdåd, l.Mos.49:6. Självsäkerhet, Ords.l:32; I.Tim.l:7. Olvdnad
mot föräldrar, 5.Mos.21:18; 2.Tim.
3:2. Vä"'ran att mottan tuktan, 5.
Mos.21:18: Jer.5:3: 7:28. Genstridighet, Neh.9:29; PS.78:8. Ovillighet att
höra Guds ord, Neh.9:16-17,29;
Ords.l:24. lyssna på Guds sändebud,
1.Sam.8:19; Jer.44:16, vandra på
Guds vägar, Neh.9:17; Jes.42:24; Jer.
6:16, vandra efter hans lag, Ps.78:10.
Uppror mot Gud, Ps.78:8. Motstånd
mot den heli/le Ande, Apg.7:5l.
Förakt för andevärldens herrar, 2.
Pet.2:10.
Den epensinnige
Vänder Gud ryggen, Jer.2:27; 32:
33. Fölier sin egen lystnad, Ords.
18:1. Handlar efter sin egen vilja,
Luk.12:47.
Egensinnets tölider
Straff till döds, 5.Mos.21:20-21;
Jes.l:20; Ords.29:1. Ett liv under
la/len, 1.Tim.l:9. Ett liv under Guds
vredesdom, Hebr.l0:27.
EGENSINNIG

Den e.e följer sin egen

Ords. 18:1

EGENVIUA

(l.)voro gensträviga I sin e. Ps. 106:43

svärdsegg I.Mos.34:26
tveeggad Dom.3:16; Hebr.4:12
EGG
ngt fel med e.en på skärorna 1.8am.13:21
på sin buk bär skarpa e.ar
Job 41:21

Om man icke slipar e.en
varthelst din e.kan bliva
undkommo svärdets e.

arbetar därpå med sina e.

Jes. 44:13

EGLA.
hebr. kviga. En av Davids hustrur,
moder till Jitream. 2.Sam.3:5; 1.Krön.
3:3.
EGLA.IM
hebr. dubbeldamm, dubbelkälla. En
ort i södra Moab. Eusebius identifierar den med Agallim, ca 12 km
söder om Areopolis. Jes.15:8.
EGLA.T-SELlSIA
hebr. den treåriga kvigan. En okänd
moabitisk ort. Somliga fattar uttrycket
som en bestämning till de ortnamn,
som förekommer omedelbart före.
Jes.15:5; Jer.48:34.
EGLON
hebr. möjl. som en kviga. En amoreisk stad i Juda lågland, alltid nämnd
jämsides med. staden Lakis. Eglon
intogs av Josua, och dess invAnare
slogs med svärdsegg, då konungen
i Eglon deltog tillsammans med fyra
andra amoreiska konungar i en allians
mot gibeoniterna, när dessa slöt fred
med Josua. J08.10:3-4, 34-35.
Namnet Eglon synes vara bevarat
i Chirbet Ajian, 26 km nordost om
Gaza och 3 km nordväst om Tell
el-Chasi. Den sistnämnda platsen anses av somliga vara identisk med det
gamla Eglon, medan andra förlägger
detta till Tell Nejile, 5 km sydost om
Tell e1-Chasi.
EGLON

till Deblr, konungen i E.
Jos.
församlade sig••• konungen i E.
uttill honom ... konungen i E.
Josua med hela Israel till E.
från E. upp till Hebron
såsom han hade gjort med E.
konungen i E. en
LakIs, Boskst, E.

10:3
10:5
10:23
10:34
10:36
10:37
12:12
15:39

EGLON
hebr. möjl. som en kviga. En av
Moabs konungar. Han besegrade Jeriko och utkrävde skatt av Israel.
Efter aderton års förtryck frigjorde
sig Israel genom domaren Ehud, som
med list dräpte Eglon, och därefter
sammankallade israeliterna till strid.
Omkring tio tusen man fann döden
vid det slaget, Dom.3:14-30.
EGLON

EGG

-egg

EGGJÄRN

Pred. 10:10
Hes. 21:16
Hebr.ll:34

gav Herren E... makt
Dom.
Israels barn måste nu tjäna E.
skulle sända sina skänker till E.
överlämnade han skänkerna till E.
Men E. var en mycket fet man
Sedan... kommo E.s tjänare

3:12
3 :14
3 :15
3:17
3:17
3:24

Vad den är
En mänsklig benägenhet, Ords.20:
6; 30: 12. Utvärtes rättfärdighet, Matt.
23:25-28; Luk.ll:39-44. Som en
fläckad klädnad, Jes.64:6. Vederstygglig för Gud, Jes.65:2-5; Luk.16:
15. Till intet gagn, Jes.57:12. Otillräcklig för frälsning, Matt.5:20;
Rom.3:20.
Den egenrättfärdige
Rättfärdigar sig själv, Luk.10:29;
16:15; 18:9. Berömmer sig själv,

l e.r dig ännu ngt till gensvar Job 16:3
2 H. e.r upp sig till iver
Jes. 42:13
3 e.de alla mskor mot varandra Sak. 8:10
4 Dit s.bar e.t så mqa
2. Kor. 9:2

EGYPTEN
hebr. Mi~råjim, arab. Mi~r, grek.
Aigyptos. Det hebreiska namnet är
en dualisform, som anspelar på landets tudelning i övre och Nedre
Egypten, dvs. södra och norra Egypten. övre Egypten kallas ibland Patros, t.ex. Jes.ll:ll, där sv. övers.
»Egypten» motsvaras av M~råjim
och avser Nedre Egypten, som ibland
kallas M~r, t.ex. Jes.19:6; 37:25
(get., övers. Egypten). Somliga förbinder Mä§6r och Mi~råjim med ett
egyptiskt ord som· betyder befästningsvallar, jfr hebr. m~or, befästning. Ursprunget till det grekiska
namnet, varav vår benämning »Egypten» kommer, är ovisst. Möjligen
hänger det samman med Hikuptah,
som var ett av namnen på Memfis,
huvudstaden i Gamla riket. Enligt
en annan förklaring skulle Aigyptos
kunna tänkas från början ha betecknat Nildeltat eller en del därav och
därefter kommit att avse hela Nilen
och Nillandet. De gamla egyptierna
kallade sitt land Kemet, »det svarta
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EGENNYTTA

ave. vara mskor till behag

Jud. v.16

EGENRÄTTFÄRDIGHET
Se även: Egen, självgod, farise, ren.
Egenrättfärdighet

EGGA

-egga

uppegga 1.Kon.21:25
EGGA

1) [måra,l'], l' 11t
hif. upphetsa, reta, egga.
2) 'ur, '.1)/
vakna; vaka; hif. väcka, uppväcka;
Jes.42: 13 ordagrant: såsom en krigsman uppväcker han [sin] iver.
3) Så/ab,

nl(

sträcka el. räcka ut; skicka el. sända
ut; pi. .;aga, driva ut el. bort. Se:
Bud 8, Budskap 1, Driva 3.
4) erethizö, Ep e:
r,; w
e~~a, här i positiv mening: sporra,
uppmuntra. Jfr KoI.3:21, övers. reta.

er

EGGA

landet», landet med den svarta mullen (till skillnad frAn öknens ljusa
sand). I G.T. förekommer ibland
benämningarna Hams land, PS.I05:
23,27; 106:22, och Hams hyddor,
78:51, jfr I.Mos.10:6, där Misraim
omtalas som son till Ham.

1. Land och folk
Det befolkade området i Egypten
var i biblisk tid liksom idag Nildeltat
samt Nildalen fram till Nubiens gräns
(G.T.s Etiopien), jfr Hes.29:10; 30:6.
Väster om dalen ligger Libyska öknen
och i öster Arabiska öknen. I övre
Egypten, den sydliga delen, låg bl.a.
de viktiga städerna No (Thebe) och
Sevene (nuv. Assuan). I Nedre Egypten, deltalandet i norr, låg t.ex. städerna Nof (Memfis), On (Heliopolis),
Pitom, Raamses, Pibeset och MigdoI.
Det har sagts, att de stora floderna
är »kulturens modersmjölk». Omkring
dem tillkom de första ordnade samhällena, och här hade vetenskap, litteratur och konst sin vagga. Så var
förhållandet i exempelvis områdena
kring Eufrat och Tigris och likadant
även i Egypten. Den jordmån, som
har varit det materiella grundlaget
för den egyptiska civilisationen, har
avlämnats av Nilen, likasom denna
på grund av sina årliga översvämningar har efterlämnat slam, som
bidragit till jordens ständiga och rika
fruktbarhet. Utan Nilfloden skulle
Egypten ha varit en öde öken. Se:
Nilen.
Egyptens tidigaste befolkning var
hamiter. Folk har även kommit från
andra afrikanska områden och blandat sig med de ursprungliga egyptierna. Senare invandrade semiter från
öster.
2. Historia
Som hos så många andra folk från
gammal tid, är Egyptens äldsta historia höljd i dunkel. Visserligen ger
Moseböckerna en bild av landet men
ingen detaljerad historia. I de bibliska
skrifterna nämns Egypten endast var
gång landet ingriper i Palestinas och
judarnas öde, se p.4. Men från och
med den grekiske historieskrivaren
Herodotos' tid (ca 484-424 f.Kr.)
får man bättre inblick i Egyptens
historia. Han samlade historiska uppIysnin~ar dels hos prästerna i Memfis
(i G.T. kallat Nof el. Mof), dels
på sina resor runt om i landet. En
annan grekisk historieskrivare, Diodoros (från tiden omkr. Jesu födelse),
samlade senare historiskt material hos
prästerna i Thebe (i G.T. kallat No
el. No-Amon).
Den som främst samlade historiska
upplysningar, var den lärde egyptiske
prästen Manetho, som levde på tredje
århundradet f.Kr. Han skrev sitt
lands historia på grekiska, men det
mesta är bevarat blott i form av
sammanfattningar och avskrifter, utförda av judiska och kristna historieskrivare. I original finns endast kvar
listor över konunganamn och dynastier. Något som fick stor betydelse
för förståelsen av Egyptens historia,
var upptäckten av hur de gamla e~p
tiska skrifttecknen, hieroglyferna, skulle tolkas. Hiero~lyfernas gåta löstes,
då fransmannen Champollion år 1822
lyckades tyda inskriften på den s.k.
Rosettestenen, som man 23 år tidigare funnit i Nildeltat och som hör
till de största dyrbarheterna på British
Museum i London.
Egypten bestod från början aven
mängd mer eller mindre självständiga
stadsstater, vilka efterhand ingick som
provinser i de två rikena övre och
Nedre Egypten (jfr p.1.). Dessa före1140
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En av pyramiderna och sfinxen vid Gize.
nades ca år 3000 f. Kr. till ett rike.
Enligt Manetho skedde detta under
Menes, härskare i Övre Egypten, möjli gen identisk med den från fl era
minnesmärken kände farao Narrner.
Egypten förblev formellt en dubbelmonarki , och farao kall ades . de båda
ländern as herre», .Söderns och Nordens konung» . Som tecken på sin
värdighet bar han en dubbelkrona,
som bestod av Övre Egyptens vita
och Ned re Egyptens röda krona. Maneth o indelade den egyptiska konungatiden i 30 dynastier, av vilka
26 täcker den egentliga fa raonertiden ,
vilken slutar med persernas eröv ring
av Egy pten år 525 f.Kr. De två första dynastierna rä kn as till förhistori sk tid. Egyptens histori a indelas i
följande huvudepoker (kronologien
är mycket osäker):

av den vanliga befolkningen som av
slavar och livegna.
De pyramider, som byggdes under
de 5. och 6 . dynastierna, är av blygsamma re omfattning. De har dock
intresse genom de målningar och inskriptioner, som fi nns på väggarna i
deras gravkammare. I landets styrelse genomfördes under denna tid ett
system a v över- och underordnade
ämbetsmän , vilka jämte adel och
prästerskap fick stor makt.
Från den 7. dynastien rådde en
tid av inre uppror och förvirring och
av angrepp från fientliga asiatiska
folk. Konungens makt reduserades
sta rkt till förmån för provinsguvernörer och storvesirer. Riket drabbades
av ett ekonomiskt och socialt samman brott och uppdelades i en rad
inbördes åtskilda provinser. Först
under den 11 . dynastien inträdde en
konsolidering genom att en furstesläkt i Thebe lyckades förena hela
Egypten under sin spira.

a. Gamla riket (3 .-6. dynastien , ca
2780-2250). Tredje dynasti ens förste
farao, Djoser, gjorde Memfis till huvudstad, centralt belägen mellan de
båda rikshäl fterna.
Nu börja de tiden för uppförandet
av de sto ra pyramiderna . Fa raonerna
a nsåg som en av sina viktigaste uppgifter att bygga sig värdiga gravplatser. De a llra första var stora jordgrotto r, som förstärktes med väggar
av bränd tegelsten. F rå n denna gravform, mastaba (egypt.
bänk),
utveckl ades pyramiden. Den första
pyramiden, en trappstegspyramid,
byggdes vid Sakkara av farao Djoser.
Mest kända ä r de stora pyramiderna
vid Gize utanför Kairo. D e byggdes
under den 4. dynastiens faraoner
Cheops, Chefren och Mykerinos. D en
stö rsta var ursprungligen ca 147 m
hög och 231 m i fyrkant vid basen.
För byggandet, som pågick i över
20 å r, åtgick 2,3 miljoner kalkstensblock, vardera vägande ca 2,5 ton.
Pyramiderna uppfördes troligen såväl

b. Mellersta riket (12. d ynastien , ca
å r 1990-1780). Med den 12. dynastien började en ny blomstringsperiod,
som fö r senare släkten framstod som
Egyptens guldålder. Huvudstaden låg
i nä rheten av Memfis. Under denna
tid byggdes befästningsverk till försvar av gränsen mot Asien. D en 12.
dynastiens faraoner , som omväxlande
hade namnen Amenemhet (»Amon
i spetsen ») och Sesostris (egypt. Senwosret), var mä kti ga konungar och
stora byggherra r. Handel, indust ri ,
jordbruk, bergsbruk och hantverk
blomstrade, likaså litteratur, arkitektur etc.
Den mest framträdande av 12.
dynastiens faraoner var Sesostris III,
som avskaffade provinsguvernörern a
samt temporärt gjorde slut på feodalfurstarnas makt inom inrikespolitiken.
Vidare fortsatte han den av tidigare
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faraoner påbörjade erövringen av Nubien. H an företog också ett fälttåg
till Palestina och Syrien. Amenemhet
JH ä r känd som fredskonung. Han
vårdade sig om landets inre förhållanden; bl.a. gjorde ha n en stor insats
för att förbättra bevattni ngsanläggningarna genom reglering o. dyl.
I och med 13 . dynastien, som hade
Thebe till resi densstad, inträdde en
förändring. Genom inre stridigheter
sviktade rikets motstå ndskraft, och
la ndet blev ett lätt byte för fiender
utifrån.
c. Hyksostiden ( 15. och 16. dynastierna, från ca 1730). Folksta mmar
från öster, semiter, hetiter, churiter
(hon!er) och arier, trängde via Sueznäset in i det försvarslösa Egypten
och övertog ma kten. Dessa stammar
går i historien under det gemensamma namnet hyksos, troligen av egypt.
hekachasut, . hä rska re över främmande länder.. E n del av faraonerna
från denna tid bär rent semitiska
namn . Hyksosväldet omfattade bå de
Syrien, troligen med Aleppo som
huvudstad , och Egypten, dä r Avaris
i Nildeltat gjordes till ny huvudstad .
Under denn a tid bl ev Egypten mer
öppet mot omvä rlden, men för det
egyptiska kulturlivet inn ebar främlingsväldet en stagnati on. Hyksostiden
är inte särskilt välkänd, eftersom det
ej finn s så må nga minn esmärken bevarade från denna tid. Man har i
varje fall kunnat konstatera, att frä mlingarna infö rt hästen och st ridsvag-

nen till Egypten. Hyksosvä ldet in fö ll
troligen under den tid då Israel bodd e i Gosen, och då israeliterna själva
var semiter, blev de dä rför förhå llandevis gynnsamt behandlade.
Slutligen reste sig egyptierna mot
främlingsväldet. M otståndsrörel sen utgick från Thebe och vann allmän
anslutning. Efter långvari ga strider
lyckades man fördriva inkräktarna
frå n Egypten.
d. Nya riket (18.-20. dynastierna,
1580- 1085). Grundläggaren av den
18. d ynastien, Ahm ose I (grek. Amasis, 1580-1558) blev Nya rikets fö rste
konung.
Den lå ngva ri ga striden mot hyksos
hade förvandlat de fredsälskande
egyptiern a till krigare och erövrare.
Egypten blev numera en militärstat
med hären som dominerande faktor.
Från Nubien i söder till E ufrat i
öster företog egyptierna sina krigståg under Amenhotep (Amenofis) I ,
Ahmoses efterföljare. Den förste
store erövrarkonungen var Thotmes
(Thutmosis) I, som regerade ca 1525
- 1508. Efter att ha vidgat gränsen
mot Nubien drog han österut genom
Palestina och Syrien ända till Eufrat,
där han reste ett minn esmärke. D en
nya stormaktstiden fortsatte under
drottning Hatshepsut (ca 1504-1482)
och nådde sin höjdpunkt under hennes styvson Thotmes HI (ca 14821450). H an har kallats »Egyptens
Napoleon », emedan ha n grundlade
det egy ptiska imperi et. Efter sin seger

Gammal väggmålning föreställa nde nomadfolk på väg till Egypten.
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i slaget vid Megiddo år 1482 mot en
syrisk koaliti on av småstater lade han
Palestina under sig, och senare även
Syrien och Cypern . Genom sina
många fälttåg höll Thotmes III de
främreasiatiska rikena under kontroll .
Aven konst och arkitektur hade sin
blomstringsperiod under Nya rikets
tid . D e berömda templen i Karnak
och Lukso r byggdes under denna
period. Det viktiga brevarkivet i
Amarna, som va r huvudstad under
Amenhotep IV (Echnaton , ca 13 721354) härstamma r frå n denna tid .
Amarnabreven, som består av nära
400 lertavlor (de flesta beva rade i
Berlin), är skrivna med babylonisk
kilskrift på ackadiska språket och ger
en osedvanligt god inblick i dåtidens
politiska, religiösa och språkliga förhållanden .
Amenhotep IV, som är mest känd
för sin solrnonoteistiska reformation,
se p.3 , efterfö ljdes av den siste fa rao
av den 18.dynastien, den svage Tutanchamon, känd genom fyndet av
hans kostbara gravkammare i Konunga rnas dal vid Thebe. En ny storhetstid för Egypten började med den
andre farao av 19.dynastien, Horemheb (ca 1353-1319), som reorganiserade riket. Under Ramses II (ca
1301-1235) var landets ställning i
nivå med den, som det innehade på
Thotmes III.s tid. Han vann kontroll
över bl.a. Pal estina och Nordsyrien.
Men redan under den 20.dynastien
började ett nytt förfall, även om
Ra mses III ännu rådde över de flesta
av landets tidigare erövringar. D en
politiska makten låg nu helt i händerna på prästerskapet i Thebe.

stundom frigöra sig från det persiska
väldet.
Ar 332 erövrades Egypten av Alexa nder den store. Efter hans död tillföll landet ha ns fältherre , Ptolemaios.
Han regerade år 323-285 som Ptolemaios I med tillnamnet Soter (. frälsare.). Namnet Ptolemaios övertogs
av nästan alla hans efterträdare som
en konungatitel i likhet med Farao.
Särskilt de tre första ptolemeerna var
skickliga män , som ökade Egyptens
makt och hjä lpte kulturlivet fram till
en ny blomstring. Alexand.ria var
ptolemeernas huvudstad och centrum
för dåtidens kulturliv. Se: Alexand ria.
Större delen av ptol emeertiden härskade Egy pten över Palestina, tills det
å r 198 i slaget vid Paneas erövrades
av Syrien, som under denna tid framträdde som en stormakt under seleukidernas ledning.
Efter slaget vid Actium år 3 1 f.Kr.
inl emmades Egypten av kejsar Octavianus (Augustus) som en provins i
det romerska världsriket.
3. R eligion
Religionen spelade en stor roll i
det gamla Egypten. D ärom vittnar
inte minst de må nga templen, pyramiderna, statyerna, målningarna och
inskriptionerna . Hela folkets tankevärld va r fylld av föreställningar om
övernaturliga ma kters ingripande i
det dagliga li vet. Det fanns gudar för

e. Tiden efter 1085 f.Kr.
Efter 20.dynastien var det äter slut
med Egyptens stormaktstid . På grund
av inre strider och tilltagande upplösning gick det stadigt nedåt under
21.-24. dynastierna, medan Assyrien
framträdde på historiens a rena som
den ledande stormakten. Under 25.
dynastien (712-663) satt en nubisk
(etiopisk) härskarsläkt på Egyptens
tron . En farao av denna släkt, Taharka (G.T.s Tirhaka, ca 688-663), den
tredje och siste av dynastiens konun gar , kom konung Hiskia av Juda
till hjälp under assyriern Sanheribs
belägring av Jerusalem men straffades hä rför av Sanheribs efterföljare
Esarhaddon , som erövrade Memfi s
år 670. Några å r senare gick hans
son Assurbanipal emot Egypten. Vid
detta tillfälle erövrades och förstördes Thebe (663), och Egypten blev
för en tid assyriskt lydrike.
Emellertid lyckades den infödde
farao Psammetik I av Sais (663-609)
att med hjälp av grekiska legotrupper
fördriva assyrierna från Egypten, som
upplevde en ny blomstringstid under
26. dynastien (663-525) . Palestina invaderades av farao Neko II (609593), som i början av sin regeringstid
slog judakonungen Josia vid Megiddo. Kort tid därefter bl ev han emellertid själv besegrad av Nebukadnessar vid Karkemis (605). Detta nederlag var början till slutet på Egyptens
självständighet under lång tid framåt.
Under 26.dynasti ens siste farao, Amasis, som åter hade gjort Memfis till
huvudstad, invaderades Egypten av
den babyloniske konungen Nebukadnessar II. Ar 625 erövrades landet
av perserkonungen Kambyses.
Nu följde den s.k. persertiden (525
-332), då Egypten styrdes av persiska
ståthållare och ämbetsmän (27.-30.
dynastierna enligt Manethos indelning). Under denna tid förekom ständiga uppror, men Egypten lyckades
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praktiskt taget alla livets områden.
Naturföreteelser och föremål troddes
vara bebodda av andar, som ku nde
anta si n egen form , t.ex. kroppen av
en krokodil, en fisk, ko , katt etc. I
djuren såg man ett koncentrat av
gudomlig kra ft . Från senare tid har
man t.o. m. funnit djurmumier. Det
fanns en rad heliga djur, av vilka en
del underhölls i templen och dyrkades som gudar. Exempel på gudar,
som avbildades med djurhuvud, är
fa lkguden Horus, som var himmelsgud, faraonernas personli ge skyddsgud, hund- eller schakalguden Anubis,
som var dödsgud, vidare vädursguden Chrum, krokodilguden Sobek
och kattgudinnan Bastet. I äldre tid
hade varje ort sin egen skyddsgud ,
exempelvis Pta h i Memfis, R a i On
(Heliopolis), Amon i Thebe, Hathor
i D endera, Osiris med sin gemå l Isis
och deras son H orus i Abydos.
När fo lket efterhand enades till ett
rike, fick en del gudomar fö reträde
framför andra. Guden Ptah hade i
Memfis ställning som skapargud och
blev en a v Gamla rikets skyddsgudar.
Under de 4 . och 5.dynastiern a blev
solguden R e (Ra) riksgud . Hans plats
intogs under Mellersta riket av
Amon , Thebes lokalgud , som dyrkades under namn et Am on-Re. Amenhotep IV.s reform syftade till dyrkan
uteslutande av guden Aton, vil ken
symboliserades aven solskiva. För

att markera den nya kulten kallade
Amenhotep sig Echnaton samt flyttade huvudstaden till den ort, som
numera är känd som T ell el-Amarna
och där man funnit brev m.m. från
denna tid. Under Tutancharnon återgick man ti ll den gamla Amonkulten.
En vid spridn ing vann Osiris-kulten. Guden Osiris symboliserade troligen från början jordens och växternas fruktbarhet. Han framstäl ldes
vanligen i gestalten aven konung.
Mest bekant har Osiri s blivit genom
berättelserna om hans död samt om
hur hans syster och maka Isis fann
hans döda kropp och hur hon födde
Horus (ofta benä mnd Hap6krates,
»Horusbarnet», för att man skulle
kunna skilja hon om frå n falk- och
himmelsguden Horu s). Genom honom återuppväcktes Osiris till livet
och blev hä rska re över de dödas rike.
Senare kom den döde farao att identifie ras med Osi ris och den nye med
Horus. D enna föreställning förenades med tanken på farao som solguden Res son, vi lken efter döden
fick färdas i solgudens båt över himlen om dagen och genom underjorden
på natten. Vidare betraktades farao
som en inkarnation av fa lk- och
himmelsguden Horu s. Så förenades i
den högste härskarens person en
mängd olika religiösa föreställningskomplex.

Tutancharnon (sittande) och drottn ing Anchesenamon. R elief.
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Kananeiska fån gar i Egypten . Relief.
Egyptierna mötte livet och naturen
med bävan och respekt inför alla
demoner och makter, vilkas närvaro
de överallt anade. Kulten, såväl i
templen , dit endast prästerna hade
tillträde, som i hemmen, där man
förrättade en mängd riter, hade till
uppgift atf upprätthålla ordning och
rättvisa . Detta gällde i särskild grad
de religiösa festerna och pilgrimsfärderna. Man trodde på särskilda
Iycko- och olycksdagar och rådfrågade gärna orakel. Drömtydning intog också en viktig plats. Man
brukade trollformler och amuletter
som botemedel och skydd mot sjukdom och olycka.
Framförallt var egyptierna upptagna av döden och livet på andra
sidan. Här kom Osiris-religionen med
tröst genom sitt budskap om seger
över döden. Seden att balsamera de
döda, varpå de otaliga mumierna
bär vittne, bars upp av religiösa motiv. Genom balsameringen bevarades
kroppen; och därmed säkrades också
själens välfärd. Man tänkte sig nämligen, att själen levde vidare efter
döden men att den kunde detta endast
genom att vara förbunden med en
kropp. För den dödes fortsatta existens försåg man graven med mat
och redskap . samt med dödstexter,
som inristades på gravkammarens
väggar. Inför Osiris' domstol kunde
den döde bestå, om han rätt kunde
framsäga en bekännelse, som gick ut
på att han inte brutit mot någon av
de 42 dödssynderna i den egyptiska
morallagen. Sådana dödstexter samlades sedermera i den s.k. dödsboken,
som · utgör en viktig källa för vår
kunskap om egyptisk religion .
Jämsides med tron på olika gudar
och makter samt tillbedjan av träd,
djur, måne och stjärnor, för att inte
tala om Nilen, finner vi i det gamla
Egypten drag av personlig förtröstan
på en gud, såsom den kommer till
uttryck i följande sentens på en skarabe (smycke i form aven skalbagge):
. Allt som sker ligger i Guds hand • .
Över ett tempel i Sais stod det skrivet: . Jag är den som är, var och för-

blir; ingen dödlig har lyft den slöja,
som döljer mig • . Det är överhuvudtaget karakteristiskt för den egyptiska
religionen, att den rymmer en blandning a v de mest skilda tankar och
sedvänjor. Den egyptiska religionen
synes ej ha utövat så stort inflytande
bland semitiska folk ; den hade i stället sedan hyksostiden assimilerat en
del drag från semitisk gudsdyrkan.
Däremot visade den inhemska religionen stor livskraft under de århundraden, som Egypten var under
persiskt, grekiskt och romerskt välde.
Egyptierna inte endast bevarade sina
gudar och altaren, utan de lyckades
t.o.m. påverka sina förtryckare. Gudinnan Isis kom att dyrkas allmänt i
den hellenistiska och romerska världen, där hon smälte samman med
modergudinnor av orientaliskt och
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grekiskt ursprung. I de s.k. Isis- och
Osirismysterierna, som utformades
under ptolemeertiden, upptogs man
först efter en särskild invigning, medan den dagliga kulten var öppen
för alla.
Under loppet av de första århundradena e.Kr. måste den egyptiska religionen ge vika för kristendomen och
senare för islam. Bland en stor del
a v folket har dock de gamla religiösa
föreställningarna bibehållits genom
tiderna.
K onst och litteratur
Eftersom religionen hade en så
stark ställning i Egypten, kom den
givetvis också att i hög grad prägla
konsten . Man kan här tänka på templen och gravarna med deras målningar, reliefer och inskrifter. Pyramiderna står ännu i dag som lysande
minnesmärken över egyptisk kultur
och religion . Till varje pyramid hörde
ett dödstempel , som medelst en lång
täckt gång var förenat med ett kulttempel. Bland de till vår tid bevarade
egyptiska tempel byggnaderna intar
Amon-templen i Karnak och Luksor
en särställning. Bildhuggarkonsten i
det gamla Egypten nådde en hög
utveckling; statyerna hade främst sin
plats i dödskulten, där de symboliserade den döde. Måleriet kännetecknas av uttrycksfullhet i både färg
och utformning. Också konsthantverket stod högt: bl.a. gjordes utsökta
arbeten i guld och silver.
Även på det litterära området
märks spåren av ett rikt kulturliv.
Ur den gamla hieroglyfskriften, ett
slags bildskrift, utvecklades en förenklad skrift, den s. k. hieratiska,
vilken bl.a. används på lerskärvor
och papyrer. Så småningom uppstod
den s. k. demotiska skriften, vilken
blev mer allmän under grekisk och
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romersk tid. Vårt alfabet går ytterst
tillbaka på hieroglyferna och har
uppstått via semitisk, fenicisk och
grekisk skrift. Av den litteratur, som
bevarats, kan nämnas hymner och
psalmer samt den ovan omtalade
döds boken jämte därmed besläktade
.guideböcker. för den dödes vandring genom dödsriket. Egyptierna
hade inte sinne för historieskrivning
men var däremot de första, som skrev
rent litterära noveller eller berättelser,
vilka präglas av egyptisk livssyn och
mytologi. En stor vishetslitteratur
växte fram; där belystes både livets
och dödens problem. De kärleksdikter man funnit från Nya tiden, har
i fråga om sin form samband med
kulten. Egyptierna har också efterlämnat en mängd avhandlingar över
historiska, mytologiska, teologiska,
medicinska och matematiska ämnen.
4. Egypten och Israel
Som tidigare nämnts (p. 2) förekommer Egypten vid en rad tillfällen
i G.T., första gången i förbindelse
med Abrahams resa til Egypten under
hungersnöden i Kanaan, loMos.12:10
ff. Detta skedde antagligen något
före 12. dynastiens tid. Senare blev
Josef förd till Egypten, loMos.37:2S,
36. Han blev småningom upphöjd
till ställningen närmast farao , 41 :40.
(Vilken farao det här rör sig om är
svårt att med bestämdhet säga.) Några år senare drog Jakob med hela
sitt hus till Egypten och anvisades
boplats i landet Gosen, 47:6,11 , vilket var ett fruktbart landskap i deltaområdets östra del.
Omsider uppstod .en ny konung
över Egypten, en som icke visste av
Josef. , 2.Mos. l :S. Härmed avses möjligen Ahmose (Amasis) I (15S{}-155S),
Nya rikets grundläggare och den som
gjorde slut på hyksosväldet. Under
denna period föddes Mose och Aron,
och en tid befann sig Mose i själva
hovet. Nu började en lång tid av
förtryck för Israel, vilket fortsatte
under de närmast följande härskarna
och nådde sin höjdpunkt under Thotmes III. Det var antagligen i början
av hans son Amenhotep II.s regering,
som israeliterna tågade ut ur Egypten, alltså vid mitten av 1400-talet
f.Kr. Jfr 2.Mos.12:36 tf. (Enligt en
senare datering av uttåget skulle detta
inte ha ägt rum förrän under 1200talet.)
Konung Salomo hade förbindelse
med en av egyptiernas faraoner, och
han fick dennes dotter till hustru, L
Kon .3:lo Till hemgift mottog hon
Geser, som egyptierna hade erövrat
från kananeerna, 9:16. Efter rikets
delning invaderades judariket år 927
av farao Sheshonk I (G.T .s Sisak),
vilken tog skatterna i templet och i
konungens palats, 14:25 f. Se: Jerusalem.
Nordrikets siste konung, Hosea,
försökte förgäves få hjälp från Egypten mot de övermäktiga assyrierna,
2.Kon.17 :4. När Juda år 701 angreps
av den assyriske härföraren och senare konungen Sanherib, fick konung
Hiskia undsättning av Farao Taharka
(G.T.s Tirhaka) av den 25. dynastien.
Jfr 19:9 ff. Farao Neko II av 26.
dynastien invaderade Palestina på
profeten Jeremias tid . Judakonungen
Josia drog ut mot honom men led
nederlag vid Megiddo (år 60S), 2.
Krön .23:29; 35 :20 tf. Farao Neko
lade Josias son och efterföljare,
Joakas, i bojor i Ribla i Hamatlandet
strax efter det att han hade tillträtt
som konung i Juda. Samtidigt pålade
han landet stora böter, medan han
insatte Josias andre son Eljakim (Jo1152
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jakim) som ny konung av Juda och
tog J oahas med sig som fånge till
Egypten, 2.Kon.23:33 ff. Farao Hofra
(Apries) av samma dynasti ingrep år
586 i Palestina under Sanheribs belägring av Jerusalem, men han kunde
endast för en tid avbryta belägringen,
jfr Jes.44:30.
Efter Jerusalems fall bosatte sig
många judar i Egypten trots profeten
Jeremias avrådan. Bl.a. fanns en judisk koloni i Nof (Memfis), 44:1.
Mest känd är den judiska militärkolonien Jeb på Elefantine, en ö i
Nilen, vid Assuan. Dess uppgift var
att försvara Övre Egypten mot Nubien. Möjligen hade dessa judar från
början utvandrat samtidigt som de
ovannämnda. Det kan också tänkas,
att de härstammade från judar, som
farao Neko bortfört som fångar jämte Joahas, se ovan. En god inblick
i koloniens liv har vi genom de
papyrer från 400-talet f.Kr., som man
där funnit. Av dem framgår bLa.,
att judarna hade sitt eget tempel redan före den persiska erövringen av
Egypten 525 f.Kr. Det förstördes ca
410 f.Kr. genom en aktion, som
leddes av vädurs- eller fårguden
Chnums prästerskap; troligen var judarnas offer av får en bidragande
orsak. En del av de bevarade papyrerna utgöres av brevväxling med
myndigheter i Jerusalem och Samaria
beträffande templets förstöring och
eventuella återuppbyggande.
Profeterna varnade ofta sitt folk
mot att söka hjälp hos egyptierna
och förebrådde israeliterna, när de
hade inlåtit sig på sådant, Jes.36:6,9;
Jer.2:18,36; Hes.17:15; Hos.7:11, och
gång på gång förkunnade de Herrens
straffdomar över Egypten, Jes.19:1
ff.; 20:3-4; 45:14; Jer.9:25 f.; 43:8
ff.; Hes.29:9 ff.; Joel 3:19; Sak.l0:l1.
Dock lyder även löftesord för landet
och folket, Jes.19:18-25; Hes.29:13 f.
Egyptiska städer och orter, som
omnämnes i G.T. är: Aven el. On,
Baal-Sefon, Gosen, Migdol, No el.
No-Amon, Nof el. Mof, Pibeset, Pitom, Pi-Habirot, Raamses el. Rameses, Sin, Suckot, Sevene, Soan, Tapanhes. Se för övrigt: Assyrien, Ba-'
bylonien, Palestina, Patros, Egyptens
land, Hams land.

EGYPTEN
A. (LaDd och folk i allmänhet)
Abram drog ned till E.
l. Mos. 12:10
när han nalkades E., sade han
12:ll
Dl DU Abram kom till E.
12:14
drog dl Abram upp från E.
13:1
Sur, som ligger gent emot E.
25:18
26:2
drag icke ned till E.
på väg med detta ned till E.
37:25
Dessa f"drde al Josef till E.
37:28
medianiterna förde bonom till E. 37:36,
Josef fördes ned till E.
39:1
till sig alla spAlnän ••• i E.
41:8
kom man till Josef i E.
41:57
Jakob förnam, att säd fanns i E.
42:1
bört, att i E. finnes säd
42:2
för att köps säd i E.
42:3
som de bade bämtat från E.
43:2
stodo upp och foro ned till E.
43:15
Josef••• som I sAlden till E.
45:4
till en herre över hela E.
45:9
om all min härlighet i E.
45:13
laatade med det bästa E. bade
45:23
Så foro de upp från E.
45:25
för att draga ned till E.
46:3
draga med dig ned till E.
46:4
och kommo så till E.
46:6
förde han med sig till E.
46:7
Israels barn som kommo till E.
46:8
De som kommo med Jakob till E. 46:26
vilka föddes 'At bonom i E.
46:27
av Jakobs hus, som kommo till E. 46:27
ena ändan av E. s område
47:21
ännu i dag gWer för E. s jord
47:26
att du icke begraver mig i E.
47:29

skall du föra mig från E.
47:30
innan jag kom hit till dig i E.
48:5
vände han tillbaka till E.
50:14
Josef bodde kvar i E.
50:22
han lades i en kista. i E.
50:26
som kommo till E.
2. Mos. 1:1
Josef var redan förut i E.
1:5
sett mitt folks betryck i E.
3:7
föra mitt folk ••• ut ur E.
3:10
f"dra Israels barn ut ur E.
3:ll
f"drt folket ut ur E.
3 :12
jag räcker ut min haDd över E.
7:5
i hela E. grävde man
7:24
Aron ut sin band över E. s vatten
8:6
överallt i E. blev landet
8:24
dess like icke har varit i E.
9:18
att E. bliver fördärvat
10:7
gräshopporna ••• över hela E. s
10:14
gräshoppa ••• inom E.s område
10:19
det som vederfares eder i E.
3 :16
bort från betrycket i E.
3 :17
sIl E. med alla slags uDder
3 :20
tillbaka till mina bröder i E.
4:18
Vänd tillbaka till E.
4:19
När du nu vänder tillbaka till E.
4:21
föra Israels barn ut ur E.
6 :27
jag skall lägga min band pi E.
7:24
Ännu en plåga ••• över E.
ll:l
skall jag gl fram genom E.
ll:4
Atskillnad mellan E. och Israel
ll:7
över E. s alla gudar ••• dom
12:12
gl fram för att hemsöka E.
12:23
gick förbi Israels barns hus i E.
12:27
när han hemsökte E.
12:27
klagorop upphävdes i E.
12:30
hade fört med sig ur E.
12:39
de bade ju drivits ut ur E.
12:39
Israels barn hade bott i E •• 430 u 12:40
I haven dragit ut ur E.
13:3
när jag drog ut ur E.
13:8
har Herren fört dig ut ur E.
13:9
har Herren fört oss ut ur E.
13:14,16
vända tillbaka till E.
13 :17
vagnar som eljest funnes i E.
14:7
Funnos dl inga gravar i E.
14:11
när du förde oss ut ur E~
14:ll
det vi sade till dig i E.
14:12
Varf"dr har du f"ort oss upp ur E.
17:3
Herren bade fört Israel ut ur E.
18:1
eftersom du då drog ut ur E.
23 :15
i månaden Abib drog du ut ur E.
34:18
fisken som vi åto i E.
4. Mos. 11:5
I E. var oss gott att vara!
11 :18
Varför drogo vi då ut ur E. ?
11:20
Hebron••• 7 u före Soan i E.
13:23
bättre ••• vända tillbaka till E.
14:3
vända tillbaka till E.
14:4
din förlAtelse följa ••• ifrån E.
14:19
de tecken jag har gjort i E.
14:22
varför haven I fört oss upp ur E. 20:5
huru vua fäder drogo ned till E. 20:15
huru vi bodde i E.
20:15
ängel, som förde oss ut ur E.
20:16
Varför baven I fört oss upp ur E. 21:5
folk, som har dragit ut ur E.
22:11
23:22
Gud, som har fört dem ut ur E.
Gud, som har fört honom ut ur 'E. 24:8
dotter, som f"Oddes At Levi i E.
26:59
män, som havå dragit upp ur E.
32:11
haDdlade mot eder i E.
5. Mos. 1:30
ut ur smältugnen, ur E.
4:20
eder Gud, har gjOrt med eder i E. 4:34
kraft förde dig ut ur E.
4:37
sedan de bade dragit ut ur E.
4:45
när de bade dragit ut ur E.
4:46
Vi voro Faraos trälar i E.
6:21
förde Herren oss ut ur E.
6:21
tecken och under i E.
6 :22
ingen av E. s alla svua sjukdomar 7:15
ditt folk, som du har f"ort ut ur E.
9:12
atark baDd har f"ort ut ur E.
9:26
fäder, som drogo ned till E.
10:22
gärningar, som ban gjOrde i E.
11:3
förde Herren ••• dig ut ur E.
16:1
dl du drog ut ur E.
16:6
du själv har varit en träl i E.
16:12
sitt folk tillbaka till E.
17 :16
när I drogen ut ur E.
23:4
Mirjam ••• när I drogen ut ur E.
24:9
har varit en träl i E.
24:18
när I drogen ut ur E.
25 :17
aramll som drog ned till E.
26:5
ut ur E. med stark baDd
26:8
sIl dig med E. s bulnader
28 :27
över dig alla E. s sjukdomar
28:60
28 :68
f"dra dig tillbaka till E.
när I drogen ut ur E.
Jos. 2:10
mankön, som bade dragit ut ur E. 5:4
dött ... efter uttåget ur E.
5:4
födda ... efter uttåget ur E.
5:5
som bade dragit ut ur E.
5:6
avvältrat från eder E. s smälek
5:9
allt vad han har gjort i E.
9:9
Bihor, öster om E.
13:3
hans söner drogo ned till E.
24:4
Mose och Aron och hemsökte E.
24:5

förde edra fäder ut ur E.
24:6
som edra fäder tjänade ••• i E.
24:14
bade fört upp ur E.
24:32
Jag förde eder upp ur E.
Dom. 2:1
Jag själv har fört eder upp ur E.
6:8
Herren har fört oss upp ur E.
6:13
När Israel drog upp från E.
11 :13
när de drogo upp från E.
11:16
när de ännu voro i E.
l. Sam. 2:27
då jag förde dem upp ur E.
8:8
Jag har fört Israel upp ur E.
10:18
icke allenast undan E.
10:18
När Jakob bade kommit till E.
12:8
förde edra fäder ut ur E.
12:8
när han drog upp ur E.
15:2
Israels barn, när de drogo ut ur E. 15:6
Sur, som ligger öater om E.
15:7
då jag förde ... upp ur E.
2. Sam. 7:6
förlossade At dig från E.
7:23
Salomo herre ... till E. s
l. Kon. 4:21
större än ... all E. s vishet
4:30
förde mitt folk Israel ut ur E.
8:16
ut ur E. , den smältugnen
8:51
du f"drde våra fäder ut ur E.
8:53
hästarna ... infördes från E.
10:28
vagn, som hämtades upp från E.
10:29
de togo vägen till E.
11:17
komme al till E. , till Farao
11:18
Hadad i E. börde att David
11:21
Jerobeam ••• flydde till E.
ll:40
stannade i E. till Salomos död
II :40
han var då ännu kvar i E.
12:2
Jerobeam bodde alltså i E.
12:2
jen bräckta rörstaven E.
2. Kon. 18 :21
sätter din förtröstan till E.
18:24
uttorkade jag alla E. s strömmar 19:24
då deras fäder drogo ut ur E.
21:15
kom så till E. och dog där
23:34
folket ••• begav sig till E.
25:26
Israel, från Sihor i E.
l. Krön. 13 :5
du hade forlossat ifrån E.
17 :21
hästarna •• infördes från E. 2. Krön. 1:16
vagn, som de hämtade upp från E. 1:17
sedan de hade dragit ut ur E.
5:10
sedan ända ned till E. s gräns
9:26
infordes till Salomo från E.
9:28
där han var i E.
10:2
vände han tillbaka från E.
10:2
folk, som foljde honom från E.
12:3
ryktet ... ända till E.
26:8
han förde honom till E.
36:4
vua fäders betryck i E.
Neh. 9:9
han som har f"ort dig upp ur E.
9:18
skola komma hit från E.
Ps. 68:32
då han gjorde sina tecken i E.
78:43
slog allt förstf"dtt i E.
78:51
Ett vinträd flyttade du från E.
80:9
Israel kom till E.
105:23
Våra fäder i E. aktade icke
106:7
bade gjort så stora ting i E.
106:21
När Israel drog ut ur E.
114:1
som slog de förstfödda i E.
135:8
tecken och under över dig, E.
135:9
136:10
honom som slog E.
brokigt linne från E.
Ords. 7:16
borta vid E.s strömmar
Jes. 7:18
stav ••• såsom man gjorde i E.
10:24
upplyfta, såsom han gjorde i E.
10:26
har blivit räddat från ••• E.
11:11
giva till spillo E.s havsvik
11:15
Utsaga om E.
19:1
Se Herren kommer ••• till E.
19:1
E.s avgudar bäva då f"or honom
19:1
E. s kanaler skola förminskas·
19:6
Herren•• har beslutit över E.
19:12
E. föres v!IlJe
19:13
så att de komma E. att ragla
19:14
E. skall icke hava framgång
19:15
si skall då Herren slå E.
19:22
banad väg leda från E.
19:23
assyrierna skola komma in i E.
19:23
stl vid sidan av E.
19:24
Välsignad vare du, E.
19:25
tecken och f"orebild angående E.
20:3
låta fångarna från E ••• vandra
20:4
med blottad bak, E. till blygd
20:4
E., som var deras stolthet
20:5
När man får höra detta i E.
23:5
I som dragen ned till E.
30:2
en tillflykt under E. s skugga
30:2
tillflykten under E. s skugga
30:3
E. s bistånd är fåfängligt
30:7
till E. för att få hjälp
31:1
den bräckta rörstaven E.
36:6
du sätter din förtröstan till E.
36:9
uttorkade jag alla E. s strömmar 37 :25
giver E. till lösepenning
43:3
i forna dagar ned till E.
52:4
vill du dl DU gHill E.
Jer. 2:18
med E. skall du komma på skam
2:36
E., Juda, Edom, AmmoDS barn
9:26
26:21
flydde och kom till E.
Jojakim några män till E.
26:22
några andra med honom, in i E.
26:22
dessa hämtade Uria ut ur E.
26:23
Faraos här ... ut från E.
37:5

tillbaka till sitt land E.
37:7
draga vidare och komma till E.
41 :17
ställen eder färd till E.
42:15
hinna upp eder där i E.
42:16
följa efter dit till E.
42:16
ställa sin färd till E.
42:17
om I begiven eder till E.
42:18
Begiven' eder icke till E.
42:19
I skolen icke, begiva eder till E.
43:2
jag skall tända eld på E. s gudahus 43:12
E. s gudahus skall han bränna upp 43:13
Om E., anglende
46:2
Det är E., som stiger' upp
46:8
balsam, du jUngfru dotter E.
46:11
Förkunnen i E.
46:14
I dottern E. s inbyggare
46:19
En skön kviga är E.
46 :20
PI skam kommer dottern E.
46:24
E. med dess gudar
46:25
måst giva oss under E.
Klag. 5:6
sina sändebud till E.
Hes. 17:15
på E. s eländiga avgudar
20:7
överglvo icke E. s eländiga avgud. 20:8
Dessa bedrevo otukt i E.
23:3
icke mer tänka på E.
23 :27
brokig vävnad från E.
27:7
profetera ••• mot hela E.
29:2
E. s inbyggare skola f"ornimma
29:6
jag skall Ater upprätta E.
29:14
Ett svärd kommer över E.
30:4
när de slagna falla i E.
30:4
E. s f"orsvarare skola falla
30:6
när jag tänder eld på E.
30:8
fattas av ångest på E. s dag
30:9
göra slut pi E. s rikedomar
30:10
skola draga sina svärd mot E.
30:11
vrede över Sin, E. s värn
30:15
jag skall tända eld på E.
30:16
bryter sönder E. s ok
3 (t:18
Jag skall hAlla dom över E.
30:19
skola f"oröda E. s härlighet
32:12
skola sjunga den över E.
32:16
sorgesång över E. s larmande hop 32:18
guld ••• såsom byte till E.
Dan. 11:8
allahanda dyrbara ting i E.
11 :43
E. påkalla de
Hos. 7:11
till E. skola de fl vända
8:13
måste vända tillbaka till E.
9:3
E., som fu församla dem
9:6
ut ur E. kallade jag min son
11:1
såsom fåglar ••• från E.
11:11
olja för man till E.
12:1
f"drde Herren Israel upp ur E.
12:13
E. skall bliva en ödemark
Joel. 3 :19
pest, likasom i E.
Am. 4:10
till dig från E. s städer
Mika. 7:12
från E. och ända ifrån floden
7:12
när I drogen ut ur E.
Hagg. 2:6
spiran tagen ifrån E.
Sak. 10:11
Om E. s folkstam icke drager
14:18
skall E. drabbas av sin synd
14:19
Matt. 2:13
fly till E.
drog bort till E.
2:14
Ut ur E. kallade jag min son
2:15
visade sig •• f"or Josef i E.
2:19
eller Pamfylien, i E.
Apg. 2:10
sålde honom till E.
7:9
satte honom till herte över E.
7:10
hungersnöd kom över hela E.
7:11
fick höra, att bröd fanns i E.
7:12
Jakob for ned till E.
7:15
och f"drökade sig i E.
7 :17
sett mitt folks betryck i E.
7:34
jag vill sända dig till E.
7:34
, med sina hjärtan mot E.
7:39
bade dragit ut ur E.
Hebr. 3 :16
större rikedom än E. s skatter
11 :26
11:27
Genom tron övergav-han E.
B. (Konungen i Egypten)
mot konungen i E.
l. Mos.40:1
inför Farao, konungen i E.
41:46
en ny konung över E.
2. Mos. 1:8
1:15
konungen i E. talade till
icke, såsom konungen i E.sagt
1:17
kallade konungen i E.
1:18
därunder dog konungen i E.
2:23
gå till konungen i E.
3:18
konungen i E. skall icke
3:19
konungen i E.svarade dem
5:4
tala med Farao, konungen i E.
6:11
befallning •• till konungen i E.
6:13
talade med Farao, konungen i E.
6:27
Tala till FaraO, konungen i E.
6:29
berättade f"or konungen i E.
14:5
tecken •• med konungen i E. 5. Mos. 11:3
med Farao, konungen i E. L Kon. 3:1
konungen i E., hade nämligen
9:16
till Farao, konungen i E.
ll:18
till Sisak, konungen i E.
11:40
drog Sosak, konungen i E. , upp
14:25
till So, konungen i E.
2.Kon. 17:4
sådan är Farao, konungen i E.
18:21
Farao Neko, konungen i E.
23:29
drog konungen i E. icke vidare
24:7
allt som tillhörde konungen i E.
24:7
SIsak, konungen i E.
2. Krön. 12:2
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Uppdelning: A. Land och folk i
allmänhet. B. Konungen i Egypten.
(Se även Egyptens land.)
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Egyptens bäck-Ehud
drog nu Sisak, konungen i E.
12:9
drog Neko, konungen i E., upp
35:20
Konungen i E. avssite honom
36:3
36:4
konungen i E. gjorde
konungen i E .. med han!!
Jer. 25:19
giva Farao Hofra, konungen i E.
44-:30
Farao är förlorad, E. s konung!
46:17
mot Farao, konungen i E.
Hes. 29:2
E. s konung, du stora drake
29:3
komma över Farao, konungen i E. 30:22
säg till Farao, konungen i E.
31:2
klagos äng över •• konungen i E.
32:2
vish~t inför •• konungen i E.
Apg. 7:10
ny konung över E. uppstod
7 :18

EGYPTENS LAND
lustgård, såsom E.s land 1.Mos.13:10
hustru åt honom från E.s land
21:21
i hela E. s land har jag icke sett
41:19
41 :29
ymnighet över hela E. s land
41:30
ymnigheten i E. s land
vis man .. över E. s land
41:33
41:34
avkastningen i E.s land
7 hungerår •• över E.s land
41:36
över hela E. s land
41:41
satte honom över hela E. s land
41:43
i hela E.s land lyfta hand
41:44
Josef•• besåg E. s land
41:45
omkring i hela E. s land
41:46
7 år som kommo i E.s land
41:48
41 :53
ymniga åren •• i E. s land
i E. s land fanns bröd
41:54
E.s lanoj. begynte hungra
41:55
allt större i E. s land
41:56
furste över hela E. s land
45:8
bästa som finnes i E. s land
45:18
tagen eder vagnar i E. s land
45 :19
det bästa .• i hela E. s land
45:20
furste över hela E. s land
45:26
46:20
föddes åt Josef i E.s land
E.s land ligger öppet
47:6
47:11
bo i E.s land
E.s land .• försmäktade av hunger 47:13
penning;U-, som funnos i E.s land 47:14
togo slut i E.s land
47:15
47:27
bodde nu Israel i E. s land
47:28
Jakob levde 17 år i E.s land
födda åt dig i E. s land
48:5
alla de äldste i E. s land
50:7
for tillbaka till E. s land
2. Mos. 4:20
spridde sig folket över •• E.s land
5:12
skulle föras ut ur E. s land
6 :13
Fören Israels barn ut ur E. S land 6:26
talade till Mose i E. s land
6:28
tecken och under i E. s land
7:3
Israels barn ut ur E. s land
7:4
7 :19
E. s land skall vara blod
blodet vare över hela E. s land
7 :21
paddor •• över hela E.s land
8:5
paddor •. övertäckte E. s land
8:6
stiga upp över E. s land
8:7
8:16
mygg i hela E. s land
blev mygg i hela E.s land
8:17
ett damm över hela E. s land
9:9
bulnader •• i hela E. s land
9:9
hagel falla över hela E.s land
9:22
alla markens örter i E. s land
9:22
hagel komma över E.s land
9:23
icke hade varit i hela E. s land
9:24
9:25
i hela E.s land slog haglet ned
Räck ut din hand över E. s land
10:12
gräshoppor komma över E.s land 10:12
sin stav över E. s land
10:13

kommo över hela E. s land
10:14
intet grönt •• i hela E.s land
10:15
över E. s land •• mörker
10:21
mörker kom över hela E.s land
10:22
anseende i E. s land
11:3
allt förstfött i E. s land
11:5
klagorop •• i hela E. s land
11:6
många under ske i E.s land
11:9
Herren talade •• i E. s land
12:1
nslten gå fram genom E. s land
12:12
slå allt förstfött i E. s land
12:12
när jag slår E. s land
12:13
edra härskaror ut ur E. s land
12:17
allt förstfött i E. s land
12:29
drogo •• ut ur E. s land
12:41
skulle föra dem ut ur E. s land
12:42
Israels barn ut ur E. s land
12:51
dräpte •• förstfött· i E.s land
13:15
drogo väpoade upp ur E. s land
13:18
efter sitt uttåg ur E. s land
16:1
hade fätt dö •• i E. s land
16:3
har fört eder ut ur E. s land
16:6
förde eder ut ur E. s land
16:32
Israels barns uttåg ur E.s land
19:1
fört dig ut ur E. s land
20:2
varit fräinlingar i E. s land
22:21
haven varit främlingar i E.s land 23:9
Gud, som förde dem ut ur E. s land 29:46
som förde oss upp ur E. s land
32:1
har fört dig upp ur E.s land
32:4
du har fört upp ur E. s land
32:7
har fört dig upp ur E. s land
32:8
har fört ut ur E. s land
32:11
som förde oss upp ur E. s land
32:23
folket •• upp ur E. s land
33:1
fört eder upp ur E.s land 3. Mos. 11:45
såsom man gör i E. s land
18:3
varit främlingar i E. s land
19:34
fört eder ut ur E.s land
19:36
har fört eder ut ur E. s land
22:33
när jag förde dem ut ur E. s land 23 :43
har fört eder ut ur E. s land
25:38
tjänare •• fört ut ur E.s land
25:42
jag har fört ut ur E. s land
25:55
Gud •• förde eder ut ur E.s land
26:13
förfäderna •• ut ur E. s land
26 :45
deras uttåg ur E.s land
4. Mos. 1:1
slog allt förstfött i E. s land
• 3:13
slog allt förstfött i E. s land
8 :17
deras uttåg ur E. s land
9:1
sit vi hade fått dö i E. s land
14:2
har fört eder ut ur E. s land
15:41
hade dragit ut ur E. s land
26:4
när de droga ut ur E. s land
33:1
Israels barns uttåg ur E. s land
33:38
fört oss ut ur E.s land
5.Mos. 1:27
ur E. s land, ur träldomshuset
5:6
varit en träl i E.s land
5:15
ur E. s land, ur träldomshuset
6:12
har fört dig ut ur E.s land
8:14
då du drog ut ur E.s land
9:7
varit främlingar i E. s land
10:19
är icke såsom E. s land
11:10
som har fört •• ur E.s land
13:5
ur E. s land och förlossat dig
13 :10
varit en träl i E. s land
15:15
måste draga ut ur E. s land
16:3
då du drog ut ur E. s land
16:3
fört dig ut ur E. s land
20:1
varit en träl i E. s land
24:22
gjort inför edra ögon i E. s land
29:2
huru vi bodde i E. s land
29:16
förde dem ut ur E. s land
29:25
under •• att göra i E. s land
34:11
våra fäder upp ur E. s land
Jos. 24:17
fört dem ut ur E. s land
Dom. 2:12
drogo upp ur E. s land
19:30
edra fäder upp ur E. s land 1. Sam. 12:6
27:8
ända intill E. s land
uttåg ur E. s land
1. Kon. 6:1
dragit ut ur E. s land
8:9
förde dem ut ur E. s land
8:21
deras fäder ut ur E. s land
9:9
fört dig upp ur E. s land
12:28
ur E. s land undan Faraos 2. Kon. 17:7
ur E. s land med stor makt
17:36
mitt folk ut ur E. s land
2. Krön. 6:5
fört dem ut ur E. s land
7 :22
när de kommo från E. s land
20:10
hade han gjort under i E. s land Ps. 78:12
drog ut mot E.s land
81:16
har fört dig upp ur E.s land
81:11
drogo upp ur E. s land
Jes. 11:16
19:18
i E.s land finnas fem städer
altare •• mitt i E. s land
19:19
fördrivna till E.s land
27:13
förde oss upp ur E.s land
Jer. 2:6
förde edra fäder ut ur E. s land
7 :22
edra fäder drogo ut ur E. s land
7 :25
ur E. s land, den smältugnen
11:4
förde edra fäder ut ur E. s land
11:7
Israels barn upp ur E. s land
16:14
Israels barn upp ur E. s land
23:7
bossit sig i E. s land
24:8
föra dem ut ur E. s land
31:32
tecken och under i E. s land
32:20

Israel ut ur E. s land
32:21
ur E. s land, ur träldomshuset
34:13
vilja begiva oss till E. s land
42:14
hinna upp eder där i E. s land
42:16
begåvo sig till E. s land
43:7
skall komma och slå E.s land
43:11
rensa E. s land från ohyra
43 :12
slå sönder stoderna •• i E. s land
43 :13
de judar som bodde i E.s land
44:1
åt andra gudar i E. s land
44:8
siällt sin färd till E. s land
44:12
i E. s land skola de falla
44:12
hemsöka dem som bo i E. s land
44:13
såsom främlingar där i E. s land 44:14
folket som bodde i E. s land
44:15
av Juda, som ären i E.s land
44:24
av Juda, som bon i E.s land
44:26
44:26
i hela E. s land mitt namn icke
av Juda, som äro i E. s land
44:27
vända tillbaka från E. s land
44:28
hava kommit till E.s land
44:28
skulle komma och slå E.s land
46:13
krok i nosen till E. s land
Hes. 19':4
känd för dem i E. s land
20:5
föra dem ut ur E. s land
20:6
föra dem ut ur E.s land
20:6
vrede på dem mitt i E. s land
20:8
jag förde dem ut ur E. s land
20:9
förde jag dem då ut ur E. s land
20:10
i öknen vid E. s land
20:36
hon bedrev otukt i E. s land
23:19
du begynte öva i E. s land
23 :27
E. s land skall bliva förött
29:9
göra E. s land till en ödemark
29:10
göra E. s land till en ödemark
29:12
giva E.s land åt Nebukadressar
29:19
Såsom en vedergällning •• E. s land 29:20
ur E. s land skall ingen furste
30:13
fruktan komma över E. s land
30:13
skall svänga det mot E. s land
30:25
E. s land till en ödslig ödemark
32:15
ur E.s land med stark hand Dan. 9:15
E. s land skall icke slipps undan
11:42
då hon drog upp ur E. s land Hos. 2:15
bespotta dem i E. s land
7:16
icke •• tillbaka till E. s land
11:5
alltsedan du var i E. s land
12:9
alltsedan du var i E. s land
13:4
förde eder upp ur E.s land
Am. 2:10
har fört upp ur E. s land
3:1
över palatsen i E. s land
3:9
Israel upp ur E. s land
9:7
förde dig ju upp ur E. s land Mlka. 6:4
då du drog ut ur E. s land
7:15
från E. s land skall jag låta
Sak. 10:10
under och tecken i E.s land Apg. 7:36
förde oss ut ur E. s land
7 :40
medan de ännu bodde •• i E. s land 13 :17
sit föra dem ut ur E.s land Hebr. 8:9
frälst sitt folk ur E. s land
Jud. v.5
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EGYPTENS BÄCK

Den nuvarande Wadi el-Arish, som
utgjorde Kanaans södra gräns mot
Egypten. Bäcken rinner ut i Medelhavet, 45 km väster om Gasa. Se:
Sihor.
EGYPTENS BÄCK
gränsen .• mot E.s bäck
4. Mos.34:5
därifrån ut till E. s bäck
Jos. 15:4
15:47
ända till E. s bäck
Hamat, ända till E. s bäck 1. Kon. 8 :65
från E. s bäck ända till
2. Kon. 24:7
vägen•• ända till E. s bäck 2. Krön. 7:8
strida floden intill E. s bäck Jes. 27 :12

EGYPTENS FLOD

Nilen, särskilt den södra armen, den
pelusianska grenen. Se: Sihor. Landet
mellan Egyptens flod och Egyptens
bäck var mestadels en öken. Därför
kunde det också sägas, att .Nilen var
Egyptens gränsområde. l.Mos.15:18;
Am.8:8; 9:5.
EGYPTENS HAVSVIK

Röda havet, se d.o. Jes.1l:15.
EGYPTENS LAND

Se: Egypten.

EGYPTIER

(Abram:)Om nu e.na tänka 1. Mos. 12:12
såga e.na att hon var en skön
12:14
vistades i sin herres, e.ns hus
39:2
välsignade H. e.ns hus
39.:5
Farao till alla e.:Gån till Josef
41:55
(Josef) sAlde säd åt e.na
41:56
satte fram särskilt för de e.
43:32
e.na få icke äta med hebr6erna
43:3 2
sådant är en styggelse för e.na
43:3 2
brast ut i gråt så sit e.na hörde
45:2
fårherdar en styggelse för e.na
46:34
kommo alla e.till Josef och sade 47:15
ty e.na sAlde var och en sin åker 47:20
e.na begräto (Jakob) i 70 dagar
50:3
en sorgefest s. e.na här hålla
50:11
2. Mos. 1:13
pAlade e.na I. barn
slog (Mose) ihjäl e.n
2:12
Vill du dräpa mig, ss.du dräpte e.n 2:14
för sit rädda dem ur e.nas vAld
3:8
har sett huru e.na förtrycka dem
3:9
låta detta folk finna nåd för e.nas
3:21
Så skolen I taga byte från e.na
3 :22
jämmer över sit e.na hAlla dem
6:5
föra eder från trälarbetet hos e.na 6:6
från trälarbetet hos e.na
6:7
e.na skola förnimma att jag är H.
7:5
e.na skola vämjas vid att dricka
7:18
räck ut din hand över e.nas vatten 7:19
så att e.na icke kunde dricka
7 :21
sit e.nas hus bliva uppfyllda av
8:21
s.för e.na är en styggelse
8:26
inför e.nas ögon offra sådant
8:26
israeliternas boskap och e.nas
9:4
och all e.nas boskap dog
9:6
spåmännen såväl s.på andra e.
9:11
gärningar jag har utfört bland e.na 10:2
dina tjänares hus och alla e.s hus 10:6
folket finna nåd för e.nas ögon
11:3
stod Farao upp jämte alla e.
12:33
av e.na begärt deras klenoder
12:35
12:36
folket finna nåd för e.nas ögon
e.na må förnimma att jag är H.
14:4
och e.na förföljde (I. barn)
14:9

fingo se att e.na kommo tågande
14:10
så sit vi få tjäna e.na
14:12
det vore bättre att tjäna e.na
14:12
aldrig mer skolen I få se e.na
14:13
jag skall försiocka e.nas hjärtan 14:17
e.na skola förnimma sit jag är H. 14:18
kom så emellan e.nas här och I. här14:20
e.na förföljde (I. barn)
14:23
blickade H. på e.nas här och
sände förvirring i e.nas här
14:24
Då sade e.na: Låt oss fly för I.
14:25
så att vattnet kommer över e.na
14:26
e.na s.flydde möttes därav
14:27
H. kringströdde e.na mitt i havet
14:27
frälste H. I. från e.nas hand
14:30
oc;h I. såg e.na ligga döda
14:30
H. hade bevissi sin makt på e.na
14:31
sjukdomar s. jag lade på e.na
15:26
allt vad H. gjort med e.na
.
18:8
(H.) r!iddat dem ur e.nas hand
18:10
räddsi folket undan e.nas hand
18:10
sett vad jag gjort med e.na
19:4
Varför skulle e.na få säga
32:12
E.na hava ju förnummit
4. Mos. 14:13
20 :15
blevo illa behandlade av e.na
upplyft hand inför alla e.s ögon
33:3
e.na begrovo dem s.H. slagit
33:4
H.gjorde med •• e.na
5.Mos. 7:18
vad han gjorde med e.nas här
11:4
Eon skall icke vara en siyggelse
23:7
sedan behandlade e.na oss illa
26:6
förföljde e.na edra fäder
Jos. 24:6
mörker mellan eder och e.na
24:7
sågen vad jag gjorde med e.na
24:7
räddat eder från e.nas hand Dom. 6:9
Har jag icke frälst eder från e.na 10:11
Det var Gud s.slog e.na
1.Sam. 4:8
ss. e.na tillslöto sina hjärtan
6:6
Fastän e.n hade ett spjut
2. Sam. 23:21
ryckte spjutet ur e.ns hand
23 :21
hjälp mot oss av e.nas kon. 2. Kon. 7:6
e.n i handen hade ett spjut 1. Krön. 11:23
avskilda från •• e.na
Esr. 9:1
E.na gladde sig, när (I.)
Ps. 105:38
e.nas hjärtan förfäras
Jes. 19:1
jag skall uppegga e. mot e.
19:2
e.nas förstånd skall försvinna
19:3
giva e.na i en hård herres hand
19:4
skola e.na vara ss. kvinnor
19:16
Juda land en skräck för e.na
19:17
till tecken I e.nas land
19:20
H. skall göra sig känd för e.na
19:21
e.na skola lära känns H.den tiden 19:21
och e.na in i Assyrien, och
e.na hålla gudstj. med assyrierna 19:23
e.na äro mekor och äro icke Gud 31:3
Vad e.na hava förvärvsi
45:14
Du bedrev otukt med e.DB
Hes. 16:26
23:8
uppgav icke sin otukt med e.DB
när e.na smekte din barm
23:21
skall förskingra e.na bland folken 29:12
skall (H. ) församla e.na
29:13
skall läts e.DB komma tillbaka
29:14
försklngra e.na bland folken
30:23
(H.:) jag skall förskingra e.na
30:26
e. utan ände voro dig till hjälp Nab. 3:9
Moses undervisad i e.nas
Apg. 7:22
(Mosas) slog ihjäl e.n
7:24
ss. (Moses) i går dödade e.n
7:28
Är du då icke den e.
21:38
e.na försökte gå samma väg Hebr.11:29
EGYPTISK

hon hade en e.tjänstekvinna 1.Mos.16:1
tog sin e.a tjänstekvinna Hagar
16:3
fick Sara se den e.a kvinnans son 21:9
Hagar, Baras e.a tjänstekvinna
25:12
Potlfar, en e. man, köpte (Josef)
39:1
den e.e konungens munskänk
40:1
e.e konungens munskänk
40:5
hebreiska •• icke ss.de e.a 2. Mos. 1:19
2:11
en e.man slog en hebreisk man
e.man hjälpte oss mot herdarna
2:19
de e.a spåmännen, gjorde ock
7:11
de e.a spåmännen gjorde detsamma 7:22
förstockade e.e konungens hjärta 14:8
till fader hade en e.man
3. Mos. 24:10
Faraos, den e.e kon. hand 5.Mos. 7:8
träffade på fältet en e. man 1. Sam. 30:11
Jag är en e. yngling
30 :13
slog ned den e.e mannen
2. Sam. 23:21
undan Faraos, den e.e kon. 2.Kon.17:7
Nu hade Sesan en e. tjänare 1.Krön. 2:34
slog ock ned den e.e mannen
11:23
e.e kon. Farao Nekos här
Jer. 46:2
Faraos, e.e konungens, arm Hes. 30:21

EHI

hebr. enhet. En av Benjamins söner.
Se: Ahiram, Ahara. l.Mos.46:21.
EHUD

hebr. stark.
1. Son till Gera. Ehud var Israels
andre domare. Han dräpte Moabs
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Ehud-Elat
konung Eglon och befriade Israel
från det moabitiska oket.
EHUD
frälsare •. E.• Geras son
Dom. 3:15
ijorde sig E. ett tveeggat svärd
3:16
sedan E. hade kommit in
3:20
sade E.: Jag har ett ord från Gud 3:20
E.• stötte det i hans buk
3:21
Därefter gick E. ut i försalen
3:22
E. hade flytt undan
3:26
när E. var död
4:1
2. Benjaminiten Bilhans son. I.Krön.
7:10.
3. En benjaminit, fader till familjehuvudmän bland Gebas inbyggare.
l.Krön.8:6.
EHURU

e.man höljde täcken över hm 1.Kon.1:1

-ek

EK

Gråtoeken l.Mos.35:8
stenek Jes.44:14

Ek
Det vanligaste hebreiska ordet för
den svenska kyrkobibelns »ek» är
'allon. I Jos.24:26 står 'allii, vilket
av många uppfattas som liktydigt
med 'elii, ett ord som genomgående
är översatt med »terebint.. Septuaginta (grek. övers. av G.T.) har på
nämnda ställe tereminthos. Det råder
överhuvudtaget ofta olika uppfattningar om vilket träd som avses,
emedan de hebreiska ord, som översatts med .ek» eller • terebint», synes
vara besläktade och emedan de båda
träden företer vissa yttre likheter.
Många menar t.ex., att det träd, som
omtalas i 2.Sam.18:9, med all säkerhet är en ek och inte en terebint. I
Jes.6:13; Hos.4:13 förekommer 'allon
och 'elå jämsides med varandra (sv.
övers. ek, resp. terebint). Se: Terebint.
I det heliga landet växer över 20
olika ekarter, varför det kan vara
svårt att exakt avgöra, vilken art som
åsyftas på de olika ställena i G.T.
Gemensamt för dem alla är, att de
har ett hårt och fast virke samt att de
i regel uppnår en hög ålder. Ekträd
förekommer över hela Palestina, även
om de inte bildar så stora skogar
som i biblisk tid. Numera växer
de framförallt på Karmel och Tabor
samt på höjderna vid Nasaret och på
Gileads berg i östjordanlandet. De
olika arterna varierar i höjd; en del
är närmast buskliknande.
Den s.k. turkiska eken, Quercus
cerris, som också förekommer i Palestina, företrädesvis på lägre bergssluttningar, har under gynnsamma omständigheter kunnat uppnå en höjd av
18 meter. Särskilt känd är Quercus
regilops, vilken vanligen når samma
höjd som våra ekar. Den växer huvudsakligen i Galileen och Östjordanlandet, varför man har menat, att .Basans ekar» var av· denna art. Dess
ekollon är ätbara, och kapslarna användes som färgämne vid garvning
och bläcktillverkning. Barken från
olika ekarter brukas också vid garvning. Detta gäller även de galläpplen,
som bildas på bladen aven del eksorter, främst Quercus infectoria, som
har fått detta namn, därför att den
är s.a.s. infekterad av galläpplen.
Ett fåtal ekarter är ständigt gröna,
t.ex. kermeseken, Quercus coccifera,
som växer· på berg i Syrien, Libanon
och Palestina. På Karmel utgör den
större delen av det totala trädbeståndet. Kermeseken har fått sitt namn
efter kermessköldlusen, coccus i1icis,
som parasiterar på den och som avsöndrar färgämnet scharlakan eller
kermesrött. Ett annat ständigt grönt
ekträd är steneken, Quercus ilex, som
i vår kyrkobibel omnämnes i Jes.44:
14. Den växer särskilt på Tabor.
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I biblisk tid - liksom alltfort bland
araberna - betraktades eken som ett
heligt träd. Man begrov därför gärna
sina döda under en ek, l.Mos.35:8.
Enligt Jos.24:26 reste Josua - till
vittne om förbundet med folket - en
sten under den ek (möjl. terebint, se
ovan), som stod vid Herrens helgedom. I avfallstiden bedrev Israel avgudaoffer under ekar och andra träd,
Hos.4:13, liksom man av virket kunde
tillverka avgudabilder, Jes.44:14--15.
En särställning intog tydligen Basans ekar, av vilkas trä bl.a. årorna
i Tyrus' skepp var gjorda, ett uttryck
för feniciernas makt och härlighet,
Hes.27:6. Eken brukas som symbol
för jordisk storhet och styrka, Am.
2:9. Den som förhäver sig likt Basans
ekar, går emellertid sin säkra undergång till mötes, Jes.2:13; Sak.ll:2.
EK
blev begraven under en e. 1.Mos.35:8
reste (stenen) där under e.en Jos. 24:26
över alla Basans e.ar
Jes. 2:13
e. av vilken en stubbe lämnats kvar 6:13
plantor av stenek och vanlig e.
44:14
Av e.ar från Basan dina åror Hes. 27:6
under e.ar. popplar
Hos. 4:13
ett folk så väldigt s. e.ar
Am. 2:9
Jämren eder, I Basans e.ar Sak. 11:2
EKER

hebr. rot. En av Rams söner, av Juda
stam. l.Krön.2:27.
EKRAR

••• allasammans gjutna

1. Kon. 7:33

EKRON

hebr. uppryckande med rötterna, utrotning. Den nordligaste av de fem
filisteiska stadsstaterna. Vid indelningen av löfteslandet tillföll Ekron
Juda stam, Jos.15:45, som även intog
staden, Dom.l:18. Senare tillföll den
Dans stam, som emellertid ej lyckades behålla sitt område, Jos.19:43,
47, och så blev Ekron åter en fri stad.
Ekron var en av de städer, där
Guds ark förvarades efter det att
filisteerna hade tagit den från israeliterna. Men detta medförde olycka,
och det gick med Ekron som med de
övriga filisteiska städerna. Guds hand
låg tung på staden, och detta väckte
stor förfäran bland dess invånare, l.
Sam.5:10--12. - Ekrons gud var BaalSebub, se d.o. Från Israel lät konung
Ahasja sända bud för att fråga BaalSebub om ban skulle tillfriskna från
sin sjukdom, 2.Kon.l:2 if. - Profeterna har flera domsprofetior om
Ekron, Jer.25:20; Am.l:8; Sef.2:4;
Sak.9:5. Sistnämnde profets utsaga
innehåller dock även ett nådeslöfte
för staden, 9:7.
Under mackabeertiden blev Ekron
åter införlivat med Judeen. Där Ekron en gång var beläget, ligger nu
Akir, 10 km väster om Geser.

EKRONIT

Guds ark kom .• ropade e.erna l.Sam.5:10
ELA
hebr. terebint el. ek.
1. En stamfurste i Edom. l.Mos.36:
41; l.Krön.l:52.
1. Fader till Salomos fogde Simei. l.
Kon.4:18.
3. Son och tronföljare till Israels konung Baesa. Han regerade i knappt
två år (887-886 f.Kr.). Simri, hövitsman för den ena hälften av konungens stridsvagnar, anstiftade en sammansvärjning och dräpte Ela, som
hade druckit sig drucken vid ett gästabud hos Arsa, överhovmästaren i
Tirsa. Jehus, Hananis sons, profetia
om förgÖrande av Baesa och hela
hans hus, gick så i uppfyllelse. Ela
blev begraven i sin residensstad Tirsa.
ELA
E. blev konung
1. Kon. 16:6
blev E., Baesas son, konung
16:8
synders skull •. E.hade begätt
16:13
om E.. i Israels konungars krön. 16:14

4. Fader till konung Hosea.
ELA
Hosea, E.s son, anstiftade 2. Kon.
Hosea, E.s son, konung
E.s sons, 3.regeringsår
E.s sons, 7.regeringsår

15:30
17:1
18:1
18:9

5. En av sönerna till Kaleb, Jefunnes
son. I.Krön.4:15.
6. Benjaminiten Ussis son. I.Krön.
9:8.
ELAK

skvallrar .. med e.a ord

3.Joh. v.lO

ELAKARTAD
angripet ave. spetälska
3. Mos. 13:51
ty det är en e. spetälska
13:52
så är detta en e. spetälska
14:44
ELAKHET

uppfyllda av allt slags e.
Rom. 1:29
e.ens och ondskans surdeg 1. Kor. 5:8

EKRON
E. s område norrut räknas
Jos. 13:3
fem hövdingar .. den i E.
13:3
gick gränsen till E. s höjd
15:11
E. med underlydande städer
15:45
från E. till havet allt vad som
15:46
Elon, Timna, E.
19:43
intog Juda .. E.med dess
Dom. 1:18
sände de Guds ark till E. 1. Sam. 5:10
när Guds ark kom till E.
5:10
vände de samma dag tillbaka till E. 6:16
svulster av guld .. för E.en
6:17
från E. ända till Gat
7:14
förföljde .. ända intill E. s portar 17 :52
lågo slagna på vägen .. till E.
17 :52
frågen Baal-Sebub,. . i E. 2. Kon. 1:2
frågen Baal-Sebub, guden i E.
1:3
fråga Baal-Sebub, guden i E.
1:6
fråga Baal-Sebub, guden i E.
1:16
både Askalon och Gasa och E. Jer.25:20
skall vända min hand mot E. Am. 1:8
E. skall ryckas upp med roten Sef. 2:4
med stor bävan, så ock E.
Sak. 9:5
E. s folk .. såsom jebus~erna
9:7

ELAM
hebr. möjl. dold el. avlägsen. Ett land
nordost om Persiska viken, längs östsidan av nedre Tigris. Det gränsade
i norr till Medien, i öster till Persien,
i väster till Babylonien, och motsvaras ungefärligen av nuvarande Khusistan. Elam var ett bergrikt land
med upp till 5000 meter höga toppar.
Från bergen strömmade stora floder
mot havet. Vid en av dessa, Ulai
(Kuran) låg Elams gamla huvudstad
Susa(n), jfr Est.1 :5.
Enligt släktregistret i I.Mos.IO var
Elams invånare ursprungligen semiter
(v.22, jfr I.Krön.l:17), som emellertid uppblandades bl.a. med stammar
från norr. Kulturen stod under starkt
inflytande av den sumerisk-babyloniska, men utöver detta vet man inte
så mycket om dess kulturella och
religiösa liv.
Senare tiders utgrävningar har möjliggjort en rekonstruering av Elams
historia från omkr. år 2600 f.Kr. Vid
denna tid blev landet erövrat av konung Sargon I av Ackad, se d.o., och
gjord till babylonisk provins. En tid
härefter blev rollerna ombytta, i det
att elamiterna inte bara frigjorde sig
utan även erövrade Syd-Babylonien.
Den siste vasallkonungen här, RimSin, var själv elamit. Se: Arjok. En
av Elams konungar, Kutri-Lagamari
(G.T.s KedorIaomer), vilken levde på
Abrahams tid, företog krigståg västerut ända till Kanaan, där en del
konungar under tolv år hade stått i
vasallförhållande till Elam, I.Mos.14.
Trots att e1amiterna var ett utpräglat krigarfolk, jfr Jes.22:6; Jer.49:35,
fick de finna sig i att Hammurapi
befriade Babylonien från deras över-
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höghet. Länge lyckades de emellertid
motstå trycket från Assyrien, som
efterhand övertog Babyloniens roll
som ledande stormakt. Omsider besegrades dock landet av Assurbanipal
(ca år 650 f.Kr:). Delar av befolkningert deporterades bl.a. till Samarien, Esr.4:9, varigenom G.T.s profetior gick i uppfyllelse, Jer.25:17,
25; 49:34-38; Hes.32:24. Israeliterna
blev nu förda·till Elam, jfr Jes.11:11,
där de bildade en judisk koloni, jfr
Esters bok och Apg.2:9.
Efter Assyriens undergång år 605
är det möjligt, att Elam för en tid
återvann sin självständighet, jfr Jer.
49:39, eller också ingick det i det nybabyloniska riket men införlivades
senare i det persiska världsriket, jfr
Esr.4:8 f., där Elam utgjorde två
provinser och Susa återigen blev
regentstad (vid sidan av Persepolis
och Babylon). Se även: Elamit.
ELAM
KedorIaomer .. konung i E. 1. Mos. 14:1
KedorIaomer , konungen i E.
14:9
blivit räddat från .. E.
Jes. 11:11
Drag upp, du E. !
21:2
E. har fattat kogret
22:6
alla konungar i E.
Jer. 25:25
såsom Herrens ord om E.
49:34
skall sönderbryta E.s båge
49:35
fyra vindar komma mot E.
49:36
fördrivna från E. skola komma
49:36
sätta upp min tron i E.
49:38
skall jag äter upprätta E.
49:39
Där ligger E.
Hes. 32:24
Susans borg i hövdingdömet E. Dan. 8:2
ELAM
hebr. möjl. dold el. avlägsen.
1. Sems äldste son. I.Mos.10:22; 1.
Krön.l:17.
1. Benjaminiten Sasaks son. l.Krön.
8:24.
3. Koraiten Meselemjas femte son. l.
Krön.26:3.
4. En huvudman, som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Se:
U1am.
ELAM
Esr. 2:7
E. s barn: 1254
av E. s barn Jesaja
8:7
av E. s barn: Matta'nja
10:26
Neh. 7:12
E. s barn: 1254
Folkets huvudmän voro .• E.
10:14

5. En annan huvudman, kallad »den
andre Elam •. Esr.2:31; Neh.7:34.

6. En präst, som deltog i den ena lovsångskören vid invigningen av Jerusalems mur under Nehemjas tid. Neh.
12:42.
ELAMITER
Sems efterkommande, Elams ursprungliga invånare. Elamiterna var
inte ett eget folkslag, utan semitiska
stammar, som senare blandats med
araber. Se: Elam.
ELAMIT
skrevo då e.erna

skall göra e.erna förfärade
Vi må vara e.er

Esr. 4:9
Jer. 49:37
Apg. 2:9

ELAT
hebr. terebint- el. palmlund. Edoms
hamnstad i norra Akabaviken, Röda
havets östra vik. Elat var en av Israels
lägerplatser under ökenvandringen,
5.Mos.2:8. Salomo, under vilkens
överhet Edom en gång stod, lät bygga sin Ofirflotta i Esjon-Geber, som
ligger nära Elat (Elot), I.Kon.9:26;
2.Krön.8:17, och både Elat och
Esjon-Geber var förrådsstäder. När
Edom avföll från Juda under Jorams
tid, förlorade israeliterna även Elat,
2.Kon.8:20, men Asarja återerövrade
staden och befäste den, 14:22; 2.
Krön.26:2. Under det angrepp, som
Syriens (Arams) konung Resin och
Israels (Nordrikets) konung Peka
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Elat-Eld
företog mot Juda, övertogs Elat av
Syrien, varefter folk från Syrien bosatte sig i Elat, 2.Kon.16:6.
Under romartiden var en legion
stationerad i Elat. I dag är staden i
staten Israels händer och utbyggd till
en modern hamnstad . Se.: Elot.
ELAT
5. Mos. 2:8
läinnade •• E.
Det var han som befäste E. 2. Kon. 14:22
återvann Resin •• E . åt Aram
16:6
kommo aram~erna till E.
16:6

EL-BERIT

Se: Baal-Berit. Dom.9:46.
EL-BETEL

hebr. Betels Gud, gudshusets Gud.
En plats, som Jakob enligt Guds befallning besökte med sitt husfolk, l.
Mos.35 :1 ff., efter det att han hade
hälsat på sin broder Esau på hemvägen från Mesopotamien. Platsen
är identisk med staden Lus och densamma som Betel, där Jakob vilade,
när han många år tidigare flydde för
Esau. Se: Betel, Lus. I.Mos.35:7.
ELD

Se även: Brand, brandpil ar, brandplats, bränna, brännmärkt, bål, evig,
flamma , förtära, glöd, glödande, Gehenna, hetta, ryka, rök, svavel, tunga,
tända, ord, Ande (helig).
·eld

kol eld Jes.47:14; Joh.18:18
ljungeld Job 37 :3; Ps.ll:6
luttringseld 1.Pet.4: 12
offereld I.Kon. ll:8
Eld

Bibelns vanligaste ord för . eld. är
hebr . .eJ och grek. pyr. De betecknar
såväl den synliga eldsflamman som
förb ränningen.
Redan i patriarkernas historia är
elden omtalad. När Abraham drog
till Moria berg för att på Herrens
befallning offra Isak, tog han eld
med sig, I.Mos.22:6. Hur man tände
upp eld på den tiden, är inte känt,
men på senare tid fick man eld genom att slå gnistor ur stenar (2.Mack.
10:3).
I dagligt bruk användes elden vid
matlagning, 2.Mos.12:8 ; Jes.44:16;
Joh.21 :9. K okt eller stekt mat var
dock inte så vanligt, och därför var
det ej heller svårt att hålla Mose-

lagens förbud mot att göra upp eld
på sabbaten, 2.Mos.35:3. Elden användes även till uppvärmning, speciellt i förnämare hus, Jes.44:16; Luk.
22:55. För detta ändamål använde
man en kolpanna, som sattes mitt på
golvet, Jer.36:22. Vidare blev elden
använd vid smältande av metaller, 2.
Mos.32:24; Jer.6:29. Se: Ugn.
I Bibeln är eld dock mest omtalad
i religiöst avseende. .Elden förekom
i israeliternas gudstjänstliv, exempelvis vid rök- och brännoffren. Elden
på altaret var tänd av Herren själv,
3.Mos.9:24, och fick inte slockna
utan skulle ständigt hållas vid liv,
6:6 f. Främmande eld fick inte läggas
på altaret, 10:1; 4.Mos.3:4; 26:61.
I G .T. är elden speciellt förbunden
med Guds närvaro som uttryck för
hans helighet och härlighet. Se: Helig,
helighet; Härlighet. Så var förhållandet vid Herrens förbund med
Abraham, I.Mos.15:17, vid hans
uppenbarelse i den brinnande busken, 2.Mos.3:2 ff. , i eldstoden, 13:21,
och på Sinai berg, 19: 18. Eld från
Herren betecknade mottagandet av
särskilda offer, exempelvis Gideons
offer, Dom.6:21 , Elias offer på Karmel, I.Kon.18:38, Davids offer på
Ornans tröskplats, I.Krön.21 :26, Salomos offer vid tempelinvigningen,
2.Krön .7:l. Jfr även Arons första
offer, 3.Mos.9:24.
I N.T. är eld förbunden med
Andens uppenbarelse, Apg.2:3; Upp.
4:5. Den förhärligade Kristus, som
uppenbarade sig för Johannes på ön
Patmos, hade ögon såsom eldslågor,
Upp.1 :14, jfr v.15. Vid sin tillkommelse skall han uppenbara sig i lågande eld, 2.Tess.l:8.
Eld är i Bibeln även ett redskap
för Guds vrede och straff. Vid domen över Sodom och Gomorra . lät
Herren svavel och eld regna från
himmelen., l.Mos.19:24. Likaså lät
Herren eld falla ned över Egypten,
2.Mos.9:23, bland Israels folk, 4.
Mos.Il :1; 16:35 osv. På domens dag
skall elden förstöra världsalltet, 2.Pet.
3:7,12.
I Bibelns bildspråk har elden fått
en utpräglad användning. Den brukas som symbol på Gud i hans härlighet, Dan.7:9, i hans nitälskan, 5.
Mos.4:24 ; Ps.79:5, i hans vrede, 5.

Mos.9:3; PS.18:9. Vidare används
elden för att skildra Guds ords kraft,
Jer.5:14; 23:29, himmelens renhet
och härlighet, Upp.15:2.
Ofta är elden en bild på Guds folks
luttring, exempelvis Mal.3:2 f., liksom den även betecknar den slutliga
prövningen av de troendes livsverk,
I.Kor.3:13-15. Slutligen används elden som en bild på den eviga förtappelsen, Matt.3:12; Upp.20:1O osv.
Se ämnekonkordansen.
Eld

Syndig eld
Främmande offereld, 3.Mos.10:1;
Upp.13:13. Avgudadyrkans eld, 5.
Mos.12:31; 2.Kon.16:3; 21 :6; Ps.57:
5. Lidelsens eld, Ords.6:27; Hos.7:6.
Ogudaktighetens eld, Jes.9:18; 33:11;
Sak.3:2; Rom.1:27. Tungans eld, Jak.
3:6, jfr Ords.16:27; 26:20--23.
Gudomlig eld
Akta offereld, 3.Mos.6:6. Reningens och prövningens eld, 4.Mos.31:
23; Job 1:16; Ps.66:12; Jes.43:2; Dan.
3; Sak. 13 :9; Ma1.3 :2 f. ; l.Kor.3:1315; I.Pet.1:7; 4:12; Upp.3:18.
Andens eld, Matt.3: 11; Apg.2:3.
Väckelsens eld, Luk.12:49. Bevarandets eld, Sak.2:5 . Uppenbarelsens eld,
H es. 1:4.
Nitälskans eld, 5.Mos.4:24; Jer.
20:9; 2.Kor.11 :29. Vredens eld, 3.
Mos.10:2; 4.Mos.Il :1; 5.Mos.9:3; 2.
Kon.1:10; Ps.18:9; 21 :10; 50:3 ; 79:
5; Jer.5:14; Matt.22:7; Luk.9:54;
Hebr.l0:27; 12:29.
Domens och straffets eld, l.Mos.
19:24; 2.Mos.9:23; 4.Mos.Il :1; 16:
35; 5.Mos.32:22; Jos.7 :15; 2.Sam.23:
6-7; Jes.30:33; 66:15-16,24; Hes.21:
32; 28:18 ; Am.1:4,7,10,12,14; Hebr.
6:8; Upp.9:17 f. ; 14:10; 16:8; 17:16;
18:8; 20:9.
Förtappelsens eld, Matt.3 :10,12; 5:
22 ; 7:19; 13 :40,42,50; 18:8; 25 :41 ;
Mark.9:43,48; Joh.15 :6; Upp.20:10.
ELD

Uppdelning: allmänt, bränna upp i
eld, i förbindelse med förtära , eld
från himmelen, tända eld på, tända
upp eld.
ELD (allmänt)
tog (Abraham) e.en
1. Mos. 22:6
(Isak:) Se , här är e.en och veden
22:7
busken brann a v e.en
2. Mos. 3:2

Från Elat vid Akabaviken.
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e. for ned mot jorden
9:23
bland hagelskurarna flammade e .
9:24
(köttet) skall vara stekt på e.
12:8
icke äta •• utan vara stekt på e.
12:9
H. kom ned därpå i e.
19:18
Om e. kommer lös
22:6
jag kastade det i e.en
32:24
om natten var e. i den
40:38
Arons söner skola göra upp e ••
och lägga ved på e.en
3. Mos. 1:7
veden s . ligger på altllTets e.
1:8
veden s.ligger på altarets e.
1:12
ovanpå veden s • ligger på e.en
1:17
bära fram ax, rostade vid e.
2:14
på veden s • ligger på e.en
3:5
e.en på altaret hållas brinnande
6:9
askan vartill e.en har förbränt
6:10
e.en på altaret hållas brinnande
6 :12
E .en skall hållas brinnande
6 :13
e. gick ut från' H. och förtärde
9':24
var sitt fyrfat och lade e. i dem
10:1
buro fram främmande e.
10:1
annan e . än den han givit befallning 10:1
gick e. ut från H. och förtärde
10:2
rökelsen skall han lägga på e.en
16:13
framburo främmande e.
4. Mos . 3:4
på e.en s. brinner under tackoffret 6:18
såge man en e.över,tabernaklet
9:15
om natten .• ss. såge man en e.
9:16
H. e. begynte brinna ibland dem
11:1
Mose bad •• s å stannade e.en
11:2
läggen e. i (fyrfaten)
16:7
togo •• sitt fyrfat och lade e.
16 :18
e.gick ut från H.och förtärde
16:35
kasta ut e.en i dem långt bort
16:37
(Mose:) lägg e.från altaret
16:46
högheliga s. icke lämnas åt e.en
18:9
prästen skall kasta det i e .en
19:6
Ty e. gick ut från Hesbon
21:28
buro fram främmande e. inför H.
26 :61
sådant s. tål e. , skolen I låta gå gm
e. Men allt s.icke tål e.
31:23
(H.) gick framför eder i e . 5 . Mos . 1:33
berget bra nn i e. ända upp
4:11
H. talade till eder ur e.en
4:12
då H. talade till eder ur e.en
4:15
folk hört Guds röst tala ur e .en
4:33
på jorden •• låtit dig se sin e.
4:36
du har hört hs ord ur e.en
4:36
talade H. till eder •• ur e.en
5 :4
I fruktaden för e.en
5:5
Dessa ord talade H. ur e.en
5:22
medan berget brann i e.
5:23
vi hava hört hs röst ur e.en
5:24
den levande Gudens röst ur e.en
5:26
H. talat med eder på berget ur e.en 9:10
steg ned från berget, s. brann i e.
9:15
H. talat med eder på berget ur e .en 10:4
sin son eller dotter gå gm e.
18:10
låt mig slippa längre se denna e. 18:16
H. vrede ss. en rykande e.
29:20
Ty e.lågar fram ur min näsa
32:22
på ha högra sida brann i e. en lag 33:2
satte de e. på (Jerusalem)
Dom. 1:8
Då kom e. ut ur klippan
6:21
skall e. gå ut ur törnbusken
9:15
må e . gå ut från Abimelek
9:20
m å e. gå ut och fOrtära Abimelek
9:20
lintrådar, när de antändas ave.
15:14
när den kommer intill e .en
16:9
satte (I.) e. på alla städer
20:48
Gud s.då svarar med e.
l. Kon. 18:24
(Elia:) e.fån I icke tända
18:25
Efter jordbävningen kom en e.
19:12
men icke var H. i e.en
19:12
Efter e.en kom l judet av •• susning 19:12
vagn ave .. med hästar ave. 2. Kon. 2:11
fullt med hästar och vagnar av e.
6 :17
du skall sätta e . på deras fästen
8 :12
lät ock sin son gå gm e.
16:3
de läto sina Söner gå gm e.
17:17
kastat deras gudar i e.en
19:18
Han lät ock sin son gå gm e.
21:6
gå gm e. , till offer åt Molok
23 :10
l. barn sågo huru e.en kom 2. Krön. 7:3
l ät ock sina barn gå gm e.
33:6
de stekte påskalammet på e.
35:13
portar äro uppbrända i e.
Neh. 1:3
dess portar äro uppbrända i e.
2:17
lågan av ha e. icke giva sken
Job 18:5
till mat e. s. brinner utan pust
20:26
därnedan omvälves den ss. ave.
28:5
e.och svavel och glödande
Ps. 11:6
upptändes en e. i mig
39:4
vi måste gå gm e. och vatten
66:12
likasom vaxet smälter för e.
68:3
ryker din vredes e . mot fåren
74:1
De hava satt e.på din helgedom
74:7
ledde dem hela natten med e.ens
78:14
och e. upptändes i Jakob
78:21
din nitälskan brinna ss. e.
79:5
(viuträdet) är förbränt ave.
80:17
Lik en e. s . förbränner skog
83:15
skall din vrede brinna ss. e.
89:47
E.går framfar H.och förbränner
97:3
benen äro förtorkade ss. ave.
102:4
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Eld
en e. för att lysa om natten
105:39
e. begynte brinna i deras I\op
106 :18
(bedn.) slockna ss. e. i törne
118 :12
må de ·kastas i e.en
140:11
(Loven H.) e. och bagel
148:8
hämta e. i mantelveck
Ords. 6:27
ss. brunne en e.på hennes läppar 16:27
veden tager slut, slocknar e,en
26:20
Ss. e. (kommer) av ved
26 :21
e .en s.aldrig säger: Det är nog
30:16
(kärlekens) glöd är ss. e .ens
HY. 8:6
(I.) städer uppbrända i e.
Jes. 1:7
skenet aven lågande e. om natten
4:5
ogudaktigheten förbränner ss. e.
9:18
brand likasom en brinnande e.
10:16
I. ljus skall bliva en e.
10:17
kvinnor komma och göra upp e.
27:11
att därmed taga e. från eldstaden 30:14
dess rund är fylld ave .
30:33
H.,han s . har sin e.på Sion
31:9
edert raseri är en e.
33:11
törne s. brinner upp i e.
33:12
kastat deras gudar i e.en
37 :19
måste (Juda) än gå gm e.
43:2
likasom när ris antändes ave.
64:2
vatten gm e. bliver sjudande
64:2
det har blivit uppbränt i e. ·
64 :11
en e .. s. brinner beständigt
65:5
H.skall komma i e.
66:15
H.skall hålla dom med e.
66:16
deras e. skall icke utsläckas
66 :24
vrede bryta fram ss. en e.
Jer. 4:4
ur e .en kommer allenast bly
6 :29
uppbränna söner och döttrar i e.
7 :31
min vredes e. är upptänd
15:14
I haven upptänt min vredes e.
17:4
20:9
i mitt hjärta ss. brunne en e.
icke vrede bryta fram ss. en e .
21:12
de kasta (cedrarna) i e.en
22 :7
Är· icke mitt ord ss. en e.
23 :29
vilka Babels kon. lät steka i e .
29:22
kastade stycket på e.en i kolpannan 36:23
stad icke bliva uppbränd i e.
38 :17
e. gtck ut från Hesbon
48 :45
dammarna förbrända i e.
51:32
det s.skall förbrännas av e .en
51 :58
sände han en e. i mina ben
Klag. 1:13
fOrbrände han lik en lågande e.
2:3
utgöt han sin vrede ss. en e.
2:4
moln med flammande e.
Hes. 1:4
mitt i e.en syntes ngt s. var
1:4
e.en for omkring mellan väsendena 1 :13
ljungeldar foro ut ur e.en
1:13
omgtvet av ngt s. såg ut ss . e.
1:27
nedåt såg jag ngt s.såg ut ss. e.
1:27
några (strån) och kasta dem i e.en
och bränna upp dem i e.
5:4
skall en e . gå ut över hela I. hus
5:4
jag fick se ngt s • liknade e.
8 :2
ha l änder och s edan nedåt , var e.
8:2
e. från platsen mellan rundlarna
10:6
r iickte ut sin hand till e.en
10:7
givet till mat åt e.en
15:4
lämnar det till mat åt e .en
15:6
e . har gått ut från dess gren
19:14
s. öppnade moderlivet gå gm e.
20 :26
låten edra barn gå gm e.
20:31
blåsa upp min förgrymmelses e.
21:31
skall bliva till mat åt e.en
21:32
där blåser upp e. under det
22:20
blåsa upp min förgrymmelses e.
22:21
ände •• med min förgrymmelses e . 22:31
Så må nu dess rost komma i e.en 24:12
DärfOr lät jag e . gå ut ifrån dig
28 :18
i min vredes e. betygar jag det
38:19
e. skall jag låta regna över hm
38:22
(H.) skall sända e. över Magog
39:6
vi läto kasta bundna i e .en
Dan. 3 :24
4 män s. gå lösa inne i e.en
3 :25
gingo Sadrak, Mesak •• ur e.en
3 :26
att e .en icke hade haft ·ngn makt
3:27
hjulen därpå voro av flammande e . 7:9
En flod ave. strömmade ut fr ån hm 7 :10
dess kropp kastades i e.en
7:11
bliva hemsökta med svärd och e. 11:33
om morgonen brinner e.en
Hos. 7:6
sända en e. mot hans städer
8:14
låta tecken synas,blod och e. Joel 2:30
sända en e. mot Hasaels hus
Am. 1:4
skall jag sända en e.mot Gasas
1:7
skall jag sända en e. mot Tyrus
1:10
skall jag sända en e . mot Teman
1:12
skall jag sända en e. mot Moab
2:2
skall jag sända en e. mot Juda
2:5
I voren ss. en brand, ryckt ur e .en 4:11
komma över Josefs hus lik en e.
5:6
att utföra sin sak genom e.
7:4
skall Jakobs hus bliva en e.
Ob. v.18
smälta ss. vaxet gör för e.en Mika 1:4
skökoskänker uppbr ända i e.
1:7
utgjuter sig ss. e.
Nab. 1:6
vagnarna gnistra ave.
2:3
s.skall förbrännas av e .en
Hab.2:13
en brand, ryckt ur e.en
Sak. 3:2
skall Jag l åta dem gå gm e.
13:9

förgäves upptänden eder e.
Mal. 1 :1 0
skall vara ss. en guldsmeds e.
3:2
Matt . 3:10
avhugget och kastat i e .en
döpa eder i helig ande och e.
3 :11
bliver avhugget och kastat i e .en
7:19
ofta faller min son i e.en
17:15
än att kastas i den eviga e.en
18:8
Gån bOr( till den eviga e.en
25:41
kastat hm än i e .en, än i
Mark. 9:22
till den e . s . icke utsläckes
9:43
där e.en icke utsläckes
9:48
var mska måste saltas med e .
9:49
(Petrus) värmde sig vid e.en
14:54
avhugget och kastat i e.en
Luk. 3:9
döpa eder i helig ande och e.
3:16
på den dagen regnade e. ned
17:29
där (Petrus) satt vid .".en
22:56
man kastar dem i e.en
Joh. 15:6

tungor ss.av e. visade sig
Apg. 2:3
tecken •• blod och e. och rökmoln
2:19
torra kvistar s . han lade på e .en
28:3
skakade ormen ifr ån sig i e .en
28 :5
dagen skall uppenbaras i e. l. Kor. 3 :13
vars och ens verk skall e.en pröva 3 :13
frälst, men ss . igenom e.
3:15
(H . uppenb. sig) i lågande e. 2.Tess . 1:8
avbrännes med e.
Hebr. 6:8
(gm tron) dämpade e.ens kraft
11 :34
ett (berg) s . brann i e.
12:18
guldet s.dock gm e . bliver
l . Pet. 1:7
hava blivit sparade åt e.
2. Pet. 3:7
himlar skola upplösas ave.
3 :1 2
liten e .antända en stor skog
Jak. 3:5
tungan är en e.
3:6
få lida straff i evig e.
Jud. v . 7
frälsa gm att rycka dem ur e.en
v. 23

guld s . är luttrat i e.
UPP. 3:18
rog rökelsekaret och fyllde med e. 8:5
kastade e.en ned på jorden
8 :5
Då kom hagel och e.
8:7
ur (bästarnas) gap gick ut e.
9:17
9:18
av e.en och röken dödades
så går e. ut ur deras mun
11 :5
(vilddjuret) låter e.falla n6<j
13:13
bliva plågad med e . och svavel
14:10
ängel .. s. hade makt över e .en
14:18
ett glashav , blandat med e.
15:2
makt att bränna mskorna ss . med e. 16:8
20:10
i samma sjö ave. och svavel
s. br inner med e . och svavel
21:8
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Elat är känt för sina koral/förekomster.

ELD (bränna upp i eld)
skolen I bränna upp i e.
2. Mos. 12:10
bränna upp i e. utanför lägret
29:14

Eld-Eldsoffer
i e. bränna upp detta s. blivit över

29:34
32:20
(Mos e) brände den i e.
bränna upp det på ved i e. 3. Mos. 4:12
det skall brännas upp i e.
6:30
skall detta brännas upp i e.
7:17
utan det skall brännas upp i e.
7 :19
det övriga brände han upp i e.
8:17
skolen l bränna upp i e.
8:32
köttet brände (Aron) upp i e.
9:11
sådant skall brännas upp i e.
13:52
du skali bränna upp den i e.
13:55
skall du bränna upp i e.
13 :57
bränna upp dem i e. med deras hud 16:27
bränna upp både hm och dem i e.
20:14
hon skall brännas upp i e.
21:9
e.en vari kon brännes upp 4. Mos.19:6
taltläger brände de upp i e.
31:10
bränna upp beläten i e.
5. Mos. 7:5
gudabeläten •• bränna upp i e.
7 :25
tog jag kalven och brände den i e.
9:21
bränna upp deras Aseror i e.
12:3
bränna upp sina söner i e.
12:31
skall du bränna upp staden i e.
13:16
(Jeriko) brände de upp i e.
Jos. 6:24
han skall brännas upp i e.
7:15
de brände upp dem i e.
7 :25
deras vagnar .• bränna upp i e.
11:6
vagnar lät han bränna upp i e.
11:9
själva Hasor brände han upp i e.
11:11
för att bränna upp den i e.
Dom. 9:52
bränna upp ditt hus .• själv i e.
12:1
bränna upp dig •. i e.
14:15
brände upp henne •. i e.
15:6
(Lais) brände de upp i e.
18:27
hade br änt upp (Siklag) i e. 1. Sam. 3 0:1
fick se att den var uppbränd i e.
30:3
vi hade bränt upp Siklag i e.
30:14
bränner sedan upp dem i e. 2. Sam. 23:7
bränt upp (Ges er) i e.
1. Kon. 9:16
(Simri) brände upp sig själv i e.
16:18
brände upp sina barn i e.
2. Kon. 17 :31
solens vagnar brände han upp i e. 23:11
iörnämas hus brände han upp i e. 25:9
skulle brännas upp i e.
l. Krön. 14:12
brände upp sina barn i e. 2. Krön. 28:3
dess palats brände man upp i e.
36:19
Jerus. portar uppbrända i e. Neh. 1:3
portar uppbrända i e.
2:17
Ps. 46:10
i e.bränner han upp
(l.) städer äro uppbrända i e. Jes. 1:7
En del •• bränner upp i e.
44:16
del därav har jag bränt upp i e.
44:19
likna vid strå s. brännes upp i e.
47:14
tempel har blivit uppbränt i e.
64:11
uppbränna söner •• i e.
Jer. 7:31
där bränna upp sina barn i e.
19:5
han skall bränna upp den i e.
21:10
skall bränna upp den i e.
34:2
de skola bränna upp den i e.
34:22
bok s.Jojakim bränt upp i e.
36:32
skola bränna upp den i e.
37:8
skulle bränna upp denna stad i e. 37:10
skall då icke bliva uppbränd i e.
38:17
skola bränna upp (Jerusalem) i e.
38:18
att denna stad brännes upp i e.
38:23
brände upp i e. konungens hus
39:8
Egyptens gudahus br änna upp i e. 43 :13
lydstäder skola brännas upp i e.
49:2
(Babeis) portar brännas upp i e.
51:58
brände han upp i e.
52:13
(båret) bränna upp i e.
Hes. 5:2
skall du kasta dem i e.en och
bränna upp dem i e.
5:4
hus skall man bränna upp i e.
16 :41
skall bränna upp deras hus i e.
23:47
e.en skall bränna
Am. 5:6
skökoskänker uppbrända i e. Mika 1:7
bränna upp i en e.,s.icke
Matt. 3:12
(J.:) ogräset brännes upp i e.
13:40
bränna upp i e. s.icke
Luk. 3:17
bränna mskorna ss. med e.
UPP. 16:8
de skola bränna upp henne i e.
17:16
18:8
(Babylon) skall brännas upp i e.

Förtärande e. går framför hm
50:3
(l.) unga män förtärdes ave.
n:63
sådant skall förtäras ave.
Jes. 9:5
26:11
H .• må e. förtära dina ovänner
29:6
med lågor av förtärande e.
(H.)tunga är ss. förtärande e.
30:27
raseri är en e., s. skall förtära
33:11
härda ut vid en förtärande e.
33:14
ord i din mun till en c.,
Jer. 5:14
e.cn skall förtära dem
c.en skall förtära Jerusalems
17:27
36:23
förtärd av e.en i kolpannan
e.en skall förtära Ben-Hadads
49:27
e.en skall förtära allt omkring hm 50:32
givet till mat åt e.en, dess
båda ändar förtärda ave.
Hes. 15:4
det har blivit förtärt av e.en
15:5
ur e.en hava de kommit undan
15:7
e. skall dock förtära dem
15:7
e.en fick förtära (grenarna)
19:12
kvar av dig skall förtäras ave.
23 :25
en e.förtärt betesmarkerna
Joel 1:19
betesmarkerna äro förtärda av c.
1:20
Framför dem går en förtärande c. 2:3
e.en förtärde det stora djupet Am. 7:4
e. förtär (Nineves) bommar
Nah. 3 :13
skall e.en förtära dig
3 :15
Sef. 1:18
Av hs nitälskans e •• förtäras
av nitälskans e .• förtäras
3:8
skall själv förtäras ave.
Sak. 9:4
c. skall nu förtära dina cedrar
11:1
glöden av e.skall förtära
Hebr.l0:27
vår Gud är en förtärande e.
.12:29
rosten skall ss. en e. förtära
Jak. 5:3

lägret, så att dessa i likhet med de
sjuttio begynte profetera. Den ene av
de två var Eldad. 4.Mos.II:26,27.

ELD (eld från himmelen)
H. e. regna från himmelen 1.1I10s.19:24
komme e. från himmelen
2. Kon. 1:1C
Då kom e. ned från himmelen
1:10
så komme e.ned från himmelen
1:12
kom Guds e. ned från himmelen
1 :12
e. har komml! ned från himmelen
1:14
med e.från himmelen
l. Krön. 21:26
kom c. ned från himmelen 2. Krön. 7:1
Guds c. föll ifrån himmelen
Job 1 :16
e.kommer ned från himmelen Luk. 9:54
e. faller ned från himmelen
Upp. 20:9

e.ljungade från hm
2. Sam. 22:9
Ur glansen framför (H.) .• e.
22:13
e.ljungade från honom
Ps. 18:9
hagel föll, och e. for ned
18:13
hagel föll, e. for ned
18 :14
E. må regna över (ogudaktiga)
140:11
väsendena voro lika e.
Hes. 1:13
(H.:)tag dina händer fulla med e.
10:2
låt (grytan) stå tom på e.en
24:11

ELDBLOSS

hans ögon voro ss. e.
ss. e. bland halmkärvar
framför tronen brunno 7 e.

Dan. 10:6
Sak. 12:6
Upp. 4:5

ELDGt-USTOR

ss. e. måste flyga mot höjden
e. springs fram därur

Job

5:7
41:10

ELDKOL
Det cldkol, som nämnes i Jobs bok,
är sannolikt träkol, vilket var vanligt
i forntiden. Det framställdes genom
en primitiv förbränningsprocess, som
tog flera dagar med mödosamt arbete
och ständig bevakning. Se för övrigt:
Kol.
ELDKOL
andedräkt framgnistrar e.

Job 41:12

ELDPELARE

(ängelns) ben voro ss. e.

Upp. 10:1

ELDRöD

männen hade e.a pansar

Upp.

9:17

Jes.

5:24

ELDSFLAMMA

ss. e.n 16rtär strå
ELDSGLöD

ELD (i förbindelse med förtära)
H•• ss.en förtärande e.
2.Mos.24:17
e. gick ut från H. och fört. 3. 1I10s. 9:24
e. gick ut från H. och förtärde dem 10:2
e.gick ut från H.och fört. 4. Mos. 16:35
e.en förtärde de 250 männen
26:10
Gud är en förtärande e.
5.1I10s. 4:24
e. komrr,er ju att förtära oss
5:25
framför dig ss. en förtärande e.
9:3
kom e. ut och förtärde
Dom. 6:21
e. ut ur törnbusken och förtära
9:15
må e. gå ut •• och förtära
9:20
e.gå ut och förtära Abimelek
9:20
förtärande e.från H.mun
2.Sam.22:9
föll H. e. ned och förtärde
L Kon. 18:38
dess portar förtärda ave.
Neh. 2:3
dess portar voro förtärda av c.
2:13
e. förtär hyddor där mutor
Job 15:34
deras överflöd har e. förtärt
22:20
e. s. skulle förtära intill avgrunden 31:12
förtärande e.från hs mun
Ps. 18:9
e. skall förtära (fienderna)
21:10

ELDAD
hcbr. Glid har älskat. Samtidigt med
att anden föll på de sjuttio äldste,
som på Herrens befallning hade ställt
upp sig runt tabernaklet. föll den
även på två män, som var kvar i

ELDSJÖ
Det grekiska uttryck, som i Upp.19:
20 är översatt med »eldsjö», före·
kommer för övrigt i Upp.20:10 i
sammanställningen »sjö av eld och
sva ve!>, samt i v. 14--15, där det är
översatt: »den brinnande sjön». I
Upp.21:8 talas det om »den sjö som
brinner med eld och svavel».
Begreppet »eldsjö» måste förstås
utifrån den bibliska användningen
och betydelsen av »eld». Framförallt
bör härvid beaktas elden som ett uttryck för Guds dom och vrede, t.ex.
4.Mos. Il: I; 5.Mos.4:24; Jes.66:1516. Se: Eld. En gammaltestamentlig
förebild till sjön av eld och svavel
kan man finna i berättelsen om So·
doms och Gomorras förstöring, då
Herren lät svavel och' eld regna från
himmelen till straff för människornas
ondska, l.Mos.19:24-25; jfr 18:20.
Katastrofområdet anges vara beläget
vid Döda havet (Salthavet), som är
känt också för sin svavelhalt. Döda
havets förbindelse med Guds dom
över de syndiga städerna samt dess
ödsliga läge gör det till en slående
förebild till eldsjön. T I.Henoksboken
framställs Döda havet som en straffplats för onda andar, 67:4 ff.
Den brinnande sjön är enligt Upp.
20:14 liktydig med den andra döden.
vilken innebär en tillvaro i evig skilsmässa från Gud. under Guds slut·
giltiga dom. EJdsjön är främst avsedd
för ondskans andernakter och mänsk·
lighetens förförare. Det säges i U ppenbarelseboken, att vilddjuret och
den falske profeten blir kastade i eldsjön, 19:20, och att djävulen följer
dem efter för att tillsammans med
dem plågas för evigt, 20:10. Samma
öde drabbar de människor, som vid
slutdomen befinnes icke vara skrivna
i livets bok, v.15; jfr Jes.66:24. Som
en manifestation av Guds slutliga
seger över fördärvsmakterna blir
döden och dödsriket kastade i den
brinnande sjön, Upp.20:14; jfr l.Kor.
15:54--57. Se för övrigt: Dom, För·
därv, Gehenna,
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ELD (tända eld på)
skolen l tända e.på(Ai)
Jos. 8:8
de tände strax e. på staden
8 :19
tände (Simson) e. på fack!.
Dom.15:5
gån dit och tänden e. därpå 2. Sam. 14:30
tände Absaloms tjänare e.på
14:30
tänt e.på mitt åkerstycke
14:31
på veden, utan att tända c. 1. Kon. 18 :23
tända e. på dess portar
Jer. 17 :27
kaldeerna skola tända e.på staden 32:29
tända e.på Egyptens gudahus
43:12
tända e.på Damaskus murar
49:27
jag skall tända e.på hs städer
50:32
Man har tänt e.på dess boningar
51:30
när jag tänder e.på Egypten Hes. 30:8
(H.:) Jag skall tända e.på Soan
30:14
(H.:) skall tända e. på Egypten
30:16
för att tända en e. på jorden Luk. 12:49
ELD (tända upp eld)
icke tända upp e.på
2.1I10s.35:3
tände upp e. att förbränna
Dom. 9:49
upptändes en e. i mig
Ps. 39:4
och e. upptändes i Jakob
78:21
fäderna tända upp e.
Jer. 7:18
tänt upp e. omkring det trädet
11:16
min vredes e. är upptänd
15:14
I haven upptänt min vredes e.
17:4
skall tända upp e. i deras skog
21 :14
i Sion har (H.) tänt upp en e. Klag. 4:11
jag skall tända upp e. i dig
Hes. 20:47
(H.:) tänd upp e.
24:10
skall jag tända upp en e.
Am. 1:14
upptänden eder e.på •. altare
.\fal. 1:10
tände upp en e.mitt på gården Luk.22:55
de tände upp en e.
Apg. 28:2
ELDA

ss. bränsle till att e. med
Hes. 39:9
och de skola e. i 7 år
39:9
skola e. med rustningarna
39:10
underlåter att e. till dess
Hos. 7:4
med sina anslag hava e.t upp
7:6

ELDAA
hebr. möjI. Glid har kallat. En son
till Abrahams son Midjan. l.Mos.25:
4; I.Krön.l :33.

ELDSJÖ
Båda blevo de kastade i e.n

Upp. 19:20

ELDSLÅGA

uppenbarade sig H •• i en e. 2. Mos. 3:2
folket förnam dundret och e.orna 20:18
Du gör e.or till dina tjänare
Ps. 104:4
e.or sände han i deras land
105:32
röda ss. e.or deras ansikten Jes. 13:8
arm drabbar med förtärande e.
30:30
sin näpst drabba med e.or
66:15
själva dödade av e.orna
Dan. 3:22
(den gamles) tron var av e.or
7:9
en e. har f6rbränt alla träd
Joel 1:19
med ett brus ss. aven e.
2:5
Han gör sina tjänare till e.or Hebr. 1:7
hans ögon voro ss. e.or
Upp. 1:14
Guds Son, s.har ögon ss. e.or
2:18
Hans ögon voro ss. e.or
19:12
ELDSMAT

och folket är likasom e.

Jes.

9:19

Sak.

2:5

ELDSMUR

säger H.,skall vara en e.

ELDSOFFER
Detsamma som brännoffer, se d.o.
Se även: Offer, Offrande i GT., p.l.
ELDSOFFER

1) 'iHä, i1 tp' ~
eldsoffer, d~t som frambäres till offerelden; av: 'eS, eld.
2) lfårban 'i.Hä, iFf~
1.';")iJ,.
eldsoffergåva; kårban, något som
frambäres, offer: offergåva, se t.ex.
Mark.7: Il; av: karah, närma sig; hit.
frambära; 'issä, 'se 1.
3) ii/Mm 'iHä, illP.~
DD?
eldsoffermat, eldsoffers~pis; U(I:täm,
bröd; mat, föda; 'issä, se 1.
ELDSOFFER
1 ett e. åt H. är det
2. Mos. 29:18
1 det är ett e. åt H.
29:25
1 ett e. åt H.
29:41
30:20
1 gm att antända e. åt H.
1 prästen skall förbränna e. 3. Mos. 1:9
1:13
1 är ett brännoffer, ett e.
. l e. till en välbehaglig lukt för H.
1:17
2:2
1 e. till en välbehaglig lukt för H.
1 Bland H. e. är det högheligt
2:3
2:9
1 ett e. till en välbehaglig lukt
2:10
1 Bland H. e. är det högheligt
1 förbränna ngt ss. e. åt H.
2:11
2:16
1 ett e. åt H.
1 av tackoffret skall han ss. e.
3:3
3:5
1 e. till en välbehaglig lukt för H.
3:9
1 tackoffersdjuret •• ss. e. åt H.
1 skall därav ss. e.åt H.offra
3:14
1 förbränna .• ovanpå H. e.
4:35
5:12
1 förbränna det •. ovanpå H. e.
1 s. jag har givit dem av mina e.
6:17
1 deras evärdliga rätt av H. e.
6:18
1 förbränna •• tlll ett e. åt H.
7:5
7:25
1 djur varav man bär fram e.
1 skall han bära fram H. e.
7:30
l Arons •• ämbetslott av H. e.
7:35
1 det var ett e. åt H.
8:21
8:28
1 det var ett e. åt H.
1 spisoffer s. blivit över av H. e.
10:12
1 stadgade rätt av H. e.
10:13
1 Jämte e.ren skola •• viftas
10:15
1 (prästerna) bära fram H. e.
21:6
l för att frambära H. e.
21:21
1 e. av sådant skolen l icke lägga 22:22
1 l skolen offra e. åt H. i 7 dagar
23:8
1 e. åt H. till en välbehaglig lukt
23:13
1 e. till en välbehaglig lukt för H. 23 :18
1 l skolen offra e. åt H.
23:25,27
1 l 7 dagar skolen l offra e.
23:36
1 åttonde dagen .. e. åt H.
23:36
23:37
1 vilka l skolen offra e. åt H.
1 hs evärdliga rätt av H. e.
24:9
24:7
1 lägga ren rökelse •. ett e. åt H.
1 vilken offra ett e.
4. Mos. 15:3
1 e. till en välbehaglig lukt för H. 15:10
1 när han vill offra ett e.
15:13
1 när en främling vill offra ett e. 15:14
1 de hava burit fram •• ett e.
15:25
18:17
1 deras fett •• ss.ett e.
1 det s. är min spis av mina e.
28:2
1 I skolen offra åt H. ss. e.
28:3
1 brännoffret •• ett e. åt H.
28:6
1 e. till en välbehaglig lukt för H. 28:8
28:13
1 ett e. åt H.
1 ss. e •• skolen I offra
28 :19
1 välbehaglig lukt, ett e. åt H.
29:6
1 ss. e.skolen I då offra
29:13
29:36
1 ss. e. skolen l då offra
1 av H. e •• hava underhåll 5. 1I10s. 18:1
1 H., l. Guds , e.äro bs arvedel Jos. 13:14
1 l. barns alla e.
1. Sam. 2:28
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Eldsoffersgåva-Elhanan
ELDSOFFERSGÅVA

Se: Offer, Offrande i G.T.
ELDSOFFERSGÄVA
2 välbehagligt ss. e. åt H.

3. Mos. 22:27

ELDSOFFERSSPIS

Se: Offer, Offrande i G.T.
ELDSOFFERSSPIS
3 på altaret: en e. åt H.
3. Mos. 3:11
3 :16
3 e., till en välbehaglig lukt
3 e. till en välbehsglig lukt 4. Mos. 28 :24
ELDS PRUTÅRE

Jag måste ligga bland e.

Ps. 57:5

ELDSTAD

I äldre tid utgjordes eldstaden endast
aven nedsänkning i jorden, där man
gjorde upp eld för uppvärmning eller
kokning. Jfr Eld. Enligt Hes.46:23
fanns invid tempelmuren särskilda
eldstäder. Dessa var »de kök, i vilka
husets tjänare skola koka folkets
slaktoffer>, v.24.
ELDSTAD
därmed taga eld från e.en
Jes. 30:14
vid muren eldstäder till kolm. Hes. 46 :23
ELDSTOD

om natten i en e.
2. Mos. 13:21
upphörde ej heller e.en om natten 13 :22
blickade H.på•• ur e.en
14:24
du går framför dem i en e. 4. Mos. 14:14
ledde dem om natten med en e. Neh. 9:12
ej heller e.en om natten
9:1 9

ELEAD

hebr. Gud har vittnat. En av Efraims
söner. Jämte sina bröder Eser och
Sutela dräptes han a v några män
från Gat, för att han hade rövat deras
boskap. 1.Krön.7:21.
ELEADA

hebr. Gud har smyckat el. Gud är
prydnad. En av Efraims efterkommande, son till Tahat. 1.Krön.7:20.
ELEALE

hebr. Gud stiger upp el. Gud är
upphöjd. Stad öster om Jordan, 3
km norr om Hesbon. Den tilldelades
Rubens stam, som återuppbyggde
den, 4.Mos.32:3,37. Senare föll den
i moabiternas händer. I profetior om
Moab nämnes Eleale tillsammans med
Hesbon, Jes.lS:4; 16:9; Jer.48:34.
På dess plats ligger nu Chirbet el-Al.
Här har man bl.a. påträffat rester av
gamla murar m.m.

Föremål av elfenben, funna i ruinerna av det gamla Samaria.
fästelse härav - iförd Arons prästerliga skrud före dennes död på berget
Hor, 4.Mos.20:24 ff.
Eleasar blev nu Moses närmaste
medarbetare och hjälpte honom bl.a.
med mönstringen av Israels stammar,
4.Mos.26:1 ff . Senare bistod han
Josua med fördelningen av löfteslandet, Jos.14:1 ff.; 19:51. Eleasar
begravdes på den kulle, som hans
son Pinehas hade fått i Efraims bergsbygd (Gibea), 24:33, och efterföljdes
av denne i översteprästämbetet, Dom.
20:28.
A v de olika översteprästsläkterna
i Israel, räknas Eleasars och Itamars
bland de förnämsta.

hebr. Gud är hjälpare, Gud har hjälp/o
1. Arons tredje son med Eliseba,
2.Mos.6:23. Samtidigt med att fadern
blev vigd till överstepräst, vigdes
Eleasar jämte bröderna Nadab, Abihu
och Hamar till präster, 2.Mos.28: 1 ff.
Han var till att börja med överhövding över leviterna, 4.Mos.3:32. Sedan Nadab och Abihu straffats med
döden för förseelsen att frambära
främmande eld på altaret, 3.Mos.
10: 1 f., blev Eleasar arvtagare till
den översteprästerliga värdigheten
efter sin fader. Han blev - till stad-

ELEASAR
2. Mos. 6:23
fcidde· åt honom .• E.
E., Arons son tog en av
6:25
Aron själv och .. E .
28:1
Mose sade till.. E.
3. Mos. 10:6
Mose sade' till Aron och till E.
10:12
förtörnades han på E.
10:16
E. och Itamar
4. Mos . 3:2
voro E. och Itamar präster
3:4
över alla leviterna var E.
3:32
E. s åliggande •• vården om oljan
4:16
Säg till E.
16:37
tog prästen E. kopparfyrfaten
16:39
19:3
skOlen I lämna åt prästen E.
E. skall taga något av hennes blod 19:4
Tag nu Aron och •. E. med dig
20:25
sätt dem på hans son E .
20:26
satte dem på hans son E.
20:28
Mose och E. stego ned
20:28
PInebas , son till E. . såg
25:7
som är son till •• E.
25:11
talade Herren till Mose och till E. 26:1
Mose och prästen E. talade
26:3
åt Aron föddes •• E . och Itamar
26:60
Inmönstrades av Mose och •• E.
26:63
inf6r Mose och prästen E.
27 :2
fOr honom fram inför prästen E.
27 :19
hos prästen E. skall han
27 :21
fram Inför prästen E.
27 :22
PInehas , prästen E. s son
31:6
till Mose och prästen E.
31:12
Mose och E •• gingo dem till
31:13
E. sade till stridsmännen
31 :21
du tillsammans med prästen E.
31 :26
E.så~om en gärd åt Herren
31:29
E.gjorde såsom Herren
31:31
skatten •• gav Mose åt prästen E.
31:41
E. togo emot guldet av dem
31:51
E. togo emot guldet
31:54
sade till Mose och prästen E.
32:2
befallning 'om dem åt prästen E.
32:28
först och främst prästen E.
34:17
E. blev präst
5. Mos. 10:6
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ELEALE
Nlmra, Hesbon, E.
4. Mos. 32:3
Rubens barn byggde upp •• E.
32:37
Hesbon och E.höja klagorop Jes. 15:4
med mina tårar vattnar jag •. E.
16:9
ända till E.upphäver man rop Jer. 48:34

ELEASA

hebr. Gud har format el. danat.
1. Son till Heles. 1.Krön.2:39,40.
2. Son till Rafa (Refaja). 1.Krön.
8:37; 9:43.
3. En präst, som hade tagit en hednisk kvinna till hustru. Esr.l0:22.
4. Safans son, profeten Jeremias budbärare. Jer.29:3 .
ELEASAR

prästen E. utskiftade
Jos. 14:1
trädde fram Inför prästen E.
17:4
arvslotter som E •• utskiftade
19:51
21:1
trädde fram inf6r prästen E.
22:13
sände Israels barn •• E. s son
22:31
E. s son, sade till Rubens barn
22:32
vände Pinehas , prästen E. s son
24:33
E. Arons son, dog
son till E •• gjorde tjänst
Dom. 20:28
Arons söner •. E. och
1. Krön. 6:3
6:4
E. födde PInehas
Arons söner: hans son E.
6:50
9 :20
E. s son, hade f6rut varit furste
24:1
Abihu, E. och Itamar
allenast E. och Itamar präster
24:2
David jämte Sadok, av E. s söner 24:3
24:4
E. s söner befunnos hava
24:4
E. s söner flngo 16 huvudmän
Guds furstar togos •• av E. s söner 24:5
24:6
drogos skiftesvis fOr E. s
Plnehaa , son till E.
Esr. 7:5
I

2. Abinadabs son i Kirjat-Jearim. 1.
Sam.7:1.
3. Son till ahoaiten Dodo. 2.Sam.23:
9; I.Krön.ll :12.
4. Merariten Mahelis son. l.Krön.
23 :21 ,22; 24:28.
S. En levit, son till Pinehas. Esr.8:33.
6. En av Pareos' avkomlingar, vilken
hade tagit en hednisk kvinna till hustru. Esr.l0:2S.
7. En präst, som deltog i den ena
lovsångskören vid invigningen av Jerusalems mur på Nehemjas tid. Neh.
12:42.
8. Eliuds son, en .man i Jesu fosterfader Josefs släkttavla. Matt.1: IS.
ELEF

hebr. oxe, boskap el. tusen; ätt, släkt.
En stad i Benjamins stams område,
ej långt från Jerusalem. Jos.18:28 .
EL-ELOHE-ISRAEL

hebr. Israels Gud är Gud. Det namn
Jakob gav altaret, som han reste utanför staden Sikem. 1.Mos.33:20.
ELEUSAI

göra olika konstföremål av. Elfenben
har därför varit högt värderat ända
från historiens äldsta tider, inte minst
i Babylonien och Egypten. Salomos
Tarsisflotta hemförde bl.a. elfenben,
1.Kon. 10:22, men även från Dedan
blev denna vara införd, Hes.27 : IS .
Salomos tron var av elfenben, I.Kon .
10:18, och Ahabs palats och många
andra rika mäns hus i Samarien
pryddes med elfenben, 1.Kon.22:39;
Am.3 :1S. Vidare användes elfenben
för att göra ornament på möbler
och även mindre prydnadsföremål.
Vid utgrävningar i Megiddo ha r man
påträffat dosor, askar o.dyl. av elfenben.
ELFENBEN
göra en stor tron ave.
l. Kon. 10:18
10:2 2
kom hem och förde med sig e.
lät göra en tron ave .
2. Krön. 9:17
Tarsis-skeppen förd e med s ig e .
9:21
Hans midja är formad ave .
HV . 5:14
däck prydde de med e.
Hes . 27 :6
e. tillförde de (Tyrus )
27:15
alla sl ags a rbeten ave.
Upp . 18:1 2
I s.liggen på soffor ave.
Am. 6:4
ELFENBE NSHUS
om e.et s. (Ahab) byggde
e.en skol a bliva förstörda

1. Kon. 22 :39

ELFENBENSPALATS
e.er gläder dig strängaspel

Am. 3 :15
Ps. 45 :9

ELFENBENSTORNET

Ovisshet råder, huruvida i HV. avses
ett torn i eller i närheten av Jerusalem - den bestämda formen kan
tyda på ett konkret torn - eller om
det rör sig om bildsprå k för att uttrycka vithet, renhet och ståtlig, värdig hållning. HV.7:4.
ELFTE

4.Mos.7:72; 5.Mos.1:3; l.Kon.6:38 ; 2.Kon.
9:29; 25:2 ; l.Krön.12:13 ; 24:12; 25:18;
27:14 ; Jer.1:3 ; 39:2: 52:5; Hes.26:1; 30:20 ;
31:1; Sak.I:7 ; Matt.20:6 ; 20:9; Upp.21:20.

ELHANAN

hebr. sen, tand. Ben av elefantens
hörntänder, särskilt gott ägnat att

hebr. den som Gud gavel. Gud är
nådig.
1. En betlehemit, Jaare-Oregims son,
i 1.Krön .20:S omtalad som Jaurs son.
När Israel stred mot filisteerna vid
Gob, slog han gatiten Goljat (enligt
I.Krön.20:S Goljats broder Lami).
2.Sam.21:19; 1.Krön.20:S.
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hebr. Gud är stark, Gud är min
styrka. En benjaminit, som avföll
från Saul och slöt sig till Davids här
i Siklag. 1.Krön.12:S.
ELFENBEN

EIi-Eliab
2. En av Davids trettio hjältar, en
betlehemit, son till Dodo. 2.Sam.23:
24; l.Krön.11:26.
ELI

hebr. min Gud.
1. En avkomling till Arons fjärde son
Hama r, och stamfader till elidernas
prästsläkt. Eli ' var överstepräst, när
tabernaklet stod i Silo, se d.o., och
samtidigt fungerade han som domare
i Israel under 40 å r, l.Sam.l:9; 4:18.
Profeten Samuel uppfostrades hos
honom, 2:11; 3:1 ff. Elis två söner,
Hofni och Pinehas, var präster, 1:3,
men de förde ett omoraliskt leverne
och rättade sig föga efter faderns
milda förebråelser, vilket förde Herrens förbannelse över släkten, 2: 12:"
17,22-34. Under en av Israels strider
mot filisteerna blev Guds ark tagen
och båda sönerna blev dödade. När
den 98 år gamle Eli fick budskap om
detta, fölI han baklänges ned från sin
stol och dog, 4:11-18.
ELI
E . s båda söner
1. Sam. 1:3
prästen E. satt på sin stol
1:9
E.därvid gav akt på
1:12
trodde E. att hon var drucken
1:13
Därför sade E. till henne
1:14
svarade E . och sade: Gå i frid
1:1 7
förde s å gossen fram till E .
1:25
tjänst . • under prästen E.
2:11
E. s söner voro onda män
2:12
plägade E. välsigna Elkana
2:20
E •. fick hör a allt vad hans söner
2:22
en gudsman kom till E .
2:27
Samuel .. tjänst inför Herren under E.3:1
E . • låg och sov på sin plats
3:2
skyndade han till E.
3 :5
stod upp och gick till E.
3:6
stod upp och gick till E.
3:8
förstod E. at! det var Herren
3:8
sade E . till Samuel
3:9
låta komm a över E. allt
3:1 2
med ed betygat om E . s hus
3 :14
E. s hus' missgärning skall icke
3 :14
at! omtala synen för E .
3:15
E. ropade på Samuel
3 :1 6
E. s båda söner .. följde därvid
4:4
4:11
E . s båda söner .. blevo dödade
satt E. på sin stol vid sidan av
4 :13
4 :14
när E. hörde klagoropet
berättade det for E .
4:14
E . var 98 är gammal
4:1 5
mannen sade till E.
4 :16
föll E. baklänges •. och dog
4 :1 8
E. ,Herrens präst i Silo
14:3
talat i Silo över E. s hus
1. Kon. 2:27

med föda. När bäcken hade torkat
ut, blev profeten ledd till en änka i
Sarefat i Sidons land, där han även
denna gång genom Guds under fick
det nödvändigaste till livets uppehåll.
Änkans son, som dog medan han
uppehöll sig där, återkallade han till
livet, I.Kon.17.
Tre å r därefter fick Elia återigen
Herrens befallning att gå till Ahab,
denna gång med bud om "att det skulle
börja regna. Med hjälp av den gudfrukti ge överhovmästaren Obadja fick
han tillträde hos konungen , vilken
han gav skulden för den olycka, som
hade drabbat landet, då konunga-

utförde han enligt Herrens ord. 1.
Kon.19 .
När Ahab några år senare dräpte
Nabot och tog hans vingård i besittning, fick Elia besked om att gå till
konungen och förkunna straffdomen
över honom och hans hus, I.Kon.21.
Då Ahabs son och efterföljare
Ahasja (854-852) råkat ut för en
olycka och från sitt sjukläger sände
bud till Baal-Sebubs präster i Ekron
för att fråga, om ha n skulle tillfriskna, mötte Elia sändebuden och skickade dem tillbaka till konungen med
besked, att han icke skulle komma
upp ur den säng, i vilken han låg.

Traditionen har utpekat denna plats som Elias viloställe
under flykten från lsebel.

hebr. Herren är Gud.
1. Profet frå n Tisbe i Gilead, I.Kon.
17:1, vi lken verkade i Nordriket under konungarna Ahab och Ahasja.
Om hans släkt finns inga uppgifter.
Bakgrunden till Elias framträdande
var den tilltagande avgudadyrkan i
Nordriket vid tiden för Aha bs övertagande av landets styre1st; (875-854
f.Kr.). Förledd av sin feniciska hustru
Isebel började konungen dyrka Baal
och Asera. I huvudstaden reste han
ett Baalstempel med ett altare för
Baal, och därtill lät ha n göra en
Aserabild. Till kulten knöts hundratals profeter, medan Herrens profeter
blev föremål för förföljelse, I.Kon.
16:30-33; 18:4,19.
I denna situation trädde Elia plötsligt fram inför konungen och förkunnade som en Herrens straffdom, att
varken dagg eller regn skulIe falla i
landet annat än på hans ord. Därpå
drog han sig på Herrens befalIning
till ba ka och dolde sig vid bäcken
Kerit, där korparna försåg honom

huset hade övergivit Herrens bud och
dyrkat Baalerna. Elia anmodade konungen att samla folket jämte alla
avguda profeterna på berget Karmel.
Konungen åtlydde befalIningen, och
sedan de samlats på berget, tillredde
Baalsprofeterna och Elia var sitt offer. Den gud, som svarade med eld,
skulle därmed manifestera sig som
den sanne Guden. Baals profeter ansträngde sig förgäves, men på Elias
bön till Abrahams, Isaks och Jakobs
Gud föll eld från himmelen och förtärde både offret, veden och altarstenarna och jorden och till och med
vattnet, som var i graven omkring
altaret. Detta fick till följd, att allt
folket föll ned och bekände: .Herren
är det, som är Gud! H erren är det,
som ä r Gud!. På profetens befallning
dräptes alla Baals profeter vid bäcken
Kison . Omedelbart därefter föll ett
starkt regn. I.Kon.18.
På grund av det öde, som drabbat
Baalsprofeterna, sökte Isebel ta Elias
liv. Återigen måste profeten gömma
sig, denna gång i öknen vid BeerSeba, där han missmodig satt under
en ginstbuske och önskade sig döden.
På Herrens befallning drog han emellertid, styrkt till kropp och själ, vidare
till berget Horeb, där Gud uppenbarade sig för honom och gav honom nya uppdrag; han skulle smörja
Hasael till konung över Aram (Syrien) och Jehu till konung över Israel
(Nordriket). Därtill skulle han smörja
Elisa till sin efterträdare. Allt detta

Upprepade gånger sände konungen
krigsfolk till profeten med befallning
att komma ned till honom . Men eld
föll ned från himmelen och förtärde
de utsända . Slutligen följde dock Elia
med till den sjuke konungen, efter
uppmaning av Herrens ängel. Han
förutsade konungens bråda död, vilken också inträffade kort tid därefter, 2.Kon.1.
Omsider nalkades slutet på profetens jordeliv. Jämte Elisa begav han
sig från Gilgal till Betel , därifrån till
Jeriko och vidare till Jordan . Han
vek ihop si n mantel och slog med
den på flodens vatten, vilket delade
sig och lät de båda profeterna gå
torrskodda över till andra stranden.
Elisa bönföll nu Elia om en dubbel
arvslott av dennes ande. Därefter
skildes de både gudsmännen från
varandra. I en vagn av eld, med hästar av eld, for Elia . i stormvinden
upp till himmelen., 2.Kon.2:1-12.
Elia var en mäktig profetgestalt,
och bla nd profeterna intar han en
särställning i gamla fö rbundet, något
som också återkommer i det nya.
Som Jesu förelöpare fick Johannes
döparen mottaga en speciell andeutrustning i likhet med Elia, Luk.l: 17,
och Jesus själv bekräftar, att Johannes var den E li as (Elia), som skulle
komma , Matt.1I :14, jfr Ma1.4:5 . På
förklarings berget finner vi Elia, som
representant för gamla förbundet , tillsam ma ns med Mose i samtal med
Jesus om hans förestående lidande
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2. Fader till Josef, Jesu fosterfader.
Luk.3:23.
ELI, ELI, LEMA SABAKTANI

Ett arameiskt återgivande av Ps.22:
2 a: .Min Gud, min Gud , varför har
du övergivit mig? Matt.27:46; jfr
Mark.15 :34.
ELlA

och död , Matt.17:3. När Jesu rop
på korset: .Eli, Eli, lema sabaktani.,
av några uppfattades som att han
kallade på Elia, avslöjar detta den
allmänt förekommande förväntan om
Elias återkomst, Matt.27:46-49. I
Jakobs brev framställs Elia som exempel på vad en rättfärdig mans bön
förmår, .när den bedes med kraft.,
5:16-17.
I apokalyptisk litteratur är Elia en
av huvudpersonerna, bl.a. finns här
den s.k. Elia-apokalypsen. Samma
roll spelar Elia i talmudisk och eftertalmudisk litteratur.
Arvet efter Elia, 2.Kon.2:9-15
l) Elias mantel, v.13. 2) Elias Gud,
v.14. 3) Elias ande, v.15.
ELlA
E .. sade till Ahab
1. Kon. 17:1
sade E . till henne: Frukta icke
17 :13
gjorde såsom E.hade sagt
17 :1 5
Herren hade talat genom E.
17 :16
sade hon till E. : Vad har du
17 :18
Herren hörde E. s röst
17 :22
E. tog gossen .• och gav honom
17 :23
E. sade: Se, din son lever
17:23
kvinnan till E. : Nu vet jag
17:24
kom Herrens ord till E.
18:1
Då gick E. åstad
18:2
fick han s e E.komma
18:7
Är du här, min herr e E. ?
18:7
säg till din herre: E. är här
18:8
E. svarade: Så sant He rr en
18 :1 5
åstad för att m öta E.
18:16
när Ahab fick se E.
18:17
E. tr ädd e fram för allt folket
18:21
sade E. till folket: Jag allena
18:22
sade E. till Baals profeter
18 :25
gäckades E. med dem
18:27
E. sade till a llt folket
18:30
E. tog tolv ste nar
18:3 1
trädde profeten E. åter fram
18:36
E. sade till dem: Gripen Baals
18:40
E.lät •. slakta dem där
18 :40
E. sade till Ahab: Begiv dig
18:41
E. steg upp på Karmels topp
18 :42
Herrens hand hade kommit över E. 18 :46
19:1
allt vad E. hade gjort
sände Isebel e n budbärare till E.
19:2
Vad vill du här, E.?
19:9
.Så snart E.hörde detta
19:13
Vad vill du här, E. ?
19:13
E. gick fram till honom
19 :19
skyndade efter E. och sade
19:20
följde efter E. och blev .. tj änare
19:21
Herrens ord kom till .. E.
21 :17
Ahab sade till E.
21:20
kom Herrens ord till .• E.
21 :28
hade talat så till .. E.
2. Kon. 1:3
Och E.gick
1:4
Det var tisbiten E.
1:8
E. svarade och sade
1:1 0
Men E. svarade och sade
1 :12
ned på sina knän för E.
1:13
Herrens ängel sade till E.
1:15
Herrens ord som E. hade talat
1:17
då Herren ville upptaga E.
.2:1
gingo E. och Elisa frän Gilgal
2:1
E. sade till Elisa: Stanna här
2:2
E. sade till honom : Elisa, stanna
2:4
E. sade till honom : Stanna här
2:6
E. tog sin mantel
2:8
sade E. till Elisa: Bed mig
2:9
E.for i stormvinden upp
2:11
tog han upp E. s mantel
2 :13
E. s mantel, som hade fallit av
2:14
Var är Herren , E. s Gud?
2:14
E. s ande vilar på flisa
2:15
gjuta vatten på E. s händer
3:11
genom sin tjänare tisbiten E.
9:36
sagt genom sin tjänare E.
10:10
Herren hade talat till E.
10:17
skrivelse •. frän profeten E.2. Krön. 21 :12
sända till eder profeten E.
Mal. 4:5

2. Son till benjaminiten Jeroham. 1.
Krön .8:27.
3. En präst av Harims barn. Esr.
10:21.
4. En av Elams efterkommande, vilken hade tagit en hednisk kvinna till
hustru. Esr.1O:26.
ELIAB

hebr. Gud är fader.
1. Huvudman för Sebulons stams familjer, ombud för Israels menighet
och härförare för denna stams stridbara män .
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Eliab-Elisa
ELIAB
av Sebulon:E., Helons son 4. Mos. 1:9
Sebulons barns hövding E.
2:7
hövdingen för Sebulons barn, E.
7 :24
Detta var E.s •• offergåva
7:29
anförare för den här •. var E.
10:16

2. En rubenit, fader till Datan och
Abiram.
ELIAB
Datan o. Abiram, E.s söner 4.Mos.16:1
Datan o. Abiram, E.s söner
16:12
Pallus söner voro E.
26:8
E. s söner voro Nemuel, Datan
26:9
5. Mos. Il :6
E. s t Rubens sons, söner

3. Betlehemiten Isais äldste son, Davids broder. Han var en högväxt man
med gott utseende. Tillsammans med
sina bröder Abinadab och Samma
drog han med Saul ut i krig mot
filisteerna. Han uppträdde illasinnat
mot David, som också hade kommit
till Sauls läger, när han förstod, att
denne ville ta upp kampen emot
Goljat.
ELIAB
1. Sam. 16:6
fick se E., tänkte han
hette den fOrstfödde E.
17 :13
E., hans äldste broder, hörde
17 :28
upptändes E. s vrede mot David
17 :28
Isai födde E.
1. Krön. 2:13
Abihail, E.s •• dotter
2. Krön. 11:18

4. En levit, Nahats son, avkomling av
Samuel. Se: Elihu l, Eliel 2. l.Krön.
6:27.
5. En gadit, som gick över till David
i Siklag. l.Krön.12:9.
6. En av leviternas sångare. l.Krön.
15: 18,20; 16:5.
ELlAM

hebr. folkets Gud.
l. En gilonit, Ahitofels son, en av
Davids hjältar. 2.Sam.23:34.
2. Fader till Bat-Seba, Salomos moder. Se: Ammiel 4. 2.Sam.ll:3.
ELIAS

Den grekiska formen för Elia. Se:
Elia 1.
ELIAS
E., den som skulle komma
Matt. 11:14
somliga säga Johannes .• andra E. 16:14
fOr dem visade sig Moses och E.
17:3
tre hyddor •. åt E. en
17:4
att E. först måste komma
17:10
E.måste visserligen komma
17:11
E. redan har kommit
17 :12
sade de:Han kallar på E.
27:47
Lät oss se om E.kommer och
27:49
andra sade:Det är E.
Mark. 6:15
andra s äga dock E.
8: 28
for dem visade sig E.jämte
9:4
tre hyddor •• och åt E.en
9:5
att E. först måste komma
9:11
E. måste visserligen först komma
9:12
E. redan har kommit
9 :13
Hör, han kallar på E.
15:35
Låt oss se om E. kommer
15:36
gå framfor honom i E.' ande Luk. 1:17
4:25
funnos mänga änkor på E.' tid
blev E. icke sänd till någon av
4:26
9:8
Det är E •• som har visat sig
dock säga andra E.
9:19
dessa voro Moses och E.
9:30
tre hyddor •• och en åt E.
9:33
Vad är du då? Är du E. ?
Joh. 1:21
döper du då, om du icke är .. E.
1:25
vad skriften säger •• om E. Rom. 11:2
E. var en människa med
Jak. 5:17

ELlEL

hebr. Gud är Gud, min Gud är Gud.
l. Huvudman för en familj i den
östra delen av Manasse. l.Krön.5:24.
2. En man i sångaren Hemans släkt.
Se: Eliab, Elihu 1. l.Krön.6:34.
3. Benjaminiten Simeis son. l.Krön.
8:20.
4. Benjaminiten Sasaks son. 1.Krön.
8:22.
5. En av Davids hjältar. l.Krön.
11:47.
6. En gadit, som gick över till David
i Siklag. l.Krön.12: 11.
7. Den överste leviten i Hebrons släkt.
l.Krön.15:9,ll.
8. En tillsyningsman i templet under
Konanja och hans broder Simei. 2.
Krön.3l:13.
ELIEL-HAMMAHAVIM

Eliel, se ovan; innebörden av Hammahavim är osäker (man har gissat
på olika ortnamn, t.ex. Mahanaim
och Maon). En av Davids hjältar. 1.
Krön. 11 :46.
ELIENAI

hebr. mot Gud (riktar sig) mina ögon.
En son till benjaminiten Simei. 1.
Krön.8:20.
ELIESER

hebr. Gud är hjälp.
l. En man från Damaskus, Abrahams
tjänare. Innan Abraham fick löftet
om en son, hade han bestämt att
Elieser skulle ärva honom, l.Mos.15:
2 f. Man har menat, att Elieser också
var den tjänare, som Abraham sände
för att skaffa Isak en hustru av hans
släkt, kap.24. I.Mos.1S:2.
2. En son till Mose och Sippora, stamfader till en grupp leviter.
ELIESER
2. Mos. 18:4
den andr e namnet E.
söner vore Gerson och E. 1. Krön. 23:15
23:17
E. s söner voro Rehabja
23:17
E. hade inga andra söner
26:25
hans bröder av E. s släkt varo

3. En av benjaminiten Bekers söner.
I.Krön.7:8.
4. En präst, som blåste i trumpet
framför Guds ark, när denna på Davids tid blev förd upp till Sion. 1.
Krön.15:24.
5. En stamhövding för rubeniterna.
I.Krön.27: 16.
6. En profet från Maresa, Dodavahus
son, vilken profeterade mot J osafat
angående förbindelsen med Ahasja.
2.Krön.20:37.
7. En huvudman bland leviterna, vilken återvände från Babel med Esra
under perserkonungen Artasastas tid.
Esr.8:16.
8, 9, 10. Tre män, som hade tagit
hedniska kvinnor till hustrur. Esr.10:
18,23,31.
11. En man i Jesu släkttavla. Luk.
3:29.
ELIFAL

hebr. Gud har dömt el. Gud är domare. Urs son, en av Davids hjältar.
I.Krön.II:35.
ELlFALEHU

ELlATA

hebr. Gud har kommit. En tempelsångare, som tillhörde Hemans släkt
(.Hemans söner.). Se: Elijata. 1.
Krön.25:4.
ELlDAD

hebr. må Gud särskilja el. utmärka
honom. En levit av andra ordningen,
en tempelsångare, som ledde sången
med harpa. I.Krön.15:18,21.
ELI FAS

hebr. Gud är styrka.
l. En av Esaus söner med Ada. Fader
till flera arabstammar, bl.a. Teman
och Amalek.

Timna, som var E.' bihustru
36:12
födde Amalek åt E.
36:12
E.' •• söner voro dessa
36 :15
furstar, som härstammade fr. E. 36:16
Esaus söner voro E.
1. Krön. 1:35
E.' söner vora Teman och Ornar
1:36

2. En av Jobs vänner. Han var från
Teman. Måhända var han en avkomling av den ovan nämnde.
ELIFAS
vänner till Job •. E.
tog E. frän Teman till orda
tog E. frän Teman till orda
tog E. frän Teman till orda
sade han till E. frän Teman
E •• gjorde såsom Herren

Job.

2:11
4:1
15:1
22:1
42:7
42:9

ELIMELEK

hebr. Gud är konung. Noomis man,
från Betlehem i Juda. Under en hungersnöd flyttade han med sin hustru
och sina två söner, Mahelon och Kiljon, från Juda till Moab, där han
dog. Han blev svärfader till Rut,
Davids stammoder.
ELIMELEK
Mannen hette E.
E., Noomis. man, dog
en rik man av E. s släkt
Boas, som var av E. s släkt
tillhörde vår broder E.
allt vad som har tillhört E.

Rut. 1:2
1:3
2:1
2:3
4:3
4:9

ELISA

ELI FELET
hebr. Gud är räddning el. befrielse.
l. En av de söner, som föddes åt
David i Jerusalem. 2.Sam.5:16; 1.
Krön.3:8; 14:7.
2. En annan av Davids söner. Se:
Elpelet. I.Krön.3:6.
3. Maakatiten Ahasbais son, en av
Davids hjältar. 2.Sam.23:34.
4. Benjaminiten Eseks son. I.Krön.
8:39.
5. En huvudman för en familj av
Adonikams barn. Under konung Artasastas regering drog han med Esra
upp från Babel. Esr.8:13.
6. En man av Hasums barn, vilken
hade tagit till hustru en hednisk kvinna. Esr.10:33.
ELlHOREF

hebr. höstens el. skördens Gud; den
som Gud belönar. En sekreterare på
konung Salomos tid. I.Kon.4:3.
ELlHU

hebr. han är (min) Gud.
l. Tohus son, en levit, farfader till
Samuels fader Elkana. Se: Eliel 2,
Eliab 4. I.Sam.1: 1.
2. En huvudman i Manasse, en av
Davids krigare. l.Krön.12:20.
3. Huvudman för en dörrvaktarfamilj.
l.Krön.26:7.
4. Davids äldste broder, en stamhövding. Möjligen identisk med Eliab 3.
I.Krön.27:18.
5. En ung man från Bus, son till
Barakel, av Rams släkt. Han tillrättavisade Jobs vänner.
ELlHU
E., Barakels son, frän Bus Job. 32:2
hade E. dröjt att tala till Job
32:4
E. såg att de tre männen icke
32:5
tog då E .• till orda och sade
32:6
E. tog till orda och sade
34:1
Och E. tog till orda och sade
35:1
Vidare sade E.
36:1
ELIJATA

hebr. Gud har kommit. En tempelsångare av Hemans släkt. Se: Eliata.
I.Krön.25:27.
ELIKA

hebr. möjl. den som Gud renar. En
harodit, en av Davids hjältar. 2.Sam.
23:25.
ELlM

hebr. palm träd el. terebinter. Israeliternas andra lägerplats efter övergången av Röda havet. Här fanns
tolv vattenkällor och sjuttio palmträd. Denna plats antages vara oasen
i nuvarande Wadi Garandel, ca 90
km från Röda havets nordligaste
spets. Den är ännu idag lägerplats på
vägen till Sinai.

hebr. Gud har älskat el. Gud är en
vän. Kislons son, en hövding i Benjamin. Han var en av de män, som
Herren utvalde att efter Israels intagande av löfteslandet utskifta det i
arvslotter. 4.Mos.34:21.

ELIFAS
Ada födde E. åt Esau
1. Mos.36:4
E. , son till Ada
36:10
E. t söner vora Teman, Ornar
36:11

ELIM
Sedan kommo de till E.
2. Mos. 15:27
frän E. och kom till öknen Sin
16:1
Sin, mellan E.och Sinai
16:1
frän Mora och kommo till E.4. Mos.33:9
i E. funnos 12 vattenkällor
33:9
de bröta upp frän E.
33 :10
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hebr. Gud är frälsning el. frälsare.
1. En son till Javan. 1.Mos.10:4; 1.
Krön.I:7.
2. En profet från Abel-Mehola, son
till Safat. Hans hemort låg vid J ordan, inom Isaskars område, och i
Nordriket verkade han som profet
under konungarna Ahab, Ahasja, Joram, Jehu, Joahas och Joas, dvs. under senare hälften av 800-talet f.Kr.
Ursprungligen var Elisa jordbrukare,
och han höll på med att plöja, när
Elia träffade på honom och på Herrens befallning smorde honom till sin
efterträdare, 1.Kon.19: 16,19-21.
Sedan omnämnes Elisa inte förrän
i samband med att hans egentliga
profetuppgift börjar vid Elias upptagande till himmelen. I och med att
han tog upp sin mästares fallna mantel, tog han också upp sin profetgärning, 2.Kon.2:1-13. Elisa hade fått
en dubbel arvslott av Elias ande och
utförde många fler under än sin företrädare. Det första skedde strax efter
Elias himmelsfärd. Elisa gick ned till
Jordan, där han slog på vattnet med
Elias mantel, och vattnet delade sig
så att han kunde gå torrskodd över
floden. När profetlärjungarna vid
J eriko fick se detta, förstod de, att
Elias ande vilade över Elisa, och de
erkände honom som profet, 2: 14 f.
Sedan skildras hur Elisa försåg en
törstande krigshär med vatten och
förutsade seger över moabiterna. Änkan efter en av profetlärjungarna var
tyngd av stora skulder och fick profetens hjälp i sin svåra belägenhet.
Hon uppmanades att låna så många
kärl som möjligt för att sedan fylla
dem med olja från sitt eget lilla kärl.
Oljan räckte, så länge det fanns kärl
att fylla. Genom att sälja oljan kunde
änkan betala sin skuld och livnära sig
och sina söner. Som tack för hennes
gästfrihet lovade Elisa en sunemitisk
kvinna en son inom ett år, trots att
hennes man var gammal. Sonen föddes just vid den tid, som Elisa hade
sagt henne; han växte upp men insjuknade ute på skördefålten och dog
kort tid därefter. Man sände då bud
till Elisa, som befann sig på Karmel,
och denne återkallade sonen till livet.
Den arameiske konungens härhövitsman, Naaman, helades från sin spetälska genom att på Elisas befallning doppa sig sju gånger i Jordan.
Kap.3-S.
Elisa fick vidare på ett mirakulöst
sätt vetskap om arameernas hemliga
rådslag och planer vid deras krig mot
Israel, och dessa delgav han Israels
konung. Arameernas konung fick kännedom om profeten i Dotan och
sände dit krigsmän för att gripa honom. Dessa blev emellertid slagna
med blindhet och förda till Israels
konung i Samaria. Där fick de sin
syn igen, men i stället för att dräpa
dem lät Israels konung sätta fram
mat och dryck för dem och sedan
sända dem till baka till arameernas
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Elisa-Eljest
läger. En tid härefter samlade den
syriske konungen Ben-Hadad II hela
sin här, drog upp till Samaria och
belägrade staden. En stor hungersnöd
uppstod och det gick så långt, att
mödrar förtärde sina egna barn. Konung Joram lade hela skulden för
hungersnöden på Elisa och hotade
med att dräpa honom. Men profeten
förutsade, att det följande dag skulle
finnas tillräckligt med proviant för
hela staden. Samma afton lät Herren
arameerna höra larm av krigshärar,
och de flydde i hast från sitt läger.
Några spetälska män, som på grund
av hungern hade gått över till fienderna, kunde bringa hela Samarias
befolkning budskapet om att det
fanns överflöd av livsmedel i syriernas övergivna läger. Kap.6-7.
Senare kom Elisa till Damaskus.
Syriens konung Ben-Hadad ·Iåg sjuk,
och han frågade profeten om utgången. Elisa förutsade hans död och
Hasaels tronbestigning efter honom.
Såsom Elisa förutsagt, så skedde ock.
När Hasael hade blivit konung, förde
han krig mot Juda och Israel. Det
var vid denna tid, som en av profetlärjungarna på Elisas befallning smorde Jehu till konung över Israel. Han
avlöste Omris dynasti, varigenom
Herrens straffdom över Ahabs hus
(1.Kon.21 :21-24,29) gick i uppfyllelse. Kap.8-9.
Elias kraft följde Elisa in i det
sista. När Israels konung J oas besökte
profeten på dennes dödsläger, förkunnade han för konungen Israels
seger över syrierna, 13:14-19. T.o.m.
genom Elisas döda kropp skedde under. När en död man, som skulle begravas, i all hast kastades ned i Elisas
grav vid annalkandet aven strövskara, fick denne liv igen vid beröringen med Elisas ben, och han
reste sig upp på sina fötter, 13:21.
ELISA
E., Safats son
1. Kon. 19:16
honom skall E. döda
19 :17
träffade han på E. , Safats son
19:19
gingo Elia och E. från
2. Kon. 2:1
Elia sade till E. : Stanna här
2:2
E. svarade: Så sant Herren lever
2:2
komma profetlärjungarna •• till E.
2:3
Elia sade till honom: E., stanna här 2:4
gingo .• fram till E.
2:5
sade Elia till E. : Bed mig om
2:9
E. sade: Må en dubbel arvslott
2:9
E. såg det och ropade: Min fader
2:12
också E. slog på vattnet
2:14
Elias ande vilar på E.
2:15
männen i staden sade till E.
2:19
i enlighet med det ord E. talade
2:22
E., Safats son, finnes här
3:11
E.sade till Israels konung
3:13
sade E. :Så sant Herren
3:14
ropade till E. och sade
4:1
E. sade till henne: Vad kan jag
4:2
4:8
En dag kom E.över till Sunem
den tid som E. hade sagt henne
4:17
när E. kom in i huset
4:32
E. kom åter till Gilgal
4:38
E. hörde att Israels konung
5:8
stannade vid dörren till E. s hus
5:9
sände E. ett bud ut till honom
5:10
Gehasi, gudsmannen E. s tjänare
5:20
frågade E. honom: Varifrån
5:25
Profetlärjungarna sade till E.
6:1
6:12
E .. kungör för Israels konung
E.bad och sade: Herre, öppna
6:17
hästar och vagnar av eld runt .. E. 6:17
6:18
bad E. till Herren och sade: Slå
med blindhet, såsom E.bad
6:18
E. sade till dem: Detta är icke
6:19
sade E. : Herre, öppna dessas ögon 6:20
såg dem, sade han till E.
6:21
om E.s .. huvud i dag får sitta
6:31
under det att E. satt i sitt hus
6:32
E.svarade: Hören Herrens ord
7:1
E. talade till den kvinna
8:1
stora ting, som E.har gjort
8:4
den som E. har gjort levande
8:5
E. kom till Damaskus
8:7
E. svarade honom: Gå och säg
8:10
E. svarade: Herren har uppenbarat 8:13
8:14
han gick ifrån E.och kom
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Vad sade E. till dig
E. kallade till sig en av
när E.låg sjuk
sade E. till honom: Hämta en båge
lade E. sina händer på konungens
sade E. : Skjut
dog då E., och man begrov
kastade de mannen i E. s grav
i beröring med E. s ben
många spetälska •• E. s tid
Luk.

8:14
9:1
13:14
13:15
13:16
13:17
13:20
13:21
13:21
4:27

ELlSA8ET

grek. form av hebr. Eliseba, edens
Gud, Gud är ed. Prästen Sakarias'
hustru, moder till Johannes döparen.
Elisabet var _en av Arons döttrar.,
dvs. av prästfamilj, och en släkting
till Maria, Jesu moder. Jämte sin man
tillhörde hon de .stilla i landet», som
väntade på Jerusalems förlossning och
Israels tröst. Skriftens vittnesbörd om
henne är, att hon var rättfärdig inför
Gud och vandrade ostraffligt efter
alla Herrens bud och stadgar.
ELISABET
Luk.
av Arans döttrar .. E.
E. var ofruktsam
E. skall föda dig en son
blev hans hustru E.havande
din fränka E. har blivit havande
hon trädde in .. och hälsade E.
När då E. hörde Marias hälsning
E. hlev uppfylld av helig ande
var nu för E. tiden inne

1:5
1:7
1:13
1:24
1:36
1:40
1:41
1:41
1:57

ELISAFAN

hebr. Gud döljer el. beskyddar.
1. En son till Arons farbroder, leviten Ussiel. Elisafan, ävan kallad Elsafan, var hövding över de kehatitiska
släkternas stamfamilj, vilkens uppgift
var att vårda de heliga föremålen,
som begagnades vid gudstjänsten. När
Arons söner Nadab och Abihu drabbades av döden efter att ha framburit främmande eld på altaret, föll
det på Elisafans och hans broder
Misaels lott att bära liken bort från
helgedomen och utanför lägret, 3.
Mos.10:4. På Davids tid var Elisafans efterkommande med och förde
arken upp till Sion. De var också
bland dem som under Hiskia rensade
Herrens hus från alla orenheter i förbindelse med tidigare avgudadyrkan.
Se: Elsafan. 4.Mos.3:30; 1.Krön.15:
8; 2.Krön.29: 13.
2. Parnaks son, en hövding av Sebulons stam. Jämte huvudmän för de
övriga stammarna blev han av Herren utvald att efter Israels intagande
av Kanaan utskifta landet i arvslotter. 4.Mos.34:25.

mias tid. I hans kammare lämnades
Jeremias bokrulle i förvar. Jer.36:12,
20,21.
7. En man av kunglig ätt, fader till
Netanja. 2.Kon.25:25; JerA1:1.
ELISAS öUNDER

Javans efterkommande genom sonen
Elisa bodde i landet Elisa el. Elisas
öländer. Några menar, att det rör sig
om Alasia, som är Amarnabrevens
namn på Cypern. Andra föreslår
Alishija, ett land i närheten av Sicilien. J osefus identifierar Elisa med
Eolien i Mindre Asien.
Landet försåg Tyrus med mörkblått och purpurrött tyg. Hes.27:7.
ELlSEBA

hebr. edens Gud, Gud är ed. Arons
hustru, Amminadabs dotter. Hon var
moder till Nadab, Abihu, Eleasar och
Itamar. 2.Mos.6:23.
ELISUA

hebr. Gud är rikedom el. frälsning.
En av konung Davids söner. Se: Elisama 3. 2.Sam.5:15; I.Krön.14:5.
ELISUR

hebr. Gud är en klippa. Sedeurs son,
på Mose tid huvudman över Rubens
stam och anförare för denna stams
häravdelning.
ELISUR
av Ruben: E., Sedeurs son 4. Mos. 1:5
Rubens barns hövding E.
2:10
På 4. dagen kom hövdingen •• E.
7:30
Detta var E.s .. offergåva
7:35
anförare for denna här var E.
10:18

ELIUD

hebr. ärans
Akims son,
1:14,15.

el. majestätets Gud.
J esu släkttavla. Matt.

EUABA
hebr. Gud döljer. En saalbonit, en av

Davids hjältar. 2.Sam.23:32; 1.Krön.
11:33.
EUADA

hebr. Gud vet.
1. En av konung Davids söner. 2.
Sam.5:16; 1.Krön.3:8.
2. En anförare för krigsmän från
Benjamin på Josafats tid. 2.Krön.
17:17.
3. Fader till Reson, som var motmotståndare till konung Salomo. 1.
Kon.11:23.

S. Meleas son i Jesu släkttavla, vilken
genom Natan stammade från David.
Luk.3:30.
EUASAF

hebr. Gud har förökat.
1. Deguels son, hövding för Gads
barns stam på. Mose tid.
ELJASAF
4. Mos. 1:14
av Gad: E. , Deguels son
2:14
Gads barns hövding E.
på 6. dagen kom .• E.
7:42
Detta var E. s .. offergåva
7:47
anförare .• var E. , Deguels son
10:20

2. Laels son, hövding för gersoniternas familj på. Mose tid. 4.Mos.3:24.
EUASIB

hebr. Gud återställer el. vedergäller.
1. En son till Eljoenai och ättling till
Jekonja. I.Krön.3:24.
2. Huvudman för en avdelning av
prästerna på. konung Davids tid. 1.
Krön.24:12.
3. En tempelsångare, som tagit en
hednisk kvinna till hustru. Esr.10:24.
4. En man av Sattus släkt; han hade
tagit en hednisk kvinna till hustru.
Esr.10:27.
S. En man av Banis släkt; han hade
tagit en hednisk kvinna till hustru.
Esr.10:36.
6. En överstepräst på Nehemjas tid,
fader till översteprästen J ojada. Tillsammans med prästerna deltog han
i återuppbyggningen av Jerusalems
mur, men i övrigt intog han en kylig
hållning till Nehemja och hans reformarbete. Han var en frände till
ammoniten Tobia, Nehemjas fiende,
och till denne överlät han en kammare i templet, något som misshagade
Nehemja.
ELJASm
E. byggde Fårporten
Neh.
ingången till E.s hus
från ingången till E.s hus
ända dit, där E.s hus slutar
Jojakim födde E. och E. Jojada
l E.s tid blevo huvudmännen
E., s. var satt till att förestå
det onda s. E. hade gjort
Jajada, översteprästen E.s son

3:1
3:20
3:21
3:21
12:10
12:22
13:4
13:7
13:28

ELJEST

2. En son till konung David, född i
Jerusalem. 2.Sam.5:16; 1.Krön.3:8;
14:7.
3. En annan son till David. Se: Elisua. 1.Krön.3 :6.
4. Jekamjas son. 1.Krön.2:41.
S. En präst på konung Josafats tid.
2.Krön.17:8.
6. Furste och sekreterare i Juda på
konung J ojakims och profeten J ere-

2. Konung Jojakims ursprungliga
namn, vilket senare ändrades av Farao
Neko. 2.Kon.23:34; 2.Krön.36:4.
3. En präst, som blåste i trumpet vid
invigningen av Jerusalems mur på
Nehemjas tid. Neh.12:41.
4. Abiuds son i Jesu släkttavla, en av
Serubbabels (Sorobabels) efterkommande. Matt.1:13.

kunde e. bliva kringspridda l. Mos. 11:4
Skaffa mig barn, e.dör jag
30:1
forde tillika över vad han e. ägde 32:23
e.kunde de ännu mer föröka 2. Mos. 1:10
E. dö vi allasammans
12:33
vagnar s. e. funnas i Egypten
14:7
mot vad de e. för var dag samla in 16:5
men e. ingen olycka sker
21 :22
Vad skall han e. hava på sig
22:27
sett det eller e. förnummit 3. Mos. 5:1
Fettet av ett djur må e. anvähdas
7 :24
säljer sig eller e. ät ngn s. tillhör 25:47
när e. misstaukens ande
4. Mos. 5:30
förutom vad han e. kan anskaffa
6 :21
E. om ngn är en profet bland eder 12:6
vad s. e. är att iakttaga
18:3
allt vad jag e. bjuder dig
5. Mos. 12:14
må köpa vad du e. kan åstunda
14:26
kan e. ropa över dig till H.
24:15
att marken e.förbliver torr Dorn. 6:37
att dagg kommer e.på marken
6:39
e.hade dagg kommit på marken
6:40
e. skola vi bränna upp dig i eld
14:15
E. kan det hända att några
18 :25
e. tager jag det med våld
l. Sam. 2:16
där dömde (Samuel) e. Israel
7:17
min fader kunde e. bliva orolig
9:5
e. skulle H. hava befäst
13 :13
Släpp mig, e.dödar jag dig
19:17
om e. dina män hava avhållit sig
21:4
De kunde e. förråda oss
27:11
s.jag e.skulle hava givit
2.Sam. 4:10
E. torde hända
1. Kon. 1:21
vem förmår väl e.att vara domare 3:9
att bygga e. i hela det land
9:19
de skola e. förleda edra hjärtan
11:2
e. bliver vägen dig för lång
19:7
det skall ju e. gå dem
2. Kon. 7 :13
20 :13
i Hiskias hus eller e. i ha ägo
vem skulle e.kunna vara 2. Krön. 1:10
bygga •• och e. i hela det land
8:6
kryddor .. hava e. icke funnits
9:9
e. tillämpning av lag och bud
19:10
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ELISAFAT
hebr. Gud är domare. En underhövits-

man, vilken förenade sig med prästen
Jojada i dennes aktion mot drottning
Atalja. 2.Krön.23: 1.
ELlSAMA

hebr. Gud har hört, Gud hör.
1. Ammihuds son, huvudman för familjerna inom Efraims stam på Mose
tid.
ELISAMA
4. Mos. 1:10
av Efraim: E.
Efraims barns hövding E.
2:18
på 7. dagen kom hövdingen .. E.
7 :48
Detta var E.s .• offergåva
7:53
anförare för denna här var E.
10:22
Ammihud; han var son av E.1.Krön. 7:26

EUAKIM

hebr. Gud upprättar el. upphöjer.
1. Hilkias son, överhovmästare hos
konung Hiskia. Under Sanheribs belägring av Jerusalem var han en av
de tre, som Hiskia sände för att
underhandla med Sanheribs sändebud, Rab-Sake, och som därefter sändes med dennes svar till profeten
Jesaja för att han skulle rådfråga
Herren.
ELJAKlM
överhovmästaren E.
2. Kon.
Då sade E •• till Rab-Sake
E •• komma till Hiskia
E •. sände han till profeten
kalla på min tjänare E.
Jes.
E. , Hilkias son, och sekreteraren
sade E.och Sebna och Jaa
E., Hilkias son •• komma till
överhovmästaren E •• sände han

18:18
18:26
18:37
19:2
22:20
36:3
36:11
36:22
37:2

Eljoenai-Eländig
Gud skall e.låta dig komma pi
25:8
hade icke e. hållit den slUllfällt
30:5
vad(Jojakim)e .• vara skyldig till 36:8
filrutom vad man e.frlvilligt Esr. 1:6
olycka s. e. träffade mitt folk Est. 8:6
ss.när mskor e.klaga
Job 21:4
Vilken lott finge jag e. av Gud
31:2
kunde ej e. min skapare rycka mig 32:22
tämja dem, e.får man dem
Ps. 32:9
51:18
e.skulle jag giva dig sådana
en dag i dina gårdar bättre än e. 84:11
140:9
de skulle e. f6rhäva sig
vad vill du e.göra längre
Ords. 25:8
Jag kunde e. f6rnaka dig
30:9
han kunde e.förbanna dig
30:10
kunde e. under sitt drickande
31:5
Pred. 7:22
e.kunde du fä höra filrb.
Hlskias hus eller e. i ha ägo Jes. 39:2
Jag är H. och e.lngen
45:5
att jag är H. och e. Ingen
45:6
i dig är Gud,och e. finnes Ingen
45:14
Jag är H. och e. ingen
45:18
45:22
jag är Gud och e. ingen
46:9
ty jag är Gud och e.ingen
57:16
e.skulle deras ande filrsmäkta
E.skall min vrede bryta fram Jer. 4:4
e. mlate (Jeremia) dö
38:24
Hes. 16:16
gärningar s.e.aldrig
särskilda bröd s. e.är övligt
24:17
var man e.kan bo i landet
34:13
e.utefter hela väggen runt omkr. 41:17
icke byta bort eller e.överlåta
48:14
e.skall jorden bliva ödemark M1ka 7:13
kommer icke e.domens Gud
Mal. 2:17
onda s.han e.hade gjort
Luk. 3:19
E. om han lade grunden
14:29
Man brukar e. först sätta fram Joh. 2:10
de sålde vad de e. ägde
Apg. 2:45
Om jag nu e. är skyldig till ngt
25:11
Näppeligen vill ju e. ngn dö Rom. 5:7
om e.Guds A.bor i eder
8:9
om vi e.lida med (K.)
8:17
om jag e. har döpt ngn
1. Kor. 1:16
E.,om du lovar Gud med anden
14:16
15:2
såframt I e.hållen fast därvid
likasom vi e.i allting
2.Kor. 7:14
E.,om några macedonier komma
9:4
Men e., vadhelst andra kunna göra 11:21
Väl är sådant icke e. nyttigt
12:1
om I e. sä haven hört om hm Ef. 4:21
vi e. hålla fast vår tillförsikt Hebr. 3:14
såframt Gud e. tillstädjer det
6:3
e. bedragen I eder själva
Jak. 1:22
EUOENAI
hebr. mot Herren (riktar sig) mina
ögon.
1. En son till Nearja, av Davids ätt.
l.Krön.3:23,24.
2. En hövding i Simeon. 1.Krön.4:36.
3. Benjaminiten Bekers son. 1.Krön.
7:8.
4. En dörrvaktare i templet. l.Krön.
26:3.
5. Serajas son, av Pahat-Moabs barn.
Han var en av huvudmännen vid
återtåget från Babel på Esras tid.
Esr.8:4.
6. En präst a v Pashurs släkt; han
hade tagit en hednisk kvinna till nustru. Esr.10:22.
7. En man av Sattus släkt; han hade
tagit en hednisk kvinna till hustru.
Esr.10:27.
8. En präst på Nehemjas tid. Vid invigningen av den nyuppbyggda muren i Jerusalem trädde han upp i Guds
hus jämte trumpetarna och de båda
lovsångskörerna. Möjligen är han
identisk med nr 6. Neh.12:41.
EL KANA
hebr. betydelsen osäker.
1. Koras son, en levit. 2.Mos.6:24;
I.Krön.6:23.
2. Profeten Samuels fader, en levit
från Ramataim-Sofim
Efraims
bergsbygd.
ELKANA
E., son till Jeroham
1. Sam. 1:1
En dag offrade nu E.
1:4
Dl sade hennes man E.
1:8
E. kände sin hustru Hanna
1:19
E.med hela sitt hus begav sig
1:21
Hennes man E. sade till henne
1:23
E. gick hem igen till Rama
2:11
plägade Eli välsigna E.
2:20
hans son var E.
1. Krön. 6:27
Bon till E., son till Jeroham
6:34
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3. En levit, Ahimots (Mahats) son.
I.Krön.6:26,35.
4. En levit, Joels (Sauls) son. l.Krön.
6:25,36.
5. Leviten Berekjas farfader, bosatt
i netofatiternas byar. I.Krön.9:16.
6. En korait, som slöt sig till David i
Siklag. l.Krön.12:6.
7. En dörrvaktare vid arken. I.Krön.
15:23.
8. Konung Ahas' närmaste man, som
dräptes av Sikri i samband med Israels konung Pekas anfall på J uda
rike. 2.Krön.28:7.
ELKANA-SOFAI
hebr. betydelsen osäker. En levit av
Kehats familj, son till Elkana, Ahimots son, och fader till Nahat. 1.
Krön.6:26.
ELKOSIT
Profeten Nahum benämnes elkosit.
Vad detta ord innebär, kan man ej
med bestämdhet säga; möjligen anger
det profetens hemort. Någon plats
med namnet Elkos har dock ej kunnat påträffas. Föga trolig är den sena
arabiska tradition, som utpekar nuvarande el-Qush vid floden Tigris,
nära staden Mosul, som Nahums ort,
där man till och med menar sig kunna
påvisa profetens grav. Hieronymus
föreslår en ort i Galileen. Jfr den tradition, som förlägger Nahums grav i
närheten av Kapernaum, som enligt
en tolkning betyder: Nahums by. Enligt en annan uppfattning skulle platsen vara att söka i Simeons stams
område i Ostjordanlandet, medan
man numera ofta är benägen att förlägga den till Judeen, jfr Nah.l:15.
ELKOSIT
innehåller e.en Nabums syn

Nab. 1:1

ELLASAR
hebr. av främmande ursprung och
okänd betydelse. Konung Arjoks stad
i Kaldeen. Den var troligen belägen
på den plats, där man funnit resterna
av det gamla Larsa, öster om Eufrat,
i nedre Babylonien, mellan Erek och
Ur. l.Mos.14:1,9.
ELMADAM
grek av hebr., betydelse oviss. Ers
son, upptagen i Jesu släkttavla. Han
levde före exilen. Luk.3 :28.
ELNAAM
hebr. Gud (är hans) lust. Fader till
två av Davids hjältar. l.Krön.11:46.
ELNATAN
hebr. Gud giver el. har givit.
1. Fader till drottning Nehusta och
morfader till konung Jojakin. Han
var hemmahörande i Jerusalem. Troligen är han samme Elnatan, som
konung Jojakim sände tillsammans
med några andra för att hämta profeten Uria från Egypten och som
senare sökte hindra konungen från
att bränna upp Jeremias bokrul1e.
ELNATAN
Nehusta, E. s dotter
2. Kon. 24:8
sände .. E., Akbors son
Jer. 26:22
alla furstarna .. E.. Akbors son
36:12
36:25
fastän E•. och Gemarja bådo
2. Två av huvudmännen, som sändes
av Esra till Iddo, huvudmannen i
Kasifja, med en bön om att denne
skulle sända tjänare till Guds hus.
Esr.8:16.
3. En lärare, som jämte läraren Jojarib blev sänd i samma uppdrag som
de föregående. Esr.8:16.
ELOI, ELOI, LEMA SABAKTANI
En variant av Eli, Eli, lema sabaktani, se d.o. Mark.15:34.
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ELON
hebr. styrka; terebint, ek. Stad inom
Dans äldre område, i närheten av
Timna och Ekron. Jos.19:43; 1.
Kon.4:9.
ELON
hebr. styrka; terebint, ek.
1. En hetit, fader till Esaus hustrur
Basemat och Ada. I.Mos.26:34; 36:2.
2. En av Sebulons söner, stamfader
till eloniterna. I.Mos.46: 14; 4.Mos.
26:26.
3. En man av Sebulons stam, vilken
var domare i Israel i tio år. Han begravdes i Ajalon i Sebuion. Sannolikt
har Ajalon sitt namn från honom.
Dom.12:11,12.
ELONIT
Efterkommande till Elon, Sebulons
son. Se: Elon 2.
ELONIT
av Elon e.ernas släkt

4. Mos. 26:26

ELOT
hebr. terebint- el. palmlund. Stad vid
Röda havets östra vik. En annan
form för Elat, se d.o.
ELOT
Esjon-Geber .. vid E.
1. Kon. 9:26
Juda män bort ifrån E.
2. Kon. 16:6
drog Salomo .. till E.
2. Krön. 8:17
Det var han s. befäste E.
26:2
ELPAAL
hebr. Gud verkar.
1. En av benjaminiten Saharaims
söner med hustrun Husim. I.Krön.
8:11,12.
2. En benjaminit, möjligen identisk
med föregående. l.Krön.8:18.
EL-PARAN
hebr. Parans ek. Stad i Akabaviken,
vid öknen Parans östra gräns. Jfr
Paran. l.Mos.14:6.
ELPELET
hebr. Gud är befrielse. En av konung
Davids söner, densamme som Elifelet,
se d.o. l.Krön.14:5.
ELSABAD
hebr. Gud har givit.
1. En gadit, som slöt sig till David
Siklag. l.Krön.12:12.
2. En son till Semaja, en dörrvaktare
i helgedomen. l.Krön.26:7.
ELSAFAN
hebr. Gud döljer el. beskyddar. En
son till leviten Ussiel. Se: Elisafan. 2.
Mos.6:22; 3.Mos.10:4.
ELTEKE
hebr. trol. av främmande ursprung.
Stad i Dan, mellan Ekron och Gibbeton. Sannolikt identisk med staden
Altaku, som Sanherib omnämner med
anledning av att han här år 701 besegrade en koalition av judar, filisteer, fenicier m.fl. Staden har sökts
öster om Ekron vid Bet Likia. Jos.
19:44; 21 :23.
ELTEKON
hebr. möjl. grundlagd av Gud el. Gud
är fast. Stad i Juda bergsbygd, något
norr om Hebron. Jos.15:59.
ELTOLAD
hebr. möjl. frambragt av Gud. Stad
i Negeb i Juda, nära Edom. Den
överläts åt Simeon. Se: Tolad. Jos.
15:30; 19:4.
ELUL
Den sjätte månaden i det judiska
kalenderåret; den infaller i augustiseptember. Neh.6:15.

2.Kon.23:36; 24:18; 2.Krön.36:5,11; Jer.
52:1; Hes.40:49; Matt.28:16; Mark.16:14;
Luk.24:9,33; Apg.l:26; 2:14.
ELVA HUNDRA TUSEN (1100000)

l.Krön.21 :5.
ELYMAS
Se: Barjesus. Apg.13:8.
ELÄNDE
l) rä'ä, illli
något ont: ~ondska; olycka, elände,
lidande, motgång; av: ra'ä', vara ond
el. skadlig; i Klag.3:1 tillsammans med
'åni, se 4. Jfr 6.
2) dälal, 7i~
hänga ned, vackla; vara matt el. svag;
kal här övers. vara i elände; i Dom.
6:6 nit. övers. komma i elände; jfI
Jes.17:4, övers. vändas i armod.
3) Säw', K l rJj

något ont ~o~ man gör el. tillfogas;
lögn, falskhet; fåfänglighet, tomhet.
Se: Avgud lO.
4) 'oni, 'Jni, '~~: 'iII
nöd, olycka, betryck, elände; av: 'änä,
möda sig; vara nedböjd el. betryckt.
5) 'linut, n~ l~.
nöd, olycka, b~tryck, elände; av: 'änä,
se 4.
6) ra', rä', IIi IIi
ond, dålig; ;Iändlg; av: ra'a', se l.
Se: Dålig 1.
7) talaipöria, T aA al "II wp 1" a
det som är hårt eller mödosamt; vedermöda, elände; av: talaipöros, se
Eländig 4.
8) talaipöreö, "II a A al "II wp E w
utstå det som är hårt el. svårt; möda
sig; vara nedtyngd, känna sitt elände;
av: talaipöros, se Eländig 4.
ELÄNDE
1 låt mig slippa detta e.
4. Mos. 11:15
Dom. 6:6
2 Så kom I. i stort e.
3 till arvedel månader ave.
Job 7:3
4 fångas i e.ts snaror
36:8
5 föraktade icke betrycktes e. Ps. 22:25
2 vi äro i stort e.
79:8
4 fångna i e.och järnbojor
107:10
4 upphöjde dä den fattige ur e.t
107:41
2 jag var I e., och han frälste
116:6
4 hade jag förgåtts i mitt e.
119:92
2 jag är i stort e.
142:7
4 rätten filr alla e.ts barn
Ords. 31:5
Pred. 2:21
l detta är ett stort e.
1 Ett bedrövligt e. s.jag har sett
5:12
5:15
1 Ocksä det är ett bedrövligt e.
1 Ett e.s.jag har sett under solen 6:1
6 Ett e .. att det går alla lika
9:3
1 Ett e. gives , s.jag har sett
10:5
4 efter att hava utstått e.
Klag. 1:3
4 I sitt e.s tid kommer Jerusalem 1:7
1:9
4 Se, H., till mitt e.
4 prövat e. under hs vredes ris
3:1
4 Tänk pä mitt e.
3:19
7 Förödelse och e.
Rom. 3:16
8 Kännen edert e. och sörjen Jak. 4:9
7 jämren eder över det e.
5:1
ELÄNDESDAG

(Job:) e.ar hålla mig fast
e.ar hava ju mött mig

Job 30:16
30:27

ELÄNDIG
Se även: Elände, arm, fattig, svag,
tiggare, dålig, hjälplös, ringa, förlorad.
ELÄNDIG

l) gillul, 7 .,!;> :l
urs pr. något s~m är rullat, cylindriskt
el. klotrunt; avgudabild, avgud; endast plur. övers. eländiga avgudar (avgudabeläten); av: gälal, rulla.
2) 'ämel, 7Qv"
som arbetar el. mödar sig; betryckt,
eländig; part. av 'amal, arbeta, möda
sig. Se: Arbetare 2.
3)

neg n::lJ

l.Mos.32:22; 37:9; 2.Mos.26:7; 26:8; 36:
14,15; 4.Mos.29:20; 5.Mos.l:2; Jos.15:51;

genomborr~d, slagen; endast plur.
nekim, usla el. eländiga människor;
av: [na~äl, hif. genomborra, stöta, slå.
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ELVA

Eländig-En

EMMANUEL
grek. form av hebr. Immanuel, Gud
med oss (ordagr. med oss Gud). En

tog (Gud) ut e . av ha revben 1. Mos. 2:21
de skola varda e.kött
2:24
mannen har hlivit ss. e. av oss
3:22
Men e. av de räddade kom
14:13
e. av mitt husfolk
15:3
e. s. utgår från ditt eget liv
15:4
pä e.berg s.jag skall säga dig
22:2
han tog e. av stenarna
28:11
e. är icke mer till
42:13,32
E. av eder mä fara
42:16
så mä e. av eder stanna
42:19
lämnen kvar hos mig e. av eder
42:33
E.gomer är •• av e.efa
2. Mos. 16:36
om den slagne lever e. eller 2 dag. 21:21
e. bord •• e. aln brett
25:23
skall vara e. aln långt och e. aln
30:2
Han gjorde bordet e. aln hrett
37 :10
rökelsealtaret e. aln långt och e.
37 :25

6:12
han skall föra fram e . lamm
e. årsgammalt lamm av hankön ,
6:14
e.lamm av honkön och e. vädur
6 :19
e. osyrad kaka och e. osyrad
hövdingar tillhopa e. vagn och
7:3
var hövding e. oxe
7:11
Låt hövdingarna, e . i sänder
Hs offergåva var e . silverfat
7:13,25
och e. silverskål
7:14
e. skål av guld om 10 siklar
e. ungtjur, e. vädur och e.lamm 7:15,21
7:16
och e . bock till syudoffer
7:19
e . silverfat och e. silverskål
7:20
e. skål av guld om 10 siklar
7:22
och e. bock till syndoffer
7 :26
e. skål av guld om 10 siklar
vidare e. ungtjur. e. vädur och
e. årsgammalt la mm
7:27 ,33, 39.45
7:51 , 63,69,75,81
och e . bock till syndoffer
7 :28,34,40
7:46,52,58,64,70,76 ,8 2
ha offergäva var e. silverfat och
7:31
e. silverskål
7:37,43,49,55,61,67,73,79
en skål av guld om 10 siklar
7 :32
7:38,44,50,56,62,68 , 74,80
stannade 2 dagar eller e. månad
9 :22
Icke allenast e. dag eller 2 dagar
11 :19
E. man ur var fädernestam
13:3
skolen l offra e. vädur
28 :11,19
Ss. brännoffer .• e. vädur
28:27
brännoffer e. ungtjur , e.vädur
29:2 .8
tillika e. bock ss. syndoffer
29:5,11,16
tillika e.bock ss.syndoffer
29:19,25
tillika ocksä e. syndoffersbock
29 :22
29:28,31,34,38
ss. brännoffer e. tjur, e. vädur
29:36

5.Mos. 6:4
vår Gud, H.är e.
24:5
Han skall vara fri e. år
28:7
på e. väg skola de draga ut
28:25
pä e. väg skall du draga ut
32:30
Huru kunde e. jaga tusen framför
om ngns hand kommer vid e. Jos. 2:19
3:12
Väljen ut e. man for var stam
4:4
utsett e. man ur var stam
Tå6en runt omkring staden e. gång 6:3
6:11
runt omkring den e . gång
andra dagen e. gång omkring staden 6:14
7:21
ibland bytet e. dyrbar mantel
12:4
(Og) e. av de sista rafa~erna
12:9
konungen i Jeriko e.
12:9
konungen i Ai .• e.
12:10
konungen i Jerusalem e.
12:10
konungen i Hebron e.
12:11
kon. i Jarmut e •• kon. i Lakis e.
12:12
kon. i Eglon e., i Geser e.
12:13
kon. i Debir e •. i Geder e.
12:14
kon. i Horma e .• i Arad e .
12:15
kon. i Libna e •• i Adullam e.
12:16
kon. i Mackeda e • • i Betel e.
12:17
kon. i Tappua e •• i Hefe r e.
12:18
kon. i Afek e •• i Lassaron e.
12:19
kon. i Madon e .• i Hasor e .
12:20
kon. i Somron-Meron e .
12:20
kon. i Aksaf e.
12:21
kon. i Taanak e.". i Megiddo e.
12:22
kon. i Kedes e •• i Jokneam e.
12:23
kon. över Dor i Nafat-Dor e .
12:23
kon. över Goim vid Gilgal e .
12:24
konungen i Tirsa e.
13:12
(Og) ss . e. av de sista rafa~erna
Varför .• allenast e.lott
och e . skifte
17:14
icke hava allenast e.lott
17 :17
e. hövding fOr var stamfamilj
22:14
e.tveeggat svärd, e.fot långt Dom. 3:16
Gideon tillredde bröd ave. efa
6:19
Låt mig fä försöka blott e.gång
6:39
Med :\snekäken slog jag e. skara
15:16
han hade med sig e . par :\snor
19:3
han hade med sig e. par sadlade
19:10
var det vid pass e. efa korn
Rut 2:17
tog (Hanna) med sig e . efa mjöl
och e. vinlägel
l. Sam. 1 :24
svulster av guld •• för Asdod e. ,
för Gasa e .. för Askelon e ..
för Gat e .. för Ekron e.
6:17
e. (man) bär e. vinlägel
10:3
drogo ut ss. e.man
11:7
Saul hade varit konung e. år
13:1
icke e. hår från hans huvud
14:45
(Goljat) 6 alnar och e. kvarter
17:4
icke mer än e. steg mellan
20:3
sammanräknat e . år och 4 mån.
27:7
offrade han e . tjur och e.
2. Sam. 6:13
gav han e.kaka bröd, e .stycke
kött och e.druvkaka
6:19
med e. full snörlängd den del
8:2
(kronan) vägde e .talent guld
12:30
Ät Absalom föddes e. dotter
14:27
ås nor, s . buro e . vinlägel
16:1
skulle hava givit dig e . bälte
18:11
välj bland dem ut ät dig e .
24 :12
voro e. månad på Libanon 1. Kon. 5:14
e . varv huggna bjälkar av cederträ 6:36
e. varv huggna bjälkar av cederträ 7 :1 2
kransstycket, s.höjde s ig e . aln
7:31
havet, s. var allenast. e .
7 :44
E. stam skall jag giva ät hs son
11:36
2. Kon. 5:22
giv dem e . talent silver
skedde icke allenast e . gäng
6:10
skall man få e. sea-mått fint mjöl
7:1
för e. sikel
7:1
2 sea-mått korn för e. sikel
fick man e . sea-mått fint mjöl
for e. sikel och likas ä
7:16
2 sea -mått korn för e. sikel
2 sea-mätt korn för e. sikel och
e. sea-mätt fint mjöl för e. sikel
7 :18
(Ahasja) reger ade e. år i Jerusalem 8:26
(Sallum) r egerade e . Diänads tid
15:13
Läten e. av de präster •• fara dit
17 :27
Sä kom d å e . av de präster
17 :28
e . skatt ave . t alent guld
23 :33
havet, s. var allenast e.
25:16
befanns väga e . talent
1. Krön. 20:2
utgöra allenast e. familj, e . ordning 23 :11
så ock havet, s. var e.
2. Krön. 4:15
e . gång vart tredje är
9:21
(Ahasja) regerade e . år i Jerusalem 22:2
de skulle vara e . H. folk
23:16
med oss är e. s. är större
32:7
pålade e. skatt ave . talent guld
36:3
med e. varv nytt trävirke
Esr . 6:4
kan ej heller avslutas pä e. dag
10:13
de skulle frambära e . vädur
10:19
Malkia, e. av guldsmederna
Neh. 3 :31
tillreddes för var dag e.oxe
5:18
e. av Barsillais döttrar till hustru 7 :63
Pedaja, e. av leviterna
13 :13
och det både e. och 2 gånger
13 :20
Om l ännu e . gång gören sä
13:21
Både pä e. sätt •• talar Gud
Job 33 :14
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1198
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1200

4) talaipöros, T al- a f TT wp o ~
som utstår det som är hårt el. svårt;
som mödar sig; nedtyngd, eländig.
Se: Arm (adj.) 5.
ELÄNDIG
3. Mos. 26:30
l edra e.a avgudars döda
sågen deras e.a avgudar 5. Mos. 29:17
alla de e.a avgudabeläten l. Kon. 15:12
följde efter de e .a avgudarna
21:26
tjänat de e.a avgudarna
2. Kon. 17 :12
(Manaase) med sina e.a avgudar 21:11
l (Amon) tillbad de e .a avgudar
21:21
l bort •• de e.a a1'gudarna
23 :24
Job 20:22
2 envar e. vänder då mot hm
3 e.a mskor •• rota sig samman Ps.35:15
l dess e.a avgudar krossade Jer. 50:2
l inför edra e.a avgudar
Hes. 6:4
l döda kroppar .. inför e.a avgudar
6:5
l edra e.a avgudar sönderslagna
6 :6
l skådade efter deras e.a avgudar
6:9
l slagna män ibland sina e.a
6:13
l lukt uppstiga till sina e.a avgudar 6:13
11.s hus' alla e .a avgudar
8:10
1 låtit e .a avgudar få insteg
14:3
1 låter sina e.a avgudar få insteg 14:4
1 fortjänat gm sina e.a avgudar
14:4
l bort •• gm sina e .a avgudar
14:5
1 bort ifrån edra e.a avgudar
14:6
1 e.a avgudar få insteg
14:7
1 för alla dina e.a avgudars skull 16:36
l sina ögon till • • e.a avgudar
18:6
l upplyfter ögon till e.a avgudarna 18:12
1 till l. hus' e.a avgudar
18:15
1 ingen orene sig på e.a avgudar
20:7
1 övergåvo icke Egyptens e.a
20:8
l foljde deras e.a avgudar
20 :16
1 orena eder pä deras e.a avgudar 20:18
l vid deras fäders e .a avgudar
20:24
l orenen eder pä e.a avgudar
20:31
l Välan, tjänen edra e.a avgudar
20:39
1 icke ohelga .• med e.a avgudar
20:39
1 stad s. gör e.a avgudar ät dig
22 :3
22:4
1 gm de e.a avgudar s. du gjort
l orenade hon sig pä e.a avgudar
23:7
1 orenade dig på deras e .a avgudar 23 :30
1 med sina e .a avgudar begått
23:37
l slaktade barn åt e.a avgudarna
23:3 9
l synder •. med edra e.a avgudar
23:49
lock forstöra de e.a avgudarna
30:13
l upplyften edra ögon till e.a
33 :25
l orenat med sina e.a avgudar
36:18
l rena eder från •• e.a avgudar
36:25
l orena sig med sina e.a avgudar 37:23
1 leviter s. följde e .a avgudar
44:10
l betjänade imör e.a avgudar
44:12
Upp. 3 :17
4 vet icke att du just är e.

l
l
l
l
l

EMfER
Ett stort, talrikt och resligt folk, som
i äldre tider bodde i Moabs land.
Emeer var moabiternas benämning
på folket; vad de själva kallat sig, är
ovisst. Israeliterna räknade dem - på
grund av deras kroppsstorlek - som
rafaeer, »jättar., ett högväxt folk,
som i äldre tider bodde i Palestina,
5.Mos.2:10-11. Emeer nämnes till·
sammans med andra folkslag, som
blev slagna av konung KedorIaomer
och hans allierade, I.Mos.14:5.
EMEER
och de slogo e.na
E.na bodde där fordom
moabiterna kalla dem e.

1. Mos. 14:5
5. Mos. 2:10
2:11

EMEK·KESIS
hebr. Kesis' dal . Stad i Benjamins
stam, sannolikt i Jordandalen söder
om Jeriko. Jos.18:21.
EMELLERTID

E. vände l . män tillbaks
Dom. 20 :48
E. slogo de filist~erna
l. Sam. 14:31
blev hon e. given till hustru åt
18 :19
E. sände Saul till Davids hus
19:11
E.flydde Absalom
2. Sam. 13:34
(Sebs) drog e. gm alla l. stammar
20:14
E. offrade folket på höjderna 1.Kon. 3:2
E. kommo översteprästen och Apg. 5:21
drogo e. omkring ända till Fenicien 11 :19
E.haven l dragit fram dessa män 19:37
Då han e. ville få säkert besked
22:30
e. icke ngt säkert besked om hm
25 :26
Sjömännen ville e.fly ifrån skeppet 27:30
må e.göra sig beredd p!
2.Kor.10:11
E. har jag funnit det nödvändigt Fil. 2:25

benämning på Jesus. Se: Immanuel.
Matt.l :23.
EMMAUS
grek. av hebr. möjl. varma källor.
En liten by 60 stadier, ca 11 km
från Jerusalem, där Jesus uppenbara·
de sig för två av lärjungarna i den
yttre lärjungakretsen. Det nuvarande
el.Qubebe har sedan korstågstiden ut·
pekats som det gamla Emmaus. Även
andra platser har föreslagits, t.ex .
Mackabeerböckernas Ammaus, nu·
varande Amwas, som ligger ca 30
km nordväst om Jerusalem. En del

i e. stycke därmed gjordes
38:2
e. talent silver till vart fotstycke 38:27
e. kvarter lång och e. kvarter
39:9
2 unga duvor, e. till syndoffer
och e.till brännoffer
3 . Mos. 5:7
e.lamm av honkön
14:10
e.lott för H. och e.lott för Asasel 16:8
23:18
e . ungtjur och 2 vädurar
offra e . bock till syndoffer
23 :19
innan e. år har förflutit
25:29
s. är mellan e. månad och 20 år
27:6
s.äro e.månad gamla
4. Mos.3:15,40
s. voro e.månad gamla
3:22
3:28,34,39,43
offra e. duva till syndoffer och
6 :11
e. till brännoffer

Denna by är enligt en tradition identisk m ed det gamla Emmaus.
handskrifter anger avståndet mellan
Jerusalem och Emmaus till 160 stadi·
er, en uppfattning som också biträdes
av Eusebius. Man har i Amwas på·
träffat ruiner aven kvrka från 200·
talet. Luk.24:13 .
EMMOR
grek. form av hebr. Hamor, åsna.
Se: Hamar. Apg.7:16.
EMOT

s. icke är med mig, är e.
Matt. 12:30
s.icke är e.oss, är for oss Mark. 9:40
s. icke är e. eder, han är för Luk. 9:50
s. icke är med mig, är e. mig
11:23
Gud för oss, vem kan vara e. Rom. 8:31
EN, ETT

En-Ende
E. har jag begärt av H.
Ps. 27:4
E. gAng har Gud sagt det
62:12
e.dag i dina gårdar är bättre
84:11
går den e.e ss. den andre
Pred. 2:14
Bättre är att vara två än e.
4:9
De äro gåvor från e.och samma
12:11
giva allenast e. bat-mAtt
Jes. 5:10
e.homers utsäde giva blott e. efa
5:10
e.av seraIerna flög fram till mig
6:6
e.kviga •• vad e.man föder upp
7:21
avhugger H.allt på e.dag
9:14
skall bränna upp allt på e.dag
10:17
ännu e. gAng räeka ut sin hand
11:11
H. skall ännu e. gAng utvälja I.
14:1
Om e.år, ss. dagakarlen räknar
21:16
från H.kommer e. s.är stark
28:2
e.från var stad
Jer. 3:14
havet, s. var allenast e.
52:20
var dag svarande mot e. år
Hes. 4:6
var aln e. handsbredd längre
40:5
murbyggnadens bredd •• e. stAng
och dess höjd •• e. stAng
40:5
portens ena tröskel e. stAng bred 40:6
den andra tröskeln e.stAng bred
40:6
vaktkammare var e. stAng lAng
och e. stAng bred
40:7
porttröskeln mätte e. stAng
40:7
portens förhus •• e. stAng
40:8
e.avskrankning s.hön e.aln,
e. aln höll ock avskrankningen
40:12
bord av huggna stenar, e. och
e.halv aln lAnga, e.och e.halv aln
breda och e. aln höga
40:42
dubbelkrokar. e. handsbredd långa 40:43
var aln e. handsbredd längre
43:13
bottenram e. aln hög och e. aln
43 :13
bottenramen och bredden e. aln
43:14
avsatsen och bredden var e. aln
43:14
bottenram sträckte sig e.aln
43:17
e. felfri ungtjur och e. felfri vädur 43 :23
dagligen offra e. syndoffersbock
och e. ungtjur och e. vädur
43:25
45:24
ss. spisoffer e. efa till var tjur
45:24
och e. efa till var vädur
45:24
e. hin olja till var efa
46:4
brännoffret •• e. felfri vädur
nymånadsdagen e. felfri ungtjur
46:6
och e.vädur
ss. spisoffer e. efa till tjuren
46:7
och e. efa till väduren
46:7
jämte e. hin olja till var efa
vid fester e. efa till var tjur
och e. efa till var vädur
46:11
jämte e. hin olja till var efa
46:11
domen icke bliva annat än e. Dan. 2:9
6:2
3 furstar, av vilka Daniel var e.
gav henne e.homer korn
Hos. 3:2
därutöver e.letek korn
3:2
den tiden skall H. vara e.
Sak. 14:9
och hans namn e.
14:9
Vad vill nu denne e.e
Mal. 2:15
tvingar dig gå med e. mil
Matt. 5:41
icke e. av dem faller till jorden
10:29
hyddor, At dig e. och
At Moses e. och At Elias e.
17:4
(J.:) e.av dem har kommit vilse
18:12
tag med dig ännu e. eller två
18:16
de tu skola varda e.kött
19:5
icke mer två, utan e.kött
19:6
E.finnes s.är god
19:17
hava arbetat allenast e. timma
20:12
(J.:) Då svarade han e.av dem
20:13
ty e. är eder Mästare
23:8
e. är eder Fader
23:9
ty e. är eder läromästare, K.
23:10
(J.:) e. skall bliva upptagen
24 :40 ,41
och e. skall lämnas kvar
gav At e. tredje tjänare e. pund
25:15
25:18
den s.hade fAtt e.pund gick bort
trädde ock den fram, ,s. fAtt e.
25:24
Mark. 9:5
hyddor, At dig e.
At Moses e. och At Elias e.
9:5
de tu skola varda e. kött
10:8
10:8
icke mer två, utan e.kött
e. fattas dig
10:21
Herren är e.
12:29
att (H.) är e.
12:32
två skärvar, det är e. öre
12:42
14:10
Judas !skariot s. var e.av de 12
(J.:)E.av eder skall förråda mig 14:18
Det är e. av de 12
14:20
14:43
kom Judas. e. av de 12
e.av dem drog sitt svärd
14:47
14:69
Denne (Petrus) är e.av dem
Förvisso är du e. av dem
14:70
offra e. par turturduvor
Luk. 2:24
allenast e. är nödvändigt
10:42
Om han förlorar e. av (fåren)
15:4
15:8
om en kvillDll tappar bort e. av
e. av dem vände tillbaka
17 :15
likväl är e. av eder e. djävul Joh. 6:70
6:71
och (Judas) var e. av de 12
e.finnes dock s.söker den
8:50
e.vet jag: att jag s.var blind
9:25
Jag och Fadern äro e.
10:30

1201

att e. man dör för folket
11 :60
må vara e.,likasom vi äro e.
17:11
jag beder att de alla må vara e.
17 :21
17 :22
de skola vara e., ss. vi äro e.
fullkomligt förenade till e.
17:23
bäst om e. man finge dö för fOlket 18:14
Är icke du e.av den mannens
18:17
&Bv e. av rättstjänarna e. slag
18:22
Ar icke oekaå du e. av ha lärj.
18:25
sade e. av översteprästens tjänare 18:26
två andra, e.på vardera sidan
19:18
e.del At var krigsman
19:23
Tomas, e.av de 12, var icke med 20:24
e. (eldtunga)på var av dem
Apg. 2:3
e. hjärta och e. själ
4:32
bland dem e.år och sex månader
18:11
Filippus, e.av de sju
21:8
så visst s.Gnd är e.
Rom. 3:30
genom e. endas fall
5:15,18
A. är e.och densamme
1.Kor. 12:4
H. är e.och densamme
12:5
Gud är e.och densamme
12:6
Ty llkasom kroppen är e.
12:12
i e.och samme A.äro vi alla döpta
till att utgöra e. och samma kropp 12:13
alla hava vi fAtt e. och samme A. 12:13
e. har dött för alla
2. Kor. 5:14
fAtt 40 slag, på e. när
11:24
e.gAng har jag blivit stenad
11:25
e.dygn drivit på djupa havet
11:25
Men Gud är e.
Gal. 3 :20
alla ären I e. i KJ.
3 :28
Abraham fick e. (son) med sin
tjänstekvillDll, e. med sin hustru
4:22
s. av de båda gjort e.
Ef. 2:14
lemmar i e. och samma kropp
3:6
e. kropp och e. A.
4:4
att leva i e.och samma hopp
4:4
e. H., e.tro, e.dop, e.Gud
4:5
de tu skola varda e. kött
5:31
sänden I mig både e. och två
Fil. 4:16
redo, jag Paulus både e.
1. Tess. 2:18
varit e. mans hustru
1. Tim. 5:9
alla e.och samme Fader
Hebr. 2:11
gjorde han e.gAng för alla
7:27
e. gAng om året
9:7
e.led döden till förlossning
9:15
e.dag är för H. ss. 1000 år 2. Pst. 3:8
och 1000 år ss. e.dag
3:8
håller lagen, men felar i e.
Jak. 2:10
Du tror att Gud är e.
2:19
E. är lagstiftaren och domaren
4:12
där vilja vi uppehålla oss e. år
4:13
E. mAtt vste för e. silverpenning ,
3 mAtt korn för e. silverp.
Upp. 6:6

1. Kor. 10:17
vår del av detta e. bröd
12:9
i samme ene A.
12:11
dstta verkar densamme ene A.
ENAHANDA

jorden hade e. tungomål och
talade på e. sätt
1. Mos. 11:1
de hava alla e. tungomål
11:6
e. ande hava de ock alla
Pred. 3:19
frambära .. e.offer
Hebr.10:1]

15) Joh.6:29 ordagrant: att jag icke
skall förlora något som han har givit
mig (hebraism: icke allt = icke något,
intet, se 7).

16) Mpax, älTaE;
en gång, i Hebr.9:26 övers. en enda
gång; i '9:27,28 en gång.

av den e. mskan utkräva
1. Mos. 9:5
2. Mos. 26:4
i kanten på den e. våden
26:5
50 öglor •• sätta på den e. våden
50 öglor i kanten på den e. våden
26:10
ytterst i det e. hopfogade stycket
26:10
givas den e.halva stammen 4. Mos. 34:13
ifrån jordens e. ända till
5. Mos. 28:64
At e. hälften av Manasse stam
29:8
e. hälften av stridsvagnarna 1. Kon. 16:9
den e. hälften av folket
16 :21
1. Krön. 26:16
det e. vaktstället invid
e. hälften av Manasse
26:32
över e.hälften av Jerusalems Neh. 3:9
gjorde arbete med den e. handen
4:17
den e. tjänstgörande avdelningen
12:24
den e. kören gick till höger
12:31
följde e. hälften av Jud~ furstar
12:32
jag och e. hälften av föreståndarna 12:40
vid dst e. att jag fruktar
Ps. 86:11

(räkneord) en; fem. mia, neutr. hen.
13) monogenes, Il o v o y e: v fi <;
enfödd, enda barnet; grek. motsvarighet till jäl;ti!!, se 1. Se: Barn 31.
14) manos, Il 6 v o <;
ensam, ende. Ordet ingår i låneord
som 'monogram', 'monoton' osv.

ENDE, ENDA
1 Tag !sak, din e. son
1. Mos. 22:2
l icke undanhållit mig din e.son 22:12
1 icke undanhållit mig din e. son 22:16
2 allenast den e. välsignelsen
27:38
2 driver dessa för starkt en e.dag33:13
2 med eder ett e.folk
34/16
2 bliva ett e. folk med oss
34:22
2 icke en e.fluga blev \<var 2. Mos. 8:31
2 av I. barns boskap dog icke ett e. 9:6
2 icke så mkt s. ett e. djur dött
9:7
3 förlAt min synd denna e.gAng
10:17
2 icke en e. gräshoppa blev kvar 10:19
14:28
2 icke en e.av dem kom undan
4 är ju det e. täcke han har
22:27
2 kulor och armar •• ett e.stycke 25:36
2 alltsammans ett e.stycke
37:22
2 bröd hakas i en e. ugn'
3.Mos.26:26
5 Är Mose den e.H.talar 4.Mos.12:2
2 Icke så mkt s. en e. åsna
16 :15
2 därför att en e. man syndar
16 :22
31:49
6 icke en e. fattas bland oss
35:30
2 en e.persons vittnesmål
5 Og.. var den e.s.fanns 5. Mos. 3:11
Jos. 8:17
6 Icke en e.man blev kvar
2 En e. man .. jagade 1000
23 :10
2 icke blev den e. s.förgieka
22:20
6 fördriva för dem en e.
Dom. 2:2
6 icke en e. (moabit) kom undan
3:29
2 icke en e. kom undan
4:16
2 slå Midjan, ss. vore det en e.man6:16
3 att jag talar ännu en e. gAng
6:39
2 att en e. man råder över eder
9:2
1 hon var (Jeftas) e. barn
11:34
7 om du döljer ngt e. ord 1. Sam. 3 :17
7 ingen e. hade ett svärd
13 :22
2 du jagar efter en e.liten loppa 24:15
26:8
2 det skall ske gm en e. stöt
2 att söka efter en e.loppa
26:20
30:17
6 ingen e.av dem kom undan
2 talat och sagt till ngn e. 2. Sam. 7:7
7:23
2 ngt e. folk likt ditt folk I.
12:3
2 icke mer än ett e.litet lamm
2 icke en e. av dem fanns kvar
13:3 O
2 saknades ingen e.
17 :22
6 icke en e:nUII.stanna kvar
19:7
1. Kon. 2:16
2 Nu har jag en e.bön
2:20
2 Jag har en e.liten bön till dig
2 allenast en e. fogde fanns
4:19
2 100000 man på en e. dag
20:29
18:24
2 slå tillbaka en e.ståthållare
2 till ngn e. av I. domare 1. Krön. 17 :6
2 finnes på jorden ngt e. folk
17:21
2 Salomo , den e.s.Gud har utvalt 29:1
2120000 man på en e.dag 2. Krön. 28:6
2 Inför ett e. altare •• tillbedja
32:12
8 s. jag red på var det e.
Neh. 2:12
2 en medlare, ngn e. av 1000 Job 33:23
4 Jag var den e.s.kom undan
1:15,16
1:17,19
4 Jag var den e.s.kom undan
2 det finnes icke en e.
Ps. 14:3
2 icke ett e. av dem •• sönderslås 34:21
53:4
2 vad gott är •• icke en e.
2 icke en e. av dem blev kvar
106:11
1 för min moder e. sonen Ords. 4:3
2 en e.kan fördärva mkt
Pred. 9:18
2 mitt hjärta med en e. blick HV. 4:9
2 med en e.länk av kedjan
4:9
2 en e. är hon, min duva
6:8
6:8
2 sin moders e.ste
4 I ären de e.s.bo i landet Jes. 5:8
2 fly för en e. mans hot
30:17
7 etreck Intet e. brister sönder
33 :20
2 icke ett e. av de djuren
34:16
2 slå tillbaka en e. ståthållare
36:9
37:20
4 att du, H.. är den e.
6 att icke en e. utebliver
40:26
66:8
2 komma till liv på en e.dag
1 sorgelAt likasom efter e. Jer. 6:26
8:6
6 ingen e. finnes , s. ångrar
34:7
9 de e. av Juda städer
2 göra (I.)till ett e.folk
Hes. 37:22
37:17
2 Foga dem till en e. stav
2 så göra dem till en e.stav
37:19
39:28
10 ingen e. av dem bliva kvar
11 ss. ett e.fiskeläge
47:10
4 Daniel, den e. s.sAg synen Dan. 10:7
2 ingen e.står mig bi
10:21
1 sS.när man sörjer e.sonen Am. 8:10
2 utplåna •• på en e. dag
Sak. 3:9
1 dödsklagan efter e.sonen
12:10
12 icke en e.prick av lagen Matt. 5:18
12 ett e.hår vare sig vitt eller
5:36
12 en e. aln till sin livslängd
6 :27
12 (J.) svarade icke på en e. fråga 27 :14
12 ett e. bröd hade de
Mark. 8:14
12:6
12 Nu hade han en e.son

1202

1203

1204

EN OCH EN HALV
göra en ark, e. aln bred
och e.aln hög
2. Mos. 25:10
25:17
en nådastol •• e. aln bred
bord av akacisträ, e. aln högt
25:23
26:16
Tio alnar långt och e. aln brett
36:21
e. aln brett gjordes vart bräde
Besalei gjorde arken e. aln bred
och e.aln hög
37:1
nådastol av ren! guld .. e. aln bred 37:6
bordet av akacisträ •• e. aln högt
37 :10
1. Kon. 7:31
och det mätte e. aln
Vart hjul mätte e. aln
7:32
bord av huggna stenar, e. aln långa,
e. aln breda
Hes. 40:42
EN TREDJEDEL (se Tredjedel)
EN FJÄRDEDEL (se Fjärdedel)
EN TIONDEDEL (se Tiondedel)

ENA

-ena
förena 2.Kor.6:16

ENA (förena)
och församlingen eAe sig 2.Krön.30:2
hela församlingen eAe sig
30:23
ENA

ENAIM
hebr. två källor. Ort på vägen mellan
Adullam och Timna, i Juda lågland.
Se även: Enarn. 1.Mos.38:14,21.

ENAM
hebr. = Enaim, två källor. Ort i Juda
lågland, identisk med Enaim, se d.o.
Jos.15:34.

ENAN
hebr. möjl. som har källor el. ögon.
Fader till hövdingen Ahira i Naftali
stam.
ENAN
av Naftali: Ahira, E.s son 4. Mos. 1:15
hövding Ahira, E. S son
2:29
På 12.dagen kom .. Ahira, E.s son 7:78
Ahiras, E. s sons, offergåva
7 :83
anförare •• var Ahira, E. s son
10:27

ENDE, ENDA
1) jäQi4, 1'0 ~
ensam, ende, enda barnet, ende sonen.
Se: Barn 10.
2) 'äbä4, 10~
en; en enda, blott en.
3) 'alf, ';j~
intet annat än, endast; 'ak happa'am,
endast denna gång, övers.-denna enda
gång, ännu en enda gång; jfr LMos.
18:32, övers. allenast ännu en gång.
4) liil!ad, 1:17
åt sida~, v;~ för. sig, allena; endast;
prep. le, åt, för; bag, åtskiljande, del,
sida; i Job 1:15 ff. tillsammans med
ra~, se 5. Se: Avsides 1.
5) ra%, Dl
ingen annan (intet annat) än, endast;
i 4.Mos.12:2 förstärkt med 'a!, se 3.

6) 'il,

1Ji'1$

man; övers. en enda man, en en~
neg. övers. icke en enda man, icke en
(ingen) enda.
7) 1.Sam.3:17 ordagrant: ett ord av
allt det (hela det ord eJ. tal) som han
talade till dig; 13:22 det fanns icke
svärd eller spjut i handen på hela
det folk som [var] med Saul och
Jonatan; Jes.33:20 dess streck sönderslitas icke alls. På dessa tre ställen
står kål, varje, all, hel, vilket i nekad
sats får innebörden 'ingen' eller 'icke
alls'.
8) ki' im'!l
utom, inte~ ami~t ä~; Neh.2:12 ordagrant: det fanns intet djur hos mig
utom (= jag hade intet annat djur
än) det djur som jag red på.
9) Jer.34:7 ordagrant: ty dessa voro
kvar a v J uda städer, befästa städer.
10) '04, 1 iv
urspr. subst. fortbestånd, beständighet; sedan adv. oavlåtligen, beständigt, länge; ytterligare, längre; ännu,
alltjämt: i nekad sats: icke mer, ingen
mer, i Hes.39:28 övers. ingen enda.
11) Hes.47:10 ordagrant: en torkplats
för fisknät skall det vara. Jfr Hes.
26:5,14.

-ox

12) heis, e:

f <;

Endels-Enhet
13 han var sin moders e. son Luk. 7:12
13 (Jairus) hade ett e. barn
8:42
13 han är mitt e. barn
9:38
12 med ett e. finger röra bördorna 11 :46
12 en e. prick av lagen falla bort
16 :17
12 mer glädje i him.över en e.
15:7
12 glädje .. över en e. syndare
15:10
14 den e. s. icke har hört
24:18
12 icke fanns mer än en e. båt Joh. 6:22
15 icke låta ngn e. gå förlorad
6:39
14 känna den e. sanne Guden
17:3
12 Ingen e.kallade Ilf;t sitt
Apg. 4:32
12 folk,från en e.stamfader
17:26
12 icke långt ifrån ngn e. av oss
17 :27
12 i fråga om ett e. ord
24:21
12 Ingen rättfärdig, icke en e. Rom. 3 :10
12 vad gott är, ingen e.
3 :12
12 Gm en e. människa har synden
5 :12
12 gm en e.s fall de många blivit
5:15
12 gm en e. människa, JK.
5:15
12 domen kom gm en e.
5:16
12 om döden på grund aven e.s fall 5:17
12 också det gm en e., JK.
5:17
12 det s.kom gm en e.s fall
5:18
12 förmedelst en e.
5 :18
12 gm en e. människas olydnad
5:19
12 gm en e.s lydnad
5:19
12 utgöra ock vi .• en e. kropp i K. 12:5
14 hm,den e. vise Guden, tillhör
16:27
12 icke finnes mer än en e. 1. Kor. 8:4

12 allenast en e. Gud: Fadern
8:6
12 en e. Herre: JK.
8:6
14 äro jag och Barnabas de e.
9:6
1223000 fällo på en e.dag
10:8
12 Eftersom det är ett e. bröd
10:17
10 så äro vi en e. kropp
10:17
12 likväl utgöra en e. kropp
12:12
12 Kroppen utgöres icke aven e. 12:14
12 utgjorde en e.lem
12:19
12 kroppen dock är en e.
12:20
12 ss. när det talas om en e. Gal. 3:16
12 icke medlare för en e.
3:20
12 lagens uppfyllelse i ett e. budord 5:14
12 av de tva i sig skapa en e. Ef. 2:15
12 båda, förenade i en e. kropp
2:16
14 den e.Guden, vare ära 1. Tim. 1:17
12 Ty en e. är Gud
2:5
10 och en e. är medlare
2:5
12 bör vara en e. kvinnas man
12 skall vara en e. kvinnas man

3:2
3:12

14 den salige, e.härskaren
6:15
14 Lukas den e. s. är kvar 2. Tim. 4:11
12 funnes, en e. kvinnas man

Tit. 1:6

16 (K.) uppenbarats en e. gång Hebr. 9:26
12 (J.)har framburit ett e.offer
10:12
12 med ett e.offer .. fullkomnat
10:14
13 sin e. son frambar ss. offer

11:17

12 Esau .. för en e.maträtt sålde 12:16
14 s. förneka vår e. herre
Jud. v.4
12 utgjordes aven e. pärla
UPP. 21:21
ENDELS

sedan det e. har blivit förtärt
av elden och e. av svett

Hes. 15:5

EN·DOR
hebr. Dars källa. En stad inom Isaskars stams område, tilldelad Manasses stam. Den har lokaliserats till byn
Endor söder om Tabor, ca en mil
söder om Nasaret och ej långt från
l"ain och Sunem. I En-Dor bodde
den andebesvärjerska, som blev rådfrågad av Saul. Jos.17: 11; l.Sam.
28:7; Ps.83:11.

den nära Jordans utlopp i Salthavet
(Döda havet). Enligt Hesekiels syn
skulle sträckan mellan En-Gedi (se
d.o.) och En-Eglaim bli som ett enda
fiskeläge. Hes.47:1O.
ENFALD
Se även: Enkel, from, oförfalskad,
oskyldig, ren, barn, oskrymtad, menlös, öppen, uppriktig, dårskap, oförståndig.
Enfald, enfaldig

Orden »enfald» (»enfaldighet») och
»enfaldig», vilka i den gamla kyrkobibeln är betydligt talrikare än i vår
nuvarande bibelöversättning, hade i
äldre svenskt språkbruk en övervägande positiv klang: att vara enfaldig
var dctsamma som att vara enkel och
okonstlad, ofördärvad och menlös.
G.T.
I vår kyrkobibel är »enfaldig» i Ps.
19:8; 116:6; 119:130 en återgivning
av hebr. päli, som har samband med
verbet piifii: vars grundbetydelse troligen är: vara öppen. Ordet pä ti skulle
då närmast betyda: öppen, m-ottaglig
för inflytande, lättpåverkad. Dct kan
brukas i både god och dålig mening;
på de anförda ställena har det en
positiv innebörd. På övriga ställen i
G.T. - nästan uteslutande i Ordspråksboken - är det översatt med
»fåkunnig. ener »fåkunnighet», t.ex.
Ords.I:22; 7:7; Hes.45:20. En participform av det ovannämnda verbet
är i Hos.7:11 övers. enfaldig, vilket
där närmast är liktydigt med »lätttrogen»; jfr päti i Ords.14:15, övers.
fåkunnig. Verbet pätä har ofta innebörden: låta dåra sig~ t.ex. Job 31:27.
Ett sinne, som är medvetet om eget
behov och egen brist, men som står
öppet för Herrens vittnesbörd i Ordet
eller annorstädes, upplever dess upplysande och utvecklande inverkan;
vittnesbördet »gör den enfaldige vis»,
PS.19:8.
Den enfaldige, som i sig själv är
hjälplös, i total avsaknad av egna
resurser, men som är uppriktig och
står öppen för Herrens beskydd och
ledning, upplever Herrens bevarande
makt, Ps.116:6.
Det sökande, för Gud och sanningen öppna sinnet genomlyses och
uppfylles av Ordets uppenbarelse och
delaktiggöres av gudomligt förstånd,
Ps.119:130; jfr Ef.1:17-18.

förblindelse, hjärtats enfald och längtan efter sanningen med uppenbarelse» (Gess).
I sin förblindelse trodde sig juden
vara skickad att bibringa den enfaldige - nepios, judarnas term för proselyt - insikt i den fulla kunskapen
om Gud, emedan han var i besittning
av lagens bokstav och en intellektuell
kännedom om Guds vilja. Paulus
frånkänner honom varje rätt härtill
och underkänner helt hans förmenta
företräden utan ett motsvarande inre
verklighetsunderlag, Rom.2: 17 ff.
Den svenska kyrkobibelns övers.
»enfald. i Apg.2:46 motsvararas i
grundtexten av subst. aphel6tes, vilket
kommer av adj. apheles, utan stenar,
jämn, slät. Det betyder: jämnhet,
enkelhet, okonstlat väsen.
Om de första kristna heter det, att
de bröt bröd och åt »med fröjd och
i hjärtats enfald.. Den kristna gemenskapen har till förutsättning den
hjärtats »jämnhet», sv. enfald, där
egoismens stötestenar och sårande
kantigheter genom omvändelsens och
andeuppfyllelsens omskapande och
helgande erfarenheter undanröjts,
Apg.2:46.
I dcn gamla kyrkobibeln förekommer ordet »enfaldig» t.ex. i Matt. 10:
16; Rom.16:19, där vår nuvarande
översättning har »menlös». Grundtextens ord akeraios betyder: oblandad, oskyldig; jfr övers. »ren. i Fil.
2: 15. Substantivet hapl61es är i den
äldre översättningen genomgående
återgivet med »enfaldighet». Ordet
betyder egentligen: enkelhet, enhet,
den egenskapen att koncentrera sig
på en sak. Det är i vår kyrkobibel
översatt med »gott hjärta», t.ex. Rom.
12:8; 2.Kor.8:2, eller »uppriktig»,
t.ex. Ef.6:5; KoI.3:22. Endast genom
att förbli i det apostoliska budskapet
om Jesus kan de troende bli bevarade
i »enfaldigheten iChristo», 2.Kor.
II :3, gamla övers. (nuv. övers. »den
uppriktiga troheten mot Kristus»).
ENFALD
åto •• i hjärtats e.

Apg. 2:46

ENFALDIG
H. vittnesbörd gör den e.e vis Ps. 19:8
H. bevarar de e.a
116:6
skänka förstånd åt de e.a
119:130
Efraim blivit lik en duva, e. Hos. 7:11
uppenbarat det för de e.a
Matt. 11 :25
men uppenbarat det för de e.a Luk. 10:21
en lärare för e.a

Rom.

2:20

EN-EGLAIM
hebr. två kalvars källa. En ort, vars
exakta läge är okänt. Troligen låg

N.T.
Bakom övers. »enfaldig. i N.T.
ligger grek. nepios, vilket också förekommer i Septuaginta som övers. av
hebr. päti på de ovannämnda ställena
i Psaltaren. Ordet är sammansatt av
negationen ni! och substantivet epos,
tal, ord, och betecknar en som ännu
icke kan tala, ett litet omyndigt barn.
Det är i N.T. för det mesta övers.
barn, t.ex. Matt.21:16; l.Kor.13:11.
Jesus prisar Fadern för att han
dolt evangeliets hemligheter för de
visa och kloka men uppenbarat dem
för de enfaldiga, Matt. 1 I: 25. Han
ser häri en gudomlig princip i Guds
hushållning, v.26. Gud har i sin visdom och kärlek gjort insikten i Kristi
hemligheter oberoende av denna världens kvalifikationer: visdom, filosofi,
religiöst vetande och mänsklig förmåga. De ting, som hör samman med
Kristus och hans frälsning, kan endast
kännas och fattas genom gudomlig
uppenbarelse. Denna meddelas blott
åt det enfaldiga barnasinnet, som fritt
från egen visdom eller förmåga troskyldigt, spontant och reservationslöst
öppnar sig för det gudom liga ljuset
i Kristus och hans ord. »Det egna
förståndets högmod besvaras med

Det faktum, att Jesus kallas Guds
en födde Son, understryker hans enastående ställning. Grundtextens ord
monogenes, användes om det enda
barnet i en familj, och innebär, att
föräldrarna endast fått detta barn. Så
är Jesus Guds enfödde Son.
Alla, som tror på Jesus, får rätt
och makt att bliva Guds barn, Joh.
1: 12. Men just i detta sammanhang
kallas Jesus den enfödde, v.14. Anmärkningsvärd är också den textvariant, som på detta ställe läser »enfödd Gud» i stäHet för »enfödd Son».
När Jesus kallas Guds enfödde, framhålles därmed just hans gudom. Alla
Guds barn blir delaktiga av gudomlig
natur, 2.Pet.I:4. Men Kristus allena
är en evig gudomsperson. Han blyges
icke för att kalla oss bröder, Hebr.
2: 11. Han är den förstfödde bland
många bröder, Rom.8:29. Men samtidigt som han gör männniskor delaktiga av barnaskap hos Gud oeh ger
dem söners rätt, understryker han
skiIlnaden i Guds fadersförhål1ande
till honom och till de troende, i det
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ENDRÄKTIG

slöto de sig e.t tillhopa
Jos. 9:2
män i I., e.t ss. en man
Dom. 20:11
SebuIon .. s. samlades e.t 1. Krön. 12:33
(H.) gav dem ett e.t hjärta 2. Krön. 30:12
e.t rådslå de med varandra
Ps. 83:6
att bröder bo e.t tillsammans
133:1
Sef. 3:9
åkalla H. namn och e.t tjäna
Alla dessa hällo e.t ut i bön Apg. 1:14
voro de e.t tillsammans i helged.
2:46
4:24
ropade de e.t till Gnd
höllo sig alla e.t tillsammans
5:12
aktade de e.t på det s.han talade
8:6
så att l e.t prisen Gud
Rom. 15:6
alla lemmar e.t hava
1. Kor. 12:25
e.t kämpen tillsammans
Fil. 1:27
i det att I ären e.a, liksinnade
2:2
Varen slutligen alla e.a
1. Pet. 3:8
ENEAS
grek. möjl. prisad el. prisvärd. En
man i Lydda. I åtta år hade han
varit lam, men Petrus botade honom
i Jesu namn. Apg.9:33,34.

ENFÖDD
Se även: Ende, ensam, Guds Son.
Enfödd

att han kallar Gud »min Fader och
eder Fader», Joh.20:17.
J esu ställning som den enfödde
framträder i hans gärning både som
profet, präst och konung. Han är
den enfödde Sonen, som har kungjort
vad Gud är, Joh.1:18 (grt. uttolkat
el. förklarat Gud). Han har gjort
Fadern känd, Matt.11:27. Han är den
enfödde Sonen, som utgavs för världens frälsning, Joh.3:16. Och emedan
han är den enfödde, är hans konungavälde oinskränkt, den härlighet han
har från sin Fader, är hela Guds
makt och härlighet, Joh.1:14. Sönerna
hade rätt till var sin del av arvet, den
förstfödde till en »dubbel lott», men
en enfödd son fick hela arvet. Hela
Guds fullhet har tagit sin boning i
honom, Kol.l:19. Det arv, varav vi
såsom Kristi medarvingar göres delaktiga, är den enföddes arv, all den
himmelska världens andliga välsigsignelse, Ef.1:3.
ENFÖDD
likasom en e. Sons härlighet

Joh.

1:14

den e.e Sonen. s. är i Faderns
att han utgav sin e.e Son
icke tror på Guds e.e Sons namn

Gud har sänt sin e.e Son

1:18
3:16
3 :18
l. .Joh. 4:9

EN-GANNIM
hebr. Iriidf?årdskällan.
1. Stad i Juda lågland, i området sydväst om Jerusalem, nämnd tillsammans med Sanoa m.fl. orter. Enligt
en uppfattning skulle platsen motsvaras av nuv. Umm Djina, söder om
Wadi es-Sarar, inte långt från Sanoa.
Jos.15:34.
2. Stad i Isaskar, som Josefus kallar
Ginea. Den motsvarar Djenin, en
ort i Jisreelslättens södra del, 8 km
nordost om Dotan och ca 6 km från
Gilboa berg. Här finns vackra trädgårdar med rik vattenförsörjning från
egna källor. Jos.19:21; 21:29.
EN-GEDI
hebr. bock-källan. En oas på mitten
av Döda havets västra kust, belägen
i en dal ca 150 m över Döda havets
yta. Platsen, som på Abrahams tid
gick under namnet Hasason-Tamar,
l.Mos.14:7, jfr 2.Krön.20:2, är känd
för sin rika växtlighet. Här växte palmen (hebr. tärnar), balsam busken oeh
cyperbusken, och här fanns fruktbara
vingårdar. När David var på flykt
undan Saul, dolde han sig bLa. i EnGedis grottor. Under konung Josafat
var platsen moabiternas och ammoniternas utgångspunkt vid strider mot
Juda rike. Plinius d.ä. nämner, att
esseernas sekt haft en samlings- och
uppehållsplats i En-Gedi. Dess nuvarande namn är Ain Djidi. Se: Hasason-Tamar.

EN-GEDI
och E. -sex städer med
Jos. 15:62
på E.s bergEisten
I.Sam.24:1
David var i E. s öken
24:2
Hasason-Tamar (det är E.) 2. Krön. 20:2
cyperblommor från E. s
HV. 1:14
från E. ända till En-Eglaim
Hes. 47:10
EN-HADDA
hebr. snabb källa. En stad vid Isaskars gräns, möjligen identisk med
Kefr Adan, en by 5 km väster om
Djenin (se: En-Gannim 2). Jos.19:21.
EN-HASOR
hebr. Hasors eL byns källa. Befäst
ort i Naftaii. Möjligen är namnet bevara t i H asire, som ligger väster om
Kedes, men någon källa har man inte
funnit där. Jos.19:37.
ENHET
Se även: Alla, Ande, endräktig, gemenskap, lemmar, kropp, treenig, tro.
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Enhet
Enhet

l. Enhet (grek. hena/es) är ett kännetecken på Guds folk i både G.T. och
N.T. När Gud samlar sig ett folk,
börjar ett enande av släktet, Joh.ll:
52; 10:16. Det innebär en rörelse i
motsatt riktning mot den som tog sin
början vid förskingringen efter byggandet av BabeIs torn. Pingstundret,
varigenom den nytestamentliga församlingen grundas, är ett motstycke
till den händelse, som skildras i l.
Mos.ll. På pingstdagen framträder
en samhörighet och en gemenskap,
koinönia, som spränger alla språkbarriärer och alla nationella och sociala gränser, Apg.2. .Här är icke
jude eller grek, här är icke träl eller
fri, här är icke man och kvinna: alla
ären I ett i Kristus Jesus», GaI.3:28.
Se också Ko1.3:ll; Ef.2:14--15.
l G.T. förutsäges, att såväl Israel,
Jes.52:7-12; 60:4, som hednafolken,
Jes.2:2 f.; Sef.3 :9, skall samlas från
den stora förskingringen. Detta har
nu börjat förverk ligas i den Kristustroende församlingen. Joh.ll :52; lO:
16, och skall fullbordas, när det slutliga församlandet sker vid Jesu återkomst, Matt.24:31; I.Tess.4: 16 f.; 2.
Tess.2: l.
Enheten har sin grund i gemenskapen med Jesus Kristus, vilken
framställes som den siste Adam, den
nye stamfadern, från vilken ett helt
nytt släkte utgår, Rom.5:l4 ff. Detta
nya släkte är hans församling, som
också kallas Kristi kropp, I.Kor.12:
27; Ef.4:12; Kol.1:24.
Alla de troende är »en enda kropp
i Kristus», Rom.12:5, »i en och
samma Ande ... döpta till att utgöra
en och samma kropp», l.Kor.12:13;
jfr Rom.6:3 ff. Genom att de fått Guds
Ande representerar de en ny andlig
gemenskap både med den treenige
Guden och med varandra. Den helige
Andes koinönia, 2.Kor.13:13 (sv.
övers. delaktighet), och henates, Et.
4:3 (sv. övers. enhet), är en gemenskap, där Fadern och Sonen genom
Anden är omedelbart närvarande hos
denna kropps enskilda lemmar, Joh.
14: 16-23. Kristi verk har möjliggjort
denna nya gemenskap; hans död är
de" realgrund, Hebr.l 0:9 ff.; Ef.2: 18.
Förbundsgemenskapen är grundad l
hans försoningsblod, Matt.26:28. Han
är det nya förbundets medlare, Hebr.
12:24; Ga1.3:26, och dess enda ingång, Joh.10:9; 14:6.
Enheten
i
kristusgemenskapen
åskådliggöres särskilt i nattvarden.
»Eftersom det är ett enda bröd, så
äro vi, fastän många, en enda kropp,
ty alla få vi vår del av detta ena
bröd», I.Kor.10:l7. - De troendes
enhet med Gud och Kristus och
deras enhet inbördes framställer Jesus
bildligt bl.a. i liknelsen om vinträdet
och grenarna, J oh.15. Ett enhetligt
kristusliv pulserar i hela vinträdet,
i alla dess grenar. De som tror på
Kristus, är i Kristus, och Kristus är
i dem (unio mystica, hemlighetsfull
förening). Paulus framställer enheten
under bilden aven kropp. Kristus
är huvudet (grek. kephate - den överordnade, samlande och styrande principen), Ef.4:15; Kol.1:l8, och de
troende är kroppen, som helt och
hållet tillhör honom och som inbördes är en organisk enhet. »Nu ären
I Kristi kropp och hans lemmar, var
och en i sin mån», I.Kor.12:27; jfr
Rom.12:5. De många lemmarna utgör dock en enda kropp, l.Kor.12:20.
Församlingens enhet i Kristus
kommer djupast till uttryck i Ef.5:
25-32, i bilden av församlingens andliga äktenskap med Kristus. Kristus
och församlingen är ett kött. Då han
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när och omhuldar sin församling, så
när och omhuldar han sin egen kropp
och dess lemmar. Här når enhetstanken sådana djup, att Paulus kallar
detta förhållande en »hemlighet», v.32.

har givit åt församlingen, Joh.17:22.
Den består i dess hemlighetsfulla enhet med Fadern och Sonen; jfr Kol.
1:27. Denna gemenskap framträder
i aposteln Johannes' budskap som
agape, kärlek, Joh.17:23,26; se också
Joh.13:34--35; l.Joh.3:14. Jfr Ef.4:
32-5:2.
Enheten skall vara ett eskatologiskt tecken för den icke-troende världen och kalla till tro på Jesu gudomliga gärning i församlingen, Joh.17:
21; jfr Matt.5:16; Joh.13:35. Världen
skall i Kristi församling se en ny
kärleksgemenskap, ett tecken på tillståndet i den nya världen, i den
kommande tidsåldern, som skall
präglas av enhet och gemenskap i
stället för den splittring och strid,
som utmärker den nuvarande tidsåldern, Apg.2:44-47; 4:32-35.

som gäller läran om frälsningen, soteriologien.
För de många falska lärares skull,
»vilka på smygvägar skola införa
fördärvliga partimeningar» , skall enligt 2.Pet.2:l-2 »sanningens väg bliva
smädad». Men en hård dom väntar
dem och alla som har följt dem, 2.
Pet.2:3 ff. Det fruktansvärda är, som
det heter i I.Joh.2:l9: »från oss hava
de utgått»; jfr 2.Pet.2: l; Apg.20:30.
Satan sår schismatisk lära i församlingens mitt, Matt.l3:38-39.
I ändens tid skall det ske ett stort
avfall från den apostoliska sanningen
och stora delar av församlingen bli
en pseudokyrka, lögnkyrka, full av
pseudoiärare och pseudobröder, Matt.
24:11-12; 2.Tess.2:3-4; l.Tim.4:1 ff.;
Uoh.2:l8-19: Upp.13.

2. Den urkristna församlingens enhets band kommer på flera ställen tydligt till uttryck, i synnerhet i Ef.4: 1
tf. Här förmanas de troende att
bevara »Andens enhet» - den är inte
ett mål utan en redan existerande
klenod, som ej får förloras! V.4--6
nämner en serie objektiva moment,
som är grundläggande för församlingens enhet. Uttrycket en kropp och
en Ande innebär, att kroppens och
Andens enhet existerar som en realitet, ej som ett ideal, lika visst som
de kristna är kallade till att leva i
ett hopp, som tillhör deras kallelse,
nämligen hoppet om att få ärva evigt
liv i Guds rike, jfr l. Kor. 1 2: 13; Ef.
2:14--15; Ko1.3:l1. Det finns i urförsamlingen endast en Herre, nämligen
Jesus Kristus, I.Kor.8:6 b, en tro,
nämligen den enhetliga apostoliska
läran, Apg.2:42; Rom.6:17, ett dop,
nämligen dopet till K risti död och
uppståndelse, Rom.6:3 tf.; KoI.2:l2,
en Gud, som är allas Fader, nämligen Jesu Kristi Gud, I.Kor.8:6. En
Ande, en Herre och en Fader - här
framträder gudomens treenighet, jfr
l.Kor.12:4--6.
Den kristna församlingens enhet
är i Skriften klart framställd som en
gåva; de kristna förmanas endast att
hålla fast vid den, att inte bryta sig
ut ur den eller förspilla den.
Vägen att bevara enheten är enligt
Ef.4:11 ff. församlingens andliga tillväxt på enhetens objektiva grund.
Denna tillväxt sker genom att Kristi
nådegåvor, charismata, i sin rikedom
och mångfald fritt pulserar i församlingen till dess uppbyggelse och mognad, i det att den kommer fram »till
en fullkomlig man, till Kristi fullhets
åldersrnått», v.13 (grundtexten). Nådegåvorna skall göra församlingen
fullmogen i andlig kunskap, så att
den inte faller offer för villfarelse,
som skapar splittring i dess gudagivna enhet, v.14.
Genom de tjänster Kristus har inrättat i församlingen: apostlar (bärare
av det normgivande kristusvittncsbördet, förutom de tolv t.ex. Paulus,
Barnabas och Rerrens broder Jakobl.
profeter, evangelister, herdar och lärare, skall alla de troende nå fram
till en enhet, som in te bara utgöres
av den »rotenhet», som alltså finns
från början, utan aven »toppenhet»,
som består i en mogen insikt om
Kristi person och verk, vilka i sig
rymmer hela frälsningens fullhet. Då
växer för,amlingen i sanning och
kärlek, v.15, upp till sitt huvud, Kristus, så att hela kroppen mer och mer
slutes samman, v.16. Enheten kommer då att konsolideras.
Också i J esu översteprästerliga
förbön spelar enhetstanken en a vgörande roll, Joh.17:11,21-23. Den
skara, som av Fadern tagits ut ur
världen och givits åt Sonen, v.6, de
som tagit emot de ord Jesus förkunnat från sin Fader och nu tror, att
han är sänd av Gud, v.8, är också
här alldeles uppenbart en enhetlig
skara, en hjord, jfr v.12. Men då
Jesus skall lämna sina lärjungar, beder han, att Fadern skall bevara dem
i denna enhet och att alla de som
under den förestående missionstiden
blir vunna för sanningen, också skall
få erfara denna enhet och leva ut
den, v.20-21.
Enheten har alldeles u ppen bart si n
grund i den »härlighet., som Kristus

3. Den kristna enheten hotas redan
i apostlatiden av faror. Skriften förmanar därför de kristna att hålla
fast vid den, Ef.4:1 ff.; Fil.2:l ff.;
I.Kor.3-4 m.fl.ställen. Kristus beder
för sin kyrkas enhet.
Schismatiska tendenser skall man
enligt N.T. se mycket noga upp med.
De kan uppstå genom de troendes
köttslighet, dvs. deras vilja till självförhärligande och deras härsklystnad.
Kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt och partisöndring är köttsliga
gärningar, vilka splittrar Kristi kropp,
GaI.5:20; I.Kor.3:3 tf.; 2.Kor.12:20.Aposteln ropar »ve» över den som
fördärvar Herrens tempel; en sådan
skall Herren själv fördärva, I.Kor.
3: 17. - En köttslig värdering av församlingens förkunnare och lärare
kan också verka splittrande, l.Kor.
3:4 ff., likaså en köttslig värdering
av nådegåvornas nytta och användning, l.Kor.12-14. All sådan köttslighet skall man vända sig bort från,
2.Tim.3:1-6.
I all synnerhet varnar Skriften för
sådana, som förorsakar schism i fråga om läran. »Men jag förmanar
eder, mina bröder, att hava akt på
dem som vålla tvedräkt och kunna
bliva eder till fall, i strid med den
lära som I haven inhämtat; dragen
eder ifrån dem», Rom.16:17. Kristus
själv har förberett sina lärjungar på
att församlingens motståndare och
de antikristliga makterna kommer att
sätta in på just denna punkt för att
upplösa och splittra. »Tagen eder
till vara för falska profeter .. », Matt.
7:15 ff. Särskilt om ändens tid gäller
det, att »många falska profeter skola
uppstå och skola förvilla många»,
Matt.24:11; jfr v.5,24--26. Inte minst
kärlekens apostel, Johannes, varnar
för falsk lära och kräver en fast och
avvisande hållning, l.Joh.4:l ff.; 2.
Joh.v.7-S. Den som avviker från
den apostoliska sanningen skall man
inte ha gemenskap med, för att man
ej skall bli medskyldig till hans onda
gärningar, 2.Joh.v.10-11. Johannes
varnar särskilt för villfarelser, som
gäller läran om Kristi person, kristologien. - Paulus är också kompromisslös, när det gäller lärare, som
icke vandrar »med fasta steg, enligt
evangelii sanning», GaI.2:l4. Ett
exempel är Pauli kamp mot judaisterna, vilka lärde, att hedningarna
för att bli sanna kristna mer eller
mindre måste ta vägen över lagen:
låta omskära sig osv. Se Galaterbrevet! Pauli brev är fulla av varningar mot falsk lära, heresi, och han
kräver fullständigt avståndstagande
från irrlärarna; dem skall man inte
lyssna till eller umgås med, FiI.3:2;
KoI.2:8,18; 2.Tess.3:6,14; Tit.3:10,11.
Paulus varnar särskilt för villfarelser,

4. Trots denna realistiska bild av de
faror, som hotar Kristi kyrkas enhet
och som verkligen kommer att förorsaka splittring och avfall från den
apostoliska sanningen i lära och liv,
lär Skriften, att det i alla tider skall
finnas - för att citera den apostoliska
trosbekännelsen - »en helig, allmännelig kyrka», som skall vara sin Herre och evangeliets sanning trogen.
»Dödsrikets portar» skall ej få makt
över Jesu församling, Matt.16:18. De
sanna kristna -- Skri f ten kallar dem
»de utvalda», Matt.24:24,3l, de »vilkas namn .. äro skrivna i livets bob,
Upp.17:8 - skall stå fasta i sanningen
t.o.m. under den sista antikristliga
förföljelsen, Upp.7: 13:8.
Den sanna församlingens kännetecken är den orubbliga bekännelsen
av det apostoliska budskapet, kerygma, som innehåller de grundläggande
frälsningsfakta, Hebr.4:l4; 10:23; l.
Joh.4:15. Mycket tidigt utkristalliserades dessa trossanningar, l.Kor.15:
3 ff.; l.Tim.3: 16. Vid sidan av det
apostoliska kerygmat var G.T.s heliga
skrifter ända från begynnelsen Guds
auktoritativa ord till församlingen,
2.Tim.3: 15-17; 2.Pet.! :20. Vidare betraktade urförsamlingen den muntliga traditionen av Jesu ord och lära
som ett Guds ord med högsta auktoritet. Därnäst kom »de apostoliska
breven» att få samma gudomliga auktoritet i kraft av Jesu ord: »den som
hör eder, han hör mig», Luk.l0:l6;
jfr I.Tess.2:2.
Genom nedtecknandet av den
muntliga traditionen om Jesus i de
fyra cvangelierna och genom samlandet av den nytestamentliga kanon
har Jesu Kristi församling ett enhetsband, som ger en absolut norm för
lära och liv. De evangeliska kyrkorna
hävdar Skriften allena - sola scriptura - som norm för lära och liv.
Här gäller regeln: »Icke utöver vad
skrivet är», l.Kor.4:6; jfr I.Pet.4:
11. Alla lärofrågor har avgjorts av
Jesus och apostlarna och bevittnats
i Skriften.
Kristi kyrka tror på Skriftens klarhet (c1aritas scripturrel och på Skriftens enhet (unitas scripturre). Kristi
kyrka tror, att kyrkans enhet bevaras
och konsolideras i samma mån som
»Skriften allena» får vara auktoritet.
I de ekumeniska, gammalkyrkliga
symbola (de gammalkyrkliga bekännelserna), Apostolicum, Nicrenum och
Athanasianum, har också Kristi kyrka fått starka enhetsband beträffande
läran om treenigheten och Kristi
person.
Det synes vara en grundläggande
skillnad mellan den splittring, som
förorsakas av att man inte vill »taga
alla slags tankefunder till fånga.
under Kristi lydnad», 2.Kor.IO:5, i
lydnad mot Skriftens auktoritet (ge-
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nom att t.ex. förnuftet, den kyrkliga
traditionen o.dyl. inte underordnas
Skriftens dom), och den uppdelning
i kyrkoavdelningar, som har sin grund
i en ofullkomlig insikt i Skriftens sanningar i enlighet med orden iLKor.
13: »jag känner styckevis» och »vi
känna styckevis och profetera styckevis» (v.12 og 9 efter grundtexten).
Den begränsade kunskapen måste bli
föremål för tålamod och kärlek. Den
står inte '10der dom utan under förbön och skall avhjälpas genom att
kyrkosamfunden möter varandra J
samtal på Skriftens grund och genom
att Kristi församling alltmer uppfylles a v den helige Ande och får en
rikare karismatisk utrustning. Ef.
4:11 ff.
Enhet

Att vara ett, 2.Mos.25:31; Matt.19:6;
Joh.17:21,22; ApgA:32. Att vara en,
5.Mos.6:4; ApgA:32; I.Kor.8:6; 12:
12,20; EfA:4,5. Gemenskap, I.Kor.
1:9; Fil.1:5; 2:1; l.Joh.l:3. Delaktighet, Fil.1:5. Sammanslutning, Kol.
2:2. Sammanfattning, Ef.l:lO. Sammanhållning, Kol.2:19; EfA:16. Fridens band, Ef.4:3; Ko1.3:14. Enighet,
Matt.18:19. Endräkt, Apg.l:14; 2:46;
4:24; 5:12; 8:6; Rom.15:6; Fil.2:1.
Förtrolighet, Ps.55:15.
Guds enhet
Gud är en, 5.Mos.6:4; l.Kor.8:6;
Ef.4:4-5. Med Sonen, Joh.l0:30; 14:
7-11; 17:21-22. Med Anden, Jes.
42:1; 59:21; JohA:24; 14:16-17;
Rom.8:9,14; I.Kor.2:12. Ett' med sitt
folk, 2.Mos.3:6,15-16; Joh.17:21.
Med sin församling, Ef.4:6.
Guds barns enhet
Med Fadern, Joh.l0:29; 17:21; 1.
Joh.l:3. Med Kristus, Joh 17:21; Ef.
3:17; l.Joh.l:3. Med Anden, EfA:
3-4; Apg.2:4; Rom.8:9,14; I.Kor.2:
12; 3:16; 7:40; Ef.2:18,22; Fil.1:27.
Med alla sant troende, Joh.1O:16; 17:
21; Rom.12:5; I.Kor.12:13,20,27; Ef.
4:4-5.
Kristen enhet, EfA:4-6
1) En kropp, jfr 1:23; Rom.12:5;
I.Kor.12:12-13. 2) En ande, jfr 1.
Kor.12:4. 3) Ett hopp, jfr 1:18; Tit.
2: 13. 4) En Herre, jfr Fil.2: II; Kol.
1:18. 5) En tro, jfr v.13; Tit.l:4. 6)
Ett dop, jfr Matt.28:19; Rom.6:3-4.
7) En Gud, jfr I.Kor.8:6; 12:6.
Uttryck för kristen enhet, Apg.
Alla de troende höllo endräktigt ut
i bön, 1:13-14. De höllo sig tillsammans, 2:44. De hade allting gemensamt, 2:44; 4:32. Var dag voro de
endräktigt tillsammans i helgedomen,
2:46. I hela skaran var ett hjärta och
en själ, 4:32.
För enhetens befrämjande
l) Samma gåva, Apg.ll:17. 2)
Samma frälsningsväg, Apg.15:11. 3)
Samme Herre, Rom.10:12. 4) Samma
tal, I.Kor.l: I O. 5) Samma tänkesätt,
I.Kor.I:IO. 6) Samma sinnelag, l.
Kor. I : 10; Fil.2:2; 4:2; LPetA: 1. 7)
Samma kamp, Fil.1:30. 8) Samma
kärlek, FiI.2:2. 9) Samma väg, Fil.
3:16. lO) Samma nit, Hebr.6:11. 11)
Samma löfte, Hebr.ll:9. 12) Samma
lidanden, I.Pet.5:9. 13) Samma tro,
2.Pet.l:1.
En och densamme, I.Kor.12:4-11
l) Mångahanda nådegåvor, men
Anden är en och densamme, vA. 2)
Mångahanda tjänster, men Herren
är en och densamme, v.5. 3) Mångahanda kraftverkningar, men Gud är
en och densamme, v.6.
ENHET

l) hen6tes, ~ v 6 T n ~
enhet; av: heis, en.
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ENHET

1 bevara A.e.gm frideris band
1 komma fram till e.en i tron

Ef. 4:3
4:13

EN-MISPAT

hebr. domens källa. Ett annat ord för
Kades, se d.o. I.Mos.14:7.

ENHÄLLIGT

stämde e. upp H.lov
hava vi e.kommit till det

2. Krön. 5:13
Apg. 15:25

ENIG

l. var e.t i att göra David 1. Krön. 12:38
att alla var e.a i edert tal 1. Kor. 1 :10
ENLIGHET

i e. med alla dessa ord
2. Mos. 24:8
34:27
i e. med dessa ord bar jag slutit
allt i e. med vad H. sagt
4. Mos. 16:40
i e. med vad jag har bjudit 5. Mos. 12:21
i e.med vad de •• förkunna f6r dig 17:10
i e. med det frivilliga löfte
23:23
Jos. 4:10
i e. med vad Mose bjudit
i e. med vad Mose hade bjudit
8:33
i e.med det ord s.H.talat .1. Kon. 13:26
i e. med det ord s. H. talat
14:18
i e. med det ord s. H. hade talat
15:29
i e.med det ord s.H.talat
16:12
16:34
i e.med det ord s.H.talat
i e.med det ord s.H.talat gm Elia 17:16
handlade i e.med det bud s.Isebel 21:11
han dog i e.med det H.ord 2. Kon. 1:17
i e. med det ord Elisa talade
2:22
detta i e. med gudsmannens ord
7 :17
kasta ut hm i e.med H.ord
9:26
i e.med det ord s.H.hadetalat
10:17
i e. med vad föreskrivet var
14:6
i e.med det ord s.H.hade talat
14:25
orenade det så i e. med det H. ord 23 :16
vänt sig till H. i e. med Moses
23:25
24:2
i e. med det ord s. H. hade talat
i e. med vad H. hade hotat
24:13
i e.med H.ord gm Samuel 1.Krön.11:3
Mose hade bjudit i e. med H. ord
15:15
i e.med vad H.hade bjudit hm
24:19
handlade i e. med vad
2. Krön. 25:4
i e.med den tillätelse s.Kores Esr. 3:7
10:8
i e. med furstarnas beslut
i e.med alla sina förra under Jer. 21:2
Dan. 9:13
I e. med vad s. står skrivet
i e.med H.befallning
Matt. 27:10
I e. härmed uppträdde Joh. Mark. 1:4
i e. med vad s. blivit meddelat Luk. 1:2
att jag i e. med den vägen
Apg. 24:14
i e.med lära jag f6rkunmr 1.Kor. 4:17
i e.med ordet: Abraham trodde Gal. 3:6
allt i e.med väldiga styrkas
Ef. 1:19
Kol. 1:25
i e.med det uppdrag av Gud
fdr det målet arbetar •• i e.med
1:29
2:7
i e. med den undervisning
tala vi i e.därmed
1. Tess. 2:4
1. Tim. 1:11
i e.med det evangelium
1:18
i e.med de profetord s.en gång
i e.härmed frambäras gåvor Hebr. 9:9
ha tal i e. med Guds ord
1. Pet. 4:11
UPP. 10:7
i e. med det glada budskap

ENOK

grek. form av hebr. Hanok, invigd.
Se: Hanok.
Enok
1) Hans tro på Gud, Hebr.ll:5.
2) Hans vittnesbörd om Gud, Jud.
v.14--15. 3) Hans bortryckande till
Gud, Hebr.ll:5.

ENOK
E. t som var son av Jaret
genom tron togs E. bort
E.den 7.från Abraham

Luk .. 3:37
Hebr.11:5
Jud. v.14

ENSE

utan att blivit e. därom

Sak. 14:7
Matt. 14:23
Mark. 6:47
9:2
Joh. 8:16
12:24
Gal. 4:27
l. TesB. 3:1
1.Tim. 5:5

Am. 3:3

ENSKILD

om ngn e. syndar ouppsätl. 4. Mos .15:27
präst för en e. mans hus
Dom. 18:19
att tala e.t med (Abner)
2.Sam. 3:27
av konungens e.a egendom 2.Krön.35:7
f6r ett folk eller för en e. man Job 34:29
så fdrehåll honom det e. t
Matt. 18:15

EN-TAPPUA

ENON

grek. av hebr. rik på källor. En plats
i Jordandalen, nära Salim. En tradition från Eusebius utpekar en plats
ca 12 km söder om gamla Skythopolis, på Jordans västra sida. Där finns
en grupp på sju källor. Vägar från
Judeen och Galileen korsade varandra
här. Till Enon kom folk för att låta
döpa sig av Johannes döparen. Joh.
3:23.
ENOS

hebr. dödlig el. mänsklig. En son till
Set, Adams son.
ENOS
gav honom namnet E.
l. Mos.
födde han E.
Sedan Set hade fött E.
När E. var 90 år gammal
sedan E. hade f6tt Kenan
blev E. s hela ålder 905 år
Adam, Set, E.
l. Krön.
E., som var son av Set
Luk.

en dag s. är e. i sitt slag
blivit afton, var (J.) där e.
(J.) var e.kvar på land
(J.) förde dem e.ma upp på
jag är därvid icke e.
så fdrbliver det ett e.t korn
den e.ma skall hava många
beslöto vi att Btanna e.ma
En rätt änka, B. sitter e.

4:26
5:6
5:7
5:9
5:10
5:11
1:1
3:38

EN.RIMMON

hebr. Rimmons källa. Stad i Juda,
där judar bosatte sig efter exilen.
Grannstäderna Ain och Rimmon räknas som en stad. Se: Ain, Rimmon 1.
Neh.ll:29.
liNS

tälja e.fjärdedelen av l.
4. Mos. 23:10
vishet icke e. till hälften
2. Krön. 9:6
består e.en krona
Ords. 27:24
icke e. om natten
Pred. 2:23
det fick ej e. se solen
6:5
icke e. till staden hittar han fram 10:15
Uttala ej e. i din tauke förbannelser 10:20
ej e. i din sovkammare
10:20
Ej e.den snabbaste kan fly
Jer. 46:6
ej e.hjälten kan rädds sig
46:6
Varen e. till sinnes
Rom. 12:16
vara e. till sinnes med varandra
15:5
varen e. till sinnes
2. Kor. 13:11
i det att l ären e. till sinnes
Fil. 2:2
de skola vara e. till sinnes
4:2

hebr. äppelkällan. Gränsort i södra
Manasse. Se: Tappua. Jos.17:7.
ENTRÄGET

Men (Lot) bad dem så e.
1.Mos.19:3
(Jakob) bad (Esau) så e.
33:11
Sände jag icke e.bud till dig 4. Mos. 22:37
bad ha svärfader hm så e.
Dom. 19:7
bådo ha tjänare så e.
l. Sam. 28:23
(Absalom) bad (konungen) e. 2. Sam. 13:25
13:27
Men Absalom bad hm så e.
väl e. hade bett (Elisa)
2. Kon. 2:17
fastän (Naaman) e. bad (EliBa)
5:16
5:23
(Naaman) bad (Gehasi) e.
bad(J.)e.att icke driva dem Mark. 5:10
(Jairus) bad hm e. och sade
5:23
bådo de(J.)e.och sade
Luk. 7:4
fdrsamlingen bad e. till Gud Apg. 12:5
Mycket e. bådo de oss
2. Kor. 8:4
ENVAR

e. får stå framf6r sitt hus
e. man Bkulle vara herre

Neh. 7:3
Est. 1:22

ENVIGESKÄMPE

framträdde en e.
trädde nu e.n fram

1.Sam.17:4
17 :23

ENöGD

(J.:) bättre ingå i livet e.
att ingå i Guds rike e.

Matt. 18:9
Mark. 9:47

EPAFRAS

grek., kortform av Epafroditus, se
d.o. En kristen från Kolosse, grundläggaren av stadens församling och
möjligen även av församlingarna i
Laodicea och Hierapolis. Epafras kom
till Paulus i Rom med gynnsamma
nyheter från sin hemförsamling. En
tid stannade han i Rom och delade
frivilligt Paulus' första fångenskap.
KoLl:7; 4:12; Filem.v.23.

ENLIGT
e.lagen om hs nasirat
4. Mos. 6:21
skall han hålla den e.den stadga
9:14
tillgiv e.din stora nåd
14:19
e. här givna föreskrifter
35:24
gör med mig e.din muns tal Dom.11:36
H. e. sitt löfte uppbyggt
1. Kon. 2:24
e. sitt löfte till (David)
2. Kon. 8:19
penningar e. Faraos befallning
23:35
e.H.ord angående Israel 1. Krön. 11:10
E. berättelsen om Davids sista tid 23 :27
e. det löfte Gud hade givit
25:5
skall utföras e. mönsterbilden
28:19
e. släktregistrens sätt
2. Krön. 12:15
icke fördärva Davids •• e. sitt löfte 21:7
stenade e.konungens befallning
24:21
gm hela' I.e.konungens befallning 30:6
redo e. vad David har föreskrivit
och e. Salomos f6reskrifter
35:4
e.konungens befallning
Dan. 1:18
f6rkunnade man e.konungens Jona 3:7
e. den uppgift om tiden
Matt. 2:16
e.den f6reskriften i H.lag
Luk. 2:23
e. vad Gud i sitt rådslut
Apg. 2:23
e. det evangelium jag förkunnar Rom.2:16
e. detta skriftens ord
4:17
styrka eder, e. det evangelium
16 :25
e. den nu avslöjade hemlighet
16:25
e.den evige Gudens befallning
16:26
K. dog för våra synder e.
l. Kor. 15:3
uppstätt •• e. skrifterna
15:4
e. evangelii sanning
Gal. 2:14
Abra'hams säd, arvingar e.löftet
3:29
viljas hemlighet, e. det beslut Ef. 1:9
e. vad vi hava bjudit eder
1. Tess. 4:11
sänd e.det löfte s.gavs
2. Tim. 1:1
e. det evangelium jag f6rkunnar
2:8
befallning att e.lagen taga
Hebr. 7:5
renas e.lagen nästan allting
9:22
1. Pet. 1:2
utvalda e. Guds försyn
e.det bud han givit oss
l. Joh. 3:23
e. vad I haven hört från
2. Joh. v.6

Denne, en e. man, har
1. Mos. 19:9
Och Jakob bleve. kvar
32:24
Varför sitter du till doms e.2. Mos. 18:14
du kan icke e. bestyra detta
18:18
förmår icke e. bära hela
4. Mos. 11:14
så att du slipper bära den e.
11:17
kvist med en e. druvklase på
13 :24
Jag fdrmår icke e. bära
5. Mos. 1:9
huru skall jag e. kunna bära tyngden 1:12
mannen s.lägrade henne e. dö
22:25
Varf6r kommer du e.
l. Sam. 21:1
2. Sam. 18 :24
fick se en man komma e.
Då sade konungen: Är han e.
18 :25
Nu ser jag åter en man komma e. 18:26
båda voro e.ma på fältet
1. Kon. 11:29
ringaste e.sågod s.100
l. Krön. 12:14
Tänk icke att du e.
Est. 4:13
ty jag är e. och betryckt
Ps. 25:16
Gud f6rhjälper de e.ma till ett hem 68:7
har blivit lik en e. fågel
102:8
mången finnes, s.står e.
Pred. 4:8
ve den e.me, om han faller
4:10
huru skall den e.me bliva varm
4:11
om ngn kan slå ned den s. är e.
4:12
ss.en e.stång på bergets topp Jes.30:17
den s.e.utspänner himmelen
44:24
(Sion) var lämnad e. kvar
49:21
när (Abraham) ännu var e.kallade 51:2
den e.ma skall hava många barn
54:1
har jag måst sitta e.
Jer .15:17
Må han sitta e.och tyst
Klag. 3:28
kommer, en olycka e.
Hes. 7:5
Abra'ham var en e.man
33:24

Anhängare av den grekiske filosofen
Epikuros från Samos (341-270 f.Kr.).
Denne lärde, att allt i tillvaron går
lagenligt och att det därför gäller att
frigöra sig från tron på högre makter
och på en vedergällning i ett liv efter
detta. Vägen till lycka går genom
livsnjutning. Dock kan verklig lycka
icke uppnås genom sinnlig njutning
utan genom dygd. Den egentliga
livsnjutningen består i upphöjd själs·
ro (ataraxia), frihet från själsliga plågor och lekamliga smärtor. Epikuros'
lärjungar övergick emellertid till alt
hylla kroppslig njutning och har betraktats som dåtidens materialister.
Under sitt uppehåll i Aten kom
aposteln Paulus i dispyt med bl.a.
epikureiska filosofer. Att han mötte
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ENSAM

EPAFRODITUS

grek. som tillhör (gudinnan) Afrodite.
En kristen, som av församlingen i
Filippi sändes till den fångne Paulus
i Rom med en gåva. Här blev han
svårt sjuk och slutet tycktes nära,
men då han repade sig, sände Paulus
med honom på hemvägen brevet till
församlingen i Filippi. Fil.2:25; 4:18.
EPENETUS

grek. prisad. En hednakristen från
den romerska provinsen Asien. Han
var den förste, som där vanns för
Kristus. Rom.16:5.
EPIKUU

Epikurå-Esau
motstånd från dessa, var ofrånkomligt. Hans lära om Guds·· Son, som
blev människa, led och dog på ett
kors för världens synd och sedan
uppstod ur graven och nu regerar vid
Faderns högra sida för att därifrån
komma igen och döma levande och
döda, var i epikureernas ögon dårskap
och ett utslag av övertro, jfr 1.Kor.
1:18-24.

aram. = hebr. jaga'; se, iakttaga, förnimma; inse, förstå; lära känna, känna, veta. Se: Besinna 6.

E.s tjuven vid inbrottet
2. Mos. 22:2
skall tjuven, om han e.s, giva
22:7
E.s icke tjuven
22:8
e.des en man med att samla 4.Mos.15:32
15:33
de s. e.de hm med att samla
man e.s med att ligga hos 5. Mos. 22:22

ESAU
hebr. luden, hårig. I den folkliga
etymologien sättes ordet i förbindelse
med det hebr. se'är, hår, 1.Mos.25:25.
Jfr även Seir, ett annat namn för
Edom.
1. Son till Isak och Rebecka och
Jakobs äldre tvillingbroder. Han fick
tillnamnet Edom efter den röda maträtt, han köpte av Jakob, LMos.
25:30. Esau var jägare och som sådan
en äkta .öknens son •. Ofta hämtade
han från jaktmarkerna villebråd, som
fadern tyckte om, l.Mos.25:28. Isak
höll mest av Esau, medan Rebeckas
älsklingsson var Jakob, l.Mos.25:28.
För en enda rätt linssoppa sålde Esau
sin förstfödslorätt till Jakob, LMos.
25:29-34. Hans handlingssätt visar,
att han aktade denna förstfödslorätt
mycket litet eller intet värd, I.Mos.
25:32; Hebr.12:16. Se: Förstfödslorätt.
Fyrtio år gammal tog Esau två
kananeiska kvinnor till hustrur. Den
ena av dessa hette Ada. Hon var
dotter till hetiten Elon, l.Mos.36:2.
Den andra var Oholibama, dotter
till Ana, I.Mos.36:2. Hon kallas i
l.Mos.26:34 Judit, Beeris dotter. Dessa bägge kvinnor blev en hjärtesorg
för Isak och Rebecka, 1.Mos.26:35.

Då Esau såg, aU de misshagade
fadern och att denne bjöd Jakob
skaffa sig en hustru bland släktingen Labans döttrar, tog han Mahalat,
Abrahams son Ismaels dotter, syster
till Nebajot, till hustru, I.Mos.28:9.
Trots Esaus äktenskap med kananeiska kvinnor och hans lättsinniga
säljande av sin förstfödslorätt, bada
Isak för avsikt att giva honom sin
välsignelse som den äldste sonen.
Med list skaffade emellertid Rebecka
sin son Jakob den förstföddes välsignelse, 1.Mos.27:1-29. Esau lyckades dock utverka en välsignelse av
annan art och annat innehåll, LMos.
27:3(}-40. Han fattade hat till sin
broder Jakob och föresatte sig att
efter faderns död hämnas på honom
och beröva honom livet. Rebecka
rådde därför Jakob att fly till morbrodern Laban i Haran, I.Mos.27:
41-46.
Esau flyttade med sin familj till
bergs bygden Seir och blev boende
där, 1.Mos.32:3. Härifrån gick han
sin broder Jakob till mötes, då denne
vände till baka från Haran. I stället
för att vid detta möte utkräva hämnd,
gav Esau uttryck för sin uppriktiga
kärlek till Jakob, I.Mos.32:33. Efter
detta brödramöte vände Esau åter
till Seir, och de två synes icke ba
mötts igen förrän vid faderns död,
1.Mos.35:29. Även detta sammanträffande synes ha försiggått i kärlek
och fördragsamhet. De begravde gemensamt fadern i grottan i Makpela,
1.Mos.35:29, jfr 23:9.
Brödernas egendom .hade nu blivit
så stor, att de icke kunde bo tillsammans, I.Mos.36:7. Esau drog därför
med sina hustrur, sina söner och
döttrar, sitt husfolk, sin boskap och
sitt gods till ett annat land och skilde
sig så från sin broder Jakob, LMos.
36:6.
Esau omtalas ännu en gång, nu
såsom stamfader för edorniterna, 1.
Mos.36:43. Till följd av oärligheten
och falskheten hos Jakob, israeliternas
stamfader, uppstod en djup fiendskap
mellan Israel och Edom, 4.Mos.20:
18-21; 1.Kon.1l:14 f.; PS.137:7. Den
välsignelse Esau fick, ställde honom
i ett underdånighetsförhållande till
Jakob, l.Mos.27:40. Men i slutet av
denna vers förutsäges Edoms frigörelse från Juda. Utan tvivel har
Esau-Edom spelat en långt större roll
i Israels historia, än man hittills menat.
Berättelsen om Esau har också
sitt andliga budskap. Esau utgör ett
exempel på den naturliga människans
sinnelag och väsen, som för de synliga tingen i denna värld avstår från
Guds nåd, Hebr.12:15-17.
ESAU
gåvo honom nsmnet E.
l. Mos. 25 :25
med sin baud i E. s häl'·
25:26
E. blev en skicklig jägare
25:27
Isak hade E. kärast
25:28
kom E.hem från marken
25:29
E. sade till Jakob
25:30
E.svarade:Jag är ju döden nära
25:32
Jakob gav E. bröd och linssoppa
25:34
aktade E. sin forstfödslorätt
25:34
Wår E. var 40 år gammal
26:34
kallade han till sig E.
27:1
Isak talade till sin son E.
27:5
'
medan E.gick ut
27:5
tala så till din broder E.
27:6
Min broder E. är ju luden
27:11
Rebecka tog E. s .. högtidSkläder
27:15
sade Jakob •• Jag är E.
27:19
om du är min son E. eller icke
27:21
men händerns äro E. s
27:22
ludna såsom •• E.s händer
27:23
Är du verkligen min son E.?
27:24
kom •. E. hem från jakten
27:30
Jag är E., din förstfödde son
27:32
E. hörde sin faders ord
27:34
Isak sade till E.
27:37
E. sade till sin fader
27:38
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EPIKURt

filosofer, dels av e.ernas

Apg.17:18

ER
hebr. vaksam, väktare.
1. Judas äldste son, som för sin ogudaktighet drabbades av Guds dom.
ER
han fick namnet E.
1.Mos.38:3
Juda tog åt E.. en hustru
38:6
Men E•• misshagade Herren
38:7
Judas söner voro E., Onan
46:12
men E.och Onan dogo
46:12

Judas söner voro E.
4. Mos. 26:19
men E.och Onan dogo
26:19
Judas söner voro E.
l. Krön. 2:3
Men E•• misshagade Herren
2:3

2. En son till Judas yngste son Sela.
I.Krön.4:21.
3. En man i Jesu släkttavla. Luk.3:28.
ERAN
hebr. vaksam, väktare. En avkomling
till Efraims äldste son Sutela. 4.Mos.
26:36.
ERANIT
Efterkommande till Eran, se d.o. 4.
Mos.26:36.
ERASTUS
grek. älskad.
1. En av Pauli medarbetare, som från
Efesus sändes till Macedonien tillsammans med Timoteus. Apg.19:22.
2. Kamrerare i Korint. Mycket tyder
på, att han kan vara identisk med
nr 1. I så fall har han lämnat sin
ställning för att följa Paulus, som på
sin sista missionsresa i östra Medelhavet lämnade honom i Korint. Rom.
16:23;·2.Tim.4:20.
EREB
Det hebreiska ord, som i vår kyrkobibel återgivits med Ere~, hii'iirä~,
bestämd form av 'erä~ ('ärä2) betyder egentligen: den blandade skaran
eller befolkningen (av verbet 'ära]2,
vars grundbetydelse är: blanda). Ordet betecknar i ett land eller hos ett
folk bosatta människor av främmande folkslag. Det är översatt
»främmande folk» i Neh.13:3 (obest.
form); Jer.50:37; Hes.30:5 (best.
form). På dessa ställen avses folk
bosatta bland resp. israeliterna, kaldeerna och egyptierna. Många menar,
att ordet också i Jer.25:20 avser
främmande folk i Egypten. I v.24
uppfattar somliga uttrycket »alla konungar i Ereb. som en dubbelskrivning för det tidigare uttrycket »alla
konungar i Arabien.. Det hebreiska
ordet för Arabien, 'lira]2, har nämligen samma konsonanter som 'eräl?
I 1.Kon.1O:15 läser många 'ua]2 i
analogi med 2.Krön.9:14, alltså: Arabiens alla konungar. 1.Kon.1O:15;
Jer.25:20,24.
EREK
hebr. längd. En del av Nimrods välde'
i Sinears land (Nedre Babylonien),
identisk med staden Uruk, söder om
Babylon. Erek har nu återfunnits i
Warka i en sumpig trakt öster om
Eufrat. 1.Mos.IO:IOö Esr.4:9.
ERFARA

1) ji!tJ.a', VJ i
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ERFARA

1 dessa kröDikor skall du e.

Esr. 4:15

ERI
hebr. väktare, min väktare. En son
till Gad. Eriternas stamfader. 1. Mos.
46:16; 4.Mos.26:16.

lägrar henne, och de e.s
22:28
måste om han e.s betala
Ords. 6:31.
står med skam, när han e.s Jer. 2:26
icke därför att de e.des vid inbrott 2:34
Blev (I.) då e.d bland tjuvar
48:27
(Babel) blev e.d och gripen
50:24
om ngn e.s med att begå
Gal. 6:1
ERöVRA

ERINRAS

e.om din oskrymtade tro

2. Tim. 1:5

ERIT
Efterkommande till Gads son Eri, se
d.o. 4.Mos.26:16.
ERKÄNNA
Se även: Synd, missgärning, skuld,
skyldig, bekänna, bekännelse, överbevisa, överbevisning, bön, nåd, tillgift, barmhärtighet, ljus, Kristus, vittna, förkunna.
ERKÄNNA

1) [nä~ar], i~ ~

hif. hikkir, betrakta; rikta uppmärksamheten på; känna igen; kännas vid,
erkänna. Se: Akta 25.
2) jäda', Vi '
se, iakttag;,T förnimma; inse, märka,
förstå; lära känna, känna, veta. Se:
Akta 14, Bekymra 1, Bekännare 1,
Besinna 1, Besinning 1.
3) apodechomai, &. 11 o <5 €. X o J.I ex l
mottaga; godkänna, erkänna.
4) homologoumenOs,
adv. enhälligt, erkänt; av: homologoo,
bekänna, erkänna, ego säga detsamma
som någon annan, se Bekänna 5,
Bekännelse 1.
ERKÄNNA
l förstfcidde e. sonen
5. Mos. 21:17
2 viljen I då icke e.det
Jes. 48:6
l dem s.e. (främmande gud) Dan. 11:39
3 det e. vi på allt sätt
Apg. 24:3
4 e.t stor är gudaktighetens l. Tim. 3:16
ERLÄGGA

skall samma dag e.detta 3. Mos. 27:23
hade i skatt erlagt 100000 2. Kon. 3:4
2. Krön. 24:6
e. till vittnesbördets
skatt skulle e. åt H.
24:9
Lika mycket •• Ammons harn e.
27:5
årligen e. en tredjedels sikel Neh. 10:32
sedan (Jons) erlagt betalning Jons 1:3
ERSÄTTA

(Jakob) jag måste själve. l. Mos.31:39
allenast e.e han hm för
2. Mos. 21:19
så skall han e. oxe med oxe
21:36
skall han e. skadan med det bästa 22:5
han skall e.den andre dubbelt
22:9
då skall han e. ägaren därför
22:12
skall e. det till deb fulla 3. Mos. 6:5
slår Ihjäl ett boskapsdjur skall e. 24:18
Den s.slår Ihjäl .. skall e.det
24:21
e. det han har forbrutit sig 4. Mos. 5:7
lammet •• e. fyradubbelt
2. Sam. 12:6
e.er vad han har rövat
Hes. 33:15
ERSÄTl'NING

livsfrukt till e.för Abel
1.Mos. 4:25
skadade fri, till e.for ögat 2.Mos.21:26
släppe han fri, till e. för tanden
21 :27
skall brunnens ägare giva e.
21:34
skall han giva 5 oxar i e. för oxen 22:1
Tjuven skall giva full e.
22:3
skall han giva dubbel e.
22:4
så skall den giva full e.
22:6
så skall tjuven giva dubbel e.
22:7
behöver ick.e giva ngn e.
22:11
behöver då Icke giva e. därför
22:13
så skall han giva full e.
22:14
då behöver han icke giva e.
22:15
Var djuret lejt, då är legan e.
22:15
giva e.för det han undanhål.3. Mos. 5:16
giva prästen e. for det heliga
22:14
ngn bördeman, åt vilken e. 4.Mos. 5:8
skall e.en för detta givas åt H.
5:8
skuldoffer till e. åt mig
18:9
Jag vill giva e.därför
l. Sam. 12:3
e.för vad jag måst sakna l. Kor. 16:17
e. för den tjänst jag måste sakna FIL 2:30
ERTAPPA

belägra en stad att e.den 5. Mos.2\l:19
upp för att e. Jerusalem
2. Kon. 16:5
Resin kunde icke e.staden
16:5
Sanherib tänkte e.dem
2. Krön. 32:1
mot Jerusalem för att e.det Jes. ~:1
mot Juda och e. det åt oss
'1:6
bergfästens bliva e.de
Jer. 48:41
hela jordens berömmelse e.d
5J :41
ss. man drager In i en e.d stad Hes. 26:10
ERÖVRARE
och deras åkrar åt e.
skall jag låta e.n komma

Jer. 8:10
Mika 1:15

ESAIAS
grek. form av hebr. Jesaja, Herren
frälser, Herren är frälsning. Se: Jesaja.
ESAIAS
denne som profeten E. talade Matt. 3:3
var sagt genom profeten E.
4:14
var sagt genom profeten E.
8 :17
var sagt genom profeten E.
12:17
fullbordas på dem E.' profetia
13:14
rätt profeterade E.om eder
15:7
är skrivet hos profeten E.
Mark. 1:2
rätt profeterade E. om eder
7:6
i profeten E.' utsagors bok
Luk. 3:4
åt honom profeten E.' bok
4:17
såsom profeten E. sade
Joh. 1:23
såsom profeten E. säger
12:38
E. säger ju ytterligare
12:39
Detta kunde E. säga, eftersom
12:41
läste profeten E.
Apg. 8:28
hörde att han läste profeten E.
8:30
talade den helige Ande genom.. E. 28 :25
Men E.utropar om Israel
Rom. 9:27
såsom E. redan har sagt
9:29
E. säger ju: Herre, vem trodde
10:16
E.går sä långt, att han säger
10:20
säger ock E. : Telningen från
15:12
ESARHADDON
hebr .. av aekad. (guden) Assur har
givit en broder. En assyrisk konung
(681-669 f.Kr.), Sanheribs son och
efterträdare. Esarhaddon var en stor
fältherre och administrator, som förde
det andra assyriska riket till höjden
av makt och anseende. Hans fälttåg
mot Egypten lade detta land under
assyriskt välde (670). Judakonungen
Manasse blev tillfångatagen av hans
härförare, 2.Krön.33:1l, men återfick senare sitt rike. Esarhaddon sände kolonister till Samarien. 2.Kon.
19:37; Esr.4:2; Jes.37:38.

Esau-Ester
Och E.brast ut i grät
27:38
E. blev hätsk mot Jakob
27 :41
Och E. sade vid sig själv
27:41
för Rebecka vad •• E. hade sagt
27:42
E. vill hämnas på dig och dräpa
27 :42
Jakobs och E.s moder
28:5
E. såg att !sak hade välsignat
28:6
märkte E. att Kanaans döttrar
28:8
E. gick bort till !smael
28:9
budbärare •• till sin broder E.
32:3
skolen I säga till min herre E.
32:4
Vi tr älfade din broder E.
32:6
Öm E.överfaller den ena skaran
32:8
undan min broder E. s hand
32:11
till skänker ät sin broder E.
32:13
När min broder E. möter dig
32:17
sänder till min herre E.
32:18
skolen I säga till E.
32:19
fick se E.komma med 400 man
33:1
E. skyndade emot honom
33:4
E.sade:Jag har nog
33:9
E. sade: Lät oss bryta upp
33 :12
sade E.: Så vill jag
33:15
vände E.om, samma dag
33:16
när du flydde för din broder E.
35:1
hans söner E.och Jakob begrovo
35:29
E.s, det är Edoms, släkt
36:1
E. hade tagit sina hustrur
36:2
Ada födde Elifas åt E.
36:4
Dessa vora E.s söner
36:5,19
E •• drog till ett annat land
36:6
E. bosatte sig i Seirs bergs bygd
36:8
E., det är densamme som Edom
36:8
berättelsen om E. s släkt
36:9
namnen på E.s söner
36:10
Elifas , son till Ada, E. s hustru
36 :10
Basemat, E.s hustru
36:10
Elifas ' , E. s sons, bihustru
36 :12
söner till Ada, E.s hustru
36:12
söner till Basemat, E.s hustru 36:13,17
söner till Oholibama, E. s hustru 36:14
dessa som hon födde åt E.
36:14
stamfurstarna bland E. s söner
36 :15
Elifas' , E. s förstföddes, söner
36 :15
Reguels, E.s sons, söner
36:17
Oholibamas, E.s hustrus, söner 36:18
från Oholibama .• E. s hustru
36:18
namnen på E. s stamfurstar
36:40
E. , edom~ernas stamfader
36:43
gav jag Jakob och E.
Jos. 24:4
till besittning ät E.
24:4
!saks söner voro E.
l. Krön. 1:34
E. s söner voro Elifas
1:35

2. Edomeema och deras land Seir.
Namnet Esau är här använt kollektivt.
ESAU
5.Mos. 2:4
edra bröder, E. s barn
2:5
till besittning åt E.
2:8
E. s barn, som bodde i Seir
2:12
men E. s barn fördrevo dem
2:22
E. s barn, som bo i Seir
2:29
tillstaddes mig av E. s barn
Jer. 49:8
över E .• Iäta ofärd komma
49:10
jag skall blotta E.
genomsökt skall icke E. bliva Ob. v.6
v.8
allt förstånd på E. s berg
v.9
var man på E. s berg bliva
v.18
E. s hus skall varda såsom strå
v.19
taga E. s berg i besittning
v.21
till att döma E. s berg

ESAUS BERG

Seirs bergsbygd. Ob.v.8,9,19,21.
ESAUS HUS

Ett poetiskt namn på edomeema.
Ob.v.18.
ESBAAL

hebr. Baals man. Konung Sauls son.
Se: Is-Boset. l.Krön.8:33; 9:39.
ESBAI

ESEAN

hebr. stöd. Stad i Juda bergsbygd.
Jos.15:52.
ESEK

hebr. strid. En brunn i Gerars dal,
vilken på Esaus tid var föremål för
kiv. l.Mos.26:20.
ESEKIAS

grek. form av Hiskia, Herren är
styrka. En man i Jesu släkttavla. Se:
Hiskia 1. Matt.I:9,10.
ESELSTENEN

hebr. hä'ä12än hä'äzäl, möjl. avresans
el. avskedets sten. Den minnessten
eller den plats, där David och Jonatan möttes och skildes under Davids
flykt undan Saul. 1.Sam.20:19.
ESEM

hebr. styrka. En stad i södra Juda,
överlåten åt Simeons stam. Jos.15:
29; 19:3; l.Krön.4:29.
ESER

hebr. hjälp.
l. Efterkommande till horeen Seir,
stamfurste i Edoms land. l.Mos.36:
21,27,30; l.Krön.I:38,42.
2. En son till Hur och fader till Husa
i Juda stam. I.Krön.4:4.
3. En av Efraims efterkommande.
l.Krön.7:21.
4. En gadit, som slöt sig till Davids
här i Siklag. l.Krön.12:9.
5. Jesuas son, hövding över Mispa.
Neh.3:19.
6. En präst i den stora lovsångskören,
som medverkade vid invigningen av
Jerusalems mur under Nehemjas tid.
Neh.12:42.
ESJON.GEBER

hebr. som en mans ryggrad. Plats
vid norra Akabaviken, en av israeliternas lägerplatser under ökenvandringen. Jämte Elat var Esjon-Geber
en viktig hamnstad på Salomos tid
och omtalas i förbindelse med dennes
Ofirflotta. Nuvarande Tell el-Chelejfe
är troligen identiskt med det forna
Esjon-Geber. Vid utgrävningar har
man här funnit kopparsmältverk och
metallverkstäder .
ESJON-GEBER
4. Mos.33:35
lägrade sig i E.
33:36
de bröto upp från E.
5. Mos. 2:8
lämnade •. E.
1. Kon. 9:26
byggde ock en flotta i E.
22:49
de ledo skeppsbrott vid E.
2. Krön. 8:17
drog Salomo till E.
20:36
de byggde skepp i E.

ESKOL

hebr. druvklase. En amore, som bodde nära Hebron. Tillsammans med
sina bröder Mamre och Aner ingick
han förbund med Abraham. I.Mos.
14:13,24.
ESLI

grek. av hebr., möjl. nära mig el. den
som åtskiljer. En man i Jesu släkttavla. Luk.3:25.
ESRA

hebr., betydelse osäker.
l. En son till Gad. Se: Osni. l.Mos.
46:16.
2. En son till Benjamins son Bela.
l.Krön.7:7.

hebr. hjälp.
1. Präst, son till Seraja. som härstammade från översteprästen Aron. Han
var skriftlärd och väl förfaren i Mose
lag, Esr.7:6.
Esra ledde en stor grupp av Israels
barn tillbaka till deras land efter
fångenskapen i Babel. Under tiden
som landsflyktig hade han vunnit
stor ynnest hos den babyloniske konungen Artasasta (Artaxerxes I Longimanus) och fick tillåtelse att återvända till Jerusalem och med honom
alla de av Israels folk, prästerna och
leviterna, vilka önskade deltaga. Han
fick också taga med sig allt guld och
silver, vilket tidigare bortrövats. En-
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hebr. möjl. isopsliknande, blomstrande. Fader till Davids hjälte Naarai.
Somliga läser analogt med 2.Sam.
23:35 .arabiten Paarai» i stället för
Naarai, Esbais son. l.Krön.ll:37.
ESBAN

hebr. möjl. man med förstånd. Horeen Disons (Disans) son. l.Mos.
36:26; l.Krön.I:41.
ESBOi-l

ligt förteckningen i 8:1-20 följde
1754 män med Esra till Jerusalem;
härtill kommer givetvis kvinnor och
barn. Esra och hans följeslagare kom
till Jerusalem på första dagen i femte
månaden, 7:9, omkring år 457 f.Kr.
Tre dagar efter ankomsten uppvägdes
de medbragta värdeföremålen - .silvret och guldet och kärlen i vår Guds
hus. - som överlämnades till de präster, som skulle ha vård om dem. Och
de landsflyktiga, som hade återkommit från fångenskapen, offrade så
brännoffer åt Israels Gud, 8:32-36.
Esra fick kännedom om att många
bland folket hade tagit hedniska kvinnor till hustrur. Han rev sönder sina
kläder och bekände denna stora synd
inför Herren. Under den tid Esra i
djup sorg satt inför Herrens ansikte,
församlades en stor del a v Israels
folk omkring honom, gråtande och
sörjande med honom. På anmodan
aven representant för dessa sammankallade Esra alla dem som återkommit från fångenskapen, till Jerusalem.
Här förnyades förbundet med Herren. Det bestämdes, att alla som
tagit sig hedniska hustrur, skulle skilja sig från dessa inom en fastställd
tid, kap. 9 och lO.
Tretton år har förflutit, då Esra
på nytt omtalas, nu i Nehemjas bok.
Han befinner sig då i Jerusalem. Man
har antagit, att han såsom ståthållare
stannat här till dess Nehemja avlöste
honom i detta ämbete. Då emellertid
hans fullmakt synes ha varit av tillfällig karaktär och intet spår antyder,
att han skulle ha varit bosatt i Jerusalem mellan Artasastas åttonde och
tjugonde regeringsår, är det mera
sannolikt, att han återvänt till Babel
och förblivit där, till dess att han
ånyo uppträdde i Jerusalem efter
återuppbyggandet av stadens murar.
Esras verksamhet under Nehemja
inskränkte sig till det prästerliga området: han föreläste och tolkade Mose
lag för folket, Neh.8: 1 ff., deltog i
invigningen av Jerusalems mur, Neh.
12:33, etc.
Efter Nehemjas återvändande till
Babel i konung Artasastas trettioandra regeringsår omtalas Esra icke
mera. Det är icke osannolikt, att han
redan före denna tid återvänt till
Babel. Härför talar också det faktum,
att under Nehemjas frånvaro en tid
av förfall inträdde, Neh.13:6 tf.
Esra var icke allenast i besittning
a v ett stort mått förstånd och omdömesförmåga, Esr.7:25-26. Han utmärkte sig även genom sitt ödmjuka
sinne, som ständigt kom honom att
känna och erkänna sitt beroende av
Guds bistånd och hjälp, 7:27-28;
8:22,31. Enligt traditionen är det
Esra, som fastställt G.T.s kanon.
Traditionen berättar vidare, att Esra
uppnådde samma ålder som Mose.
Han dog i så fall etthundratjugo år
gammal.
ESRA
E., son till Seraja
Esr.
denne E. drog upp från Babel
E. hade vänt sitt hjärta
gav ät prästen E.
E. , den i himmelens Guds lags
allt vad prästen E •• begär
du, E. , må efter din Guds vishet
Då nu E. så bad och bekände
sade till E. : Ja, vi hava varit
stod E. upp och tog en ed
E. stod upp från platsen
E. stod upp och sade till dem
man utsåg prästen E.
bårlo E •• hämta fram
Neh.
framlade prästen E.lagen
E •• stod på en hög träställning
E. öppnade boken
E.lovade den store Herren
och prästen E •• sade till folket
församlade sig.. till E.
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7:1
7:6
7:10
7:11
7:12
7:21
7:25
10:1
10:2
10:5
10:6
10:10
10:16
8:1
8:2
8:4
8:5
8:6
8:9
8:13

i prästen E. s, den skriftlärdes
samt Asarja, E.och Mesullam
E., den skriftlärde, gick

12:26
12:33
12:36

2. En präst, en av huvudmännen för
prästernas familjer. Han drog i sällskap med Serubbabel tillbaka från
fångenskapen i Babel. Neh.12:1,13.
3. En man av Juda stam. l.Krön.4: 17
ESRAIT

Ett släktnamn, använt om Etan och
Heman, l.Kon.4:31; Ps.88:1; 89:1.
Möjligen kan det härledas från Sera,
då det fanns två av hans efterkom·
mande vid namn Etan och Heman.
I.Krön.2:6.
ESRAIT
var visare än e.en Etan
en sång av e.en Heman
En sång av e.en Etan

1. Kon. 4:31
Ps. 88:1
89:1

ESRI

hebr. min hjälp. En av Davids tillsyningsmän. I.Krön.27:26.
ESROM

En man i Jesu släkttavla. Se: Hesron.
Matt.1:3; Luk.3:33.
ESTAOL

hebr., betydelsen osäker. Stad i Juda
lågland, som tillhörde Dans gamla
område. Den nämnes flera gånger i
förbindelse med Simsons historia. Så·
ledes berättas, att Herrens Ande begynte verka på den unge nasiren, när
han var i Dans läger mellan Estaol
och Sorga, Dom.13:25. Nuvarande
Eshwa är troligen identiskt med Es·
taol.
ESTAOL
I Låglandet: E_, Sorga
Jos.
gränsen omfattade Sorga, E.
mellan Sorga och E.
Dom.
begrovo honom mellan •• och E.
tappra män, från Sorga och E.
bröder i Sorga och E.
600 man •. från Sorga och E.

15:33
19:41
13 :25
16:31
18:2
18:8
18:11

ESTAOLIT

Invånarna i Estaol, se d.o. De nämnes bland Sobal, Kalebs sons efterkommande.
ESTAOLIT
från dem utgingo e.erna

1. Krön. 2:53

ESTEMO

hebr. lydnad. En levitstad i J uda
bergsbygd. Se: Esternoa. Jos.15:50.
ESTEMOA

hebr. lydnad. En levitstad i Juda
bergsbygd. Dess plats är återfunnen
vid Semua, 15 km söder om Hebron.
Murarna tyder på att staden har varit stor. I dess ruiner har man bl.a.
funnit en syn"gog:l. Se: Esterno. Jos.
21:14; I.Sam.30:28; l.Krön.4:17; 6:
57.
ESTEMOA

hebr. lydnad. En maakatit, son till
Hodias hustru, N ahams syster. 1.
Krön.4:19.
ESTER

hebr. av pers. stara, stjärna; jfr grek.
aster. En ung judinna, Abihails dotter, vilkens ursprungliga namn var
Hadassa (myrten). Hon tillhörde den
judiska kolonien i Susa, den gamla
huvudstaden i Elam, som vid denna
tid var en provins i det persiska riket.
Efter föräldrarnas död uppfostrades
hon hos sin kusin Mordokai, som var
en av de judar, som bortfördes från
Jerusalem av den babyloniske konungen Nebukadnessar, Est.2:5-7.
När den persiske konungen Ahasveros (Xerxes I, 486-465) sökte efter
en ny drottning i stället för Vasti,
som han hade förskjutit, föll valet
på Hadassa, som var mycket vacker.
Vid denna tid fick hon namnet Ester.
I sin nya ställning lyckades hon för-
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Ester-Eva
hindra, att hennes landsmän i Susa
utrotades, något som konungens närmaste man, Haman, hade utverkat
Ahasveros' befallning om. Denna
kunde inte återkallas, men konungen
gav judarna tillåtelse att försvara sig.
Till minne av denna händelse instiftades och firades purimfesten. Kap.
3-9. Drottning Ester blev mycket
populär inom judendomen och bland
rabbinerna ansågs hon höra till de
fyra vackraste kvinnor, som levat,
jfr Est.2:7.
ESTER
Hadassa, som ock kallades E. Est.
blev ock E. hämtad
hade E. icke yppat nägot
huru det stod till med E.
Då nu ordningen •. kom till E.
E. fann nåd för allas ögon
E. blev hämtad till konung
E. blev konungen kärare
ett gästabud till E. s ära
E. hade •• icke yppat nägot
E. gjorde efter Mordokais befalin.
berättade det ror drottning E.
omtalade E. det ror konungen
När nu E.s tjänarinnor •• berättade
kallade E. till sig Hatak
for att han skulle visa E.
Hatak kom och berättade ror E.
bjöd E. Hatak att gå till Mordokai
för Mordokai vad E. hade sagt
man skulle giva E. detta svar
lät E. giva Mordokai detta svar
såsom E.hade bjudit honom
klädde E. sig i konungslig skrud
konungen säg drottning E.
räckte ut mot E.den gyllene spira
gick E.fram och rörde vid •• spiran
Vad önskar du, drottning E.
E. svarade: Om det så täckes
för att så må ske, som E.
gästabudet som E. hade tillrett
sade konungen till E. : Vad är
E. svarade och sade: Min bön
Icke heller har •. E.låtit
gästabudet som E. hade tillrett
konungen och Haman .. till E.
sade konungen till E. också nu
Vad är din bön, drottning E.
Drottning E.svarade •• : Om jag
sade till drottning E.: Vem är den
E. sade: En hätsk och illvillig man
bedja drottning E. om sitt liv
ned mot den soffa där E. satt
åt •. E. Hamans hus
E. hade nu omtalat vad han var
E. sadde Mordokai över Hamans hus
E. talade ytterligare
räckte .• den gyllene spiran mot E.
E.stod upp och trädde fram
Ahasveros till drottning E.
Hamans hus har jag givit åt E.
sade konungen till drottning E.
E. svarade: Om det så täckes
E •• uppsatte ånyo en skrivelse
sä som .. drottning E. stadgade
genom E. s befallmng •. stadgade

2:7
2:8
2:10
2:11
2:15
2:15
2:16
2:17
2:18
2:20
2:20
2:22
2:22
4:4
4:5
4:8
4:9
4:10
4:12
4:13
4 :15
4:17
5:1
5:2
5:2
5:2
5:3
5:4
5:5
5:5
5:6
5:7
5:12
6:14
7:1
7:2
7:2
7:3
7:5
7:6
7:7
7:8
8:1
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3. Stad, som överläts åt Simeon. Den
har bl.a. identifierats med en ort i
bergen norväst om Beer-Seba. l.Krön.
4:32.
ETAN

hebr. av ålder, beständig.
1. En esrait, Mahols son. Etan omtalas som en vis man och är författare till Ps.89. l.Kon.4:31; Ps.89:1.
2. Son till Sera av Juda stam. l.Krön.
2:6,8.
3. En man i Levi stam, Simmas son.
I.Krön.6:42.
4. Kisis son, en levit. Han var en
känd tempelsångare på Davids tid
och nämnes tillsammans med Heman
och Asaf. l.Krön.6:44; 15:17,19.
ETANIM

Den sjunde månaden i det judiska
året, infallande i september-oktober.
Se: Högtider, månader.
ETANIM
E. , det är den 7. månaden

l. Kon. 8:2

ETBAAL

hebr. med Baal. Sidons konung, Isebels fader. Enligt Josefus, som kallar
honom Itobal, var han ursprungligen
en Astartepräst, som bemäktigade sig
tronen genom att mörda sin föregångare, konung Pheles. l.Kon.16:31.
ETER

hebr. rikedom. Stad i Juda lågland,
överlåten åt Simeon. Den har identifierats med ruinstaden Atr, 1,5 km
nordväst om Bet-Djibrin. Jos.15:42;
19:7.
ETIOPIEN

(nr 1) hebr. av egypt., möjl. fäste;
(nr 2-3) hebr. möjl. rovfågelsnäste.
1. Israels andra lägerplats efter utvandringen från Egypten, på gränsen
mellan egyptiska och arabiska öknen.
2.Mos.13:20; 4.Mos.33:6-8.
2. Stad i Juda, som befästes av Rehabeam. Den låg något öster om källan
Ain Atan, mellan BetIehem och Tekoa, på en isolerad kulle med gamla
rester. Josefus berättar, att Salomo
på morgnarna brukade gå till de
vackra kullarna där i trakten. Från
nämnda källa leddes vattnet till Salomos dammar. En ledning förde
också till templet. Bergsklyftan i
Etam, som Simson uppehöll sig i,
har också lokaliserats till trakterna
öster om Bet-Semes vid Judas nordgräns. Se: Abi-Etam. Dom.15:·8,11;
2.Krön.ll :6.

hebr. Kus, grek. Aithiopia. Konungadöme söder om Egypten. Flera gånger omtalas Etiopien i G.T. och avser då Nildalen ovanför Nilens första
katarakt. Dess norra gräns gick vid
Sevene, nuv. Assuan. Sydgränsen var
mer obestämd, men i stort sett var
Etiopien detsamma som Nubien (möjligen även Sudan och Norra Abessinien). Invånarna var liksom egyptierna hamiter, men de hade en mörkare hudfärg än dessa. Den viktigaste
näringsgrenen var boskapsskötsel.
Landet var under lång tid som ett
lydrike under Egypten men frigjorde
sig på 1000-talet f.Kr. och erövrade
till och med Egypten på 700-talet.
Napata blev nu residensstad. Etiopiska konungar bildade den 25. dynastien, och den mest kände av dem
är Taharka (G.T.s Tirhaka), som
efter anmodan av konung Hiskia
kom Juda till hjälp vid assyriske
konungen Sanheribs belägring av Jerusalem, 2.Kon.19:9; Jes.37:9. Detta
medförde emellertid, att Egypten angreps och erövrades av assyrierna,
först under Esarhaddon och senare
under sonen Assurbanipal (år 663
f.Kr.). Senare stod Etiopien tidvis
i vasallförhållande till perserriket.
Omkring 300 f.Kr. delades Etiopien
i ett nordrike, där Napata fortsatt var
huvudstad, och ett sydrike. Nordriket
erövrades dock av romarna år 23
f.Kr. Sydrikets centrum blev Meroe,
och det är uppenbarligen detta rike,
som åsyftas i N.T.s berättelse om
den etiopiske hovmannen, Apg.8:27
if. Kandace antas vara en drottningtitel, och drottningar (konungarnödrar) satt ofta på sydrikets tron. Omkr.
år 300 e.Kr. uppgick detta rike i
Abessinien eller nuvarande Etiopien,
vars befolkning till stor del består
av semiter, som har invandrat från
Arabien. På hellenistisk-romersk tid
var Aksum dess residensstad. Under
konung Ezana kristnades Abessinien
genom bröderna Frumentios och
Aidesios från Tyrus.
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ESTON

hebr. möjl. hustrun tillhörig el. underdånig; kvinnlig. En man av Juda
stam, son till Mehir och fader till
Bet-Rafa, Pasea och Tehinna. l.Krön.
4:11,12.
ETAM

ETIOPIEN
om Tirhaka, konungen i E. 2. Kon. 19:9
Sera från E. drog ut
2. Krön. 14:9
från Indien ända till E.
Est. 1:1
från Indien ända till E.
8:9
E. skall skynda hit till Gud
Ps. 68:32
har blivit räddat från •. E.
Jes. 11:11
du land bortom E.s strömmar
18:1
förebild angående Egypten och E. 20:3
de bortförda från E •• vandra
20:4
häpna och blygas över E.
20:5
om Tirhaka, konungen i E.
37:9
jag giver •• E.och Seba i ditt ställe 43:3
ödelagt land •. fram till E. s
Hes. 29:10
E. fattas av ångest
30:4
för att injaga skräck hos E.
30:9
bortom E. s strömmar
Sef. 3 :10
Kandace, drottningen i E.
Apg. 8:27
ETIOPIER
Då föll e.n ned för Joab
2. Sam. 18:21
Därefter sade Joab till en e.
18:21
Låt mig skynda åstad efter e.n
18:22
Ahimaas hann om e.n
18:23
Just då kom e.n
18:31
e.n sade: Mottag glädjebudskapet
18:31
E.n svarade: Må det sä gä
18:32
18:32
Konungen svarade e.n:Står det
från Egypten•• och e.
2. Krön. 12:3
H.lät e.na bliva slagna av Asa
14:12
så att e.na flydde
14:12
av e.na föllo så många
14:13
Voro icke e.na en väldig här
16:8
de arabers, s. bodde närmast e.na 21 :16
e.nas resliga folk
Jes. 45:14
Kan väl e.förvandla sin hud Jer. 13:23
När nu e.n Ebed-Melek fick höra 38:7
bjöd konungen e.n Ebed-Melek
38:10
e.n .Ebed-Melek sade till Jeremia 38:12
säg till e.n Ebed-Melek
39:16
e.och put~er,rustade med sköldar 46:9
E.skola falla för svärd
Hes. 30:5
Perser, e. och put~er äro med dem 38:5
libyer och e. skola följa hm
Dan. 11 :43
för mig lika med e.nas
Am. 9:7
E. i mängd voro dig till hjälp Nah. 3:9
också I e., I s.av mig bliven
Sef. 2:12
ETIOPISK
för den e.a kvinnans skull
han hade tagit en e. kvinna
E. topas kan ej liknas vid
en e. man for där fram

4. Mos. 12:1
12:1
Job 28:19
Apg. 8:27

ET-KASIN

hebr. domarens el. furstens tid. En
stad på Sebulons östra gräns. J os.
19:13.
ETNAN

hebr. gåva. En av Heleas söner, av
Juda stam. l.Krön.4:7.
ETNI

hebr. min gåva. En levit i sångaren
Asafs släkttavla. l.Krön.6:41.
ETT HUNDRA (Se öven: Hundra)

105: 1.Mos.S:6.
110: 1.Mos.50:22,26: Jos.24:29;
Dom.2:8; Esr.8:12.
112: 1.Krön.15:1O; Esr.2:18; Neh.7:24.
119: l.Mos.ll :2S.
120: l.Mos.6:3; 4.Mos.7:86; 5.Mos.31:2:
34:7; 1.Kon.9:14; 10:10; 1.Krön.1S:5;
2.Krön.3:4; 5:12; 9:9; Dan.6:1;
Apg.l:15.
122: Esr.2:27; Neh.7:31.
123: 4.Mos.33:39; Esr.2:21; Neh.7:32.
127: 1.Mos.23:1; Est.1:1; 8:9; 9:30.
128: Esr.2:23,41; Neh.7:27; 11:14.
130: 1.Mos.5:3; 4.Mos.7:13,19,2S,31,37,43,
49,55,61,67,73,79,85; l.Krön.15:7;
2.Krön.24:15.
133: l.Mos.47:9; 2.Mos.6:18.
137: l.Mos.2S:17; 2.Mos.6:16,20.
138: Neh.7:4S.
139: Esr.2:42.
144: Upp.21:17.
147: l.Mos.47:28.
148: Neh.7:44.
150: 1.Mos.7:24; 8:3; 1.Kon.10:29;
1.Krön.8:40; 2.Krön.l:17; Esr.8:3;
Neh.S:17.
153: Joh.21:1l.
156: Esr.2:30.
160: Esr.8:1O.
162: 1.Mos.5:18.
172: Neh.11:19.
175: 1.Mos.25:7.
180: 1.Mos.35:28; Est.1:4.
182: 1.Mos.5:28.
187: l.Mos.5 :25.
188: Neh.7:26.
ETT TUSEN (Se även: Tusen)

1005: 1.Kon.4:32.
1017: Esr.2:39; Neh.7:42.
1052: Esr.2:37; Neh.7:40.
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1100:
1200:
1222:
1247:
1254:
1260:
1290:
1335:
1365:
1400:
1600:
1700:
1760:
1775:

Dom.16:5; 17:2,3.
2.Krön.12:3.
Esr.2:12.
Esr.2:38; Neh.7:41.
Esr.2:7,31; Neh.7:12,34.
Upp.ll:3; 12:6.
Dan.12:11.
Dan.12:12.
4.Mos.3: SO.
l.Kon.l0:26; 2.Krön.l:14.
Upp.14:20.
Dom.8:26; 2.Sam.8:4; 1.Krön.26:30
1.Krön.9:13.
2.Mos.38:25,28.

ETT HUNDRA TUSEN (Se även: Hundra tusen)

108.100: 4.Mos.2:24.
120.000: Dom.8:10; 1.Kon.8:63;
l.Krön.12:37; 2.Krön.7:S;28:6;
Jona 4:11.
144.000: Upp.7:4; 14:1,3.
151.450: 4.Mos.2:16.
153.600: 2.Krön.2:17.
157.600: 4.Mos.2:31.
180.000: 1.Kon.12:21; 2.Krön.ll:1; 17:18.
185.000: 2.Kon.19:35; Jes.37:36.
186.400: 4.Mos.2:9.

-etter

ETTER

huggormsetter Job 20:14
ETTER
Deras vin är drakars e.

5. Mos.32:33

ETTERORM

Se: Orm.
ETTERORM
av e.ens tunga bliver han dräpt Job 20:16

EUBULUS

grek. av god vilja el. god rådgivare.
En kristen i Rom, som hälsar Timoteus genom Paulus. 2.Tim.4:21.
EUFRAT

Se: Frat. Upp.9:14; 16:12.
EUNICE

grek. den segerrika el. segersälla.
Troende judinna, moder till Timoteus, Apg.16:1. Hennes man var av
grekisk börd och troligtvis icke en
kristen. 2.Tim.l:5.
EUTYKUS

grek. lycklig. En ung, kristen man
från Troas. Under en gudstjänst, som
Paulus höll i stadens församling på
hemväg från sin tredje missionsresa,
störtade Eutykus ut genom fönstret
och dog. Han blev emellertid återuppväckt till livet av aposteln. Apg.
20:9.
EVA

Se även: Adam, kvinna, man, människa, orm, frestelse, synd, överträdelse,
släkte, liv.
Eva

hebr. hawwä, liv. Adams hustru, som
skapades för att bli mannen till hjälp,
l.Mos.2:20. Eva blev moder till Kain,
Abel, Set och andra söner och döttrar, som icke nämnes vid namn.
Enligt skapelseberättelsen i I.Mos.
2 blev Eva som den första kvinnan
danad av Adam som den förste mannen, v.21-22. Hon representerar alltså inte ett nytt människosläkte, som
bildats genom en särskild skapelseakt, utan har tagits ut ur och tillhör
det släkte, som har sitt ursprung i
Adam, jfr v.23: .denna är nu ben av
mina ben och kött av mitt kött •. Det
är denna djupa enhet, som Skriften
avser, när den uttryckligen lär, att
kvinnan är danad av (utifrån) mannen: människosläktet är ett redan
från begynnelsen. Denna enhet utgör
också en naturlig basis för föreningen av man och kvinna i äktenskapet;
.de skola varda ett kött., v.24. I
N.T. brukas denna enhet också som
bild på den andliga hemligheten, den
djupa föreningen mellan Kristus och
hans församling, Ef.5:31-32. De
troende är skapade i Kristus Jesus,
2:10, och är »Iemmar av hans kropp.,
5 :30, ord som anspelar på skapelseberättelsen. Flera handskrifter och
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bibelöversättningar har dessutom detta uttryck, som är hämtat från skapelseberättelsen: »av hans kött och
av hans ben •.
Eva föll först i synd och förledde
därefter Adam att synda mot Guds
bud, men Bibeln lär klart, att hon i
sin tur blivit förledd och överlistad av
en utomstående ond makt, l.Mos.3:
1-5; jfr 2.Kor.ll:3: »såsom ormen i
sin illfundighet bedrog Eva». Genom
Guds barmhärtighet fick hon därför
det löftet, att genom henne skulle
frälsning och upprättelse komma till
människorna, i det att »kvinnans säd»
skulle söndertrampa ormens huvud,
l.Mos.3:15.
Adam kallade sin hustru Eva, »ty
hon blev en moder till allt levande.,
l.Mos.3:20. Hennes namn, »liv»,
anspelar troligen på löftet om »kvinnans säd.. Utan detta löfte skulle
hon ha stått där endast som den, som
förde död och undergång över släktet. Nu är hon den som genom sin
säd bringar liv och förlossning åt
mänskligheten.
EVA
gav sin hustru namnet E.
kände sin hustru E.
illfundighet bedrog E.
fOrst skapad och sedan E.

1. Mos. 3:20
4:1

2.Kor.11:3
1. Tim. 2:13

EVANGELIST

Se även: Evangelium, gåva, tjänare,
förkunna, vittna, församling, tjänst,
arbete, apostel, lärare, herde.
Evangelist

Kristi namn, dvs. hans person, egenskaper och gärning, uppenbarade i
Ordet. Guds rike, målet för Guds
frälsningsplan och Kristi verk, dels
såsom en inre, osynlig verklighet,
dels såsom en universell, synlig, är
också en huvudpunkt i evangelistens
förkunnelse, v.12. Till en normal
evangelistgärning hör den övernaturliga, gudomliga stadfästelsen genom
tecken och under, v.6-7,13, jfr Matt.
10:7-8; Mark.16:17-18; Luk.10:9.
Evangelistens tjänst är i motsats
till exempelvis herdens icke permanent, ej bunden till en lokalförsamling. Han färdas från plats till plats,
förkunnande sitt glada budskap. Ett
typiskt exempel på evangelistens gärning utgör Filippus' verksamhet, Apg.
6-8, först i Jerusalem, 6:5, senare i
Samarien, 8:5 f., längre fram »på den
väg, som leder ned från Jerusalem
till Gasa», 8:26 f., därefter i Asdod
och »alla städer» fram till Cesarea,
8:40; 21:8.
I samma mån som innebörden i
ordet evangelium utvidgades till att
innefatta icke blott ett muntligt förkunnande av Kristi budskap utan
även en skriftlig framställning därav,
fick givetvis även titeln evangelist
motsvarande vidare betydelse. Den
kom därvid samtidigt att beteckna
författaren aven skrift med evangeliskt innehåll, sålunda först och
främst dem som skrivit våra fyra
evangelier. Denna utvidgning av ordets betydelse blev dock allmän först
i efterbiblisk tid.
Bruket av titeln evangelist i liturgisk mening, för att beteckna den
som föreläser dagens evangelietext,
är likaledes av senare datum.

därmed stadfäster sitt herradöme, Jes.
40:9-11; 52:7. Gud har övervunnit
aUt motstånd och undanröjt alla hinder för folkets återvändande till löfteslandet. Därför kommer glädjebudskapet till Jerusalem. Genom Israels
profeter skådar man fram emot en
ännu större seger för Gud, den avgörande, slutliga.
Jesus kom och förkunnade uppfyllelsen av de gammaltestamentliga
löftena, men hos honom och senare
hos apostlarna lyftes den upp på ett
annat plan än de vanliga messiasföreställningarna hos folket. Jfr Jesu
programförklaring i Nasarets synagoga, Luk.4: 18 ff. • I dag är detta
skriftens ord fullbordat inför edra
öron», v.2!. Han är glädjebudskapets
fullbordare, v.18. Han besegrar lögnaren och lögnen, Joh.8:36,44, demoner och andra onda makter, KoI.2:15.
På korset besegrar han Satan, Hebr.
2:14; synden och skulden, KoI.2:14.
I uppståndelsen gör han om intet
dödens makt, l.Kor.15. Efter sin himmelsfärd råder han suveränt över
segerns frukter, Apg.2:36; Ef.1 :20-22.
Evangeliets huvudsumma är hos de
tre första evangelisterna evangeliet
om himmelriket eller Guds rike, Matt.
4:17; Mark.I:15; Luk.4:43 m.fI.
ställen.
Det glada budskapet är att »himmelriket är nära». Såväl tanken på
riket som Messias-tanken framspring·
er ur Jesu eget messianska medvetande, som hans förkunnelse, hans
lidande, död och uppståndelse kastar
ljus över.
Till evangeliets budskap hör också
uppmaningen till omvändelse eller
sinnesändring: »Vänden om (sv. övers.
gören bättring), ty himmelriket är
nära», Matt.4:17; Mark.I:15; Apg.
3: 19. Jfr den gammaltestamentliga
uppmaningen till Guds folk Israel att
»helga sig», innan Herren kommer,
2.Mos.19:10--1!. Helgelsen präglades
av förväntan men också av heligt
allvar.
Evangeliets budskap om Kristus
står i oupplösligt sammanhang med
budskapet om vår frälsning. Hans
gärning har släktets frälsning som
mål. Därför upptar detta ämne en
stor del av evangeliet. Detta är icke
endast vad som kunde kallas ett historiskt vittnesbörd. Kristi preexistens
och postexistens insätter hans jordeliv i ett »övernaturligt» sammanhang,
FiI.2:5-11; Kol.1:15-20. Hela hans
liv utgives i en storartad frälsningshandling, där synd, förgänglighet och
död skall övervinnas och ge människan tillträde till en omedelbar gemenskap med Gud, till medborgarskap i Guds rike. Evangeliet är proklamationen av Kristi seger, Ef.3:8-9.
Där det förkunnas, blir denna seger
en verklighet, Rom.8:37; l.Joh.5:4.
Evangelium är »en Guds kraft till
frälsning», Rom.I:16, emedan det ger
den enskilde del i frukten av Kristi
gärning. Därmed blir evangeliet i sin
gång genom världen och ned genom
släktena en uppenbarelse av frälsningen i Jesus Kristus. Det ger vad
det lovar: frigörelse från synd och
skuld och gemenskap med Gud i
Kristus genom den helige Ande, Ef.
2:18.

N.T.
Guds evangelium, Mark.1:14; Rom.
1:1; 15:16; 2.Kor.II:7; l.Tess.2:8;
l.Pet.4: 17. Guds nåds evangelium,
Apg.20:24. Guds ord, l.Tess.2:13.
Guds nådesord, Apg.14:3. Kristi evangelium, Gal.1:7; Fil.1:27. Evangelium
om Guds Son, Rom.7:3,9, om Kristus, 2.Kor.2:12, om Jesus Kristus,
Apg.5:42; Rom.16:25, om Jesus,
Apg.8:35, om Herren Jesus, Apg.11:
20, om Jesus Kristus, vår Herre, Rom.
1:4, om Frälsaren, Luk.2:10,1l, om
Messias, Luk.2:10,1l, om Jesu Kristi
namn, Apg.8:12. Kristi härlighet,
2.Kor.4:4. Kristus, Apg.8:5. Kristi
ord, Ko1.3:16. Vår Herres, Jesu Kristi, ord; l.Tim.6:3.
Evangelium om Guds väldiga gärningar, Apg.2:11. Evangelium om
Guds rike, Matt.4:23; 9:35; Luk.8:1;
Apg.8: 12. Fridens evangelium, Ef.
6:15. Talet om korset, l.Kor.1:18.
Ordet om frälsning, Apg.13:26. Frälsningens evangelium, Ef.I:13. Försoningens ord, 2.Kor.5:19. Sanningens
ord, Ef.I:13; Kol.1:5; Jak.1:18. Evangelii sanning, Ga1.2: 14. Trons ord,
l.Tim.4:6. Ordet om tron, Rom.10:8.
Livets ord, Fi1.2: 16. Det sanna livets
ord, Apg.5:20. Sunda ord, 2.Tim.1:
13. Den goda lärans ord, l.Tim.4:6.
Den lära som hör gudsfruktan till,
!.Tim.6:3. En stor glädje, Luk.2:1O.
Ett evigt evangelium, !'Pet.1:25; Upp.
14:6.
Det skänker
Frälsning, Apg.ll:14; Rom.1:16.
Kraft till frälsning, Rom.1:16; I.Kor.
1:18. Kraft till trons lydnad, Rom.
16:25-26. Liv och oförgänglighet, 2.
Tim.1:10. Ljus, 2.Kor.4:4; 2.Pet.!:
19. Frid, Luk.2: 14; Ef,2: 17. Hopp,
Kol.l:23. Upplysning om Guds och
Kristi härlighet, 2.Kor.4:4-6. Evigt
liv, Tit.1:1-3.
Det förkunnades av
Änglar, Luk.2:10--14: Matt.28:5-6.
Kristus, Matt.4:23; Mark.1:14; Luk.
4:18,21. Lärjungarna, Luk.10:I-ll,
17. Apostlarna, Matt.28:20; Mark.
16:15,20; Luk.9:1,2,6; Apg.5:42. Filippus, Apg.8:40. Församlingsmedlemmar från Jerusalem, Apg.8:4.
Paulus, Apg.9:20,28; 13:1; Rom.1:15;
l.Kor.I:17. Paulus och Barnabas,
Apg.13:5, jämte många andra, Apg.
15:35; 16:17. Apollos, Apg.18:26.
Evangelister, Apg.21:8; Ef.4:11; 2.
Tim.4:5. Profeter, herdar och lärare,
Ef.4: Il.
Det förkunnades för
Judarna först, Luk.24:47; Apg.
13:46; Rom.1 :16. De fattiga, Matt.
11:5; Luk.4:18. De fångna, Luk.4:18.
De blinda, Luk.4:18. De förtryckta,
Luk.4: 18. Hedningar, Apg.10:34 ff.;
13:46. Alla folk, Matt.28:19; Luk.
24:47; Mark.16:15; Kol.1:23. De döda, l.Pet.3:19; 4:6.
De som tar emot det skall
Icke blygas för det, Rom.1: 16; 2
Tim.I:8. Bekänna sig till det, 2.Kor.
9:13. Hålla fast vid det, 2.Tim.3:14,
jfr Gal.1:6,7. Vara det värdiga, Fil.
1:27. Förkunna det för andra, 2.Tim.
4:2. Lida för det, 2.Tim.I:8. Försvara
det, Fil.1:16. Kämpa för det, Fil.1:27;
Jud.v.3. Offra allt för det, Mark.10:
29; l.Kor.9: 12,23. Offra livet för det,
Mark.8:35, jfr l.Tess.2:8.

Evangelist, grek. euanggelistes, betecknar en person, som medför och
överbringar ett gott el. glatt budskap.
Medan verbet euanggelizesthai, förkunna ett gott budskap, förekommer ett
50-tal gånger i N.T. och bl.a. brukas
om Skriften själv, Ga1.3:8, Jesus,
Matt.ll:5, Paulus, Rom.1:15, Filippus, Apg.8:40, de kringspridda troende från Jerusalem, Apg.8:4, möter
man blott tre gånger substantivet
evangelist, i Apg.21:8; Ef.4:11 samt
2.Tim.4:5.
Evangelist i allmän betydelse är
varje förkunnare av Kristi evangelium, 2.Tim.4:5. Jfr uppmaningen
»Predika ordet» i v.2.
Evangelistens gärning i speciell
mening är en av de andliga tjänster,
som den uppståndne och förhärligade
Kristus själv såsom församlingens
Herre instiftat, Ef.4: Il.
Medan apostelns uppgift i den
kristna församlingens tjänst huvudsakligen är grundläggarens och profetens, herdens och lärarens och särskilt består i att främja församlingens
konsolidering, fortbestånd och inre utveckling, tar evangelistens tjänst sikte
på dess expansion. Han bidrar till
församlingens uppbyggelse och utveckling genom nyrekrytering. Hans
funktion är en fortsättning av apostelns; varje apostel är evangelist, men
varje evangelist är icke apostel. Se:
Apostel. Medan herdens och lärarens
tjänst huvudsakligen är inåtriktad,
vänder sig evangelisten utåt, först och
främst tiII dem som lever utanför
Guds och församlingens gemenskap,
till dem som icke känner evangeliet
eller som är likgiltiga eller sökande.
Hans budskap koncentrerar sig omkring Guds frälsning i Kristus, med
förmaning till personlig avgörelse för
Kristus; jfr Apg.8:12. Evangelisten
blir församlingens till omvärlden uträckta hand.
Evangelisten har i sin förkunnargärning som förnämsta verktyg Guds
ord, Apg.8:14, med dess väckande
och nyskapande kraft. Budskapets
centrala innehåll är Kristus, 8:5.

Ordet är en latinsk form av det grekiska euanggelion, som betyder: »ett
gott budskap», .en glädjande kungörelse». I N.T. brukas det för att
karakterisera det kristna budskapet
och användes uteslutande om detta.
Ordet förekommer i flera sammansättningar, men det rör sig alltid om
samma budskap: evangelium om
riket, Matt.4:23, Jesu Kristi evangelium, Mark.I:I, Kristi evangelium, l.
Kor.9:12, Guds evangelium, Mark.
1:14.
De föreställningar, som ligger till
grund för valet av ordet evangelium
för det kristna budskapet, går tillbaka
till G.T. Det gammaltestamentliga
ord, som motsvarar N.T.s euanggelizesthai, förkunna evangelium, är det
hebreiska bisser, bringa bud. Ursprungligen betecknade detta överbringandet a v så väl sorge- som glädjebud. Snart fick termen emellertid
den klart utformade innebörden
»bringa glädjebud».
I första hand brukades ordet om
frambärandet av glädjebud från slagfältet, bud om seger; se exempelvis
2.Sam.18:19 f. Men talesättet överfördes till det andliga området och
fick karaktären av glädjebud om hur
Gud besegrar alla onda makter och

G.T.
Glädjebudskap, 2.Sam.18:19,20,22,
25,27. Gott budskap, l.Kon.1:42;
Jes.52:7. Glädjebud, Jes.52:7. Budskap om frid, Jes.52:7. Budskap om
frälsning, les.52:7. Något som predikas, Jes.53:1.

1) euanggelion, E Uet YY € A lO\)
glatt budskap, evangelium; av: eu,
gott, väl; anggelos, sändebud, budbärare, ängel.
2) euanggelizomai,
förkunna ett glatt budskap, förkunna
evångelium; av: euanggelion, se l.
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EVANGELIST

1) euanggelistes, E Uet Y Y E A lOT ii ~
förkunnare av ett glatt budskap,
evangelist; av: euanggeHzomai, se
Evangelium 2.
EVANGELIST
1 togo vi in hos e.en Filippus Apg.21:8
Ef. 4:11
1 (K.) gav somliga till e.er
1 utfOr en e.s verk
2.Tim. 4:5
EVANGELIUM

Se även: Ord, budskap, Skriften,
lära, testamente, glädje, glad.
Evangelium

EVANGELIUM

Evangelium

Evangelium-Evig
l.Kor.9:18 ordagrant: när jag förkunnar evangelium frampär jag evangeliet (euanggelion) kostnadsfritt.
3) utf. ord.

l predikade för eder Guds e.
2:9
3:2
l vid förkunnandet av e.om K.
l icke äro vår H.J. e.lydiga 2.Tess.l:8
l gm vårt e. kallat eder
2:14
l e. om den salige Gudens l. Tim. 1:11
l bär du ditt lidande för e. 2. Tim. 1:8
11lv fram i ljuset gm e.
1:10
l enligt det e. s. jag förkunnar
2:8
Filem. v.13
l utatår för e.i skull
2 hava för eder predikat e. l. Pet. 1:12
2 e. blev förkunnat jämfäl för döda 4:6
l dem s.icke hörsamma Guds e.
4:17
Upp. 14:6
l han hade ett evig! e.

Guds avbild, har fått evigheten lagd
i sitt hjärta, Pred.3: 11.
En intensifierad form av evighetsbegreppet är »från evighet till evigheb, Ps.90:2; 103:17 m.fl. ställen.
2. N.T.s motsvarighet till 'oläm är
aion, i Matt.12:32; Mark.10:30; Luk.
16:8; 20:35; Rom.12:2; 2.Kor.4:4;
Ef.1:21; Tit.2:12; Hebr.6:5, översatt
med .tidsålder». Vidare brukas ai6n
om en obestämd period i förfluten
tid, Luk.l:70 (övers. forntida), eller
i kommande tid, Mark.ll:14 (negerat uttryck, övers. aldrig någonsin
mer); Matt.28:20 (»intill tidens
ände»); Joh.8:35; l.Kor.8:13 (övers.
för alItid). Ordets egentliga betydeJse
är emelIertid: ändlös tidsålder, evighet.
Två adjektiv ligger till grund för
ordet »evig» i N.T. Det vanligaste år
aionios. Det betecknar evig, utan begynnelse elIer ände, Rom.16:26
(övers. evig), utan begynnelse, Rom.
16:25 (övers. evärdlig), utan slut
Filem.v.15 (övers. för alItid). Exper~
ter menar, att det förhålIer sig med
ai6nios på samma sätt som med aiÖn.
N.T. brukar ordet aiönios ca 70
gånger. På nästan samtliga stäIIen
står ordet i förbindelse med Gud elIer
gudomliga fakta angående hans frälsningsverk och livet på den andra
sidan. Gud är evig, Rom.16:26, hans
välde är evigt, l.Tim.6:16. Kristus,
Guds Son, är evig, Hebr.7:24; 13:8,
och Anden likaså, Hebr.9:14. Det
himmelska arvet är evigt, Hebr.9:15,
härligheten, 2.Tim.2:1O; l.Pet.5:10,
boningen i himmelen, 2.Kor.5:1, jfr
Luk.16:9, de ting som icke synas, 2.
Kor.4:18, evangeliet, 1.Pet.l:25; jfr
Upp. 14:6, förlossningen i Kristus,
Hebr.9:12, frälsningen, Hebr.5:9, hugnaden, 2.Tess.2:16, förbundet, Hebr.
13 :20, riket, 2.Pet.1: Il, livet på andra
sidan, Matt.25:46. Det är alIdeles
tydligt, att »evig» i alIa dessa samman~ang används i absolut mening
och Innebär ändlöshet. Sju gånger används ordet på tal om den orättfärdiges eviga lott och tillstånd: evig
synd, Mark.3:29, evig dom, Hebr.6:2,
evigt straff, Matt.25 :46, evigt fördärv, 2.Tess.1:9, evig eld, Matt.18:8;
25:41; Jud.v.7. I Matt.25:46 används
ai6nios både om de orättfärdigas
eviga straff och de rättfärdigas eviga
liv. Ordet har uppenbarligen också
på dessa stäIIen samma absoluta betydelse av ändlöshet.
Ett annat ord, aidios, med samma
betydelse som ai6nios, dvs. alItid
varande, evig, utan begynnelse elIer
ände, förekommer på två stä lIen i
N.T. Betecknande nog karakteriserar
det ena Guds eviga, absoluta makt
och gudomshärlighet, Rom.l:20, och
det andra syndens ändlösa, eviga konsekvens, Jud.v.6.
Ordet »evig. användes således både
i G.T. och N.T. i absolut mening om
både frälsning och förtappelse, dvs.
ett tilIstånd utan slut.

sprungIigen helt enkelt tid, tidsålder,
en lång tidsperiod, och det hebreiska
'oläm är ett tidsbegrepp. I Bibeln
anses således evigheten alItid tillhöra
tidens kategori. Uttrycket .i evigheternas evigheter» (eis tOllS ai6nas t6n
aiÖnön), 2.Tim.4:18; Hebr.13:21; l.
Pet.4:p; 5:11, skulIe ju vara meningslöst, om ai6n inte var ett tidsbegrepp.
I motsats till all filosofi, stälIer
kristendomen tidskategorien i centrum. Nästan alla grundbegrepp bestämmes ifrån denna: uppenbareJsen,
frälsningen, försoningen, lagen, evangelium; allt har skett i tiden och kan
inte tagas bort från tidskategorien.
Enligt Bibeln går historien mot ett
mål: Guds rike skal! komma som en
avslutning på vår världs tidsförlopp.
Gud är tidens och historiens Gud.
AlIa utornbibliska religioner och livsåskådningar uppfattar däremot de
grundläggande värdena som tidlösa,
överhistoriska. Tiden får ej positiv
betydelse, utan den ses endast som
ett oavlåtligt kretslopp. Kristendomen
tänker sig evigheten som en oändligt
lång tid. Det platonska evighetsbegreppet bör därför hållas utanför
bibeltolkningens ram.
4. Uttrycket .evig. får i N.T. vid
sidan av den kvantitativa betydelsen:
oändlighet i tid, även en kvalitativ
innebörd: frihet från varje begränsning, oändlig fullhet. Ett exempel på
detta har vi i Jesu ord: .och detta
är evigt liv, att de känna dig, den
ende sanne Guden, och den du har
sänt, Jesus Kristus», Joh.17:3. I detta
inrymmes livsgemenskap: att .känna
den Sanne., l.Joh.5:20, vilket förutsätter, att man är .i den Sanne.·
vidare livsdelaktighet och livsidentitet:
Fi1.3: 10-11. Att skilja dessa betydelser från varandra i avsikt att eliminera elIer ändra Skriftens lära om de
eviga straffen, innebär ett övergrepp
mot sanningen.

EVANGELIUM
l (J.) predikade e. om riket Matt. 4:23
l J.predikade e.om riket
9:35
l detta e.om riket .• predikat
24:14
l Varhelst detta e. bliver predikat 26:13
l Detta är begynnelsen ave. Mark. 1:1
l J.predikade Guds e.
1:14
1:15
l gören bättring, tron e.
l mister sitt liv för e.i skull
8:35
l ingen s.för e.i skull övergivit
10:29
l e.måste först bliva predikst
13:10
l Varhelst e. bliver predikat
14:9
16:15
l prediken e.för allt skspat
Luk. 3:18
2 (Johannes) förkunnade e.
2 förkunna e. om Guds rike
4:43
2 förkunnade e.om Guds rike
8:1
2 förkunnade e. och botade sjuka
9:6
2 förkunnas e. om Guds rike
16:16
20:1
2 då han förkunnade e.
2 förkunna e.om KJ.
Apg. 5:42
2 kringspridda •• förkunnade e.i ord 8:4
2 s. förkunnade e. om Guds rike
8:12
8 :25
2 e. i många samaritiska byar
2 förkunnade för hm e.om J.
8:35
2 förkunnade e. i alla städer
8:40
2 för dem förkunnade e.om H.J.
11:20
2 där förkunnade de e.
14:7
2 vi förkunna för eder e.
14:15
14:21
2 förkunnade e. i den staden
l hedningarna få höra e.i ord
15:7
2 förkunnade e.i ord från H.
15:35
2 Gud ksllat oss att förkunna e.
16:10
2 (Paulus) förkunnade e. om J.
17:18
l att vittna om Guds nåds e.
20 :24
l avskild att förkunna Guds e.Rom. 1:1
1:3
3 e.om(Guds) Son
3 e.om JK., vår H.
1:4
l förkunnare ave. om hans Son
1:9
2 villig att förkunna e. också tör
1:15
1:16
l Ty jag blyges icke för e.
l enligt det e.jag förkunnar
2:16
10:16
l icke alla hava blivit e.lydiga
l Se vi på e., så äro de hs ovänner 11:28
l prästerlig förvaltare av Guds e. 15:16
15:19
l överallt förkunnat e.om K.
15:20
2 icke förkunna e.,där K.namn
1 enligt det e. jag förkunnar
16 :25
2 sänt mig att förkunna e. l. Kor. 1:17
l i KJ. gm e.födde eder till liv
4:15
l icke ngt hinder i vägen för K. e.
9:12
l s.förkunna e. hava uppehälle av e.9:14
2 om jag förkunnar e.
9:16
2 ve mig,om jag icke förkunnade e. 9:16
2 förkunnar e .• utan kostnad
9:18
9:18
l rättighet ss. förkunnare ave.
9:23
l allt gör jag för·e.i skull
l e.s. jag förkunnade för eder
15:1
l att förkunna e.om K.
2. Kor. 2:12
4:3
l om vårt e. nu är bortskymt
4:4
l sken s.utgår från e.om K.
l prisas för sitt nit om e.
8:18
9 :13
l bekännen eder till K. e.
l med e.om K.hunnit fram
10:14
2 förkunna e. i trakter bortom eder 10:16
l om I undfån •• ett annat slags e. 11:4
l för intet förkunnade Guds e.
11:7
l vänden eder till ett nytt e.
Gal. 1:6
3 Likväl är detta icke ngt annat e. 1:7
l s. vilja förvända K. e.
1:7
2 om ngn •• förkunnar e. i strid
1:8
2 förkunnar e. i strid mot
1:9
l det e.s.har blivit förkunnat
1:11
1:16
2 bland hedningarna förkunna e.
2 (Paulus) förkunnar nu e. om tro
1:23
2·2
l det e. s. jag predikar
l e.i sanning skulle bliva bevarad
2;5
l betrodd med att förkunna e.
2:7
l icke vandrade enligt e.i sanning
2:14
4:13
2 kom .att förkunna e. för eder
l sanmngens ord •• frälsnings e. Ef. 1:13
3:6
l delaktiga i löftet gm e.
2 för hedningarna förkunna e.
3:8
l beredvillighet s.fridens e.giver 6:15
l frimodigt kungör e.i hemlighet
6:19
l deltagit i arbetet för e.
Fil. 1:5
l försvarar och befäster e.
1:7
l snarare länt till e.i framgång
1:12
1:16
l jag är satt till att försvara e.
1:27
l vandel s. är värdig K. e.
l endräktigt kämpen •• för tron på e. 1:27
2:22
l med mig har verkst i e.i tjänst
l jämte mig kämpat i e.i tjänst
4:3
4:15
l under e.i första tid
l gm sanningens ·ord i det e.
Kol. 1:5
l hopp s. tillbjudes oss i e.
1:23
1:23
3 det e. s. I haven hört
l vårt e.kom icke med ord l. Tess. 1:5
l förkunna för eder Guds e.
2:2
l värdiga att få e. oss betrott
2:4
2:8
l göra eder delaktiga av Guds e.

1. G.T.s vanligaste ord för .evig» och
.evighet» är 'oläin med avledningar.
Grundbetydelsen är: hemlig, dold; jfr
2.Kon.4:27; Ps.10:1 (hif. av 'älam
övers. fördölja). Som tid,sbegrepp vi:
sar ordet hän till en tidpunkt bortom
det förnuftsmässiga, en obegränsad,
obestämd och okänd period i svunnen eller kommande tid. Ordet
rymmer likaledes begreppet kontinuitet. Efter sammanhanget översättes
det med ord som: fordom, forntida
alltid, evig, evinnerligen, evärdlig'
evärdligen.
'
G.T. använder ofta orden evig,
evighet i relativ betydelse. Karaktären av den sak det i vart tillfälle
gäller och förhållandena i förbindelse
härmed, anger dess varaktighet. Så
användes ordet 'oläm i t.ex. Job 20:4.
När det här säges, att .så har varit
från evig tid., tillfogas förklarande:
»från den stund då människor sattes
på jorden.. 'Oläm förekommer på
samma sätt i uttryck som »forna tider., Jos.24:2; Jer.28:8, »Iång tid.,
Jes.42:14 etc. Samma relativa betydelse får 'oläm i tidsuttryck som
gäller framtiden, t.ex. i förbindelse
med gudomliga institutioner i Israels
religiösa eller sociala liv osv., jfr t.ex.
2.Mos.12:14; 31:16; 5.Mos.15:17· 1.
Krön.16:17; 2.Krön.7:16; Ps.I05;1O.
Guds förbund med allt levande efter
syn~afloden kallas i denna mening
• eVIgt» , 1.Mos.9:16, och naturens
mäktiga representanter, bergen, benämnes i relativ mening som »de
uråldriga bergen. och _de eviga höjderna», Hab.3:6.
Vid sidan härav använder G.T.
termerna evig, evighet i absolut betydelse. Så är t.ex. fallet, när det talas
om Guds existens, 5.Mos.32:40; Ps.
90: 1-2, i motsats till människans
korta, hastigt flyktande jordelivs tillvaro; vidare om Guds egenskaper,
hans makt och upphöjdhet över allt
skapat, jfr 1.Mos.21:33; 5.Mos.33:27;
Jes.40:28; 57:15, hans ära, Ps.I04:31.
Gud är i absolut mening evig i sitt
förhållande till människorna. Han är
ett evigt ljus för sitt folk, Jes.60: 19,
han är en evig konung, 2.Mos.15:18,
hans välde är evigt, Dan.4:34; 7:14;
jfr Ps.145:13; 10:16; Jer.1O:10; Mika
4:7. Hans kärlek är evig, Jer.31:3,
hans nåd är evig, Ps.I06:1; 107:1;
138:8; Jes.54:8; Hos.2:19, hans trofasthet likaså, Ps.146:6 b, men även
hans vrede över synden och dess redskap, MaU:4. Evig är också hans
frälsning, Jes.45:17; 51:6, och hans
rättfärdighet, Dan.9:24, hans nya förbund, Jes.55:3; 61:8; Jer.32:40; Hes.
37:26. Messias, den utlovade frälsaren, kallas .Evig fader», Jes.9:6. Guds
ord är evigt, Jes.40:8. Människan,

3. Filosofen Platon menar, att tid och
evighet är varandras motsatser. Man
kan enligt honom inte tala om att
evigheten varar, upphör elIer inte
upphör, ty tiden är upphävd i evigheten. Den finns inte mer. Men enligt
Bibeln är tid och evighet ingalunda
motsatser, tvärtom. Motsatsen tiII det
eviga är det som förgår, 2.Kor.4:1718; l.Joh.2:17; Hebr.7:23-25. Skillnaden mellan det timliga och det
eviga är således den, att det förra tar
slut, medan det senare förblir. Begreppen tid och evighet ligger i Bibeln
nära varandra. Detta finner man redan vid ett rent språkligt betraktande.
Det grekiska ordet aiÖn betyder ur-

Gud är evig
Herren, den evige Guden, LMos.
21:33; Rom.16:26. Herren är en evig
Gud, Jes.40:28. Från evighet till evighet är du, o Gud, Ps.90:2.
Guds rike är evigt
Ditt rike är ett rike för alIa evigheter, Ps.145:13. Gud håller sin stad
vid makt till evig tid, Ps.48:9. Herren
är en evig konung, Jer.l0:1O; l.Tim.
1:17. Han tronar till evig tid, Jes.
57:15.
Guds nåd är evig
Herrens nåd varar från evighet till
evighet, Ps.103:17. Hans nåd varar
evinnerligen, Ps.I06:1; 107:1; 118:1.
Härnere råda hans eviga armar, 5.
Mos.33:27.
Kristus är evig
Densamme i går OI;h i dag, så ock
i evighet, Hebr.13:8, ffr 1:8; Jes.9:6.
Han lever i evigheternas evigheter,
Upp.1:18.
Den helige Ande är evig
Hebr.9:14.
Evigheten
är av Gud lagd
människornas
hjärtan, Pred.3: 11.
Eviga gåvpr
Ett evigt evangelium, Upp.14:6;
l.Pet.l:25. Evig hugnad, 2.Tess.2:16.
Evigt arv, Hebr.9:15. Evigt förbund,
Hebr.13:20. Evigt liv, Joh.17:3; Tit.
1 :2; Jud.v.21. Evig frälsning, Hebr.
5:9. Evig härlighet, l.Pet.5: l O.
De ogudaktigas eviga lott
Evig synd, Mark.3:29. Evig eld,
Matt.18:8; 25:41; Jud.v.7. Evigt straff,
Matt.25:46; Upp.20:1O. Evigt fördärv,
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EVI
hepr. önskan. En midjanitisk konung
(hövding). 4.Mos.31:8; Jos.13:21.
EVIG

Se även: Alltid, begynnelse, eld, evinnerlig, ~värdlig, Gud, himmel, härlighet, KrIStus, liv, odödlighet, oförgäng!!g, ovansklig, straff, tid, uppståndelse,
ande.
Evig, evighet, evinnerlig

Evig

Evig

1) 'olåm, C1? iv
något dolt el. hemligt; förborgad el.
avlägsen tid, forntid el. framtid; obestämd el. obegränsad tid, evighet;
tidrymd, tidsålder; värld; av: 'älam,
gömma, dölja, hemlighålla. När ordet
syftar på timliga ting el. avser det
jordiska livet, betecknar det en mycket lång tid: alla ens livsdagar, så
länge jorden står osv. Då det används
om Gud el. tillvaron på andra sidan
döden, uttrycker det en obegränsad
tid. Se: Evinnerligen 1, Evärdig 1.
2) 'ad-'olåm, C1? iv - 1)1
till e~ighet; öv;rs. till (för) evig tid;
prep. 'a!!, till, ända till; 'oläm, se 1.
Se: Evinnerligen 3, Evärdlig 2.
3) 'ad-M'olåm, C1~ ivO
ända till evigheten, övers. till (för)
evig tid; prep. 'a!!, se 2; best. form
av 'oläm, se 1.
4) /e'olåm, C1? iV?
till evighet; Över~. till (för) evig tid,
för evigt, i evighet; prep. Ii!, till, för;
'oläm, se 1; i 2.Krön.33:7 li!'e1om.
I Hes.26:21 står Ii!'oläm i nekad sats,
övers. aldrig i evighet. I Ps.111:8; 148:6
föregås Ii!'oläm av lä'a!! (se 18), övers.
för alltid och för evigt. Se: Evinnerligen 2, Evärdlig 3.
5) 'adll'olåm, C1?iV? 'E
ända -till evighet; öv~rs. till evig tid,
för evigt; prep. 'a!!, se 2, och Ii!, se 4;
'oläm, se 1.
6) 'olåmim, C1'~? iv
tidsåldrar; evigheter; plur. av 'oläm,
se 1. Se: Evinnerligen 6.
7) 'olam wa'iiI!, 'p' l C1~ iv
evighet och beständighet, för evigt
och beständigt; övers. till evig tid;
'oläm se l' we och' 'äd = 'ad se 17
Se: E~inne~lige~ 4.' -'
.
8) me'olam, C1~'lVt?
av (från) evighet; prep. me = min,
se 9; 'oläm, se 1.
9) min-M'olam, C1? iVQ - 1 ~
av (från) evighet; prep. min, av, från,
ur; best. form av 'oläm, se 1.
10) mehå'olåm, C1? iv~
av (från) evighet; se 8 och 9.
11) 'atj-'oleme atj,'v.. ~? i v - '11
ända till evighets evigheter; i Jes.
45: 17 i nekad sats, övers. aldrig i
evighet; prep. 'a!!, se 2; 'oleme, st.
cstr. av 'olämim, se 6; subst. 'ag,
se 17.
12) 'alam, C1?~
aram. = hebr. 'oläm, se 1.
13) 'ad-'atemå', K~?~ ,~
ända till evighet; övers. till (för) evig
tid; prep. 'a!!, se 2; 'älemä', emfatisk
form av aram. 'ä1am, se 12.

14) min-'ällmii', ~,?,~ - 1 l.?
av (från) evighet; prep. min, se 9;
'äli!mä', se 13.
15) le"ålemin, 1'r?
till el. för evigheter; i Dan.2:44 i
nekad sats, övers. aldrig i evighet;
prep. Ii!, till, för; 'ä1i!min, plur. av
'ä1am, se 12. Se: Evinnerligen 9.
16) 'ad 'ålam 'älemajjå',
ända till evigheters evighet; prep. 'a!!,
se 2; 'ä1am, se 12; 'ä1emajjä', emfatisk
form av 'ä1emin, plur. av 'älam.
17) 'af!, ,~
beständighet, varaktighet, evighet.
18) lå'ad, ,
till evighet; övers. till (för) evig tid;
prep. Ii!, till, för; 'a!!, se 17. Se: Evinnerligen 11.
19) minni-'af!,'2 - ' ~ ~
från evighet, från evig tid; prep.
minni min, se 9; 'a!!, se 17.
20) 'af!e-'a!f, ,~ - 'J~
ända till evig tid; prep. 'a!!e, till, ända
till, jfr 2; 'a!!, se 17.
21) n~aQ, n~~.
glans, härlighet; beständighet, varaktighet; evighet; av: [n~al}.], bestå.
Se: Evinnerligen 12.
n~ ~~
22) IlnelaQ nelaMm, CI 'I!~
för evigheters evighet; i Jes.34:10 i
nekad sats, övers. aldrig i ~vighet;
prep. Ii!, till, för; m~~al}.,= n~aI}., se
21; ni!~äl}.im, plur. av n~aI}..
23) ledor wå!for, i, l i'?
för släkte efter (eg. och) släkte, från
släkte till släkte; från tid till tid; i
Ps. 10:6 övers. i evighet; prep. le, till,
för; dor, släkte, generation; tidsepok,
period, tid.
24)aion, Cl.1WV
tid; lång tid, evighet; tidsålder; värld;
grek. motsvarighet till hebr. 'oläm,
se 1. I l.Tim.1:17 står ordet i gen.
plur., i 2.Pet.3:18 i gen. sing.
25) aionios, CI. i J, V l o C;
obegränsad, varaktig, evig; av: aiÖn,
se 24. Se: Evärdlig 6.
26) eis aiona, e:\ C; CI. t Gi v CI.
till (i) evighet; övers. till evig tid, i
evighet; prep. eis och ack. av aiÖn,
se 24.
27) eis ton aiona,
ordagrant: till evigheten; övers. till
evig tid, i evighet; prep. eis och best.
form ack. av aiÖn, se 24. Se: Evinnerligen 14.
28) eis tOltS aionas,
ordagrant: till evigheterna; övers. till
evig tid; prep. eis och ack. plur. av
aiÖn, se 24. lJud. v.2S står: eis pantas
tOllS aiÖnas, övers. i alla evigheter.
29) eis tOltS aionas ton aionön,
till evigheternas evigheter; prep. eis
samt ack. och gen. plur. av ai6n, se 24.
30) tou aionos ton aionön,
evigheternas evighets; gen. sing. och
plur. best. form av ai6n, se 24. I Ef.
3:21 står det ordagrant: till evigheternas evighets alla släkten.
31) eis aionas aionön,
till evigheters evigheter; prep. eis samt
ack. och gen. plur. av aiÖn, se 24.
32) ap' aionos, å 71' CI. t Gi v o C;
av (från) evighet; prep. apa och gen.
av aiÖn, se 24.
33) aidios, å'1 Q l o ~
förblivande, bestående, evig; av: ael,
alltid.
34) Tit.1:2 ordagrant: i hopp om
evigt liv, vilket Gud, som icke ljuger,
har utlovat.
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2.Tess.1:9. Eviga bojor, Jud.v.6. Evig
dom, Hebr.6:2.
Ting som evigt består
1) Kristi namn, Ps.72:17,19. 2)
Kristi ord, l.Pet.1:2S. 3) Kristi tron,
Hebr.1:8. 4) Kristi prästadöme, Hebr.
7:24. 5) Guds kärlek i Kristus, Rom.
8:39, jfr Jer.31:3. 6) Guds folks konung, l.Tim.1:17. 7) De saligas regerande med honom, Upp.22:S.
_För evig tid-, l.Krön.17.
1) En tron för evig tid, v.12,14.
2) En makt för evig tid, v.14. 3) Ett
folk för evig tid, v.22. 4) Ett tal för
evig tid, v .23. 5) Ett namn till evig
tid, v.24.
Ordet _evig_ i Hebreerbrevet
1) Evig frälsning, 5:9. 2) Evig dom,
6:2.3) Evig förlossning, 9:12. 4) Evig
ande, 9:14. 5) Evigt arv, 9:15. 6)
Evigt förbund, 13:20.
EVIG

-'l!

-
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=
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EVIG
l f'årbund •• för e.a tider
l. Mos. 9:12
9:16
l tänka på det e.a f'årbund
1 ett e.t förbund
17:7
1 betygat ss. ett e.t förbund
17:13
17:19
1 (Gud:) ett e.t f'årbund,
l åkallade den e.e Gudens namn 21:33
l upp till de e.a höjdernas
49:26
l fira .. ss. e.t förbund
2. Mos. 31:16
3. Mos. 24:8
l gärd •• till e.t förbund
2 gå dig väl •• till e. tid
5. Mos. 12:28
2 efterkommande till e. tid
28:46
2 f'år oss och våra barn till e. tid 29:29
l de e.a höjdernas ädlaste frukt 33 :15
l härnere råda hs e.a armar
33 :27
4 förbund med eder till e. tid Dom. 2:1
2 domare .. till e.tid
l. Sam. 3:13
2 konungadöme •• för e. tid
13 :13
20:23
2 är H. vittne .. till e. tid
2 H. vare vittne •• till e. tid
20:42
2 konungatron för e. tid
2. Sam. 7 :13
2 beståndande inför dig till e.tid
7:16
7 :16
2 din tron •• befäst f'år e. tid
7 :24
2 till ett folk för e. tid
7:25
2 uppfyll nu,H.Gud,f'år e.tid
2 ditt namn bliva stort till e. tid
7 :26
2 icke vika Ifrån ditt hus till e. tid 12:10
2 nåd mot David •• till e. tid
22:51
l upprättat •• ett e.t förbund
23:5
4 blod komma .. för e.t
l. Kon. 2:33
2 skall H. giva frid till e. tid
2:33
2:45
2 befäst inf'år H. till e. tid
6 där du må förbliva till e. tid
8 :13
2 fästa mitt namn f'år e. tid
9:3
4 efterkommande för e.tid 2.Kon. 5:27
4 fästa mitt namn f'år e. tid
21:7
l för l.till ett e.t förbund l. Krön. 16:17
2 befästa hs tron för e. tid
17 :12
3 vid makt f'år e.tid
17:14
17:14
2 hs tron befäst för e.tid
2 ett folk åt dig för e. tid
17 :22
17 :23
2 må bliva fast för e. tid
2 ditt namn bliva stort till e.tid 17:24
2 konungatron över l. får e. tid
22:10
5 boning I Jerusalem till e.tid
23:25
5 befästa hs konungamakt för e.t 28:7
6 du må förbliva till e. tid 2. Krön. 6:2
2 mitt namn vara där till e. tid
7 :16
4 konungadömet över l. f'år e. tid 13:5
4 åt Abrahams säd för e. tid
20:7
4 s. han har helga1 för e. tid
30:8
4 mitt namn vara till e. tid
33:4
4 vill jag fästa mitt namn för e. 33:7
18 med bly f'år e. tid inprägl. Job 19:24
19 så har varit från e. tid
20:4
4 skall Icke vackla till e. tid Ps. 15:5
2 nåd mot David och hs säd till e. 18:51
24:7
l höjen eder, l e.a dörrar
24:9
l höjen dem, l e.a dörrar
3 bär dem till e. tid
28:9
2 den vid makt till e. tid
48:9
4 lösen •• icke betalas till e. tid
49:9
18 lOVSjunga ditt namn till e.tld
61:9
21 den plats där e.förödelse råder 74:3
78:66
l e. smälek lät han komma
4 jorden, s. han bar grundat för e.t 78:69
20 förskräckas till e. tid
83 :18
l För e. tid skall nåd byggas upp 89:3
2 befästa din säd för e. tid
89:5
89:30
18 låta hs säd bestå till e. tid
20 till deras fördärv för e. tid
92:8
104:5
7 icke vacklar till e. tid
l för l. till ett e.t förbund
105:10
2 rättfärdighet .. för e.tid
106:31
4 Du är en präst till e. tid
110:4
4 De stå fasta för e.t
111:8
4 stadgat sitt förbund för e. tid 111:9
112:6
4 icke vackla till e. tid
l· rättfärdige •• i e. åminnelse
112:6
2 Välsignat vare H. namn till e. 113:2
2 lova H.från nu och till e.tid
115:18
119:28
4 tillhöra mig för e. tid
4 vittnesbörd till min e.a arvedel 119 :111
4 en e. rättfärdighet
119:142
4 stadgat dem för e. tid
119:152
121:8
2 H. skall bevara.. till e. tid
2 H.omhägnar sitt folk till e.tid 125:2
2 Hoppas på H.,till e.tid
131:3
20 till e. tid sitta på din tron
132:12
20 (Sion) min vilostad till e. tid
132:14
133:3
3 liv till e. tid
139:24
l led mig på den e.a vägen
148:6
4 plats för alltid och för e.t
Pred. 12:5
l mskan fara till sin e.a
2 från nu och till e. tid
Jes. 9:7
l brutit det e.a förbundet
24:5
20 Förtrösten på H. till e. tid
26:4
6 ty H.är en e.klippa
26:4
2 till grotthålor för e. tid
32:14
32:17
2 med trygghet till e. tid
33:14
l vem kan bo vid en e.glöd
34:17
2 till e. tid •• till besittning
35:10
l e. glädje skall kröna deras
1 Vet du .. att H. är en e. Gud
40:28
6 frälst gm H. med en e. frälsning 45:17
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l e. glädje kröna deras huvuden
51:11
l med e. nåd vill jag förbarma
54:8
l sluta med eder ett e.t förbund 55:3
l ett e.t tecken,s.ej skall plåDas 55:13
l jag skall giva dem ett e.t namn 56:5
57:15
17 han s.tronar till e.tid
59:21
2 från nu och till e. tid
l H. skall vara ditt e.a ljus
60:19
60:20
l H. skall vara ditt e.a ljus
l e. glädje skola de undfå
61:7
l (H.) skall sluta ett e.t f'årbund 61:8
l så gjorde sig ett e.t namn
63:12
65:18
20 l skolen•• jubla till e. tid
Jer. 10:10
l H. är en e.konung
17:4
2 den skall brinna till e. tid
l de skola drabbas ave. blygd
20:11
1 hennes liv vara hsvande för e.t 20:17
l låta en e. smälek komma
23:40
l och en e. blygd •• icke förgäten 23 :40
l med e. kärlek har jag älskat
31:3
l sluta med dem ett e.t förbund
32:40
l hålla fast vid H. i ett e.t förbund 50:5
1 skola de somna In i en e.sömn 51:39
l de skola somna in i en e. sömn 51:57
4 H. f'årkastar Icke f'år e. tid Klag. 3:31
l upprätta ett e.t förbund
Hes. 16:60
l (filist6erna) i sin e.a fiendskap 25:15
2 tagit en ände .. till e. tid
27:36
2 Du tog en ände .. f'år e. tid
28:19
35:5
l hyst en e.fiendskap mot l.
2 få bo där .. till e. tid
37:25
l ett e.t förbund .. skall det vara 37:26
12 Hs rike är ett e.t rike
Dan. 3:33
12 den Högste •• välde ett e.t välde 4:31
12 Hs välde är ett e.t välde
7:14
13 taga i besittning för e. tid
7 :18
12 Dess rike skall vara ett e.t rike 7:27
9:24
6 en e. rättfärdighet framhavd
l uppvakna, somliga till e.t liv
l och somliga till .• e. blygd
12:2
4 trolova mig med dig för e. Hos. 2 :19
4 bliva utrotad till e. tid
Ob. v.10
4 bommar .. bakom mig för e.t Jona 2:7
2 från nu och till e. tid
Mika 4:7
l de e.a höjderna sjunka ned Hab. 3:6
Sef. 2:9
2 en ödemark till e. tid
25 kastas i den e.a elden
Matt. 18:8
25 göra för att få e.t liv
19:16
25 få e.t liv till arvedel
19:29
25 Gån bort till den e.a elden
25:41
25 skola gå bort till e.t straff
25 :46
25 men de rättfärdiga till e.t liv
25:46
25 utan skyldig till e. synd
Mark. 3:29
25 att få e.t liv till arvedel
10:17
25 i den tillkommande •• e.t liv
10:30
28 konung .. till e. tid
Luk. 1:33
27 mot (Abrahams) säd till e. tid
1:55
25 vad skall jag göra för att få e.t 10:25
25 taga emot eder i e.a hyddorna 16:9
25 göra för att få e.t liv
18:18
25 i tillkommande tidsåldern e.t liv 18:30
25 i hm hava e.t liv
Joh. 3 :15
25 tror på hm skall •• hava e.t liv
3:16
25 tror på Sonen, han har e.t liv
3:36
25 vatten springer upp med e.t liv 4:14
25 samla in frukt till e.t liv
4:36
25 s.hör •• och tror •• har e.t liv
5:24
25 menen eder i dem hava e.t liv
5:39
25 mat s. bar med sig e.t liv
6:27
25 han skall hava e.t liv
6 :40
25 Den s. tror, hsn hsr e.t liv
6:47
27 så skall han leva till e. tid
6:51
25 han har e.t liv
6:54
27 han skall leva till e. tid
6:58
25 Du hsr det e.a livets ord
6:68
25 (J.:) jag giver dem e.t liv
10:28
25 hatar sitt liv •• skall hsva e.t liv 12:25
25 hans bud är e.t liv
12:50
25 han skall giva e.t liv åt alla dem 17:2
25 e.t liv, att de känna dig
17:3
25 värdiga det e.a livet
Apg. 13:46
25 beskärt att få e.t liv
13 :48
Rom. 1:20
33 (Guds) e.a makt
25 E.t liv skall han giva åt dem
2:7
25 utöva sitt välde till e.t liv
5:21
25 änden bliver •• e.t liv
6:22
25 gåva s. Gud giver är e.t liv
6:23
25 e.e Gudens befallning kungjord 16 :26
25 en e.boning i himmelen 2. Kor. 5:1
25 skall av A.skörda e.t liv
Gal. 6:8
25 straffade med e.t fördärv 2.Tess.1:9
25 i nåd berett en e.hugnad
2:16
25 tro på hm •• vinna e.t liv l. Tim. 1:16
25 sök a1t vinna det e.a livet
6:12
25 Hm vare ära och e.t välde
6 :16
25 och därmed e.härllghet 2. Tim. 2:10
25 finnes ett hopp om e.t liv
Tit. 1:2
34 ty e.t liv bar Gud utlovat
1:2
25 för att vi skulle få e.t liv
3:7
27 Du är en präst till e.tid Hebr. 5:6
25 (K.) upphovet till e.frälsning
5:9
25 undervisning om •• en e.dom
6:2
27 överstepräst •• till e. tid
6:20
27 Du är en präst till e. tid
7 :17,21
27 (J.)förbllver till e.tid
7:24
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Evig fader-Evärcllig

EVINNERLIGEN
Se även: Evig, evighet, alltid, evärdlig, odödlig.

EVINNERLIGEN
1. Mos. 3:22
2 och så leva e.
2 skall vara mitt namn e. 2. Mos. 3 :15
5 H. är konung alltid och e.
15:18
2 skulle gå dem väl e.
5. Mos. 5:29
2 Så sant jag lever e.
32:40
3 oskyldiga inför H. e.
2. Sam. 3:28
7 :29
2 förbliver e. inför dig
2 bliva välsignat e.
7 :29
1. Kon. 1:31
2 Må kon. David leva e.
2 din konungatron över r. e.
9:5
10:9
2 därfor att H. älskar I. e.
2 Tänken e.påhs förbund 1.Krön.16:15
2 ty hans nåd varar e.
16:34
16:41
2 att hans nild varar e.
2 att det förbliver e. inför dig
17 :27
17:27
2 det är välsignat e.
11 då förkastar (H.) dig e.
28:9
2 Gud ,låt e. ditt folks hjärtas håg 29:18
2 därför att hs nild varar e.2.Krön. 5:13
7:3
2 därför att hs nild varar e.
2 tacka •• att hs nåd varar e.
7:6
9:8
2 hålla det vid makt e.
2 Tacken H., ty hs nåd varar e.
20:21
2 (H.) nåd varar e.över I.
Esr. 3:11
2 Må konungen leva e.
Neh. 2:3
Ps. 5:12
2 e.må de jubla
5 utplånat for alltid och e.
9:6
9:8
2 H. tronar e.

11 hopp ej varda om intet e.
9:19
4 H. är konung alltid och e.
10:16
2 beskydda dem .• e.
12:8
16:11
12 ljuvlighet i din högra hand e.
11 H.fruktan är ren och består e. 19:10
4 långt liv alltid och e.
21:5
21:7
11 bliva till välsignelse e.
11 edra hjärtan skola leva e.
22:27
23:6
13 åter fä bo i H.hus, e.
2 H.tronar ss. konung e.
29:10
2 H.. jag vill tacka dig e.
30:13
2 Men H. råd består e.
33:11
37 :18
2 deras arvedel skall bestå e.
2 så skall du få bo kvar e.
37 :27
37:28
2 e.bliva de bevarade
11 besitta landet och bo däri e.
37:29
2 stå infor ditt ansikte e.
41:13
44:9
2 ditt namn prisa vi e.
2 se vi att Gud välsignat dig e.
45:3
4 din tron förbliver alltid och e. 45:7
45:18
5 lova dig, alltid och e.
48:15
4 sildan är Gud, alltid och e.
49:12
2 att deras hus skola bestå e.
4 förtröstar pä Guds nild •• e.
52:10
2 Jag skall e. tacka dig
52:11
6 Låt mig bo i din hydda e.
61:5
61:8
l sitta pä sin tron infor Gud e.
66:7
l Gm sin makt råder han e.
2 Hs namn förblive e.
72:17
72:19
2 lovat vare hs härliga namn e.
73 :26
2 är dock Gud •• min del e.
75:10
2 jag skall förkunna det e.
7 Skall då H. förkasta e.
77:8
2 vi vilja tacka dig e.
79:13
81 :16
2 hs folks tid skulle vara e.
2 Vill du då vredgas på oss e.
85:6
86:12
2 Då vill jag•• ära ditt namn e.
l sjunga om H. nådegärningar e. 89:2
2 bevara min nåd åt hm e.
89:29
2 (Davids) säd skall förbliva e.
89:37
1 skall (Davids tron) bestå e.
89:38
89:53
2 Lovad vare H. e.
2 du, H.. är hög e.
92:9
13 helighet höves ditt hus, H .. e.
93:5
100:5
2 hans nild varar e.
2 Men du, o H., tronar e.
102:13
2 (H.) behåller ej vrede e.
103:9
2 H. ära förblive e.
104:31
2 Han tänker e. på sitt forbund
105:8
2 Tacken H•. hs nåd varar e.
106:1
2 Tacken H•• ty ha nåd varar e. 107:1
11 hs rättfärdighet förbliver e.
111:3
111:5
2 han tänker e. pä sitt förbund
11 Hans lov förbliver e.
111:10
11 hs rättfärdighet består e.
112:3
11 hs rättfärdighet förbliver e.
112:9
118:1
2 ty hans nåd varar e.
2 ty hans nåd varar e.
118:2
118:3
2 Så säge •• ty hs nild varar e.
2 ty (H.) nåd varar e.
118:4
2 ty hans nåd varar e.
118:29
i19:44
5 hålla din lag •• alltid och e.
2 E., H.. står ditt ord fast
119:89
2 vittnesbörd äro rättfärdiga e. 119:144
2 rättfärdighets rätter vara e.
119:160
2 likna Sions berg, s. forbliver e. 125:1
2 H., ditt namn varar e.
135:13
136:1-26
2 ty hans nåd varar e.
2 H., din nåd varar e.
138:8
2 lova ditt namn alltid och e.
145:1
145:2
2 prisa ditt namn alltid och e.
5 prisa ha heliga namn•• e.
145:21
2 till hm s.håller tro e.
146:6
146:10
2 H. är konung e.
l en grundval s. e. består
Ords. 10:25
11 Sannfärdiga läppar bestå e.
12:19
2 rikedom varar icke e.
27 :24
11 hs tron skall bestå e.
29:14
Pred. 1:4
2 jorden står e. kvar
2 den vises minne varar icke e.
2:16
2 allt vad Gud gör skall förbliva e. 3:14
3 att det bevaras •• e.
Jes. 30:8
2 e. skall röken därav stiga upp
34:10
2 Guds ord forbliver e.
40:8
2 Jag skall e.förbliva drottning
47:7
51:6
2 min frälsning förbliver e.
2 min rättfärdighet förbliver e.
51:8
2 icke e. gå till rätta
57 :16
60:15
l till en härlighetens boning e.
2 e. skola de besitta landet
60:21
11 tänk icke e. på vår missgärning 64:9
2 Skulle han behålla vrede e. Jer. 3:5
2 jag behåller icke vrede e.
3 :12
17:25
2 skall 'då förbliva bebodd e.
18:16
l till föremål för begabberi e.
33:11
2 ty hans nåd varar e.
2 Du, H., tronar e.
Klag. 5:19
Hes. 37:25
2 vara deras hövding e.
2 min helgedom stå bland dem e. 37 :26
2 helgedom f6rbliver e.
37:28
2 där jag vill bo ibland I. barn e. 43:7
43:9
2 att jag kan bo Ibland dem e.
Dan. 2:4
9 Må du leva e •• o konung
10 självt skall det bestå e.
2:44
3:9
9 Må du leva e.,o konung
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27 s.är fullkomnad till e.tid
7:28
25 (K.) vann en e. förlossning
9:12
25 gm e. ande framburit sig själv
9:14
25 få det utlovade e.a arvet
9:15
25 J., vilken gm e.t förbunds blod 13:20
25 kallat eder till sin e.a
l. Pet. 5:10
25 vår H •• JK., e.a rike
2.Pet. 1:11
l. Joh. 1:2
25 förkunna livet, det e.a
25 (J.) har lovat oss:det e.a livet
2:25
25 ingen mandräpare har e.t liv
3 :15
25 Gud har givit oss e.t liv
5:11
25 skolen veta att I haven e.t Uv
5:13
25 är den sanne Guden och e.t liv
5:20
27 vara med oss till e. tid
2. Joh. v.2
Jud. v.6
33 änglar •• med e.a bojor
25 lida straff i e. eld
v. 7
26 svarta mörkret förvarat till e. tid v.13
25 bevaren eder så •• till e.t liv
v.21
25 han hade e.t evangelium
Upp. 14:6
EVIG FADER

hans namn skall vara E.

Jes.

9:6

EVIGHET (o,danalys, se Evig).

9,3 Lovad •• fråne.till e. l. Krön. 16:36
8,2 Lovad vare H.från e.till e.
29:10
9,3 loven H.från e.till e.
Neh. 9:5
23 i e. ingen olycka komma
Ps. 10:6
8 och din nåd, ty de äro ave.
25:6
10,3 Lovad vare H.från e.till e.
41:14
55:23
4 skall i e. icke tillstädja
8,2 från e.till e.är du, o Gud
90:2
8 du är från e.
93:2
8,2 H.nåd varar från e.till e.
103:17
9,3 Lovad vare H.från e.till e. 106:48
4 H.sanning varar i e.
117:2
145:13
6 Ditt rike är •• för alla e.er
Ords. 8:23
8 Från e. är jag insatt
l e.en i mskornas hjärtan Pred. 3:11
22 aldrig i e. skall ngn gå där Jes. 34:10
11 aldrig i e •• komma på skam
45:17
8 vår förlossare ave.
63:16
4 aldrig i e.skall finna dig Hes. 26:21
14,13 Lovat .. från e.till e.
Dan. 2:20
15 s.aldrig i e.skall förstöras
2:44
16 i besittning för e.ers e.
7:18
32 vetat det förut ave.
Apg.15:18
28 Skaparen, högtlovad i e. Rom. 1:25
28 Gud, högtlovad i e.
9:5
28 Hm tillhör äran I e.
11:36
29 tillhör äran i e.ernaS e.er
16:27
2. Kor. 4:17
25 härlighet s. varar i e.
25 s. Icke synas, de vara i e.
4:18
11:31
28 (Gud)s.är högtlovad i e.
29 tillhör äran i e.ernas e.er Gal. 1:5
30 tillhör äran •• 1 e.ernas e.
Ef. 3:21
29 tillhör äran i e.ernas e.er Fil. 4:20
24 Men e.ernas konung
1. Tim. 1:17
29 Guden,vare ära .• 1 e.eruas e.er 1:17
29 tillhör äran i e.ernas e.er 2.Tim.4:18
28 densamme •• sä ock i e.
Hebr. 13:8
29 Hm tillhör äran i e.ernas e.er 13 :21
29 och väldet i e.ernas e.er 1. Pet. 4:11
5:11
29 tillhör väldet I e.ernas e.er
24 äran, nu och till e.ens dag 2. Pet. 3:18
28 tillhör ära •• i alla e.er
Jud. v.25
29 tillhör äran.. i e.ernas e.er Upp. 1:6
1 :18
29 jag lever i e.ernas e.er
4:9
29 s.lever i e.ernas e.er
29 hm s.lever i e.ernas e.er
4:10
29 tillhör lovet •• i e.ernas e.er
5:13
29 tillhöra vår Gud i e.ernas e.er
7:12
10:6
29 hm s.lever i e.ernas e.er
29 skall vara kon. i e.ernas e.er
11:15
31 röken därav i e.ers e.er
14:11
15:7
29 s.lever i e.ernas e.er
29 röken stiger upp i e.ernas e.er 19:3
20:10
29 plågas •• i e.ernas e.er
29 skola regera i e.ernas e.er
22:5

EVIL·MERODAK
hebr. av baby\. (guden) Merodaks
man. Konung Nebukadnessars son
och tronföljare. Det enda, som är
känt om Evil·Merodak är att han
samma år som han blev konung (562
f.Kr.), gav judakonungen Jojakin nåd
och befriade honom efter 36 års
fångenskap. Evil-Merodak behandlade Jojakin med vänlighet, lät honom äta vid sitt bord under hela hans
levnad och gav honom till och med
den främsta platsen bland de i Babel
församlade konungarna. Han mördades efter endast två års regering. 2.
Kon.25:27; Jer.52:31.

De frommas evinnerHgen, Ps.37.
l) De skall ha sin arvedel evinnerligen, v.18. 2) De skall få bo i landet
evinnerligen, v.27. 3) De skall bli bevarade evinnerligen, v.28.
EVINNERLIGEN

l) 'olåm, 0'1 iv
förborgad el. avlägsen tid; obestämd
el. obegränsad tid, evighet; tidrymd,
tidsålder; värld. Ords.lO:25 ordaI(rant: den rättfärdige [är] världens
[eviga] grund. Se: Evig l, Evärdlig l.
2) le'olåm, 0'1 iV?
till (för) evighet.' Se: Evig 4, Evärdlig 3.
3) 'ad-'oliim, 0'1 iv -1V
ända till evigh;t; i Jes~30:8 tillsammans med lä'ag, se Il, här övers. alltid. Se: Evig 2, Evärdlig 2.
4) 'o/åm Wå'ä!!,'n Cl~ iv
evighet och bestfutdighet, för evigt
och beständigt; övers. alltid och evinnerligen' 'oläm se l' 'äd = 'ad se 11.
Se: Evi~ 7.
'
'-,
5) le'olåm wå'äd,

'8 +

O~ iV,?

för evighet och beständighet, övers.
alltid och evinnerligen; jfr 4.
6) 'olåmim, Cl 't;I ~ i V
tidsåldrar, evigheter; plur. av 'oläm, se
l. Se: Evig 6.
7) le'olåmim, O' ~'1 iV7
till el. för evighete;; jf~ 6.
8) 'åli!må', ~~7V
ararn., emfati~k form av 'ä!am, se
Evig 12.
9) li!'ålemin, l 't;i ?,~?
till el. för evigheter; prep. Ii: och plur.
av aram. 'älam, se 8. Se: Evig 15.
10) le'ålemajjå', ~ ~ Q~J'?
för evigheter; prep. Ii! och emfatisk
form av aram. 'älemin, se 9.
Il) lå'ad, , V7
till (för) evighet; prep. le och subst.
'ag, beständighet, varaktighet, evighet; jfr 3. Se: Evig 18.
12) n;4ab, n~~.
glans, härlighet; beständighet, varaktighet, evighet. Se: Evig 21.
13) le'6rä! jåmim, Cl' t;i ~ '1JX'?
för dagars längd; 'orit!, lätigd, av:
'ärak, vara lång (i rum el. tid); jämim,
plur~ av jorn, dag. Jfr Ps.21:5, där
'orä~ jämim är övers. ett långt liv.
14) eis ton aiona,
till evigheten, i evighet. Se: Evig 27.
15) eis ton aiona tou aionos,
till evighetens evighet; prep. eis samt
ack. och gen. sing. best. form av ai6n,
se Evig 24.

8 prisade och ärade hm s.lever e. 4:31
5:10
9 Må du leva e., o konung
9 Må du leva e .. kon. Darejaves
6:6
9 Må du leva e .. o konung
6:21
9 den levande Guden, s.förbliver e. 6:26
12:3
5 ss. stjärnor, alltid och e.
l svor vid hm s.lever e.
12:7
2 icke komma på skam e. Joel 2:26,27
2 Sedan skall Juda trona e.
3 :20
5 vandra i H. namn, e.
Mika 4:5
11 icke behåller vrede e.
7:18
2 profeterna, leva de kvar e. Sak. 1:5
3 folk pä vilket H. e. vredgas Mal. 1:4
14 rättfärdighet forbliver e. 2. Kor. 9:9
Hebr. 1:8
15 din tron förbliver e.
14 men H.ord förbliver e.
l. Pet. 1:25
14 gör Guds vilja,förbliver e.1.Joh. 2:17

EVODIA
grek. som går väl; lyckosam resa. En
kristen kvinna i Filippi. Hon och
hennes kristna medsyster Syntyke förmanades av aposteln Paulus att vara
ens till sinnes i Herren. FiI.4:2.
EVÄRDLIG
l) 'oläm, 07 ; V
förborgad ;\. avlägsen tid; obestämd
el. obegränsad tid, evighet; tidrymd,
tidsålder; värld. Se: Evig l, Evinnerligen l.
2) 'ad-'olåm, Cl~ \V - 'lL
till evighet; övers. till (för) evärdlig
tid; tidigare i Esr.9: 12 neg., övers.
aldrig. Se: Evig 2, Evinnerligen 3.
3) le'olåm, O~ iV~
till (för) evighet; i 2.Krön.2:4 övers.
för evärdlig tid; 2.Mos.32:13 ordagrant: de skola ärva för evigt. Se:
Evig 4, Evinnerligen 2.
4) lemin-'olåm we'atJ-'olåm,
ordagrant: för (åt) från evighet och
till evighet; övers. för evärdliga tider;
'oläm, se 1.
5) ~emitut. Dl) 'q ~
avhugg~i~g; fÖrstÖring; föregånget av
prep. l~, till avhuggning el. förstöring;
fullständigt, helt och hållet, för beständigt; övers. för evärdlig tid; av:
sämat, avskära, avhugga; förgöra,
förstÖra, utplåna. Ordet förekommer
endast på här angivna ställen.
6) aionios, et ~ ~ V \ o C;
obegränsad, varaktig, evig; urgammal. Se: Evig 25.
EVÄRDLIG
2 giva åt dig •• fOr e.tid
l. Mos.13:15
l till e.besittning
17:8
48:4
l detta land till e. besittning
l Ss. en e.stiftelse skolen 2. Mos. 12:14
12:17
l denna dag ss. en e. stiftelse
12:24
2 vara en stadga .• till e. tid
27:21
1 Detta skall vara en e.stadga
1 skall vara en e. stadga
28 :43
l prästadömet ss.en e.rätt
29:9
29:28
l ss. en e. rätt av I. barn
l skall vara en e. stadga för dem 30:21
3 ett e.t tecken mellan mig och I. 31:17
3 skola få det till e. arvedel
32:13
l invigning till ett e.t prästadöme 40:15
1 skall vara en e. stadga
3 • Mos. 3 :17
l deras e.a rätt av H.eldsoffer
6:18
1 Detta skall vara en e. stadga
6:22
7:34
l till en e. rätt av I. barn
7:36
l givas dem .. till en e.rätt
l skall vara en e. stadga för eder 10:9
l ss.en e.rätt tillhöra dig
10:15
l skall vara för eder en e.stadga 16:29
l Detta skall vara en e. stadga
16:31
l skall vara för eder en e. stadga 16:34
l skall vara en e. stadga fOr dem 17:7
23:14
l Detta skall vara en e, stadga
23 :21,31,41; 24:3
l hs e.a r ätt av H. elds offer
24:9
25:23
5 icke sälja den för e. tid
25:30
5 köparens egendom för e. tid
1 e. rätt att återbörda husen
25:32
25:34
1 det är deras e.a besittning
1 en e. stadga for eder
4. Mos ,l 0:8
l vara en e. stadga för eder
15:15
lämbetslott •• ss. en e. rätt
18:8
18:11
l giver jag det till en e. rätt
l ss. en e. rätt
18:19
18:19
l Ett e.t saltf6rbund •• för dig
l skall vara en e. stadga för eder 18:23
19:10
l er! e. stadga for l. barn
l skall vara för dem en e. stadga 19:21
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Evärdligen-Exempel
1 han får ett e.t prästadöme
25:13
1 bliva en grushög för e. tid 5. Mos. 13:16
2 åminnelsemärke . • till e. tid Jos. 4:7
1 till grushög för e . tid
8:28
14:9
2 dina barns arvedel för e. tid
2 tjänst inför hm fOr e. tid 1. Krön. 15:2
2 för e. tid avskild
23 :13
2 för e. tid antända r ökelse inför H. 23:13
2 lämna det ss.arv .• till e .tid
28:8
3 så är det för e. tid stadg. 2.Krön. 2:4
Esr. 9:12
2 besittning •. för e. tid
1 havet, till en e.gräns
Jer. 5:22
4 för e.a tider låta eder bo
7:7
25:5
4 för e .a tider få bo kvar
25 :9
1 bliva ödemarker för e . tid
25:12
1 till en ödemark för e . tid
1 skola bliva ödemarker för e . tid 49:13
2 en ödemark till e . tid
49:33
1 skall bliva en ödemark för e. tid 51 :26
1 skall vara en ödemark för e . tid 51 :62
Hes. 35:9
1 till en ödemark för e. tid
1 ss. e . rätt för beständigt
46 :14
6 under e.a tider outtalad
Rom. 16 :25
6 nåd s.för e.a tider sedan 2. Tim. 1:9
6 evigt liv .• för e.a tider
Tit . 1:2

EVÄRDLIGEN

3
3
3
1
2
3

och så tro på dig e .
därefter vare han hs träl
l hava till trälar e .
vara din träl e .
göra tjänst inför mig e.
vara konung över r. e .

2. Mos . 19:9
e.
21:6
3. Mos. 25:46
5. Mos. 15:17
1. Sam . 2:30
1. Krön. 28:4

EXEMPEL
Se även: Mönster, förebild, föredöme,
liknelse.
EXEMPEL

l) 'älä, n?~
ed, edsförpliktelse; förbannelse; här
övers. exempel som man nämner när
man förbannar. I 4.Mos.5:2l står
ordet tillsammans med sebu'ä, ed,
besvärjelse, därav övers. exempel som
man nämner när man förbannar och
svär. Jfr sebu at hä'älä i samma vers,
övers. förba~nelsens ed. Se: Ed 3.

n??I?

2) ~elälä,
smädande, bannande; förbannelse, besvärjelse, här övers. exempel som man
nämner när man förbannar. I Sak.
8: 13 ställes kelälä (förbannelse) och
beräkä (välsignelse) mot varandra. Se:
Bannå 2.
3) hypOdeigma, 67f 6 OE l Y \.I a
något som man förevisar; förebild,
exempel i god el. dålig mening; bild,
avbild; här övers. varnande exempel;
av: hypodeiknymi, visa under (genom); undervisa med exempel och
förebilder. Se: Avbild 5, Föredöme 1.
4) deigma , OE T y \.I a
något som visas el. framlägges; prov,
förebild, exempel; av: deiknymi, visa,
framlägga. Ordet förekommer endast
i Jud .v.7, övers. varnande exempel.

Glimt från dagens Etiopien. Folk på väg till kyrkan
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5) Ga1.3 :15 ordagrant: jag talar på
människosätt (eg. enligt el. såsom en
människa).
6) Jak.2:2 ordagrant: Ty om i eder
församling inträder ..
EXEMPEL
1 m å H.göra dig till ett e. 4. Mos. 5:21
1 kvinnan skall bliva ett e.
5:27
2. Kon. 22:19
2 ett e.s.man nämner
2 ett e. s. man nämner
Jer . 24:9
2 e . s. man nämner, när man fOrb. 25:18
2 e. s. man nämner I när man förb. 26:6
1 till ett e. s. man nämner
29 :18
1 ett e. s. man nämner
42:18
2 e.s.man nämner när man förh. 44:8
1 e. s . man nämner I när man förb. 44:12
2 e. 5. man nämner I när man förb . 49:13
2 e . s.man har nämnt ,när man Sak. 8 :13
5 ett e. från vad s . gäller
Gal. 3:15
3 varnande e. på ohörsamhet Hebr. 4:11
3 till ett varnande e.
2. Pet. 2:6
6 Om till e. i eder församling Jak. 2:2
4 Sodom .. till ett varnande e . Jud . v.7

byn Nedre Gidole.
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