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FABEL

Se även: Sanning, ordstrid, oandlig,
påbud.
-fabel
käringfabel l.Tirn.4:7
Fabel

1. Ordet fabel betyder ursprungligen
muntligt föredrag, tal, berättelse. Någon gång användes det som motsats
till »verk», »gärning», och betecknar
alltså tomma ord utan gärning. Efterhand har ordets innebörd förändrat
nyans och kommit att beteckna den
uppdiktade sägnen i motsats till trovärdiga historiska fakta.
I specifik mening är fabeln en
berättelse, som hämtar sitt motiv
från växt- och djurriket. Växter och
djur tillskrives mänskliga förmågor
och funktioner. De tänker, talar och
handlar som människor.
Fabelns huvudsakliga syfte är moraliserande. Genom sin bestämda
form - ofta med ett satiriskt inslag undervisar den om sanningar, som
uttryckta på annat sätt möjligen icke
skulle ha nått sitt mål med samma
effekt. _En fabel berör väsentligen
jordiska ting. Den upphöjer sig aldrig
över det jordiska. Den har aldrig
en högre avsikt än att inskärpa levnadsregler angående förnuftig moral,
flit, försiktighet och förutseende.
Fabeln belyser just en sådan moral,
som världen förstår och godkänner»
(french).
2. Trots att Orientens folk har ett
utpräglat sinne för fabler, allegorier
och bildspråk och med största lätthet
producerar och använder en sådan
framställningsform, använder Skriften mycket sällan denna form. Varken
profeter eller apostlar och ej heller
Jesus använde sig av fabler. Möjligen
ger karaktären av deras budskap en
förklaring på detta: de förkunnade
nämligen icke en morallära utan en
gudsuppenbarelse.
Skriften innehåller endast två fabler, och de återfinnes i Gamla Testamentet. I Dom.9 tillrättavisar Jotam
Sikemsborgare för deras oförståndiga
och ödesdigra val av den ogudaktige
och ovärdige Abimelek till sin konung. Sin kritik och förutsägelse av
kommande olycka kläder han i fabelform, v.8-l5, om skogens träd, som
bad törnbusken bli deras konung, då
ingen av de andra träden ville. I den
andra fabeln förlöjligar Israels konung Juda konungs utmaning till
sammandrabbning, 2.Kon.14:9 ff. Han
framställer då fabeln om törnbusken
på Libanon, som sände bud till cedern
med krav på dennes dotter till sin
sons hustru. Törnbusken var övermodig trots sitt svaga tillstånd. På
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samma sätt var nu Juda konung
övermodig på grund av sin seger
över Edom och felvärderade sin styrka och sina resurser. Juda konung
blev också grundligt slagen, då han
i övermod drog ut mot Israels konung, v.11-l4.

eller akta på f.
1. Tim. 1:4
i ställe! vända sig till f.
2.Tim. 4:4
icke akta på judiska f.
Tit. 1:14
icke några slugt uttänkta f. 2. Pe!. 1:16

Fader
1. Gud, vår himmelske Fader.
Fader är en översättning av hebr.
'äb (plur. 'äf!olj, aram. å!!, samt
grek. pater, och betyder: en som när,
beskyddar, försvarar. Om Gud förekommer benämningen fader ofta redan i G.T. Gud sättes i faderskapsförhållande både ur skapelsemässig
och teokratisk synpunkt.
I egenskap av skapare, livgivare
och uppehållare står Gud först och
främst i faderskapsförhållande till
människorna, både kronologiskt och
i andra avseenden, jfr Matt.5:45.
Utan Fadern-Skaparen skulle det
varken finnas människobarn eller
mänsklighet. I samma mening säges
Gud vara fader även till andra delar
av skapelsen. Han kallas himlaijusens
Fader, Jak.l:17, och andarnas Fader,
Hebr.12:9.
Gud benämnes Fader även i teokratisk mening, i sitt förhållande till
det utvalda folket, Jes.64:8; Mal.2:l0;
5.Mos.32:6, och i förhållande till
dess konung i egenskap av folkets
representant, 2.Sam.7:14. Det utvalda
folket har Guds underfulla maktuppenbarelse och oavlåtliga omsorg,
ledning, tuktan och beskydd att tacka
för sin tillvaro och fortsatta existens.
Som nation är Israel Guds son, 2.
Mos.4:22-23. Guds förhållande till
Israel framställes ofta under bilden

aven jordisk faders förhållande till
sina barn, 5.Mos.l:3l; 8:5; Ps.103:l3.
Guds fadersförhållande till Israel
gäller dock folket som kollektiv och
nation snarare än som individer. Allt
eftersom Israels historia med Gud
utvecklade sig till en tragisk avfallshistoria och det eskatologiska hoppet
om ett nytt förbund växte fram, blev
förväntan om ett nytt fullkomligt
fadersförhållande till Herren en väsentlig beståndsdel i det messianska
hoppet. I Jer.3:19; 31:9, jfr Hos.l:l0,
är fadersförhållandet eskatologiskt
tänkt.
I N.T. får benämningen Fader om
Gud en ny, speciell, djupare och
framför allt individuell innebörd och
räckvidd. I Jesu undervisning om
Gud. såsom Fader får Guds ömhet,
nåd och kärlek emot den enskilde
sin fulla uppenbarelse. Namnet Fadern är ett namn på Gud, vilket
Jesus ofta använde. För att fatta det
djupaste och innerligaste i sanningen
om Gud såsom Fader, måste man
börja i själva gudomen. Här framväller faderskärlekens eviga källa,
vilken sedan finner sitt utflöde i tiden.
Gud såsom Fader betecknar i
första hand den första personen i
Treenigheten, hans förhållande till
Sonen och den helige Ande, Matt.
28:19. Från detta eviga förhållande
flyter hans förhållande som Fader till
världen i skapelsen, till Israel som
teokratiskt folk samt till den troende
och församlingen i återlösningen,
frälsningen. Först igenom Sonen och
den helige Ande kan Gud såsom
Fader fattas och upplevas av människorna. .Ingen har någonsin sett
Gud; den enfödde Sonen, som är i
Faderns sköte, han har kungjort, vad
Gud är» (grt. uttolkat el. förklarat
Gud), Joh.l:18 .• Och ingen känner
Sonen utom Fadern, ej heller känner
någon Fadern utom Sonen och den,
för vilken Sonen vill göra honom
känd., Matt. 11:27.• Han har sänt i
våra hjärtan sin Sons Ande, som
ropar: Abba I Fader I. Gal.4:6, jfr
l.Kor.2:l1.
Jesu undervisning om Fadern uppenbarade i första hand det enastående förhållandet mellan honom
själv och Gud. Jesus kallar Gud
Fader i absolut mening, Matt.11:27;
Luk.2:49; Joh.2:l6. Gud är hans
evige Fader; han är till väsen och
natur ett med Fadern, Joh.14:9-10;
12:45; 10:30. Han vet sig av evighet
vara det fullkomliga föremålet för
Faderns kärlek, Joh.17:24 b; hans
människoblivande har till avsikt att
fullborda Faderns eviga frälsrungsråd, Joh.17:4; 4:34; Matt.3:l5, och
såsom Sonen vara medlaren mellan
Gud och människor och därmed
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3. I Nya Testamentet förekommer
begreppet »fabe\. endast i utvidgad
betydelse (grek. mYthos) om allt, som
är religiöst påfund utan samband
med sanningen och verkligheten, spekulationer utan fast grund.
Paulus använder ordet m9thos
(övers. fabel) på fyra ställen: 1.Tim.
1:4; 4:7; 2.Tim.4:4; Tit.l:14. Av det
första bibelstället kan man få det
intrycket att med fabler avses hedniska legender, som sammanförts med
evangeliet. Av fortsättningen framgår
emellertid, att dessa fabler är en del
aven lagpräglad judisk lära. Detta
stämmer också med Tit.l:14, där
de kallas • judiska fabler».
Här talas alltså om spetsfundiga,
rabbinska legender, som med hjälp
av mänsklig inbillningskraft försoker
belysa dunkla ställen i den heliga
historien. Med förakt och avsky karakteriserar aposteln sådana fabler
som oandliga och vidskepliga, l.Tim.
4:7. Som motsats framställer han
»trons och den goda lärans ord»,
v.6.
Denna fabelform blir så mycket farligare, eftersom den till sitt ursprung
kan räknas till .villoandar- och
.onda andars läror•. Detta visar sig
i dess demoniska inflytande och i
att den leder till avfall från tron,
till slaveri under onaturlig askes och
till lagträldom, l.Tim.4:l-3. Jfr 2.
Tim.4:3-4.
Aposteln Petrus talar om m9thoi
(plur. av m9thos) i begreppets verkliga
betydelse. (En myt är mestadels en
sådan skildring av gudarnas historia
i förhållande till mänskligheten, som
blir trodd i religiöst engagemang.)
Petrus karakteriserar dessa som
mänskliga fantasiprodukter utan anknytning till den gudomliga uppenbarelsens verklighet. Apostelns förkunnelse om Jesu fullkomliga makt
har ingenting med sådana myter att
göra. Som dess motsats framhåller
han ögonvittnenas skildring, 2.Pet.
1:16. Den gudomliga uppfyllelsen av
G.T.s profetior är tillsammans med
ögonvittnenas skildring ett tydligt vittnesbörd om att berättelsen om Jesus
icke har fabelkaraktär, 1:19 ff.; jfr
2.Kor.l:20.
FABLER

FACKLA

Se även: Bloss.
Fackla

Den vanliga facklan var en stav ombunden med trasor o. dy!., doppade i
olja. Det hände även, att man hade
ett metallkärl i stavens ena ände, och
i detta låg en veke med olja eller
tjära. Andra facklor bestod aven
lång tunn veke, som var fastad vid
staven, som man höll med vänstra
handen. I högra handen hade man
en oljekruka, varifrån oljan ständigt
tömdes över veken. Sådana facklor
användes vid bröllopscc:remonier.
FACKLA
tomma krukor med f.lor
Dom. 7:16
de fattade med handen i f.lorna
7:20
sedan tog (Simson) Uor
15:4
satte in en f. mellan svansarna
15:4
tände (Simson) eld på f.lorna
15:5

FADER

Se även: Abba, barn, barnaskap,
faderlös, fäder, familj, föräldrar,
hem, hus, stamfader.
-fader
fosterfader Est.2:7
husfader 2.Mos.12:3
morfader Dom.9:l
stamfader Apg.17:26
svärfader Joh.18:13

Fader

öppna vägen till Fadern, Joh.14:6.
Jesus betonar klart sitt enastående
förhållande till Fadern. Han talar
exklusivt om »min Fader» och .eder
Fader., Matt.5:16,48; 6:32; 7:21;
10:32-33; 11:27 osv. Men han säger
aldrig: vår Fader. Han lär sina lärjungar att bedja .Fader vår», Matt.
6:9-13, men han innesluter aldrig
sig själv i bönen. I den apostoliska
undervisningen och den kristna bekännelsen kallas Gud i denna absoluta mening .vår Herres, Jesu Kristi,
Gud och Fader», 2.Kor.1:3; Ef.1:3.
Jesu Kristi förhållande till Fadern
och de troendes förhållande till Fadern är, trots skillnaden, intimt förbundna med varandra. Hans förhållande är helt enkelt grundvalen för
deras, Joh.l:12. Detta förhållande
blir - i motsats till det gammaltestamentliga - individuellt, personligt; i
honom upphäves all åtskillnad med
tanke på kön, stånd, ras etc., Gal.
3:28. Det är tron allena, som är den
avgörande faktorn, 3:26.
De troendes förhållande till Fadern
betraktas i Skriften från två skilda
synpunkter, en adoptiansk (särskilt
hos Paulus) och en genetisk (särskilt
hos Johannes). Genom sin trosförbindelse med Kristus är han införsatt
i barnets alla rättigheter i förhållande
till Gud, Rom.8:l7; GaI.4:5; Ef.1:5.
Se: Barnaskap. Ur genetisk synpunkt
är hans förhållande till Fadern bestämt av att han är .född. av Guds
Ande till ett nytt liv, som förnyar
ande, själ och kropp, Joh.3:3-7; 1.
Joh.2:29; 3:9; 4:7; 5:1,4,18, och han
äger trons vittnesbörd om barnaskap,
Rom.8:16.
Bibelns tal om Gud som Fader
och den troende som hans barn får
på intet vis tolkas som endast ett
bildspråk. Förhållandet är reellt,
grundat på objektiva fakta. Om människans förhållande till Fadern lär
N. T. å andra sidan tydligt, att hans
faderskap i religiös, andlig och frälsande betydelse begränsas till den troende. Gud innesluter visserligen alla
människor i sin medlidande kärlek,
Joh.3:l6; 1.Joh.2:2, och låter alla
vara föremål för sin faderliga försyn,
Matt.5:45, men det ligger i sakens
natur, att endast den som i tro på
Jesus Kristus har fått del i det nya
livet, kan uppleva barnaskap hos
Gud med allt vad detta innebär.
Jesus och apostlarna betonar också
detta klart i sin undervisning. Ingenstädes förutsättes i N .T., att ett innerligt förhållande kan upprättas
mellan Fadern och människor oberoende av Jesus Kristus. Endast sina
lärjungar har Jesus lärt att bedja
.Fader vår.. Han har aldrig lärt,
att Gud är alla människors Fader
i religiös mening. Guds barn blir vi
genom att mottaga Kristus, Joh.l:12,
genom att födas på nytt, Joh.3:3,5.
Till de gensträ viga, otroende judarna
säger Jesus tvärtom: »1 haven djävulen till eder fader», Joh.8:44.
Först i det nytestamentliga, innerliga Kristus-förhållandet kan Guds
faderskap upplevas och utvecklas i
hela sin rikedom av kärlek, omsorg,
godhet och trofasthet. I förhållande
till detta blir en jordisk fader endast
en skuggbild, Luk.ll: 13. I Ef.3: 15
heter det, att Paulus böjer sina knän
för Fadern, »från vilken allt vad
fader heter i himmelen och på jorden
har sitt namn.. Detta visar, att fadersnamnet använt på Gud ej endast
är en mänsklig bild, utan fastmer är
överfört från Gud på allt vad fader
heter i himmel och på jord. Jfr också:
Abba.

2. Fader, om människor.
a. Fader om människor brukas i
Skriften först och främst i sin egentliga, naturliga betydelse av stamfader,
köttslig fader, den man, som är det
omedelbara fysiska upphovet till människor, 1.Mos.42:13; 44:19; Ef.6:4;
Hebr.12:9 etc. Efterhand blev även
fader beteckningen för varje stamfader, när eller fjärran. En farfader
kallas således fader, 1.Mos.28: 13, en
farfars far likaså, 4.Mos.18:2. I denna
betydelse kallas Abraham fader, Matt.
3:9; Isak, Rom.9:10; David, Mark.
11:10. Stamfadern för en släkt, stam,
nation eller ras får i samma mening
namnet fader, l.Mos.lO:2l; 17:4.
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b. Utifrån fadersbegreppets mångsidiga innebörd brukas termen fader
i sammanhang, där det rent fysiska:
släktskapsförhållandet antingen kommer i bakgrunden eller helt uteslutes.
Innebörden upphov, källa, ursprung,
som ä ven ligger i termen fader, föranleder att upphovsmannen till ett
yrke eller en konstart även får namnet
fader, 1.Mos.4:21. Skaparen av något
får i egenskap a v upphov, källa,
namnet fader till det han har frambragt, Jak.l:17, jfr Job 38:28. Abraham kallas fader (= upphovsman) till
alla troende, eftersom de äger hans
tro, Rom.4:11,12,16,17. Djävulen
kallas fader till dem som i otro står
emot Gud och Kristus, Joh.8:44.
Likaledes kallas han här även .Iögnens fader».
Utifrån fullheten av fadersbegreppets etiska innehåll med dess kärlek,
omsorg och vård användes termen
fader om personer, som intagit välgörarens plats hos enskilda människor
eller en grupp av människor och
sålunda ådagalagt en faders egenskaper och gärningar . • Jag var då
en fader för de fattiga., säger således
Job, 29:16.
Rådgivning, ledning, undervisning,
inneslutes även i fadersbegreppet.
Därför får lärare, präster och profeter ofta namnet fader, 2.Kon.2:l2;
5:13. Enligt 1.Mos.45:8 (grt.) säger
J osef, att Gud gjort honom • till en
fader åt Farao» (sv. övers . • till en
Faraos högste rådgivare.). Josef,
Jesu fosterfader, som utövade en fars
plikter, fick även namnet fader, Luk.
2:48. Naturligtvis var Josef Jesu
fader även i juridisk mening.
I Jes.9:6 kallas Kristus .Evig fader.. I hans person, karaktär och
gärning finner faders begreppets alla
sidor, i bildlig och andlig betydelse,
sin fullkomliga uppenbarelse. »Evig
fader. framhäver även hans preexistens och gudomlighet.
När Jesus i Matt.23:9 uttalar sig
mot att kalla någon på jorden fader,
vänder han sig emot varje mänsklig
auktoritet, som vill ställa sig mellan
Gud och dem som tror på honom.
Ingen människa har rätt att kräva
obetingad lydnad eller bringa andra
i beroendeförhållande till sig. Denna
rättighet har endast Gud, vår himmelske Fader.
c. Faderns ställning som familjens
huvud med dess förpliktelser och
krav, hävdas alltifrån mänsklighetens
begynnelse, 1.Mos.3:l6. Den är en
återspegling aven högre, gudomlig,
hierarkisk princip. Gud är Kristi huvud, Kristus är mannens huvud, mannen är kvinnans huvud, 1.Kor.ll:3.
(Huvud, hebr. ros, grek. kephaIe,
betyder dirigerande princip, chef).
Fadern var hela familjens huvud och
representant. All egendom stod i hans
namn, under hans förvaltning och
kontroll. Barn och barnbarn, som

förblev boende i sin faders och farfaders hus, var underdåniga tjänare
och medhjälpare. Han hade oinskränkt
myndighet över sina barn: han gifte
bort sina döttrar eller behöll dem
ogifta, 1.Mos.29; 1.Kor.7:36-37. Han
sörjde för sina söners giftermål, 1.
Mos.24.
En idealisk faders plikter och karaktär framställes både i G .T. och
N.T. Han älskar, 1.Mos.37:4, är
omtänksam med tanke på sina barns
behov och begär, Matt.7:9-11, befaller, 1. Mos.50: 16, är ansvarig för
familjens religiösa och moraliska tillstånd, Jos.24:l5, tuktar, Ords.l:8,
.förmanar, 1.Tess.2:11, tillrättavisar,
l.Mos.34:30, fostrar dem i Herrens
tukt och förmaning, Ef.6:4, samt lär
dem hålla Guds lagar och förordningar, 5.Mos.6:7 ff. - Barnens rätta
förhållande till föräldrarna framhålles
i hela Skriften. Respekt, hängivenhet,
vördnad och obetingad lydnad mot
såväl far som mor, föreskrives uttryckligen, 2.Mos.20:l2; 3.Mos.19:3.
Hån bestraffas strängt, Jes.45:l0,
likaså misshandel, 2.Mos.2l:15, uttalande av förbannelser, 2.Mos.20:9,
samt obotfärdigt trots och ohörsamhet gentemot föräldrar, 5.Mos.2l:
18-21.
Vår Fader i himmelen
1) Faderns vilja - vår frälsning,
Joh.6:39. Det är hans vilja att alla
människor skola bliva frälsta, 1.Tim.
2:4; Matt.18:l4. 2) Faderns hand vår trygghet, Joh.1O:29. Alla hans
heliga är trygga i hans hand, 5.Mos.
33:3, gömda under hans hands skugga, Jes.49:2, uppehållen av hans makt,
PS.37:24. 3) Faderns ord - vår förvissning, J oh.17: 14. Ordet är frälsningens garanti, han tar det icke tillbaka, Jes.3l:2, han vill låta det uppfyllas i sin helhet, Hebr.6: 18. 4)
Faderns hus - vårt hem, Joh.14:2.
Hans hus är en evig boning för alla
hans barn, och Jesus Kristus har fått
i uppdrag att föra dem säkert hem,
14:3.
Fadern
I. Jesus och Fadern: 1) Han kallade
Gud sin Fader, Matt. 11:25; 26:39,42;
Luk.23:34,46; Joh.ll:4l; 17:5. 2)
Han tilltalade Fadern med vördnad,
Joh.17:11,25. 3) Hans liv och vilja
var underlagt hans Faders vilja,
Joh.5:19; 6:38; 14:9-10. 4) Han
identifierade sig med sin Fader, Joh.
5:23; S:42; 10:30; 14:7; Matt.ll:27.
5) På grund av att han kallade Gud
sin Fader och gjorde sig själv lik
Gud sökte judarna att döda honom,
Joh.5:l7-l8.
II. Fadern och vi: l) Han vet vad
vi behöver förrän vi beder därom,
Matt.6:8. 2) Mer än jordiska fäder,
är han villig att ge sina barn goda
gåvor, Matt.7:11. 3) Han bevarar
och beskyddar oss, Matt. 10:29 ff;
Joh.lO:29. 4) Han förbarmar sig över
oss och tröstar oss, Ps.103:13; Upp.
21:4.
III. Vi och Fadern: 1) Låt oss älska
vår Fader. 2) Låt oss lita på vår
Fader. 3) Låt oss söka göra vår Faders vilja.
Vad Faderns är, Joh. ev.
Jesus talar här flera gånger om
det som hör hans Fader till. 1) Min
Faders hus (det jordiska), 2:16. 2)
Min Faders namn, 5:43; 10:25. 3)
Min Faders vilja, 6:40. 4) Min Faders
hand, 10:29. 5) Min Faders hus (det
himmelska), 14:2. 6) Min Faders ord,
14:24. 7) Min Faders bud, 15:10.
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Fadern, benämningar
1) Himmelsk Fader, Matt.6:32. 2)
Levande Fader, Joh.6:57. 3) Helig
Fader, Joh.17:11. 4) Rättfärdig Fader, Joh.17:25. 5) Barmhärtighetens
Fader, 2.Kor.l:3. 6) Vår Fader, Ef.
1:2. 7) Jesu Kristi Fader, Ef.l:3.
8) Härlighetens Fader, Ef.l:17. 9)
Allas Fader, Ef.4:5. 10) Andarnas
Fader, Hebr.12:9. 11) Himlaijusens
Fader, Jak.l:17.
FADER

1) 'iib, ~l{
Utifrån g;;.mdbetydelsen .fader. har
detta ord en rikedom av nyanser
och användningsmöjligheter: farfader,
morfader osv. bakåt; anfader, stam·
fader; upphovsman, skapare; husbonde, herre, familje- eller släktöverhuvud; välgörare, beskyddare; ledare,
hövding. Ordet brukas ofta som hederstitel om höga ämbetsmän (jfr
l.Mos.45:8, övers. högste rådgivare),
präster, lärare, profeter osv. Sin djupaste innebörd får ordet, när det
används om Herren Gud som sitt
folks fader, skapare och beskyddare.
Se: Fäder 1.
2) 'a~, )~

aram. fader; likvärdigt med hebr.
'åb, se 1. Det av 'ag bildade, innerligt personliga tilltalsordet 'abbii' (jfr
vårt .pappa») förekommer tre gånger i N.T., se Abba. Se: Fäder 2.
3) utf. ord.
4) dodii,
i "'I
fader~s syster; farbroderns hustru,
3.Mos.20:20; fem. av dos,!, älskling,
vän, t.ex. HV.l:13; farbroder, t.ex.
3.Mos.20:20.
5) 3.Mos.24:l0 ordagrant: men han
var son till en egyptisk man.
6) jiilad, , ':> '
föda, ;vla.O";,m.ll:l ordagrant: och
Gilead hade avlat Jefta; Dan.ll:6
den som hade avlat henne. Se: Avkomling 6, Avla 3, Barn 18.
7) 'is, rtl' ~
man.
S) pater, 'TT eL T Ii p
fader (förstavelsen pa· i pater har
samma indoeuropeiska ursprung som
fa- i fader; jfr vårt "pappa», som
är bildat av det lilla barnets jollrande
och lallande språk). Ordet betecknar
familjens eller husets herre, beskyddare och försörjare och brukas för
övrigt i många sammanhang och betydelser. Dess användning i N.T. bör
ses mot bakgrund av hebr. 'äh, se 1,
och aram. 'ab och 'abbå', se 2. Se:
Fäder 5.
9) Hebr.2: 11 ordagrant: äro alla av
en.
10) patrid, 'TT eL T P \ <l
härstamning på fädernet; släkt, familj; av: pater, se 8. I Ef.3:l5 står
påsa patriå, all (varje) släkt el. familj,
övers. allt vad fader heter. Ordet
brukas om människor, som har samme fader eller stamfader. Det är på
de två övriga ställen, där det förekommer, övers. släkt; i Luk.2:4 har
patria en avgränsad betydelse, medan
det i Apg.3:25 har en mer omfattande innebörd av folk eller stam.
11) apdt6r, d'TT<lTWP
utan fader, faderlös; av: neg. a- och
pater, se 8. I Hebr.7:3 står apatör
tillsammans med ametör, utan moder.

n,

FADER (se även FÄDER)

Uppdelning: A. Fader (Gud): allmänt,
Fader i himmelen, himmelske Fader.
- B. Fader (djävulen). - C. Fader
(människor): allmänt, i förb. med
namn, i förb. med moder, faders Gud,
faders hus, stamfader.
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Fader
A.. FA.DER (Gud)
FADER (allmänt)
1 din f .. s.skapade dig
5. Mos.32:6
1 (H.) skall vara hans f.
1.Krön.17:13
1 jag skall vara hans f.
22:10
1 jag skall vara hans f.
28:6
1 faderlösas f •• Gud i sin hel. Ps. 68:6
1 Du min f .. min Gud
89:27
1 ha namn skall vara: Evig f. Jes. 9:6
63:16
1 du är ju dock vår f.
63:16
1 Men du, H., är vår f.
64:8
1 H .. du är ju vår f.
Jer. 3:19
1 skolen l kalla mig f.
10m nu jag (H.) är f.
Mal. 1:6
1 Hava icke alla en och samma f.
2:10
8 skall din F., s.ser i
Matt. 6:4
8 bed till din F.i det fOrdolda
6:6
8 eder F. vet ju vad I behöven
6:8
8 skall ej heller eder F.förlåta
6:15
8 allenast av din F., s. är i fördolda 6:18
6:18
8 din F .. s.ser i det fördolda
8 eder F.s A., s. skall tala i eder 10:20
8 icke en.. utan eder F.s vilja
10:29
8 Jag prisar dig, F.
11 :25
11 :26
8 F., så har ju varit ditt behag
8 Allt har av min F. blivit förtrott 11 :27
11 :27
8 ingen känner Sonen, utom F.n
11 :27
8 ej heller känner ngn F.n utom
8 rättfärdiga ss. solen, i sin F.s
13:43
8 komma i sin F.s härlighet
16:27
8 så är hestämt av min F.
20:23
8 ingen utom F.n allena
24:36
25:34.
8 Kommen, l min F.s välsignade
8 dricker det nytt .. i min F.s rike 26:29
8 Min F .. om det är möjligt
26:39
8 Min F •• så ske din vilja
26:42
8 kunde utbedja mig av min F.
26:53
8 döpande dem i F.ns och Sonens
28:19
8 kommer i sin F.s härlighet Mark. 8:38
8 dagen •• vet ingen utom F.n
13:32
8 Abba, F., allt är möjligt för dig 14:36
8 jag bör vara där min F. bor Luk. 2 :49
8 barmhärtiga, ss. eder F.är
6:36
8 kommer i sin och sin F.8
9;26
8 Jag prisar dig, F.
10:21
8 F., så har varit ditt behag
10:21
8 har av min F. blivit förtrott
10:22
8 vem Sonen är, utom F.D
10:22
8 ej heller vem F.n är, utom Sonen 10:22
8 F., helgat varde ditt namn
11:2
8 eder F. vet att I behöven detta
12:30
8 har behagat eder F, gtva riket
12:32
22:29
8 ss. min F.överlåtit konungslig
8 F .. om det är din vilja
22:42
8 F., förlåt dem; ty de veta icke
23:34
8 F., i dina händer befaller jag
23 :46
8 till eder vad min F. har utlovat
24:49
8 Sons härlighet från sin F. Joh. 1 :14
8 enfödde Sonen, s. är i F,ns sköte 1:18
8 min F.s hus till marknadshus
2:16
3 :35
8 F.n älskar Sonen
8 l skolen tillbedja F.n
4:21
8 tillbedjare skola tillbedja F.n
4:23
4:23
8 sådana tillbedjare vill F.n hava
5:17
8 Min F. verkar ännu alltjämt
5:18
8 ock kallade Gud sin F.
8 allenast vad han ser F.n göra
5:19
8 F.n älskar Sonen och låter hm se 5:20
8 F.n uppväcker de döda .. så gör ock5:21
8 Icke heller dömer F.n ngn
5:22
8 ära Sonen ss.de ära F.n
5:23
8 s.icke ärar Sonen, han ärar
8 icke heller F.n
5:23
8 ss. F.n har liv i sig själv
5:26
5:36
8 gärningar s. F.n givit mig
8 vittna att F.n har sänt mig
5:36
5:37
8 F.n har själv vittnat om mig
5:43
8 Jag har kommit i min F.s namn
8 s. skall anklaga eder hos F.n
5:45
6:27
8 hm har F.n lå~it undfå insegel
8 min F. s. giver eder rätta brödet 6:32
8 Allt vad min F. giver mig
6:37
6:40
8 detta är min F.s vilja
8 Ingen kan komma om icke F.n
6:44
8 s. har lyssnat till F.n och lärt
6 :45
6:46
8 s. om ngn skulle hava sett F.n
8 från Gud, han har sett F.n
6:46
8 F.n, han s.är den levande
6:57
8 ss. jag lever gm F.n
6:57
6:65
8 bliver hm givet av F.n
8 om mig vittnar också F.n
8:18
8 Var är då din F.
8:19
8:19
8 kännen varken mig eller min F.
8:19
8 känden mig, så känden l min F.
8 :27
8 alt det var om. F ,n •• han talade
8 talar detta ss. F.n lärt mig
8 :28
8 talar vad jag sett hos min F.
8:38
8 Vi hava Gud till f.
8:41
8 Vore Gud eder f., älskaden l mig 8:42
8 fastmer hedrar jag min F.
8 :49
8 det är min F .. s. förlänar mig ära 8:54
10:15
8 ss. F.n känner mig
8 och ss. jag känner F.n
10:15
8 Därför älskar F.n mig
10:17
8 budet har jag fått av min F.
10:18
8 gärningar jag gör i min F.s
10:25
8 Min F .. är större än alla
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8 ingen rycka dem ur min F.s
10:29
8 Jag och F.n äro ett
10:30
8 gärningar, s.komma från min F. 10:32
8 s. F.n har helgat och sänt
10:36
8 Gör jag icke min F.s gärningar 10:37
8 förstå att F.n är i mig
10:38
8 och att jag är i F.n
10:38
8 F .. jag tackar dig
11:41
12:26
8 så skall min F. ära hm
8 F., fräls mig undan denna stund 12:27
8 F., förhärliga ditt namn
12:28
8 F.n har bjudit mig vad jag skall 12:49
12:50
8 talar jag ss. F.n sagt mig
8 för hm att gå till F.n
13:1
8 F.n hade givit allt i (J.) händer
13:3
8 l min F.s hus äro många boning. 14:2
8 ingen kommer till F.n utom gm 14:6
8 så haden I ock känt min F.
14:7
14:8
8 H., låt oss se F.n
8 sett mig, han har sett F.n
14:9
8 Låt oss se F.n
14:9
8 Tror du icke jag är i F.n
14:10
8 och att F.n är i mig
14:10
8 gärningarna, dem gör F.n
14:10
8 jag är i F .n, och F.n i mig
14:11
14:12
8 jag går till F.n
8 F.n må bliva förhärligad i Sonen 14:13
8 jag skall bedja F .n, han skall giva14:16
8 förstå att jag är i min F.
14:20
8 han skall bliva älskad av min F. 14:21
14:23
8 min F. skall älska hm
14:24
8 ord icke mitt, utan F.ns
8 den h.A .. s. F.n skall sända
14:26
8 glädjas att jag går till F.n
14:28
8 ty F.n är större än jag
14:28
8 förstå att jag älskar F.n
14:31
8 gör ss, F.n har bjudit mig
14:31
8 min F. är vingårdsmannen
15:1
15:8
8 bliver min F. förhärligad
8 Ss. F.n har älskat mig
15:9
8 likasom jag hållit min F.s bud
15:10
8 allt vad jag hört av min F.
15:15
8 F.n må giva eder vadhelst
15:16
15:23
8 s.hatar mig, hatar ock min F.
15:24
8 hatat både mig och min F.
8 sända eder ifrån F.n, sanningens
8 A., s.utgår ifrån F.n
15:26
16:3
8 icke hava lärt känna F.n
8 jag går till F.n
16 :10
8 Allt vad F.n har, det är mitt
16:15
16:17
8 Jag går till F.n
16:23
8 Vad I bedjen F.n om
8 öppet förkunna för eder om F.n 16:25
8 jag skall bedja F.n för eder
16 :26
8 F.n själv älskar eder
16:27
8 har gått ut ifrån F .il, går till F.n 16:28
8 icke allena, ty F.n är med mig
16:32
8 F., stunden är kommen
17..:1
8 F., för här liga du mig
17:5
8 Helige F., bevara dem
17:11
8 ss. du, F., är i mig
17:21
8 F., jag vill att där jag är
17 :24
8 Rättfärdige F" världen har icke 17 :25
18:11
8 kalk s.min F.har givit mig
20:17
8 ännu icke farit upp till F.n
8 upp till min F. och eder F.
20:17
8 Ss. F.n har sänt mig
20:21
8 vad F.n har utlovat
A pg. 1:4
8 tider eller stunder s. F.n
1:7
8 av F.n undfått den utlovade h, A. 2:33
8 frid ifrån Gud, vår F.
Rom. 1:7
8 uppväcktes .. gm F.ns härlighet
6:4
8 i vilken vi ropa: Abbal F.!
8:15
8 vår H., JK.. Gud och F,
15:6
8 frid ifrån Gud, vår F.
1. Kor. 1:3
8 F ,n, av vilken allt är
8:6
8 överlämnar riket åt Gud och F.n 15:24
8 frid ifrån Gud, vår F.
2,Kor. 1:2
8 vår H., JK., Gud och F.
1:3
8 barmhärtighetens F. och all trösts 1:3
8 vara en F .rör eder
6:18
11:31
8 H. J. Gud och F. vet
8 icke från mskor .. gm Gud F.n Gal. 1:1
8 frid ifrån Gud, vår F.
1:3
8 efter vår Guds och F.s vilja
1:4
8 Sons A .. s.ropar: Abbal F.I
4:6
8 frid ifrån Gud, vår F.
Ef, 1:2
8 Välsignad vår H,JK .. Gud och F. 1:3
8 Gud, härlighetens F.
1:17
2:18
8 samma A, tillträde tm F.n
3:14
8 böjer jag mina knän för F.n
8 en Gud, s. är allas F.
4:5
8 tacken alltid Gud och F.n
5:20
8 tro, från Gud, F.n
6:23
8 frid ifrån Gud, vår F.
Fil. 1:2
8 bekänna, Gud, F ,n till ära
2:11
4:20
8 vår Gud och F, tmhör äran
8 frid ifrån Gud, vår F.
Kol. 1:2
8 tacka Gud, vår H., JK .. F.
1:3
8 med glädje tacka F.n
1:12
8 tacken Gud, F.n,gm(J.)
3:17
8 hälsa .. i Gud, F.n
1. Tess. 1:1
8 inför vår Gud och F.
1:3
8 vår Gud och F .. må jämna vägen 3:11
8 helighet inför vår Gud och F.
3:13
8 församling i Gud, vår F. 2. Tess. 1:1
8 frid ifrån Gud, F.n
1:2

FADER (allmänt)
1 Ham såg då sin Ls blygd 1.Mos. 9:22
1 täckte över sin. f.s blygd
9:23
9:23
1 så att de icke sågo sin Ls blygd
19:31
1 Vår f. är gammal
19:32
1 giva vår f. vin att dricka
19:32
1 skaffa oss livsfrukt gm vår f.
19:33
1 gåvo de sin f. vin att dricka
19:33
1 den äldre •• lade sig hos sin f.
1 jag låg i natt hos min f.
19:34
1 skaffa oss livsfrukt gm vår f.
19:34
19:35
1 gåvo de sin f. vin att dricka
1 Lots .. döttrar havande gm sin f. 19:36
20:12
1 är min syster, min f.s dotter
1 talade lsak till sin f. Abraham
1 och sade: Min L
22:7
26:15
1 brunnar s. hs f.s tjänare grävt
26:18
1 namn s. hs f. hade givit dem
27:6
1 jag har fOrt din f. tala så
27:9
1 tillreda en•• rätt åt din f.
1 du skall bära in den till din f.
27:10
27:12
1 Kanhända tager min f, på mig
27:14
1 en sådan s. ha f. tyckte om
1 (Jakob) gick in till sin f.
27:18
1 och sade: Min f.
27:19
1 Jakob tm sin f.: Jag är Esau
27:31
1 (Esau) bar in den till sin f.
1 sade till sin f.: Min f. stå upp
27:31
27:34
1 När Esau hörde sin f.s ord
1 bitter klagan och sade till sin f. 27:34
27:34
1 Välsigna också min, min f.
27:38
1 Esau sade till sin f.: Har du
27:38
1 den enda välsignelsen, min f.
27:38
1 Välsigna också mig, min f.
27:41
1 välsignelses skull s. ha f.givit
27:41
1 då vi få sörja vår f.

Rakel kommit med sin f.s får
29:9
att han var hennes f.s frände
29:12
(Rakel) omtalade det för sin f.
29:12
Jakob har tagit allt vår f. ägde
31:1
av det vår f, ägde
31:1
l eder f. icke ser på mig med
31:5
1 jag har tjänat eder f.
31:6
1 eder f.har handlat svildigt
31:7
1 Så tog Gud eder f.s boskap
31:9
1 den rikedom s,Gud avhänt vår f. 3..1:16
1 stal Rakel sin f.s husgudar
31:19
1 (Rakel) sade till sin L:Vredgas
31:35
1 hs f. kallade hm Benjamin
35:18
1 lägrade Bilha, sin f,s bihustru
35:22
1 där hs f, bott ss. främling
37:1
1 följde .. sin f.s hustrurs söner
37:2
1 Josef bar till deras f. vad ont
37:2
1 deras f. hade hm kärare
37:4
1 När han förtäljde detta för sin f. 37 :10
1 bannade hs f. hm och sade
37:10
1 be f. bevarade detta i sitt minne 37:11
37:12
1 att vakta sin f.s får i Sikem
1 föra hm tillbaka tm hs f,
37:22
1 livklädnaden hem till sin f.
37:32
1 Så begrät be f.hm (Josef)
37:35
42:13
1 yngste är nu hemma hos vår f.
1 12 bröder, samma f.s söner
42:32
1 yngste är nu hemma hos vår f.
42:32
1.och deras f.fingo se penningpung. 42:35
1 svarade Ruben sin f.
42:37
1 deras f.till dem: Faren tillbaka 43:2
1 Lever eder f. ännu
43:7
43 :27
1 står det väl till med eder f.
1 Ja, det står väl tm med vår f,
43 :28
1 i frid fara hem till eder f.
44:17
1 Haven l eder f. eller ngn broder 44:19
1 Vi hava en åldrig f. och en son
44:20
1 och hans f, har hm kär
44:20
1 Ynglingen kan icke lämna sin f. 44:22
1 lämnade sin f., skulle denne dö 44:22
1 hem till din tjänare, min f.
44:24
1 när sedan vår f.sade:Faren
44:25
1 din tjänare, min f .. sade till oss 44:27
44:30
1 kommer hem till min f. utan
3 s. vår f.s hjärta är så fäst vid
44:30
1 bringa vår Ls grå hår med sorg 44:31
1 lovat min f. att ansvara
44:32
1 vara en syndare inför min f.
44:32
1 skulle Jag kunna fara hem till f. 44:34
1 jämmer s. skulle komma över f. 44:34
1 Jag är Josef, Lever min f. ännu 45:3
l faren hem till min f. och sägen
45:9
1 Berätten nu för min f.
45:13
1 skynden eder att föra min f.
45:13
1 hämten så eder f,och edert folk 45:18
45:19
1 hämten eder f.och kommen hit
1 till sin f.sände han gåvor
45:23
45:23
1 livsmedel åt hs f.för resan
1 sade Josef till sin f.s folk
46:31
1 Mina bröder och min f.s folk
46:31
1 Min f.och mina bröder hava
47:1
1 Din f.och dina bröder •• kommit 47:5
1 bästa delen .. må du låta din f.bo 47:6
1 Josef lät sin f. bo i Egyptens land 47:11
1 Josef försörjde sin f.
47:12
1 till Josef: Din f.är nu sjuk
48:1
1 Josef svarade sin f,:Det är mina 48:9
1 Josef såg att hs f.lade högra hand48:17
48:17
1 fattade sin f.s hand
1 Josef sade till sin f.: Icke så, f. 48:18
1 hs f. vllle Icke
48 :19
1 (Ruben) besteg din f.s läger
49:4
1 för dig skola din f.s söner buga 49:8
1 Din f.s välsignelser nå högt
49:26
1 är vad deras f. talade till dem
49:28
1 föll Josef ned över sin f.s ansikte 50:1
1 att de skulle balsamera be f.
50:2
1 Min f, har tagit en ed av mig
50:5
1 fara ditupp och begrava min f.
50:5
1 Far ditupp och begrav din f.
50:6
1 for Josef upp att begrava sin f.
50:7
1 därtill Josefs .. och hs f.s husfolk 50:8
1 &orgefest efter sin f. i 7 dagar
50:10
1 sedan Josef begravit sin f.
50:14
1 med hm f6r att begrava ha f.
50:14
1 sågo att deras f. var död
50:15
1 Din f. bjöd oss f6re sin död
50:16
1 att vattna sin f.s får
2. Mos. 2:16
4 Amram tog sin f.s syster
6:20
l fädernas missgärning på barn
20:5
1 Vägrar hennes f. att giva henne
22:17
1 fädernas missgärning på barn
34:7
40:15
1 ss. du smorde deras f.
1 präst i sin f.s ställe
3. Mos. 16:32
18:7
1 icke blotta din f.s blygd
1 kvinnas blygd, s. är din f.s hustru
1 ty det är din f.B blygd
18:8
1 din systers blygd, din f.s dotter 18:9
1 blotta din f.s hustrus dotters
18:11
18:11
1 ty hon är av din f.s släkt
1 blotta din f.s systers blygd
18:12
1 är din f.s nära blodsförvant
18:12
1 icke blotta din f,s broders blygd 18:14
4 hon är din f,s syster
18:14
1 hos en kvinna s. är hs f.s hustru 20:11
1 blottar han sin f.s blygd
20:11
1 tager till hustru sin f.s dotter
20:17
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8 vår H. JK. själv och Gud, vår F.
2:16
l. Tim. 1:2
8 frid ifrån Gud, F.n
8 frid ifrån Gud, F ,n
2. Tim. 1:2
8 frid ifrån Gud, F.n
Tit. 1:4
8 frid ifrån Gud, vår F.
Filem. v.3
8 Jag skall vara be F,
Hebr. 1:5
9 hava alla en och samme F.
2:11
12:9
8 vara underdåniltQ andarnas F.
8 enligt Guds, F.ns, försyn 1.Pet, 1:2
8 vår H., JK.. Gud och F.
1:3
8 ss. F, åkallen hm
1:17
2. Pet. 1:17
8 ifrån Gud, F .n, ära och
8 livet, s.var hos F.n
1.Joh. 1:2
8 gemenskap med F.n
1:3
2:1
8 en förespråkare hos F.n
8 l haven lärt känna F,n
2:14
8 så är F ,ns kärlek icke i hm
2:15
2:16
8 icke av F .n, utan av världen
2:22
8 denne s. förnekar F.n och Sonen
8 har icke heller F.n
2:23
8 bekänner Sonen, har ock F.n
2:23
8 förbliva i Sonen och i F.n
2:24
8 vilken kärlek F.n har bevisat
3:1
8 vittna om att F.n sänt sin Son
4:14
8 frid ifrån Gud, F.n
2. Joh. v.3
8 och ifrån JK., F.ns Son
v.3
8 bud s. vi hava fått ifrån F.n
v.4
8 s. förbliver .. har både F.n och
v.9
8 Idel .. från himlaljusens F.
Jak. 1:17
1:27
8 obesmittad inför Gud o~h F.n
3:9
8 välsigna vi H.ochF,n
8 upptagna i Guds, F.ns, kärlek Jud. v,l
8 präster åt sin Gud och F,
Upp. 1:6
8 jag har fått makten av min F.
2:28
8 kännas vid hs namn inför min F. 3:5
8 satt mig med min F,på hs tron
3:21
8 dess F.s namn skrivna
14:1
FADER (Fader i himmelen)
8 prisa eder F., s, är i blm. Matt. 5:16
6:1
8 lön hos eder F .. s. är i him.
8 F" vår, s.är i him.
6:9
8 eder F., s. är i him. , giva
7:11
8 inför min F., s. är i him.
10:32
8 förneka inför min F. i him.
10:33
8 uppenbarat .. min F., s. är i him. 16:17
8 beskäras av min F., s. är i hlm. 18:19
8 en är eder F .. han s .• är i him.
23:9
8 eder F., s. är i hlm, förlåta Mark.11:25
FADER (himmelske Fader)
8 varen eder him. F.s barn Matt, 5:45
5:48
8 ss. eder hlm. F, är fullkomlig
6:14
8 skall eder him. F. förlåta eder
8 likväl föder eder him. F. dem
6:26
6:32
8 eder him. F. vet att l behöven
7:21
8 den s. gör min him. F ,s vilja
12:50
8 s. gör min him. F.s vilja
15:13
8 s. min him. F. icke planterat
8 änglar;. se min him, F ,s ansikte 18:10
18:14
8 ej heller eder him. F.s vilja
18:35
8 skall ock min him. F. göra
Luk.11:13
8 skall den him. F.n giva
B. FADER (djävulen)
8 I haven djävulen till eder f.

Joh. 8:44
8 vad eder f. har begär till
8:44
8 han är en lögnare, ja, lögnens f.
8:44

C:. FADER (människor)

1
'l
1
1
1

Fader
l icke blotta din f.s systers blygd 20:19
l närmaste blodsförvanter •• sin f. 21:2
21:9
l så obelgar hon sin f.
l må hon äta av sin f.s spis
22:13
24:10
5 till f. hade en egyptisk man
l f.hade spottat henne i
4. Mos. 12:14
l fädernas missgärntng på barn
14:18
18:2
l fränder .. din f.s stam
27:3
l Vår f.har dött I öknen
l Icke skall vår f.s namn utplånas 27:4
l besittning Ibland vår f.s bröder 27:4
l arvs besittning bland deras f.s
27:7
l f.s arvedel övergå till dem
27:7
l giva bs arvedel åt bs f.s bröder 27:10
l om bs f.lcke har några bröder
27:11
30:5
l hennes f. hör hennes löfte
l f.lcke säger ngt till henne därom 30:5
l om hennes f •• säger nej därtill
30:6
l hennes f. sade nej till henne
30:6
l mellan en f. och hans dotter
30:17
l fädernas missgärning på 5. Mos. 5:9
l flickans f. säga till de äldste
22:16
22:19
l 100 siklar .. giva åt flickans f.
l åt flickans f. 50 siklar
22:29
22:30
l Ingen skall taga sin f.s hustru
l och lyfta på sin f.s täcke
22:30
l Min f. var en hemlös aram6
26:5
l Förbannad .. s.ligger bos sin f.s 27:20
l ha.n lyfter på sin f.s täcke
27 :20
l s • ligger hos sin f.s dotter
27 :22
l Är han icke din f .. s. skapade
32:6
l Fråga din f .. han skall förkunna 32:7
l edra barn.. fråga sina fäder Jos. 4 :21
l ett stycke åkermark av hennes f. 15:18
l arvedel bland deras f.s bröder
17:4
Dom. 1:14
l åkermark av hennes f.
6:25
l tjur s. tillhör din f.
l Riv .. Baalsaltare s. tillhör din f. 6:25
9:17
l I veten att min f. stridde
9:56
l onda s. Abimelek gjort sin f.
l Min f .. gör med mig enligt
11:36
11:37
l sade ytterligare till sin f.
l vände hon tillbaka till sin f.
11:39
l Simson sade till sin f.
14:3
l Simson gick med sin f. till Timna 14:5
1 När bs f. kom ned till kvinnan
14:10
l hennes f. v1lle Icke tillstädja
15:1
l hennes f. sade: Jag höll för säkert 15:2
15:6
l brände upp .. hennes f.1 eld
l (Mika:) bliv f. och präst åt mig
17 :10
l och bliv f. och präst åt oss
18:19
19:3
l när kvinnans f. fick se hm
l kvinnans f.höll hm kvar
19:4
1 sade kvinnans f. till mannen
19:6
l sade kvinnans f.: Vederkvick
19:8
19:9
l sade kvinnans f .. det lider mot
1 fäder .. komma och beklaga
21:22
l lyssnade icke till sin f.s l. Sam. 2:25
9:5
l mln f. kunde bliva orolig
1 din f. tänker Icke mer på
10:2
l Vem är då dessas f.
10:12
l omtalade det Icke för sin f.
14:1
1 (Jonatans) f. band folket med eden 14:27
l Din f. har bundit folket med ed
14:28
l Min f. har dragit olycka över
14:29
17 :15
l för att vakta sin f.s får
l har gått i vall med sin f.s får
17:34
l vad är min f.s släkt i Israel
18:18
l v1ll jag•• ställa mig bredvid min f.
l och jag vill tala •• med min f.
19:3
l synd har jag begått mot din f.
20:1
l Min f. gör ju intet utan att
20:2
l Varför skulle då min f.dölja
20:2
1 Din f. vet väl att jag funnit nåd
20:3
l Om då din f. saknar mig
20:6
l skulle du föra mig till din f.
20:8
l märker att min f. har beslutit
20:9
l om din f. giver dig hårt svar
20:10
l när jag•• utforskar min f.
20:12
l såframt min f. åstundar
20:13
l ss. (H.) varit med min f.
20:13
l hs f. beslutit döda David
20:33
l bs f. hade gjort sådan orätt
20:34
l Se själv, min f., se här fliken
24:12
2. Sam. 2:32
l begrava (Asael) i bs f.s
3:7
l gått in till min f.s bihustru
l H. utvalt mig framför din f.
6:21
l Jag skall vara hs f.
7:14
l (Nahas') f. bevisade mig vänskap 10:2
l trösta (Hanun) i bs sorg efter f.n 10:2
l att David •• ärar din f.
10:2
l När din f. kommer för att besöka 13:5
15:34
l varit din f.s tjänare
16:3
l giva tillbaka min f.s rike
l ss. jag har tjänst Inför din f.
16:19
16:21
l (Abitofel:) Gå in till din f.s
l gjort dig förhatlig för din f.
16:21
16:22
l gick Absalom in till sin f.s
l (Husai:) Du känner din f.
17:8
17:8
l din f. är ju en krigsman
l I. vet att din f. är en hjälte
17 :10
l (Abitofel) begraven I sin f.s grav 17:23
l f.hade aldrig velat bedröva 1.Kon. 1:6
l eftersom du med min f. har lidit 2 :26
l bs f.s grav I Bet-Lehem
2:32
5:1
l smord till konung efter sin f.
7:14
l bs f. var en tyrlsk man

l män s. varit i bs f.s tjänst
11:17
12:4
l Din f.gjorde vårt ok för svårt
l tunga ok s.din f.lade på oss
12:4
l Lätta det ok s.din f.lagt på oss 12:9
12:10
l Din f. gjorde värt ok t1Dlgt
l finger tjockare än min f.s länd
12:10
l om min f. har belastat eder
12:11
12:11
l har min f. tuktat eder med ris
l Har min f. gjort edert ok t1Dlgt
12:14
12:14
l har min f. tuktat eder med ris
l förtäljt detta för sin f.
13:11
l frågade deras f. dem vilken väg 13 :12
l de synder s. hans f. begått
15:3
15:15
l vad hs f. helgat åt H.
l förbund •• mellan min f. och din f. 15:19
l (Nadab) vandrade på sin f.s väg 15:26
l De städer s. min f. tog från din f. 20:34
l ss.min f.fick göra ISamarla
20:34
l ss. (Ahasjas) f. hade gjort
22:54
l Elisa ropade: Min f., min f.2.Kon. 2:12
l Baalsstod bs f.låtit göra
3:2
l Gå du till din f.s profeter
3 :13
l ut till sin f. hos skördemännen
4:18
4:19
l begynte han klaga för sin f.
5:13
l Min f., om profeten förelagt dig
6:21
l Skall jag hugga ned dem, min f.
l och sätta hm på hs f.s tron
10:3
l (Joas:) Min f., min f.
13:14
l s. hade dräpt bs f. konungen
14:5
l samma väg s.bs f.hade vandrat 21:21
23:30
l till konung efter hans f.
l ont i H. ögon ss. hs f. hade gjort 24:9
l (Ruben) oskärade sin f.s l. Krön. 5:1
l (H.) skall vara hans f.
17:13
l (Hanuns) f. bevisade mig vänskap 19:2
19:2
l trösta hm i bs sorg efter f.n
l visa dig att han ärar din f.
19:3
22:10
l (H.) skall vara hans f.
l Nadab och Abihu dogo före sin f. 24:2
l under ledning av sin f.
25:3
l var och en under sin f.s ledning 25:6
l (SImris) f. insatte hm till huvudm. 26:10
l bland min f.s söner hade han
28:4
28:6
l (H.) skall vara hans f.
l hs f. är en tyrisk man
2. Krön. 2 :14
l Din f. gjorde vårt ok för svårt
10:4
lok s.dln f.lade på oss
10:4
l Lätta det ok s. din f.lagt på oss 10:9
l Din f. gjorde vårt ok tungt
10:10
l minsta finger tjockare än min f.s 10:10
l om min f. har belastat eder
10:11
l har min f. tuktat eder med ris 10:11,14
l var mellan min f.och din f.
16:3
21:3
l deras f.gav stora skänker
l övertagit sin f.s konungadöme
21:4
22:4
l (Ahasja) efter sin f.s död
l dräpa dem s.dödat ha f.
25:3
l (Joahas)till konung efter hs f.
36:1
l övergår din f.i ålder
Job 15:10
l Du är min f.
U:14
l var då en f. för de fattiga
29:16
l fostrades hos mis ss. hos en f.
31:18
38:28
l Säg om regnet har ngn f.
l deras f. ga... dem arvedel
42:15
l de faderlösas f.och änkors
Ps. 68:6
l Du min f., min Gud
89:27
103:13
l Ss. en f. förbarmar sig över
l Hör, min son, din f.s tuktan Ords. 1:8
3 :12
l agar, likasom en f. sin son
l Hören, I barn, en f.s tuktan
4:1
l själv har jag.. haft en f.
4:3
l min son, bevara din f.s bud
6:20
l En vis son gör sin f. glädje
10:1
l En vis son hör på sin f.s tuktan 13:1
l oförnuftige föraktar sin f.s tuktan 15:5
15:20
l En vis son gör sin f. glädje
l barnens ära äro deras fäder
17:6
l en dåres f. har ingen glädje
17 :21
l dåraktig son är sin f.s grämelse 17 :25
l dåraktig son är sin f.s fördärv
19:13
19:26
l s.övar våld mot sin f.
23:22
l Hör din f .. s. har fött dig
23:24
l fröjd har den rättfärdiges f.
l Din vän och din f.s vän
27:10
l med slösare gör sin f.skam
28:7
l s. älskar vishet gör sin f.glädje 29:3
l släkte där man förbannar sin f. 30:11
l Den s. bespottar sin f.
30:17
l ha namn skall vara: Evig f. Jes. 9:6
l fäderna göra din trofasthet
38:19
45:10
l Ve dig s.säger till din f.
l Du (H.) är ju dock vår f.
63:16
l Men du, H.. är vår f.
63:16
64:8
l H., du är ju vår f.
l till trästycket: Du är min f. Jer. 2:27
l nyss ropat till mig: Min f.
3:4
l skolen I kalla mig f.
3:19
l fäder och söner komma på fall
6:21
7 :18
l fäderna tänds upp eld
l krossa dem, både fäder och barn 13:14
l om fäderna s. hava avlat dem
16:3
l den man s.förkunnade för min f. 20:15
l Din f. åt ju och drack
22:15
31:29
l fäderna ätit sUra druvor
35:14
l av hörsamhet mot sin f.s bud
l bud s.deras f.gav dem
35:16
l se ej fäderna sig om efter barnen47:3

l Fäderna äta sura druvor
Hes. 18:2
l f,llS själ såväl s. sonens är min 18:4
l alla de synder s.hans f.begår
18:14
l icke dö gm sin f.s missgärning 18:17
l Hs f. däremot •• han måste dö
18:18
l sonen bära sin f.s missgärning 18:19
l icke bära på sin f.s missgärning 18:20
l f. icke bära på sin sons missgärn.18:20
l blottar sin f.s blygd hos dig
22:10
l kränker hos dig sin f.s dntter
22:11
Dan. 5:11
2 I din f.s dagar befanns
5:11
2 ja, detta gjorde din f.konungen
2 Daniel.. s.min f.konungen förde 5:13
6 till pris, hon jämte hennes f.
11:6
Am. 2:7
l Son och f. gå tillsammans
l sonen föraktar sin f.
Mika 7:6
Mal. 1:6
l En son skall hedra sin f.
10m nu jag (H.) är f.
1:6
l Hava vi icke alla en och samma f. 2:10
7 ss.en f.skonar sin son
3:17
l vänds fädernas hjärtan till barnen
l och barnens hjärtan till •• fäder
4:6
8 lämnade de båten och sin f. Matt. 4:22
8 först gå bort och begrava min f. 8:21
10:21
8 ja ock fon sitt barn
8 sonen sätter sig upp mot sin f.
10:35
7 vilken av de två gjorde vad f.n
21:31
8 kalla ngn på jorden eder f.
23:9
Mark. 9:21
8 J. frågade då ha f.
8 Strax ropade gossens f.
9:24
13 :12
8 och f;n sitt barn
8 vänds fädernas hjärtan
Luk. 1:17
1:62
8 frågade hs f. gm tecken
8 din f. och jag hava sökt efter dig 2:48
7 gav (gossen) tillbaka åt hs f.
9:42
8 gå bort och begrava min f.
9:59
11:11
8 finnes bland eder ngn f.
8 f.n mot sin son och sonen mot f. 12:53
8 den yngre av dem sade till f.n
15:12
8 F .. giv mig den del av förmögenh.15:12
15:17
8 många legodrängar hos min f.
15:18 .
8 stå upp och gå till min f.
8 F .. jag har syndat
15:18
8 stod han upp och gick till sin f. 15:20
8 fick hs f. se hm och ömkade sig 15:20
8 F., jag har syndat mot him.
15:21
8 sade f.n till sina tjänare
15:22
8 din f. har fått hm välbehållen
15:27
8 Hs f. gick då ut och talade vänligi 15:28
8 till sin f.: Se, i så många år
15:29
16:27
8 Så beder jag dig då, f.
8 märkte fon att det hade skett Joh. 4:53
8 I haven hört av eder f.
8:38
8 Bröder och fäder, hören
Apg. 7:2
8 efter hans f.s död bjöd Gud
7:4
8 Timoteus •• son aven grekisk f. 16:1
16:3
8 alla visste att hs f. var grek
8 Bröder och fäder, hören
22:1
8 haven I icke många fäder l. Kor. 4:15
8 en son har sin f.s hustru
5:1
8 tid s. f.n har bestämt
Gal. 4:2
10 från vilken allt vad f. heter Ef. 3 :15
6:4
8 I fäder, reten icke edra barn
8 ss. en son tjänar sin f.
Fil. 2:22
8 I fäder, reten Icke edra barn Kol. 3:21
8 ss. en f. sina harn
l. Tess. 2:11
8 ss. till en f.
l. Tim. 5:1
11 s.står där utan f.
Hebr. 7:3
8 son s. icke bliver agad av sin f. 12:7
8 vi hava haft köttsliga fäder
12:9
8 skriver till eder, I fäder
l. Joh. 2:13
2:14
8 skrivit till eder, I fäder
FADER (i förbindelse med namn)
l. Mos. 9:18
l Ham var Kanaans f.
9:22
l Ham, Kanaans f., såg då sin f.s
l Haran dog hos sin f. Tera
11:28
11:29
l Haran, s. var f. till Milka
l talade Isak till sin f. Abraham
22:7
l Kemuel,Arams f.
22:21
26:3
l ed s.jag svurit din f.Abraham
26 :15
l i hs f. Abrahams tid
26:18
l grävda i hs f. Abrahams tid
27:22
l Jakob gick fram till sin f.1sak
27 :26
l sade hs f. Isak: Kom bit
l just gått ut från sin f. Isak
27:30
l Hs f. Isak frågade: Vem är du
27:32
l Då svarade hs f. Isak
27:39
28:8
l misshagade hs f. Isak
l på väg till sin f. Isak
31 :18
l Jakob svor vid hm hs f. fruktade 31:53
33:19
l köpte av Ramors, Sikems f.s
34:4
l Sikem sade till sin f. Hamor
1 gick nu Hamor, Sikems f .. ut
34:6
l Sikem sade till (Dinas) f.
34:11
l svarade .. Sikem och ha f.Hamor 34:13
l Jakob kom till sin f.1sak
35:27
36:24
l vaktade sin f. Sibeons wmor
42:29
l kommo hem till sin f. Jakob
l Jakob, deras f., sade till dem
42:36
43:8
l Jude sade till sin f. Israel
l svarade deras f.Israel dem
43:11
45:25
l till sin f.Jakob i Kanasns land
1 fick deras f. Jakobs ande åter liv 45:27
l1sraels söner satte sin f. Jakob 46:5
l till Gosen att möta sin f. Israel 46:29
47:7
1 hämtade Josef sin f. Jakob

1 (Jakob:) hören på eder f. Israel
49:2
50:22
l Josef bodde •• med sin f.s hus
l hem till sin f.Reguel
2. Mos. 2:18
l präster under sin f.Aran 4.Mos. 3:4
l Arbas, Anaks f.s, stad
Jos. 15:13
l Makir .. Gileads f.
17:1
19:47
l kallade Lesem.. efter sin f.s
21:11
l Arbas, Anoks f.s, stad
l gjorde Tera, Abrahams f.
24:2
24:32
l köpt av Hamors, Sikems f.s
l begraven i f. Joas' grav
Dom. 8:32
l från Hamor, Sikems f.
9:28
6 Jeftas f. var Gilead
11:1
1 begrovo •• i hs f. Manoas grav
16:31
18:29
l namnet Dan efter sin f.Dan
l blev f.tlll Isai, Davids f.
Rut 4:17
l Kis', Sauls f.s, åsninnor l. Sam. 9:3
l Min f.Saul söker döda dig
19:2
l Jonatan talade .. med sin f. Saul 19:4
20:32
l Jonatan svarade sin f. Saill
l min f. Sauls hand skall icke
23 :17
l Detta vet ock min f. Saul
23 :17
2. Sam. 3:8
l mot din f.Sauls hus
l för din f. Jonatans skull
9:7
l giva din f. Sauls jordsgods tillbaka 9:7
1 begrov .. I ha f.Kis' grav
21:14
l på sin f.Davlds tron
1. Kon. 2:12
l uppaatt mig på min f. Davids tron 2:24
l burit H.ark framför min f.David 2:26
2:32
l utan att min f. David visste det
l onda du har gjort min f. David
2:44
l vandrade efter sin f.Davids
3:3
3:6
l stor nåd med •• min f.David
l konung efter min f. David
3:7
l ss.din f.David gjorde
3:14
5:3
1 min f.David icke kunde bygga
l ss. H. talade till min f. David
5:5
6:12
l s.jag talade till din f.Davld
l vad hs f.David hade helgat åt H. 7:51
1 med sin mun lovade min f.David 8:15
8:17
l min f.David hade väl i sinnet
l H.sade till min f.David
8:18
l kommit upp i min f.Davids ställe 8:20
l lovade din tjänare David, min f.
8:24
l lovade din tjänare David, min f.
8:25
1 talat till din tjänare David, min f. 8:26
9:4
l ss.din f.David vandrade
l ss. jag lovade angående din f.David9:5
l ss.ha f.Davids hjärta hade varit 11:4
l ss.hs f.Davld hade gjort
11:6
l för din f. Davids skull
11 :12
1 stället på sin f. Davids stad
11 :27
l ss.hs f.David gjorde
11:33
l begraven i sin f. Davids stad
11:43
12:6
1 i tjänst hos hs f. Salomo
l ss.hs f.Davids hjärta hade varit 15:3
l ss. ha f. David hade gjort
15:11
l vandrade på sin f. Asas väg
22:43
l lämnats kvar I ha f.Asas tid
22:47
1 redo bakom hs f.Ahab
2. Kon. 9:25
l tagit ifrån hs f. Joahas
13 :25
14:3
l dock icke ss.hs f.David
14:3
l gjorde i allt ss.hs f.Joas
l konung i sin f.Amasjas ställe
14:21
l ss. hs f. Amasj •. hade gjort
15:3
l ss. bs f. Ussia hade gjort
15:34
l ss. hs f. David
16:2
l ss. hs f. David hade gjort
18:3
21:3
l s.hs f.Hiskia hade förstört
l ss. hs f. Manasse hade gjort
21:20
l vandrade på sin f.Davids väg
22:2
23:34
l konung i hs f. Josias ställe
l Amasas f.var ismaeliten 1.Krön. 2:17
2:21
l till Makirs, Gileads f.s, dotter
2:23
l söner till Makir, Gileads f.
2:24
l födde .. åt hm Ashur, Tekoas f.
1Mesa.. s. var Sifs f.
2:42
l Maresas, Hebrons f.s, söner
2:42
l Sema födde Raham, Jorkeams f. 2:44
l Maon var Bet-Surs f.
2:45
2 :49
1 födde ock Saaf, Madmannas f.
1 Seva, Makbenas f. och Gibeas f. 2:49
l Sobal, Kirjat-Jearlms f.
2:50
l Salma, Bet-Lehems f. och
l Haref, Bet-Gaders f.
2:51
2:52
1 Sobal, Kirjat-Jearims f.
l Penuel, Gedors f .. Eser, Husas f. 4:4
l Efratas förstfödde, Bet-Lehems f.4:4
l Ashur, Tekoas f .. hade 2 hustrur 4:5
l han var Estons f.
4:11
4:12
l Tehinna, Ir-Nahas' f.
l Joab, f. till Timmermansdalens
4:14
4:17
l och Jisba, Estemoas f.
l födde Jered, Gedors f., och
l Heber, Sokos f., och Jekutiel,
l Sanoas f.
4:18
l söner till Hodlas •• Kegilas f.
4:19
l Er, Lekas f., Laeda, Maresas f. 4:21
l födde Makir, Gileads f.
7:14
l sörjde Efraim, deras f .. lång tid 7:22
7:31
l han var Birsaits f.
l I Gibeon bodde Gibeons f.
8:29
l I Gibeon bodde Gibeons f. Jeguel 9:35
l föreskrivet gm deras f.Aron
24:19
29:23
l ss. konung efter sin f.David
l nåd mot min f.David
2. Krön. 1:8
l ditt ord till min f.David
1:9

1261

1262

1263

1264

Fader-Fader vår
1 vänskap mot mig s.mot f.David
2:3
1 s.min f.David har anställt
2:7
1 min herres, din f.Davids, män
2:14
1 hs f. David hade anställt räkning 2:17
3:1
1 f. David fått sin uppenbarelse
1 vad ha f. David helgat åt H.
5:1
6:7
1 min f.David hade väl i sinnet
6:8
1 men H. sade till min f. David
6:10
1 kommit i min f.Davids ställe
1 ss. din f.David vandrade
7:17
1 efter sin f. Davids anordning
8:14
1 begrov (Salomo) i hs f. Davids stad 9:31
1 i tjänst hos hs f.Salomo
10:6
1 vad (Asas) f. bade helgat åt H.
15:18
17:2
1 städer s.ha f.Asa hade intagit
1 vandrade på sin f.Davids vägar 17:3
1 vandrade på sin f. Asas väg
20:32
21:12
1 säger H., din f.Davids Gud
1 vandrat på din f. Josafats vägar 21:12
1 Jojada (Sakarjas) f .. hade bevisat 24:22
33:3
1 s. hs f. Hiskia brutit ned
33:22
1 ss.ha f.Manasse hade gjort
1 beläten s.ha f.Manasse låtit göra33:22
1 icke ss.ha f. Manasse hade gjort 33:23
1 vandrade på sin f.Davids vägar 34:2
1 begynte söka sin f.Davids Gud
34:3
1 säger H., din f. Davids Gud Jes. 38:5
1 konung efter sin f.Josia
Jer. 22:11
1 (H.) har blivit en f.fOr lsrael
31:9
1 vår f. Jonadab har bjudit oss
35:6
1 hörsammat vår f. Jonadabs
35:8
1 vad vår f.Jonadab bjudit oss
35:10
1 hörsammat eder f. Jonadabs bud 35:18
2 s. hs f. Nebukadnessar tagit Dan. 5:2
2 din f., konung Nebukadnessar
5:11
5:18
2 Åt din f. Nebukadnessar gav
8 regerade efter sin f. Herodes Matt. 2:22
4:21
8 jämte sin f. Sebedeus sutto
8 de lämnade sin f. Sebedeus Mark. 1 :20
15:21
8 Alexanders och Rufus' f.
8 kalla hm Sakarias , efter hs f. Luk. 1:59
8 ha f. Sakarias blev uppfyld av
1:67
8 kallade till sig sin f. Jakob Apg. 7:14
8 hände sig att Publius' f.låg sjuk 28:8

8 övergivit •• moder eller f.
10:29
8 (J.) f. och moder förundrade Luk. 2:33
8:51
8 därtill flickans f.och moder
14:26
8 ej hatar sin f.och Bin moder
8 Hedra din f. och din moder
18:20
8 J., vilkens f. och moder vi
Joh. 6:42
8 gm vår f.lsak blev moder Rom. 9:10
Ef. 5:31
8 övergiva sin f. och moder
8 Hedra din f.och din moder
6:2
FADER (faders Gud; se även: fäders Gud)
1.MoB.26:24
1 Abrahams, din f.s, Gud
1 Jag är H., Abrahams, din f.s Gud 28:13
31:5
I då min f.s Gud varit med mig
1 (Laban:) eder f.s Gud sade mig
31 :29
I Om icke min f.s Gud varit med 31:42
1 han s. var deras f.s Gud
31 :53
1 (Jakob:) Min f.Abrahams Gud
1 och min f.lsaks Gud
32:9
1 eder Gud och eder f.s Gud
43 :23
46:1
1 slakioffer åt sin f.lsaks Gud
1 Jag är Gud, din f.s Gud
46:3
1 (Jakob:) gm din f.s Gud
49:25
50:17
I Förlåt •• din f.s Guds tjänare
2. Mos. 3:6
1 Jag är din f.s Gud
1 min f.s Gud, jag vill upphöja
15:2
1 min f.s Gud blev mig till hjälp
18:4
1 H., din f. Davids Gud
2. Kon. 20:5
1. Krön. 28:9
1 lära känna din f.s Gud
1 lovad vare du H.. vår f. I.s Gud 29:10
1 (Josafat)sökie sin f.s Gud 2.Krön.17:4
1 H.. din f. Davids Gud
21 :12
34:3
1 söka sin f. Davids Gud
1 säger H .. din f.Davids Gud Jes. 38:5

FADER (stamfader)
1 bliva en f.till många folk 1. Mos. 17:4
1 låta dig bliva f. till många folk
17:5
1 H.. Abrahams, din f.s, Gud
28:13
1 (H.) hämtade eder f.AbrahamJos.24:3
1 H .. din f.Davids Gud
2. Kon. 20:5
1 f. till Rekabs släkt
1. Krön. 2:55
1 f.f6r Jerusalems invånare Jes. 22:21
1 skåden Abraham, eder f.
51:2
1 näring din f. Jakoha arvedel
58:14
1 (H.:) blivit en f.f6r lsrael
Jer.31:9
1 vi (Juda) hava ingen f.
Klag. 5:3
1 (Jerusalems) f. var amor~ Hes. 16:3
16:45
1 och eder f. en amor~
8 Vi hava Ju Abraham till f. Matt. 3:9
8 VälBignat vår f.Davids rike Markl1:10
8 giva hm ha f.Davids tron
Luk. 1:32
8 Vi hava ju Abraham till f.
3:8
8 F.Abraham, förharma dig
16:24
16:30
8 Nej, f. Abraham
8 du f6rmer än vår f. Jakob
Joh. 4:12
8 vår f. är ju Abraham
8:39
8 gören eder f.s gärningar
8 :41
8 är du förmer än vår f. Abraham
8:53
8 Abraham, eder f .. fröjdade sig
8:56
8 (H.)har gm vår f.Davids mun Apg.4:25
8 uppenbarade sig fOr f. Abraham
7:2
8 f.för alla oomskurna s.tro Rom. 4:11
8 (Abraham) en f. för omskurna
4:12
8 den tro s. vår f. Abraham hade
4:12
8 han är ju allas vår f.
4:16
8 bliva en f. till många folk
4:17
8 kunde så bliva f. till många folk
4:18
8 Gud uppenbarade sig fOr vår f.
7:2
8 Rebecka gm f.lsak blev moder
9:10
8 Abraham, vår f .. rättfärdig Jak. 2:21

den s. vränger rätten för den f.e
27:19
kasten I väl lott om den f.e
Job 6 :27
de Las armar blevo krossade
22:9
de f.as åsna för man bort
24:3
Den f.e slites från moders bröst
24:9
den f.e s. ingen hjälpare hade
29:12
utan att den Le fått äta därav
31:17
Har jag lyft min hand mot den f.e 31:21
Ps. 10:14
(H.) blev den f.es hjälpare
för att skaffa den f.e rätt
10:18
de f .as fader .• Gud i sin boning
68:6
Skaffen den arme och Le rätt
82:3
f.a mörda de (ogudaktiga)
94:6
Varde (min oväns) barn f.a
109:9
s. förbarmar sig över hs f.a
109:12
f.a och änkor uppehåller (H.)
146:9
gör icke intrång på de f.as
Ords. 23:10
skaffen den f.e rätt
Jes. 1 :17
Den f.e skaffa de icke rätt
1 :23
förbarmande med f.a och änkor
9:17
f6r att plundra de f.a
10:2
icke den Les rätt, att främja Jer. 5:28
upphören att förtrycka den f.e
7:6
förorätten icke främlingen,den f.e 22:3
Bekymra dig ej om dina La
49:11
den f.e förtrycker man
Hes. 22:7
den f.e undfår barmhärtighet Hos. 14:4
Förtrycken icke •• den f,e
Sak. 7:10
förtrycker änkan och den Le
Mal. 3:5
Jag skall icke lämna eder f.a Joh. 14:18
vårda sig om f.och moderlösa Jak. 1:27

FADERMöRDARE

Se även: Mord, mördare, mandråpare.
FADERMÖRDARE
lagen är till för f.

FADER (i fOrbindelse med moder)
1 övergiva sin f. och moder 1. Mos. 2:24
1 Jakob hade lytt sin f.och moder 28:7
2. Mos. 20:12
1 Hedra din f.och moder
1 s.slår sin f.eller sin moder
21:15
1 förbannelser över f. eller moder 21 :17
3.Mos.19:3
1 frukte sin moder och f.
1 fOrbannelser över f. eller moder 20:9
1 över f.och moder uttalat förb.
20:9
1 icke ens gm f. eller moder
21:11
1 gm f. eller moder ådraga 4. Mos. 6:7
11:12
1 moder eller f. till detta folk
5. Mos. 5:16
1 Hedra din f,och moder
21 :13
1 begråta sin f. och moder
1 lyssnar till f.s och moders ord 21 :18
21 :19
1 skola ha f. och moder taga hm
1 f. och moder taga tecknen
22:15
1 föraki för sin f. eller moder
27 :16
33:9
1 s. sade om f. och moder
1 låta min f. och moder leva Jos. 2:13
2:18
1 om du icke har f. och moder
1 Rahab,jämte hennes f.och moder 6:23
1 omtalade för f.och moder Dom. 14:2
1 hs f. och moder sade
14:3
1 hs f. och moder visste icke
14:4
1 Simson gick med sin f. och moder 14:5
1 talade icke om för f. och moder 14:6
1 kom så till sin f. och moder
14:9
1 Icke ens åt min f. och moder
14:16
1 övergivit din f. och moder
Rut 2:11
1 Låt min f. eller moder
1. Sam. 22:3
1 min f.s och moders grav 2. Sam. 19:37
1. Kon. 19:20
1 kyssa min f.och moder
1 vandrade sin f.s och moders väg 22:53
1 icke ss.ha f.och moder
2. Kon. 3:2
1 hade varken f. eller moder Est. 2:7
1 efter hennes f.s och moders död 2:7
1 om än f. och moder övergiva Ps. 27 :10
1 förbannelser över f. eller Ords. 20:20
23:25
1 f.och moder få glädje
1 Den s.plundrar sin f. eller moder 28:24
Jer. 8:4
1 kan säga f. och moder
1 f6rlorat f. eller moder
16:7
1 ÖVer f. och moder uttalar
Hes. 22:7
1 gm f. eller moder ådraga sig
44:25
1 skola ha f. och moder säga Sak. 13:3
1 hs f. och moder skola stinga
13:3
8 s. älskar f. eller moder mer Matt.10:37
8 Hedra din f. och din moder
15:4
8 smädar sin f. eller moder
15:4
8 säger till sin f. eller moder
15:5
8 icke hedra sin f. eller moder
15:5
8 övergiv •. sin f.och sin moder
19:5
8 Hedra din f.och din moder
19:19
8 övergivit .. f.eller moder
19:29
8 flickans f.och moder
Mark. 5:40
8 Hedra din f.och din moder
7:10
8 s.Bmädar Bin f.eller moder
7:10
8 säger till sin f. eller moder
7:11
8 göra ngt f6r sin f.eller moder
7:12
10:7
8 övergiva Bin f. och sin moder
10:19
8 Hedra din f.och din moder

FADER (faders hus)
1 Gåut .. fråndinf.s hus
1. Mos. 12:1
1 Gud sände mig bort ifrån f.B hus 20:13
24:7
1 fört mig bort ifrån min f.s hus
24:23
1 natthärbärge! din f.s hus
24:38
1 du skall gå till min f.B hus
24:40
1 en hustru .. av min f.s hus
28:21
1 tillbaka till min f.s hus
1 arvedel i vår f.s hus
31 :14
11ängiade till din f.s hus
31:30
1 myndighet .. i ha f.s hus
34:19
38:11
1 Stanna ss. änka i din f," hus
38:11
1 Tamar •• stannade i sin f.s hus
1 Gud låtit mig f6rgäta min f.s hus 41:51
47:12
1 Josef försörjde •• sin f.s hus
50:22
1 JOBef bodde •• med sin f.s hus
3. MoB.22:13
1 åter till sin f.s hUB
1 och din f.s hus jämte dig 4. Mos. 18:1
1 medan hon vistas i sin f.s hus
30:4
1 ung och vistas i sin f.s hus
30:17
1 dörren till hennes f.s hus 5. Mos. 22:21
1 hon bedrev otukt i sin f.s hus
22:21
1 barmhärtighet med f.s hus Jos. 2:12
1 alla av din f.s hus samlade hemma 2 :18
1 (Rahabs)f.s hus .. lät Josua leva
6:25
Dom. 6:15
1 ringaBte i min f.s hus
1 till sin f.s hus i Ofra
6:25
6:27
1 av rädsla för sin f.s hus
1 begav han Big till sin f.B hUB
9:5
1 rest upp mot min f.B hUB
9:18
11:2
1 icke taga arv i vår f.B hUB
1 drivit mig ut ur min f.s hus
11:7
1 bränna upp dig och din f.s hus
14:15
1 (Simson) tillbaka till sin f.s hus 14:19
19:2
1 till sin f.s hus i Bet-Lehem
1 förde hm in i sin f.s hus
19:3
1 uppenbarat fOr din f.s hus 1. Sam. 2:27
1 gav jag icke åt din f.s hus
2:28
2:30
1 din f.s hus skulle få göra tjänst
1 avhugga •• din f.s hus' arm
2:31
1 tillhör •• hela din f.s hus
9:20
1 f.s hus vill han göra skattefritt 17 :25
1 vända tillbaka till sin f.s hus
18:2
1 (Davids) f.s hus fingo höra
22:1
22:11
1 Ahimelek och hela hs f.s hus
1 Icke .. min f.s hus ngt till last
22:15
22:16
1 Ahimelek och hela din f.s hus
1 att hela din f.s hus .. f6rgåtts
22:22
1 utplånar mitt namn ur min f.s hus24:22
1 mot din f. Sauls hus
2. Sam. 3:8
1 komma över hela (Joabs) f.s hus
3:29
1 mig framför din f. och ha hus
6:21
1 på min f.s hus vile missgärningen14:9
1 min f.s hus förtjänade döden
19:28
1 din hand vända sig mot •• f," hus 24:17
1 min f.s hus från skulden 1. Kon. 2:31
1 olycka över .. din f.s hus
18:18
1 mot mig och min f.s hus 1. Krön. 21:17
1 utvalde mig ur hela min f.s hus 28:4
1 furste, i Juda hus min f.s hus
28:4
1 hörde till din f.s hus
2. Krön. 21:13
1 och min f.s hus hava syndat Neh. 1:6
1 din f.s hus, I skolen förgöras Est. 4:14
1 Förgät .. din f.s hus
Ps. 45:11
Jes. 3:6
1 en annan i ha f.s hus
1 över din f.s hus skall H.låta
7 :17
22:23
1 ett äresäte för sin f.s hus
1 hs f.s hus, så tungt det är
22:24
Jer. 12:6
1 din f.s hus äro ju trolösa
8 sänder hm till min f.s hus Luk. 16:27
8 fostrades han i sin f.s hus Apg. 7 :20

FADERLÖS
f.a skolen I icke behandla 2. Mos. 22:22
så att edra barn (bliva) f.a
22:24
skaffar den f.e och änkan
5. Mos. 10:18
den f.e och änkan
14:29
glädja dig, du själv med den f.e
16:11
du skall glädja dig med den Le
16:14
icke vr änga r ätten för den f.e
24:17
tillhöra främlingen, den f.e
24:19
skall tillhöra den f.e och änkan
24:20
tillhöra främlingen, den f.e
24:21
givit den åt den Le och änkan
26:12
jag har givit det åt den f.e
26:13

Bönen »Fader vår. återfinns i Matt.
6:9-13 och Luk.11 :2-4. De två
evangelisterna återger bönen något
olika. Lukas' version saknar: »ske
din vilja. och .fräls oss ifrån ondo.
(jfr grundtexten). Fjärde och femte
bönen företer en viss olikhet i ordalydelsen. Doxo10gien (lovprisningen)
saknas i aHa de äldsta handskrifterna.
(Den romerska kyrkan har den icke.)
1 Matteus' evangelium står .Fader
våT» i Bergspredikan, men hos Lukas
lär Jesus sina lärjungar denna bön
som svar på deras önskan om att få
lära sig bedja.
.Fader vår> är aHa kristnas gemensamma bön och i själva verket
kristenhetens enda verkligt ekumeniska bön och bekännelse. Den är
lika central och nödvändig i den
enskilde kristnes och den kristna gemenskapens liv som den apostoliska
trosbekännelsen (Credo) .• Fader vår.
är den bön, som Herren själv har
givit oss och som han vill att vi skall
bedja. Den som beder .Fader vår.,
beder med ord, som Jesus själv har
lärt oss. Därigenom blir bönen dubbelt så löftesrik och dubbelt så ansvarsfull. Denna bön är varje kristens prövosten på vad det vill säga
att bedja .i ande och sanning., Joh.
4:23. Den är även en förebild för
aH annan kristen bön. Varje bön,
som är skapad av Guds Ande, kommer i huvudsak att te sig som .Fader
vår». Med denna bön som mönster
och norm skaH all bön inspireras och
upplyftas till sann bön. »Fader vår.
är icke avsedd som liturgisk föreskrift, utan den är en exempel-bön
(»1 skolen alltså bedja sålunda., Matt.
6:9).
• Fader våT» har saklig anknytning
till synagogans bön, och dess rötter
är att söka i G.T.s profetiska texter
och i Psaltaren. Av synagogans böner
påminner • Fader vår» särskilt om
den s.k. aderton bönen (sernonä <äsre)
och om kaddis-bönen, vilka båda ger
uttryck för bl.a. judendomens centrala bön om att Gud snart måtte
upprätta sitt konungavälde, så att
den messianska tiden kan upprinna.
.Fader vår. kan sägas vara den
kristna motsvarigheten till den judiska morgongudstjänstens tredje av-
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FADERLöS

Se även: Barn, dotter, ensam, fattig,
hjälplös, sorg, änka.
Faderlös

De faderlösa var, jämte änkorna,
främlingarna och de fattiga, föremål
för Guds speciella omsorg. Således
var det föreskrivet i Moselagen att
låta dem få tiondet av avkastningen
vart tredje år, 5.Mos.14:28-29; 26:
12-13. Vidare skulle det kvarglömda
av skörden på åkern samt av oliveroch vingårdsskörden tillhöra dem, 24:
19-21. För övrigt innehåller G.T.
talrika förmaningar om att taga sig
an de faderlösa, t.ex. 2.Mos.22:22;
5.Mos.24:17; 27:19; Ords.23:10; Jes.
1:17; Jer.22:3; Sak.7:10, samtidigt
som Guds straff förkunnas över dem
som försummar detta, se 2.Mos.22:
22-24; 5.Mos.27:19; Job 22:9-10;
Jes.IO:1-4; MaI.3:5. 1 N.T. påminner
Jakob i sitt brev om de faderlösas
sak. Att vårda sig om dem i deras
bedrövelse är en gudstjänst, som är
ren och obesmittad inför Gud och
Fadern, 1:27.
De faderlösa

Gud är de faderlösas fader
PS.68:6. Han uppehåller dem, Ps.
146:9; Jer.49:11, jfr Ps.27:10, skaffar
dem rätt, 5.Mos.10:18; Ps.IO:14,18,
hör deras rop, 2.Mos.22:23. Hos
honom undfår de faderlösa barmhärtighet, Hos.14:4.
De ogudaktiga är hårda mot dem
De kastar lott om den faderlöse,
Job 6:27, krossar hans armar, 22:9,
tar hans egendom, 24:3, sliter honom
från hans moders bröst, 24:9, mördar
honom, Ps.94:6, skaffar honom icke
rätt, Jes.1:23; Jer.5:28, förtrycker
honom, Hes.22:7.
De fromma hjälper dem
Job29:12; 31:17,21, och blir välsignade, 5.Mos.14:29; Jer.7:6-7.

1. Tim. 1:9

FADER VÅR

Fader vår
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Jesus är utan synd, Joh.8:46, jfr 2.
Kor.5 :21 ; l.Pet.2:22. Ej heller säger
Jesus vär Fader, endast min Fader
och eder Fader. Se: Fader.
Med tilltalet .Fader vår som är
i himmelen . lär Jesus sina lärjungar
fö rst och främst att kalla Gud sin
Fader. Med dessa ord präglade han
egentli gen icke en ny gudsåskådning
och tilltalsform, utan de är snarare
ett uttryck för att den verklighet, som
alla längtade efter (barnaskapet), Jer.
3 1:9, nu fått sitt genombrott i Jesu
lä rjungakrets och blivit en närvarande verklighet, Matt.5 :45 ; 6:1; 7:21;
10:32 f. Se: Barnaskap. Detta Guds
faders förhållande har aposteln Paulus
framställt som ett centralt och livsviktigt led i tron. I sitt brev till romarna beskriver ha n barnaskapets
ande, va rs centralfunktion är barnets
rop till Gud som Fader. De troende
har icke fått en träldomens ande utan
barnaskapets förtröstansfulla ande
med dess abba-rop, Rom .8: 15. Se:
Abba.
De tre första bönerna i • Fader
vår. ha r Gud som centrum, de fyra
sista människan . De första , teocentri ska bönerna är icke förenade med
något bindeord (de stå r asyndetiskt) .
Detta visar, att Guds namn, rike och
vilja intimt hör samman .• Fader vår .
börjar med Guds angelägenheter. - De
sista bönerna, som handlar om gudsfol kets behov (dagligt bröd, syndernas
förlåtelse, frälsning från fördärvsmaktema) är sammanbundna med .och.
- de är alltså samo rdnade (de står
syndetiskt). Dagligt bröd har att göra
med de elementära behoven i skapelseordningen , medan syndernas förlåtelse och frälsning från fördärvsmakterna (det onda) främst hänför
sig till de elementära behoven i fråga
om den eskatologiska fräl sningen och
direkt refererar till frälsningshushållningen .
Imperativformen i bönerna ger uttryck för en bestämd, inträngande
begäran (icke en önskan) . D e tre
fö rsta bönernas imperativformer kan
bäst förstås sålunda: Att Guds namn
helgas, Guds rike kommer och ha ns
vi lja sker, uppfattas som en helhet.
Både det successiva och det eskatologiskt slutgiltiga klingar med, dock
med tonvikt på det sistnämnda. Församlingen utbeder sig att få del i det
tillstånd, som utmä rker fulländningens tid.

ärat hans namn (3 .Mos .22:32; 5.Mos.
32:51 f. ; Rom.2:23 ff.) genom Guds
frälsning helga hans namn , Jes.29 :23;
48:10 f.; 52:6-7 . Se särskilt Hes.36:
23-27. D en första bönen i . Fader
vår. är en bön om att dessa profetiska löften skall uppfyllas uti från
vissheten om att Gud genom Jesus
Messias - mitt ibland folket - begynt
att helga sitt namn (Joh.17:4).
En höjdpunkt i den judiska synagogans gudstjänst är det trefaldiga
H elig i Jes.6:3; jfr Upp.4:8.
Andra bönen: Tillkomme ditt rike.
Ordet, som översatts med . rike.
(basileia), har dels en abstrakt betydelse: konungslig makt, konungaväide, dels en konkret: (konunga)rike.
Båda betydelserna klinga r här med.
Detta är missionsbön en framför
andra. Här lär Jesus sina lärjungar
att bedja om att Guds nådiga konungavälde skall komma över hela
jorden . Gud regera r förvisso över
allt. Han ä r allsmäktig och allestädes
närvarande. Men här i andra bönen
beder ha ns trogna om att Guds
ddesrike skall komma till alla, att
hans evangelium skall få fritt lopp
till alla människor. - Men bönen gäller icke endast Guds rikes successiva
komma nde genom missionen, utan
framför allt dess slutgiltiga komma nde i framtiden genom Kristi tillkommelse (parousia). När Gud hel gar
sitt namn, bryter hans konungavälde
mer och mer igenom , så att ha n genom dom och frälsning övervinner
a lla si na fiender och för sitt rike
fram genom skapandet av den nya
himmelen och den nya jorden.

delning, som man bad stående, med
upplyfta ögon (jfr Joh.17:1) och av
vilken den ovannämnda aderton bönen
endast är en av flera olika inom
judendomen brukade formuleringar.
Jfr ordanalysen till Bedja 28. - Utmärkande för .Fader vår. är dess
korthet, medan de skriftlärdes böner
drabbas av Jesu kritik för sin ordrikedom, Mark.12:40, jfr Matt.6:7.
Det märkliga med . Fader vår. är,
att det är en bön , som också varje
from jude skulle kunna bedja. Detta
beror på att Jesus kom för att fullborda det centrala i judendomens
och G.T.s böneliv, Matt.5:17.
• Fader vår. har varit en samlingspunkt för lärjungarna. Den är en kollektiv bön (gemenskapsbön: >vår.,
.vi., .oss.). Genom denna bön gav
Jesus sin blivande församling dess
prägel i förhållande till synagogan
och Johannes' lärjungar.
• Fader vår. är icke en tidlös bön,
som bara är ett uttryck för en ny
fromhet. Endast genom tron på det
nya, som Jesus i egenskap av Messias
fått fullmakt att insätta i historien,
kan • Fader vår. förstås och bedjas
rätt . Det som i G.T. och synagogan
var föremål för hopp (ett nytt barnaskap, Guds rikes närhet, den eskatologiska syndaförlåtelsen, den slutliga

friheten från fördärvsmakterna), är
nu på väg att förverkligas . .Fader
vår. är en bön , som är född utifrån
det nya frä lsningshistoriska skeende,
vilket Jesus som Messias bragt in i
världen . Den som beder denna bön,
har redan blivit fö rd in i det nya
barnaskapet. Han har erfarit rikets
nä rhet (ankomst), den messianska
syndaförl åtelsen, förlossningen från
Satans och demonernas välde och
sjukdomens förbannelse osv. - .Fader
vår. ä r bestämd av den nya eskatologiska situationen och skall förstås
som en bön om att den redan erfarna
eskatologien snart måtte få sitt slutgiltiga framtida genombrott. Det är
en bön för det nya guds folket, som
erfar löftenas uppfyllelse i Jesus Messias och som utifrå n den begynnande
uppfyllelsen kan bedja med trons hela
förvissning om löftenas fulla förverkligande.
Varje bön i .Fader vår. träffar
det avgörande i Jesu förkunnelse och
gärning. Varje bön har redan sin begynnande uppfyllelse i vad Jesus är
och bringar. Den allmänreligiösa uppfattningen om • Fader vår. är därför
felaktig.
.Fader vår. är en lärjunga bön.
Jesus själv bad den icke (det framgår
av bönen om syndernas förlåtelse).

Första bönen: H elgat varde dill
namn. Namnet stå r för personen. Där
Guds namn är, är Gud själv. Att
Gud skall bli helgad, betyder att han
skall utskiljas från alla andra, tillbedjas och äras . D e tre första bönerna talar om det som i egentligaste
mening är Guds eget verk. I alla tre
till fällena är Gud själv det logiska
subjektet. Att Gud helga r si tt namn
betyder, att han uppenba'far sin helighet (väsens- och ma ktfullkomlighet)
och bringar den till (slutlig) giltighet,
att han hävda r sin gudomliga verklighet, att han manifesterar sin rätt
till allas underkastelse under hans
konungavälde, hans skaparvilja . Då
skall alla förnimma, att han är Herren, H es.3 8:23; 28 :20-26. Se vidare
särskilt H es.36:23 ff. ; 37:23-28 (profetior om det eskatologiska helgandet
av Guds namn).
Bönen om Guds namns helgande
vänder sig samtidigt mot den bedjande själv. Gud helgar åt sig ett
folk , som skall präglas av hans helighet och förhärliga hans namn ; 3.Mos.
22:31 ,32; 19:2; 20:7. Jfr Matt.5 :16,
45,48; !'Pet.2:12; Joh.15:8. I ändens
tid skall Guds folk, som förut van-

Tredje bönen: Ske din vilja. Vilja
stå r här för Guds sedliga Vilja, sådan den kommit till uttryck i lagen.
I himmelen härskar Guds vilja och
därmed även hans person suveränt.
Det är om detta himmelska tillstånd
vi beder. Människans levnadsvillkor
är goda endast där Guds vilja får
råda. Intet är mer eftertraktat fö r ett
Guds barn än att Guds vilja skall
ske, både i hans eget och i alla andra
människors liv.
Bönen får icke inskränkas genom
att ensidigt tolkas utifrå n Matt.26:
39,42, om att böja sig för det ofrånkomliga. I G.T. är det tal om en
eskatologisk ny laguppfyllelse, Hes.
36:26-27; Jer.31 :33 . Det ä r alltså en
bön om d essa profetiors uppfyllelse.
Bönen bär i sig ho pp om ett kommande himmel skt till stånd på jorden,
Jes. 11 :9; 2.Pet.3:13; Upp.2!. (Riket
kommer alltså i sin fulländning på
jorden.) Se: Rike.
Fjärde bönen: V ärt dagliga bröd giv
oss i dag. D e tre första bönerna gäller sådant som har med det a ndliga
livet att göra . Så förhåller det sig
också med de tre sista. Mellan dessa
står alltså bönen om dagligt bröd , och
det är ingen tillfällighet . D et andliga
livet sammanhänger med det lekamliga, och Gud har omsorg om båda .
D enna bön behandlar livet i skapel sehushållningen. Jesus lärde, att • var
dag har nog av sin egen plåga., Matt.
6:34. En kristen får leva ett bekymmersfritt liv, 6:25-34; Fil.4:4 ff.; icke
ett overksamt liv utan ett liv, som
vilar däri att hans arbete är välsignat
av Gud och skall ge utkomst för honom själv och hans närmaste. Den
gammaltestamentliga förebilden till
detta återfinns i 2.Mos.16: 12 ff.
Brödet (hebr. 1~J:läm) är i den bibliska världen ett uttryck för mat i
allmänhet. Därför kan det även brukas bildligt om Kri stus som brödet
från himmelen , Joh .6:33 m.fl. stäl-
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I Fader vår-kyrkan i Jerusalem , också kallad .Alla nationers kyrka . ,
är . Fader vår» återgivet på en mängd språk, däribLand också på
svenska enligt en gammaL översättning.

Fager-Fall
len. - Bönen motsvarar Jesu verksamhet. Han hade omsorg om timliga
och lekamliga behov, Joh.6:5 ff.;
Matt.4:23. Vidare präglas den av
biblisk .gudsfruktan i förening med
förnöjsamhet., l.Tim.6:6, jfr Ords.
30:8: .Giv mig icke fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd
mig tillkommer.. (Guds folk lever
för andra värden än de timliga.) Den
fjärde bönen är bestämd av de speciella löften om Guds faderliga omsorg, vilka Jesus givit dem som först
söker Guds rike, Matt.6:33. - Till det
messianska hoppet hör, att all yttre
nöd skall försvinna, Upp.21:4, jfr
Jes.25:8; 35:10. - Bönens eskatologiska sida kommer också här till uttryck, även om den icke har så stark
betoning som i föregående böner. Det
kommande gudsriket liknas vid en
måltid, Matt.8:11; Luk.14:15 ff. Även
i judiska bordsböner finns ett perspektiv, som klart pekar fram mot mättandet i det messianska riket. Jfr den
urkristna brödsbrytelsen, där dessa
båda sidor var förenade. Se: Nattvard. Jfr ordanalysen till Daglig 3.

Femte bönen: Förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga
äro. Vad dagligt bröd är för kroppen,
är daglig syndaförlåtelse för själen.
Grundtextens ord för .förlåta. (aphi(mai) betyder egentligen: frigiva, eftergiva, fritaga. Det har nära anknytning till ordet .skuld_. Det grekiska
ord, som här ligger till grund (ophellema, betyder egentligen: (penning)gäld, skuld. Det rör sig alltså om
något, som man är förpliktad att
återbetala. I detta sammanhang betyder det, att människan står i skuld
till Gud. Överträdelse av hans lag
medför skuld. Om vi skall tillfredsställa Gud, är vi förpliktade att
iakttaga lagens bud, och det är något
som människan icke förmår. Därför
beder vi här om befrielse från detta
skuJdförhållande, som våra överträdelser har fört oss in i. Förlåtelsens
grund ligger i att Jesus har fullbordat
.'l1lt för oss, Matt.20:28; KoI.2:14.
Bönen om förlåtelse klingar ut
som den centrala bönen i hela Skriften, och längtan efter en slutgiltig
förlåtelse är huvudnerven i G.T.s
eskatologiska hopp, Jes.33:24; 53:5
ff.; Jer.31:34; Hes.18:31; 36:25-27;
Sak.13:1; Mika7:18. Förlåtelsen bestämmer också Johannes döparens
hela doppraxis. - I Jesus uppfylles
detta hopp, Matt.1:21; Apg.l0:43.
Bönen skall bedjas utifrån ägandet
av den eskatologiska syndaförlåtelsen
i gemenskapen med Jesus Messias.
Den ger uttryck för den sanningen,
att också Jesu lärjungar har behov
av daglig rening, Joh.13:IO; !.Joh.
3:3.
På grund härav får den begrundande jämförelsen: .såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro_, sin klara
betydelse. Detta är icke ett löfte som
man ger för att få förlåtelse. Syndernas förlåtelse är icke resultatet
av någon prestation eller lydnad från
vår sida. Detta tillägg ger mera uttryck för vissheten om att den som
får sin synd förlåten, även får ett
sinnelag, som gör honom villig att
förlåta andra. Det skall egentligen
förstås som en försäkran om vad vi
gör, Luk,11:4, icke ett löfte om vad
vi skall göra. Lägg märke till att här
används samma ord för skuld (opheilem), som i bönens första del. Det
är konkreta ting, som skall förlåtas.
Jfr Matt.18:21 ff. Jesus har alltså
förenat bönen om Guds förlåtelse
av människans synder med det sätt,
på vilket hon förhåller sig till sina
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medmänniskor. Betecknande för Jesus är, att han ställer vår nästa vid
sidan av oss och Gud (Matt.5:21 tf.;
45 ff.; 18:23 ff.; 25:31 ff.; Luk.6:32
ff.), och detta finns också med i
.Fader vår •. Den som är oförsonlig
mot sin nästa, förlorar ej endast den
dagliga, utan även den grundläggande
förlåtelsen, MattI8:32-35. Det verk
som Gud gör för oss i himmelen
(genom syndernas förlåtelse) flyter
här samman med det verk, som han
utför i våra hjärtan. Härigenom tar
Kristus gestalt i de troende. Se: Förlåtelse.
Sjätte och sjunde bönen: Inled oss
icke i frestelse, utan fräls oss ifrån
ondo.
Dessa två böner är djupast sett en
enda (två paralleller, den ena negativ
och den andra positiv, är ett vanligt
stilschema i Skriften). Tankekedjan
från föregående bön är denna: (förlåt
oss våra skulder -) och bevara oss
från att synda på nytt. Bönen gäller
frälsning från fördärvsmakterna, vilka
fortfarande gör allt för att återupprätta sitt förlorade herravälde över
Guds folk, l.Pet.5:8; Luk.22:31; Ef.
6:12. Det är en bön om att som Guds
folk bli bevarad i en ond värld, en
bön om att bli bevarad som kristen.
Beträffande »Inled oss icke i frestelse», se Frestelse.
Det uttryclt, som har översatts med
.ifrån ondo. (= ifrån det onda), kan
även översättas med .ifrån den onde.
(= Satan), men troligast är, att det
avser den fallna världens fördärvsmakter överhuvudtaget (Satan och
ondskans andernakter i himlarymderna, syndens makt, köttets och världens förförelser, lidande och död).
På syndaförlåtelsens grund har Kristi
lärjungar löfte om frälsning från .all
ovännens härsmakt., Luk.1O:19; 11:
20-22, jfr KoI.2:14-15. - Denna
sista bön i _Fader vår» har även
futural, eskatologisk accent. Utifrån
salig erfarenhet av att fördärvsmakternas välde har börjat vackla, beder
Jesu lärjungar särskilt om att den
slutliga befrielsen skall komma. När
Gud upprättar sitt rike i kraft, skall
enligt det profetiska hoppet allt som
vållar frestelse och fördärv, definitivt
tillintetgöras, Jes.ll :9; PS.2: l tf. Den
sista bönen är starkt färgad av kristenlivets kampsituation och är ett
rop om det slutliga fredstillståndet,
Upp.21:3-4; 22:3.
Hela _Fader våT> böjes så i doxologien (lovprisningen) tillbaka till sin
utgångspunkt: • Ty ditt är riket och
makten och härligheten i evighet.
Amen. _ (Doxologien finns ej med i
den svenska kyrkobibeln; jfr inledningen till denna artikeL) Jfr Davids
lovsång, l.Krön.29:1O ff., särskilt v.
11. Detta är den äkta kristna bönens
slutmål och höjdpunkt: lovprisningen
av Gud. I den ligger vissheten om
bönhörelse och den fulla, frivilliga
och glada underkastelsen under Gud.
- När »Fader vår. är slutgiltigt uppfylld, mynnar allt ut i doxologi, Upp.
1:6; 4:11; 11:15; 12:10 f.

kvinnan var f. att skåda
2. Sam. 11:2
Adonia var ock mkt f.
1. Kon. 1:6
Est. 1:11
(Vasti) var f.att skåda
söka upp unga och f.ra jungfrur
2:2
tillhopa alla dessa unga och f .ra
2:3
(Ester) var f. .tt skåda
2:7
rörleder hon hm med f.t tal Ords. 7 :21
Hon s. är så f .. dottern Sion Jer. 6:2
du blev stor och mkt f.
Hes. 16:7
ynglingar .. s. voro f.ra
Dan. 1:15
Nah. 3:4
(NIneve) den f.ra skökan
gm sitt Lra tal bedraga de
Rom. 16:18

FALEK

grek. Phalek av hebr. päläg, delning,
bäck. En man i Jesu släkttavla, son
till Eber. Luk.3:35.
FALK

Falken tillhör höksläktet och är en
av de s.k. dagrovfåglarna. Av falken
finns flera arter i Palestina; den vanligaste är tornfalken, Faleo tinnunculus, som förekommer flockvis och
bygger sitt rede i torn, ruiner o.dyL
I allmänhet är falken i Palestina en
vandrings- eller flyttfågeL - I Moselagen räknades falken som en oren
fågel, vilken det var förbjudet att
äta, 3.Mos.1l:14.
FALK
(icke ätas) f.en med arter 3. Mos. 11:14
f.en, gladan med arter
5. Mos. 14:13
f.ens öga har ej utspanat den Job 28:7
att Len svingar sig upp
39:29

FALL

Se även: Adam, Eden, falla, frestelse,
dåre, fördömelse, missgärning, människa, orm, synd, synda, syndafall,
straff, överträdelse.
-fall
avfall 5.Mos.13:5; Jer.28:16
missfall 2.Kon.2:19
syndafall Rom.5:15
vattenfall Ps.42:8

förförande mediet för den onda
andeinflytelsen. Satan kallas i Uppenbarelseboken .den gamle ormen. (12:
9; 20:2), och meningen är tydligen,
att Satan (de fallna änglarnas furste)
förmedlar frestelsen till avfall. (Skriften tycks förutsätta, att avfallet från
Guds ord har börjat redan i änglavärlden, 2.Pet.2:4; Jud.v.6; Joh.8:44.)
Ormens list består i att han riktar
sitt angrepp mot själva livscentrum i
Guds avbild hos människan. Han
angriper dess högsta dygd: tron på
Guds ord. lorden: .Skulle då Gud
hava sagt. bor syndens djupaste
väsen, otron, l.Mos.3:1. Ormen får
människan att tänka, att Gud undanhåller henne något genom att binda
henne i lydnad mot sitt ord, och den
söker fresta henne att nå visdom och
livsutveckling utanför och emot Guds
ord. lorden: .så att I bliven såsom
Gud. bor själva den sataniska viljan
till självförgudning. Människan frestas till att frånsäga sig sitt underordnade förhållande till sin Skapare,
lydnadsförhållandet till Guds ord.
Det går en direkt linje från upproret mot att stå i trons förhållande
till Guds ord i paradiset fram till
upproret mot att stå i trons förhållande till det förstärkta, inkarnerade
Guds ord i Jesus Kristus, 2.Kor.11:3.
I människans historia med Ordet
avslöjades vad som potentiellt bodde
redan i den första synden. I otron
mot Guds ord bor gudsförnekelsen,
gudsupproret och självförgudningen,
som slutligen ändar i gudsrnordet på
Golgata, Joh.8:38-45.

FAGER
mskornas döttrar voro f.ra l. Mos. 6:2
flickan var mkt f. att skåda
24:16
eftersom hon är så f. att skåda
26:7
en syster, s. är f.rare
Dom. 15:2
Saul, en ståtlig och f.man 1. Sam. 9:2
9:2
ingen man s. var f.rare än(Saul)
16:12
18ai8 yngste son •• f. till utseende
18ai har en son.. en f. man
16 :18

Berättelsen om syndafallet i I.Mos.
3 bildar den direkta eller underförstådda förutsättningen för Skriftens
lära om syndens väsen och förlossningen i Kristus. I Rom.5:12-21
framställs Kristus som den andre
Adam, som skall gottgöra följderna
av den förste Adams fall.
Fallets följder och väsen kan endast
rätt förstås utifrån Skriftens lära om
urtillståndet (status originalis). l.Mos.
1-2 lär, att människan ursprungligen
skapades till Guds avbild (se Avbild,
Guds). Som sådan stod hon i l) trons
lydnadsförhållande till Guds ord, i
2) kärlekens gemenskap med sina
medmänniskor och som 3) herre över
den övriga skapelsen (status integritatis). Människan stod under sin Skapare, tillsammans med sin nästa och
över den övriga skapelsen.
.Syndafallet är människans oförklarliga uppror mot denna sin skapelse genom olydnad mot Guds ord,
varvid hela människans väsen i förhållandet till sin Skapare, medmänniska och medskapelse fördärvas (status
corruptionis). (Prenter). Människans
rätta förhållande till sin Skapare, vilket består i trons rätta förhållande
till hans ord, är det grundläggande
för människan såsom skapad till Guds
avbild, den avgörande faktorn när det
gäller att vidmakthålla hennes förhållande till medmänniskorna och den
övriga skapelsen.
I berättelsen om syndafallet, 1.
Mos.3, framstår det klart, att fallets
djupaste orsak är otro när det gäller
Guds ord.
Impulsen till fallet kommer från en
ond person makt utanför människan.
Den är verksam i ett av djuren i
Edens lustgård, nämligen ormen, i
berättelsen uppenbarligen tänkt som
en verklig orm, som alltså är det

Fallet från Guds ord var en katastrof för människan, i det att det
rubbade hela Guds avbild i henne
och därmed människans sanna väsen.
Människans förhållande till Gud
blev rubbat. Hon föll ut ur Guds nåd
och in under hans vrede, Ef.2:3. Hon
drevs bort ifrån Guds närhet, I.Mos.
3 :23, bort ifrån tillgången till livets
träd (som människan, skapad till
odödlighet, skulle få äta av), v.22.
Keruberna med det ljungande (vredes-)svärdets lågor stängde vägen för
den fallna människan tillbaka till
Guds nådegemenskap, v.24. Människan under Guds vrede är fylld av
fruktan för Gud och flyr bort ifrån
honom, v.8,IO. Hennes dom blir
döden, 3:19, jfr 2:17.
Människans förhållande till medmänniskorna rubbades. Broderhat och
brodermord följde, 4:5-10. Utanför
trons gemenskap med Gud föll människan in i själviskt utnyttjande av
sin nästa. Förhållandet mellan könen
stördes, 3:7.
Förhållal)det till den övriga skapelsen rubbades. Människans härskarställning över det skapade beror på
att Gud härskar över henne. Det
egenmäktiga härskandet över naturvärIden leder till att hon dyrkar den,
varvid hon ödelägger både sig själv
och världen i syndiga lustar och begär, Rom.I:25-32. Människan måste
arbeta under .svettlagens. ok, LMos.
3:17,19. Även naturens värld blir
indragen i den förgängelsens och
dödens förbannelse, vilken pålägges
människan som ett gudomligt straff
för syndafallet, gudsupproret, l.Mos.
3:17; Rom.8:19-22.
Syndens akt medförde ett helt nytt
syndens tillstånd. Släktets syndiga beskaffenhet är en följd av syndafallet
som handling. Genom Adam som
stamfader (centralgestalt) gjorde synden sitt intåg i människans natur, och
i och med synden kom döden över
alla människor, Rom.5:12.
Alla människor, som födes efter
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FAGER

Se även: Vacker, skön, skönhet, härlig, härlighet.
-fager
skenfager Ko1.2:4

Fallet

Fal~Falla

Adams fall, är enligt Skriftens lära
_genom naturen vredens barn., Ef.
2:3 (grt.), födda _av kött», Ioh.3:6,
dvs. i den fallna människonaturens
otro emot Gud, Ef.2:2, i syndig lust,
Kol.1:21, i .köttets sinne_, som är
.fiendskap mot Gud, eftersom det
icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det», Rom.8:7. - Om
.det som kom genom en endas fall.
heter det, att det .för alla människor ledde till en fördömelsedom.,
Rom.S:18.
Mot bakgrund av fallets universella följder ger Paulus en mäktig
framställning av den messianska
frälsningen. Kristus är släktets nye
stamfader, som återställer människans
förhållande både till Gud, medmänniskorna och den övriga skapelsen,
Rom.5:12-21, jfr I.Kor.lS:21-22; ja,
han restituerar även fallets alla följder i naturens värld, Rom.8:19-21.
FALL

1) näpal, ';>!:l )

falla, ko~a "på fall. Se: Avstå 1,
Befalla 4, Falla l.
2) [sälak], l ';> W
hif. kasta, slu~ga, skjuta; kasta ut el.
bort; kasta el. störta ned; i Job 18:7
övers. bringa på fall. Se: Falla 13.

2

3) ~ma', V ~

haltande, häita; fallande, fall; undergång, olycka; av: ~ä1a', halta, vara
halt. Se: Falla 29.
4) ki!!, ., '~
fördärv, undergång, fall; end. lob
21:20.
5) 'i,

'l!

ruin, ruinhög. Jfr Ps.79:1; Ier.26:18;
Mika 1:6; 3:12, övers. stenhop.
6) d~~i, '~1

stöt; störtanae, fall; av: dä.l;1ä, se 9.
7) käsal, ';> rO ~
vara förla~ad el. försvagad i ben el.
vrister; vackla; snubbla, falla, sjunka
ihop, falla i vanmakt, komma på fall;
pi. och hif. bringa (låta komma) på
fall, vålla någons fall; nif. och hof.
bringas (komma) på fall.
8) mi~Jol, 'i1O;Jt,"l
stötesten, anstöt: orsak till fall, något
som bringar någon på fall; av: käSa1,
se 7. Ordet är vanl. övers. stötesten,
t. ex. Hes.3:20; 14:3,4.
9) dä~,

n Q~

stöta, slå el. kasta omkull, bringa på
fall; nif. komma på fall. Ps.140:S
ordagrant: för att bringa mina fötter
på fall. Se: Driva 29.
10) kissälon, l i ';> W~
vacklande; fall, ~~manbrott; av:
kåSal, se 7; end. i Ords.16:18.
11) si1~är, .,
sönderbrytande, krossande; fall, fördärv, undergång; av: sällar, bryta
sönder, krossa. Jfr Ords.16:18, övers.
undergång.

18) [sälap], t] ';> D
pi. stöta, stört~ el. kasta omkull,
vända upp och ned på; fördärva, förstöra; här övers. komma någon på
fall; Ords.19:3 ordagrant: En människas oförnuft vänder upp och ned på
(störtar omkull) hennes väg. Jfr Ords.
21:12 övers. störta; 22:12 omstörta;
2.Mos.23:8; S.Mos.16:19 förvrida.
19) sägä,
W
irra omkriI;g: fara vilse; vackla hit
och dit, stappla, ragla. Jfr Job 6:24;
Ps.119:21, övers. fara vilse; Jes.28:7
ragla.
20) ptosis, 11 T wo l t;
fallande, fall; av: piptö, se 26.
21) skdndalon, o K v <5 a A o v
urspr. den stång, på vilken man placerade lockbetet i en snara; därav
betydelsen: snara, fälla; anstöt, orsak
till fall, förförelse el. förargelse; något
som väcker motvilja el. förargelse;
hinder; i Upp.2:14 övers. stötesten
till fall. Jfr Rom.1l :9, övers. giller;
Matt.16:23; I.Kor.1.23; Gal.S:l1 stötesten; Matt.18:7; Luk.17:1 förförelse.
Av skandalon kommer vårt låneord
'skandal'. Se: Förförelse 3.
22) regma, pil y ].l a
något sönderbrutet, spricka, rämna;
sammanbrott, störtande; end. i Luk.
6:49; av: regnymi, bryta, riva el.
spränga sönder.
23) pardptöma, 11 ap a11 T W].l· a
fall bredvid; felsteg, förseelse, överträdelse; av: prep. para, bredvid, och
pt6ma, fall, av: piptö, se 26. Jfr Matt.
6:14; Ga1.6:1, övers. försyndelse;
Rom.4:2S; Ef.l:7 synd; Ef.2:1 överträdelse.
24) skandalizö, o K a v <5 a A t 1; w
förföra, förleda; förarga, vara el.
bliva till anstöt; här övers. bliva
någon till fall, pass. komma på fall;
av: skåndalon, se 21. Jfr Mark.9:42
övers. förföra; Matt.5:29 vara någon
till förförelse; Matt.17:27 bliva någon
till en stötesten; Joh.6:61 vara en
stötesten för någon.
25) dptaistos, eJ. 11 T a lOT o C;
fri från att stappla, snava el. snubbla;
end. i Jud.v.24,· övers. ifrån fall; av:
neg. a- och ptaiö, se 27.
26) piptö, 11 t 11 T W
falla, komma på fall.
27) ptatö, 11 T a l' w
stöta emot, stappla, snubbla, falla, i
2.Pet.1:1O övers. komma på fall. Se:
Fela 5.

17 slagna, vilkas f. I vållat
Hes. 11:7
13 vid dåne! av (Tyrus') f.
26:15
26:18
13 fårskräckas •• på ditt f.s dag
13 ned i have!. på ditt foS dag
27 :27
13 Gm dåne! av (cederns) f.
31:16
32:10
13 frukta •• på ditt f.s dag
7 ej heller bringa ditt folk på f.
36:15
20 och dess f. var stort
Matt. 7 :27
21 dem s. äro andra till f.
13:41
20 är satt t!ll f .. får många
Luk. 2:34
22 de! huse!s f. blev stort
6:49
23 om gm en endas f.
Rom. 5:15
23 nådegåvan .. i fåljd av mångas f. 5:16
23 på grund aven endas f.
5:17
23 s.kom gm en endas f.
5:18
23 f.e! skulle bliva så mycke! större 5:20
21 klippa s. skall bliva till f.
9:33
23 gm deras f.har frälsningen
11:11
23 deras f. varit t!ll rikedom
11:12
21 ngt s. bliver hm till f.
14:13
21 akt på dem s. bliva eder till f. 16:17
24 maten•• min broder t!ll f.1. Kor. 8:13
24 icke bliva min broder till f.
8:13
21 stötesten och klippa till f. 1. Pet. 2:8
21 inte! s.länder till f.
1. Joh. 2:10
25 s. förmår bevara eder ifrån f.Jud.v.24
21 stötesten till f. för I.s barn Upp. 2:14

4) Ukäbä, n J:)1O
skikt,- l~ger; "a~~ s~all, lägga sig,
ligga. I 2.Mos.16:13,14 står si!2a!
hattäl, dagglager. i v.13 övers. dagg
fallen, i v.14: daggen som hade fallit.
5) mu!, nIo
dö; på två ställen övers. falla död
ned. Se: Dö l, Döma 7.

FALL (komma på fall)
7 låta dig komma på f.
2. Krön. 25:8
28:23
7 (gudarna) kommo hm på f.
18 rotade kommer han på f.
Job 12:19
1 komma på f.med anslag
Ps. 5:11
7 de kommo på f.
107 :12
19 gm dårskap kommer på f. Ords. 5:23
11:14
1 kommer folke! på f.
1 han kommer på f.
11:28
18 ogudaktighe!.kommer •• på fall 13:6
14:32
9 kommer den ogudaktige på f.
19:3
18 oförnuft kommer henne på f.
7 skola de komma på f.,
Jer. 6:15
6:21
7 fäder och söner komma på f.
7 skola de komma på f.. säger H. 8:12
7 förföljare komma på f.
20:11
1 I skolen komma på f.
25:34
7 ogudaktige icke komma på f.Hes.33:12
7 skall komma på f.om dagen Hos. 4:5
7 på f. skall profe!en komma
4:5
5:5
7 Efraim komma på f.
7 Juda kommer på f.jämte dem
5:5
14:2
7 gm missgärning kommit på f.
7 överträdarna komma där på f. 14:10
7 undervisning kommit på f. Mal. 2:8
24 kommer strax på f.
Matt. 13 :21
24 skola många komma på f.
24:10
24 skolen I alla komma på f.
26:31
24 Om än alla andra komma på f. 26:33
Mark. 4:17
24 komma de strax på f.
24 I skolen alla komma på f.
14:27
24 Om än alla andra komma på f. 14:29
24 I icke skolen komma på f. Joh. 16:1'
26 att de skulle komma på f. Rom. 11:11
2. Kor. 11:29
24 Vem kommer på f.
27 aldrig komma på f.
2. Pe!. 1:10

vila, sätta el. lägga sig. Jfr 2.Kon.
2:15; Jes.1l:2, övers. vila.
10) ~äläl. ';> ';> n
genomborrad, "slagen, dödligt sårad;
här övers. fallen, som har fallit; av:
l;tilal, genomborra, såra. Se: Dräpa 8.
11) rä'ä. n ~ .,
se. iakttaga; utse, välja; i S.Mos.12:13
ordagrant: som du utser. övers. som
kan falla dig in. Se: Akta 2, Anse 8.
12) näsa/o ';> W)
kasta el. draga "av; kasta el. driva ut;
falla av. Jfr 2.Mos.3:S; Ios.5:1S,
övers. draga av; S.Mos.7:1,22 förjaga.
13) [sälak]. l';> rö
hif. kast~. slu-;"ga, skjuta; kasta ut
el. bort; kasta el. störta ned; i Jos.
1O: 11 övers. låta falla. Se: Fall 2.

FALL

.falla

Uppdelning: allmänt, komma på fall.

avfalla Ps.53:4; I.Tim.4:1
befalla Filem.v.8
bönfalla I.Sam.13:12; Ps.119:S8
handfallen Job 6:21
hemfalla S.Mos.22:9
infalla I.Sam.30: 14
tillfalla Matt.6:33
överfalla l.Mos.4:8
befallning Esr.4: 21
avfällig Ords.14:14
avfällighet Jes.l:S

n/l

a

omkullkastande, 'fall; end. i Ords.26:
28; av: däl;tä, se 9. Jfr 6.
13) mappmä!, n ~ ~ Q
fallande, fall; av: 'nipal, se l. Se: Död
(adj.) 5.
14) Ies.14:8 ordagrant: Även cypresserna glädja sig över dig.
15) Ies.3l:6, se Avfalla 12.
16) järad, .,., ,
gå el. ;tiga- ~ed, sjunka. Klag.l:9
ordagrant: och hon sjönk på förunderligt sätt.
17) Hes.ll:7 ordagrant: de slagna,
vilka I haven placerat i eder mitt.

FALL
1 icke överleva sitt f.
2. Sam. 1:10
l och Juda med dig till f. 2. Kon. 14:10
l Juda med dig till f.
2. Krön. 25:19
Job 18:7
2 egna rådslag bringa på f.
18:12
3 ofärd står redo. hm till f.
21:20
4 borde han se sitt f.
5 vid sitt f. ej sträcka ut handen 30:24
3 glädja sig över mitt f.
Ps. 35:15
56:14
6 räddat .. mina fötter ifrån f.
64:9
7 (fienderna) bringas på f.
6 (H.) har räddat min fot ifrån f. 116:8
119:165
8 intet s. bringar dem på f.
140:5
9 planer att bringa mig på f.
7 om de ej vålla någons f. Ords. 4:16
4:19
7 de! s.skall vålla deras f.
10 högmod går fåre f.
16:18
17:19
11 han far efter f.
18:12
11 Före f. går högmod
26:28
12 en hal mun kommer f. åstad
29:16
13 se deras f. med lust
8 (H.) bliva en klippa till f. Jes. 8:14
14 glädja sig över ditt f.
14:8
15 avfallit gm e!t så djupt f.
31:6
7 skola de bringas på f.
Jer. 18:15
18:23
7 Må de bringas på f. inför (H.)
49:21
1 Vid dåne! av (Edoms) f.
16 vart hennes f. så gruvligt Klag. 1:9
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12) mi!!~ä,

n D"l~

6) märat, O., O

polera, glätt;: putsa; rycka el. slita
av håret; här nif., övers. falla av.
7) mi~sol, ';> i 1O:;J~
stötesten, anstöt, 'orsak till fall, något
varpå man kan falla. Hes.21:1S ordagrant: göra stötestenarna många. Se:
Fall 8.
8) järad. 1 ., ,
gå el. stiga ~;d, komma ned, sjunka,
falla. Jfr Hagg.2:23, övers. stupa;
2.Krön.7:3 komma ned. Se: Driva
38, Fall 16.
9) nua~.

tl

l )

14) jä~'. ~ ~ ~

gå ut, komma ut. Se: Betala 8.
15) iäla~.

n? ~

1) näpal. ';>!:l )
falla, falla ~ed, falla omkull; kasta
sig ned. lägga sig; i Ps.36: 13 övers.
ligga fallen. I Dom.S :27 står nåpal
tillsammans med kära', se 46. Se:
Fall l.
2) hiijä.
Q
vara, bliva. Se: Akta 38, Duga 1.
3) sur, ., ID
vika, avvika, avlägsna sig; hif. avlägsna, i 2.Mos.14:2S övers. låta
falla. Se: Avfalla 13, Driva 23.

gå el. komma över. i Dom.14:6 med
prep. 'al, på. över. Se: Duga 2.
16) bo', X ; :1
gå in, komma. I Job 22:21 läser en
del tebu'ä, det som kommer fram,
avkastning. skörd; förvärv, vinning.
17) utf. ord.
18) mä~ä·. ~ ::>0
uppnå, finna ....st'öta på; hif. låta finna.
lämna, överlämna, här tillsammans
med prep. be och jag-, hand, övers.
låta falla i (någons) hand.
19) 2.Sam.19:43 ordagrant: och Juda
mäns ord var hårdare än Israels mäns
ord.
20) [~!!am]. D} ~
pi. gå främst, gå i förväg; komma
el. hinna före; komma emot, möta;
här övers. falla över.
21) räpä, n~ ~
bli slapp el. lös; sjunka ihop, falla;
i kal och pi. tillsammans med plur. av
jii!, hand. därav övers. låta modet
falla osv.; hithp. visa sig slapp el.
slö, i Ords.24:l0 övers. låta modet
falla; jfr övers. försumma, vara försumlig, Jos.18:3; Ords.18:9. Se: Avhålla 6.
22) sub. J l W
återvä;da. vända tillbaka; här övers.
falla tillbaka, hif. låta falla tillbaka.
Se: Begynna 13, Driva 14.
23) påSat. O~~
spänna el. breda ut; sprida el. skingra
sig; störta el. tränga in; här med prep.
'al, övers. falla över, falla in i, med
prep. bil eller 'äl, övers. falla in i. Se:
Avkläda l.
24) nätan, l n )
giva; här öve;s~ låta falla. Se: Betala
1, Bevisa 23.
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FALL (tillfölle)

i sådant f. skall du vara löst!. Mos. 24:41
(Jskob:) I så f. taga de!
31:32
i sådant f.må han ådraga
3. Mos. 21:3
i ngt f. bliver dig för svårt 5. Mos. 17:8
i sådant f. ådragit eder skuld Dom. 21:22
skall jag i alla f. omkomma 1. Sam. 27:1
1. Kor. 7:15
i sådana f.inte! tvång

FALLA

FALLA

n:

Falla
vörda, hylla, tillbedja, särskilt om
persernas hyllande av sina konungar
med pannan och munnen mot jorden;
bevisa någon sin vördnad och underdånighet genom att kasta sig med
ansiktet mot jorden; av: prep. pros,
till, mot; kynoo, kyssa. Jfr Matt.2:2,
övers. giva någon sin hyllning; Matt.
4:9; Joh.4:20; Upp.5:14 tillbedja.
67) prospipto, lT p o a 11 r lT T W
faHa vid el. mot; falla ned i underdånighet och tillbedjan; av: prep.
pros, till, mot, och piptö, se 52. J fr
Matt.7:25, övers. kasta sig mot.
68) tithemi ta g6nata,
böja knäna, här övers. falla ned på
sina knän; tithemi, ställa, sätta, lägga;
g6nata, plur. av g6ny, knä. Uttrycket
motsvarar lat. genua pono. Jfr Mark.
15: 19, övers. böja knä.
69) gonypeteo, y o \i U lT e: T € w
knäfaHa, falla på knä; av: g6ny, knä,
och piptö, se 52. Jfr Matt.27:29,
övers. böja knä.

synda, fela, i Hes.28:16 övers. falla
i synd.
41) selet, ~? rp
aram. hebr. 'sälat, råda, härska, ha
makt; i Dan.6:24 med prep. 'al, övers.
falla över.
42) nepal, 7 ~ ~
aram. hebr. näpal, se 1.
43) häwä, n ~ Q
falla; verbets vanl. betydelse är: vara
el. bliva; jfr 2.
44) Am.4:10 ordagrant: stanken av
ditt [här]läger; 9:1: bryt ned dem
(trol. tempelbyggnaderna) på allas
deras huvud.
45) säbä, n ntV
hithp. (kal ~~d. i Jes.51:23), böja
sig ned, kasta sig ned, knäfalla; tillbedja; här övers. falla ned, resp.
falla ned och tillbedja; jfr 49.

46) kära', J) 1 :l
böja knä, böjaT sig, kasta sig el. falla
ned på sina knän. Jfr Dom.5:27,
övers. sjunka ihop; Ps.20:9 sjunka
ned; Est.3:2 böja knä.
47) bärak, '11 3
falla på knä; p;isa, välsigna. Se: Avsked 1.
48) ~ab, n [I~
vara nedböjd, sjunka, böja sig ned,
falla ned, underkasta sig.
49) säga~, 1 J ~
böja sig ned, kasta sig el. falla ned;
i Jes.44:17; 46:6 tillsammans med
säl;1ä (se 45), här övers. tillbedja.
50) bera!!, '1 2. '!aram. = hebr. bär~, se 47.
51) katabaino, K a. T a i3 a f \i w
gå el. stiga ned; sänka sig ned, falla;
av: prep. kata och balnö, gå, stiga.
52) pipto, lT f lT T W
falla. I Mark.13:25 har en del handskrifter ekpiptö, se 60; i Luk.14:5
har somliga empiptö, se 53; i Apg.
13:11 står i flera handskrifter epipiptö,
se 54. Se: Fall 26.
53) empipto, € \llT f lT T W
falla i; av: prep. en och piptö, se 52.
54) epipipto, ElT l lT f lT T W
falla på el. över; a v: prep. epi och
piptö, se 52. I U pp.11: 11 har flera
handskrifter piptö.
55) Luk.8:15 ordagrant: det i den
goda jorden, dessa äro de som ..
56) epibtil/o, € lT l i3 A A w
kasta på el. över; i Luk.15:12 opers.
tillfalla någon, pres. part. som tillfaller någon, som faller på någons
lott.
57) episkitizo, ElT l a K l
r; w
överskugga; i Apg.5: 15 står verbet
som predikat till skiti, skugga. Verbet
är på övriga ställen övers. överskygga, t.ex. Matt.17:5.
58) apopipto, &lT o lT r lT T W
falla från el. av; av: prep. apa och
piptö, se 52.
59) Apg.l0:1O ordagrant: kom (eg.
blev) en hänryckning över honom.
Flera handskrifter har epiplptö, se 54,
somliga har piptö, se 52; övers. blir
då: föll en hänryckning över honom.
Apg.22:17: jag kom (eg. blev) i hänryckning.
60) ekpipto, ? K lT f lT T W
falla från el. ur; av: prep. ek och
piptö, se 52.
61) utf. ord.
I Apg.12:23 är hela uttrycket _han
föll i en sjukdom som bestod däri
att> utan motsvarighet i grundtexten.
62) diopetes, å l O lT e: T il ~
fallen från Zeus; end. i Apg.19:35,
to diopetes, övers. den bild (av gudinnan Diana) som har fallit ned från
himmelen; av: Dias, gen. av Zeus,
och piptö, se 52. Zeus var den främste
himmelsguden i den grekiska gudaläran.
63) kataphero, K a T a cp € p w
föra ned; i Apg.20:9 pass. föras ned,
övers. falla.
64) katap/pto, K a T a lT f lT T W
falla ned; av: prep. kata och PIptö,
se 52. I Luk.8:6 har flera handskrifter pfptö.
65) brechO, i3 p € X w
väta, fukta; i Upp. 11 :6 predikat till
hyetas, regn.
66) proskyneo, lT p o a K u \i € w
urspr. visa en person sin vördnad genom att föra sin hand till munnen
och sedan räcka ut den mot honom;

FALLA (allmänt)
1 tung sömn f.på mannen 1. Mos. 2:21
1 föllo då i dessa
14:10
1 tung sömn hade f.it på Abram
15:12
1 Esau •• föll (Jakob) om halsen
33:4
1 föll han sin broder om halsen
45:14
46:29
1 föll (Josef) hm om halsen
1 att ryttaren f.er baklänges
49:17
2 hagel f. över Egyptens
2. Mos. 9:22
3 lät hjulen f. ifrån deras vagnar 14:25
1 över dem f.er förskräckelse
15:16
16:13
4 låg dagg f.en runt omkring
4 när daggen s. hade f.it
16:14
19:21
1 då skola många av dem f.
21:33
1 oxe eller en åsna f.er däri
32:28
1 föllo av folket vid pass 3000
5 (Arons söner)föllo döda 3. Mos. 10:2
1 varpå ngt sådant djur f.er
11:32
1 sådant f.er i ngt slags lerkärl 11:33
1 varpå ngn sådan död kropp f.er 11:35
1 död kropp f.er på.. utsädeskorn 11:37
l död kropp sedan f.er därpå
11:38
6 håret utan vidare f.er av
13:40,41
7 icke ngt varpå han kan f.
19:14
26:36
1 och f.om ock ingen förföljer
5 föllo döda ned inför H. 4. Mos. 3:4
8 När daggen om natten föll
11:9
11:9
8 föll ock mannat där
11 :25
9 Då nu anden föll på dem
9 också på dem föll anden
11:26
10 vid benen eller vid den f.ne
19:18
2 så att regn icke f.er
5. Mos. 11:17
11 ngn annan plats s.kan f.dig in 12:13
20:5,6,7
5 om han f.er i striden
8 bålverk •• till dess den f.er
20:20
1 din broders åsna f. på vägen
22:4
10m någon f.er ned därifrån
22:8
28:40
12 oliverna skola f. av
8 murar •• f. i hela ditt land
28:52
1 förskräckelse .• Ut över ossJos. 2:9
6:5
1 skola stadsmurarna f.
6:20
1 då föllo murarna på stället
1 föllo den dagen 12000 personer 8:25
13 lät H.stora stenar f.över dem 10:11
14 lotten föll ut för Josefs barn
16:1
14 för Benjamins barns •• föll den ut18:11
14 andra lotten föll ut för Simeon 19:1
14 lsaskar föll fjärde lotten ut
19:17
14 femte lotten föll ut för Asers
19:24
14 Naftali.. föll sjätte lotten ut
19:32
19:40
14 Dans .. föll sjunde lotten ut
14 kehatiternas släkter föll lotten 21:4
1 (Sisera) föll omkull
Dom. 5:27
5:27
1 sjönk ihop och föll omkull
5 :27
1 där föll han dödsslagen
1 så att (tältet) föll
7 :13
9:40
1 många föllo slagna
1 På detta sätt föllo •• 42000
12:6
15 Då föll H.A.över (Simson)
14:6
1 f. i de oomskurnas hand
15:18
1 huset föll omkull över hövding. 16:30
16 föllo (Dan) över folket i Lais
18:27
19:26
1 föll ned vid ingången till
20:44
1 föllo av BenjaniIn 18000 man
1 föllo av Benjamin 25000 man
20:46
1 iutet •• f.t!ll jorden
1.Sam. 3:19
4:10
1 av I. föllo 30000 man fotfolk
1 föll Eli baklänges av stolen
4:18
1 föll en förskräckelse Ifrån H.
11:7
1 Och de föllo för Jonatan
14:13
1 icke ett hår .. skall f.t!ll jorden 14:45
l Må ingen låta sitt mod f.
17:32

1 (filist6en) föll omkull
17 :49
17 :52
1 filist6er föllo och lågo slagna
19:24
1 (Saul) föll ned och låg naken
1 (Abigail) föll t!ll ha fötter
25:24
26:12
1 H.IAtlt tung sömn f.liver dem
1 må Icke mitt blod f. till jorden 26:20
1 föll Saul raklång t!ll jorden
28:20
1 I. män föllo slagna på Gilboa
31:1
1 lägo f.na på berget Gilboa
31:8
1 av folket hava också f.it 2. Sam. 1:4
1 Huru hava icke hjältarna f.it
1:19
17 på eder må ej f. dagg eller regn 1:21
1 Huru hava icke hjältarna f.it 1:25,27
2:16
1 och föllo så allasammans
2:23
1 (Asael) föll ned där och dog
2:23
1 platsen där Asael Ut ned
3:8
18 lAtit dig f. i Davids hand
1 Du föll ss. man f.er för ogärn.
3:34
1 furste •• i dag har f.1t i I.
3:38
1 föll (Mefiboset) omkull
4:4
5 Ussa •• föll ned död vid Guds ark 6:7
1 flera av folket •• föllo
11:17
l Icke ett hår •• skall f. på jorden 14:11
1 några av folket här fölle
17:9
1 ss.daggen f.er över marken
17:12
19:43
19 läto ännu hårdare ord f.
14 när (Joab) gtck fram, föll det ut 20:8
1 föllo för Davids hand
21 :22
20 dödens snaror föllo över mig
22:6
1 de föllo under mina fötter
22:3 9
24:14
1 lAt oss dä f. i H. hand
1 i människohand v!ll jag icke f. 24:14
1 icke ett hår av ha huvud f. 1. Kon. 1:52
8:35
2 tillsluten, så att regn icke f.er
2 skall varken dagg eller regn f. 17:1
18:38
1 föll H. eld ned och förtärde
18045
2 och ett starkt regn föll
1 stadsmuren föll ned över 27000 20:30
1 för att (Ahab) må f.där
22:20
1 Elias mantel s. f.it av 2. Kon. 2:13,14
l föll yxjärnet i vattnet
6:5
6:6
1 Var föll den i
1 iutet av H. ord f.er till jorden
10:10
1 hagariterna •• föllo för 1. Krön. 5:10
1 många hade f.it slagna
5 :22
1 I. män föllo slagna på Gilboa
10:1
l' där de lågo f.na på berget Gilboa10:8
5 Ussa •• föll ned död inför Gud
13:10
1 de föllo rör Davids •• hand
20:8
IlAt mig då f. i H.hand
21:13
1 i männiJkohand vill jag icke f. 21 :13
1 70000 män av lsrael föllo
21:14
14 första lotten föll ut för Jojarib 24:7
14 första lotten•• föll på Josef
25:9
1 s. angav lister föll på Selemja
26:14
2 så att regn icke f.er
2. Krön. 6:26
7 :13
2 så att regn icke f.er
16 bakhåll för att f. dem i ryggen 13 :13
13 :17
1 500000 unga män av I. föllo
1 av etiopierna föllo så många
14:13
15:7
21 (Asarja:) IAten icke modet f.
l att (Ahab) må f.där
18:19
14 (Jorams) inälvor skola f. ut
21 :15
14 föllo ha inälvor ut
21:19
21 att judafolkets mod föll
Esr. 4:4
Neh. 4:4
22 LAt deras smädelser f.
1 förskräckelse hade f.it
Est. 8:17
1 förskräckelse hade Ut över alla 9:2
1 förskräckelse för Mordokai f.it 9:3
1 Guds eld föll ifrån himmelen Job 1:16
23 föllo så över kamelerna
1:17
1 (huset) föll omkull över folket
1:19
4:13
1 sömnen föll tung på mskorna
24 hm s.IAter regnet f. på jorden
5:10
17 när snön Ut och gömt sig
6:16
25 hud skrymper .. och f.er sönder 7:5
1 fruktan för hm skall f. över eder 13:11
14:18
1 ss. själva berget f.er
26 då f.dödsfasorna över hm
20:25
27 i min krona f.er nattens dagg
29 :19
33:15
1 när sömnen f.it tung över
43 Fall ned till jorden
37:6
Ps. 7:16
1 f.er själv i den grav han
28 mina fiender f. och förgås
9:4
l de olyckliga f. i hans klor
10:10
20 dödens snaror föllo över mig
18:6
17 bagel föll och eldsglöd for ned 18:13
17 bage1föll och e1dsglöd for ned 18 :14
1 de föllo under mina fötter
18:39
1 De sjunka ned och f.
20:9
1 stappla de själva och f.
27:2
1 till fördärv f.e han själv däri
35:8
1 där ligga ogärningsmännen f.na 36:13
1 Om han f.er, störtar han icke
37 :24
38:18
29 jag är nära att f.
45:6
1 folk skola f. för dig
54:7
22 Må det onda f. tillbaka
1 dödens fasor hava Ut över mig 55:5
57:7
1 en grop, men de f.själva däri
30 nåderikt regn lät du f .. o Gud
68:10
31 f.er snö på Salmon
68:15
1 smädares smädelser hava f.it 69:10
8 lik regnet s. f.er på ängen
72:6
32 stridsmännen•• IAta händerna f. 76:6
78:28
1 lät (kött) f. ned I sitt läger
1 I måsten f .. likaväl s.
1 var furste f.er
82:7

1281

1282

1283

1284

25) [mä'as] , D~~
nif. upplösas, skingras, försvinna, i
Job 7:5 övers. falla sönder. Jfr Ps.
58:8, övers. bliva till intet.
26) hälak, '1 7 n
gå, kom~a fr;'~, närma sig; här med
prep. 'al, övers. falla över. Se: Driva 1.
27) Job 29: 19 ordagrant: dagg övernattar (kommer el. blir på natten) i
min krona (mitt grenverk).
28) käsal, 7 tV :l
vara förlam;'J el. försvagad i ben
el. vrister; vackla; snubbla, falla,
sjunka ihop, falla i vanmakt. Jfr
Ps.27:2; Jer.46:6; 50:32, övers. stappla; Jes.3:8; 31:3 vackla; 8:15 stupa.
Se: Fall 7.
29) ,filla', J) 7 "
haltande, häit;;:-; fallande, fall; undergång, olycka. Se: Fall 3.
30) nup, '1 1 J
grundbet. möjl. röra sig hit och dit;
beströ, bestänka, utströ; i Ps.68:10
hif., övers. låta falla.
31) [sälag], J 7 tV
möjl. glänsa s~~ snö; end. i Ps.68:15,
hif. imperf., övers. snö faller; av:
säläg, snö.
32) PS.68:15 ordagrant: ingen av
stridsmännen (eg. styrkans män) finner sina händer.
33) Ords.16:33 ordagrant: och från
Herren [kommer] hela dess dom
(beslut, avgörande).
34) mappälä, n ~ ra
något som faller el. har fallit, fallen
byggnad, ruin; av: näpal, se 1. Ordet
finns endast i Jes.17:1, där det står
tillsammans med me'i, som också
betecknar ruin (jfr Fall 5), och häjä,
se 2; ordagrant: skall bli en ruin,
något som faller; övers. skall falla
och bliva en stenhop. Jfr mappelä,
övers. grushög, Jes.23:13; 25:2.
35) näbel, 7 ~ )
bli slapp el. ~~;g, avtaga, vissna; här
övers. falla förvissnad ned, falla sönder. Jfr Jes.24:4 övers. tvina bort;
40:7,8 förvissna.
36) mut, ~ lQ
vackla, svikta; här övers. falla omkull.
Jfr Ps.46:3,7; 121:3, övers. vackla;
Ords. 24: 11 stappla.
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37) pu~,

P 1El

vackla, svikta; i Jer.l0:4 övers. falla
omkull. Jfr Jes.28:7, övers. vackla.
38) näbat, n n )
sjunka, gå el~ ;tiga ned; i Jer.21:13
med prep. 'al, övers. falla över. Jfr
Ps.38:3, övers. drabba.
39) [näSag], il!! )
hif. hinna Upp,T uppnå,
Klag.1:3
övers. falla över.
40) bätä', X ~ ~

=

=

21 -Illustrerat Bibel-lexikon

a

a

FALLA

Uppdelning: allmänt, för svärd, anfalla, knäfalla, falla på knä, falla till.

Falla-Fallfärdig
l Om ock 1000 f. vid din sida
91:7
l förskräckelse för I. hade f.it
105:38
l stöter mig •• att jag skall f.
118:13
8 likt Hermons dagg s. f.er
133:3
l ogudaktiga f.e i sina gravar
141:10
1 dem s. äro på väg att f.
145:14
147:16
24 (H. )låter snö f. ss. ull
28 skall du icke f.
Orda. 4:12
l gm ogudaktighet f.er ogudaktige 11:5
33 Lotten •• f.er alltid vart H. vill
16:33
l har förvänd tunga, f .er i olycka 17 :20
l träffats av H. vrede, f.er däri
22:14
24:10
21 Låter du modet f., när nöd
l rättfärdige f.er 7 gånger
24:16
24:17
l Gläd dig icke,när fiende f.er
26:27
l gräver en grop, f.er själv
28:10
l han f.er själv i sin grop
l förhärdar •• f.er i olycka
28:14
28:18
l han f.er på en av dem
Pred. 4:10
l Om någondera f.er
1 ve den ensamme, om han f.er
4:10
l ofärd plötsligt f.er över dem
9:12
1 gräver en grop, f.er själv däri 10:8
l om ett tr äd f .er omkull
11:3
17 må f.mot söder eller mot norr 11:3
11:3
l plats där det har f.it
12:6
17 hjulet slås sönder och f.er i
lJuda f.er
Jes. 3:8
l (I.) skola f.och krossas
8:15
9:10
l Tegelmurar hava f.it
l måste man f. bland de dräpta
10:4
l Libanons skogar f. för den väld. 10:34
l har du icke Ut ifrån himmelen 14:12
34 skall f. och bliva en stenhop
17:1
l F .et, f.et är Babel
21:9
l spiken •• gå sönder och f. ned
22:25
l f.er och kan icke mer stå upp
24:20
28 så skola de •• f. baklänges
28:13
30:25
1 då torn skola f.
9 H.låter den f. på (Assur)
30:32
l den hjälpte (Juda)f.
31:3
l Assur skall f.
31:8
35 hela dess härskara f.er
34:4
36 beläte s. ej f.er omkull
40:20
28 unga män kunna f.
40:30
36 att den ej f.er omkull
41:7
47:11
l fördärv skallf. över (Babel)
l skola de f. för (Sion)
54:15
35 de skola f. sönder ss. en klädnad 50:9
8 regnet och snön f.er ifrån him. 55:10
2 och intet vårregn föll
Jer. 3:3
l skola de f. bland de andra
6:15
8:4
l Om ngn f.er, står han upp igen
l skola de f. bland de andra
8:12
37 att de icke skola f. omkull
10:4
8 härlighetens krona .. f.it av eder 13:18
14:4
2 att intet regn f.er på jorden
24 kan him.låta regnskurar f.
14:22
l förskräckelse f. över dem
15:8
20:10
29 mina vänner vakta att jag •• f.
24 f. i Nebukadressars hand
21:7
21:13
38 Vem kan f.över oss
23 :12
l stöta emot och f.
25:27
1 f.en omkull utan att stå upp
25:27
17 f.en när det svärd kommer
44:12
1 i Egyptens land skola de f.
1 där stappla de och f.
46:6
l de f. båda tillsammans
46:12
1 föllo de, den ene över den andre 46 :16
l dess unga män f.på dess gator 49:26
50:15
l f.na äro helUles stödjepelare
l dess unga män f. på dess gator 50:30
l den övermodige stappla och f.
50:32
l Dödsslagna män skola då f.
51:4
l plötsligt är nu Babel f.et
51:8
51:44
1 Babels murar skola ock f.
l alla skola f.slagna därilUle
51:47
51:49
l också Babel måste f.
1 likasom för Babel mskor föllo 51 :49
39 förföljare Ut över helUle Klag. 1:3
l (Sions) folk f.it för ovännens
1:7
1 Kronan Ut ifrån vårt huvud
5:16
l Dödsslagna män skola f.
Hes. 6:7
6:11
l och pest måste de f.
l Då föll H.A.över mig
11:5
l att (muren) måste f.
13:11
13 :12
1 när så väggen f.er
l när den f.er, skolen I förgås
13:14
21:15
7 för att många må f.
40 du föll i synd
28 :16
28 :23
l döds slagna män skola f.
29:5
l du skall f. på marken
1 när de slagna f. i Egypten
30:4
l Egyptens försvarare skola f.
30:6
l låta svärdet f. ur (Faraos) hand 30:22
l Dess kvistar hava nu f.it
31:12
l skola ock dina män f.
32:20
l dessa f.na män ur oomskurnas 32:27
8 Jag skall låta regn f. i rätt tid 34:26
l skola svärdsslagna män f.
35:8
l alla murar f. till jorden
38:20
1 låta pilarna f. ur (Gogs) högra
39:3
l på Israels berg skall du f.
39:4
1 Ute på marken skall du f.
39:5
16 Detta vatten •• f.er ut i havet
47:8
41 föllo lejonen över dem
Dan. 6 :24
7 :20
42 för vilket tre andra föllo av

1 stor förskräckelse föll över dem10:7
28 men dessa skola f.
11:14
l (Nordlandskon. ) vackla och f.
11:19
l många bliva slagna och f.
11:26
l alla deras konungar f.
Hos. 7:7
10:8
1 F .en över oss
22 smädelser f. tillbaka på hm
12:14
1 F.er en fågel i snaran
Am. 3:5
l att altarhornen f. till jorden
3:14
44 stanken av edra f.na skaror
4:10
l F .en är hon och kan icke mer
5:2
l skola f.och icke mer stå upp
8:14
9:1
44 spillrorna f. över huvudet
9:9
1 icke minsta korn skall f.
l föll lotten på Jona
Jona 1:7
Miks 7:8
l Om jag än har Ut
l f.de i mUlUlen på den
Nah. 3:12
21 Sion, låt ej modet f.
Sef. 3 :16
l ty cedern måste f.
Sak. 11:2
18 låta mskorna f. i varandras
11:6
51 (J.:) slagregn föll
Matt. 7:25
7 :25
52 och likväl föll det icke omkull
51 Och slagregn föll
7 :27
7 :27
52 och det föll omkull
52 icke en av dem f.er till jorden 10:29
53 på sabbaten f.er i en grop
12:11
13:4
52 föll somt vid vägen
52 somt föll på stengrund
13:5
52 Och somt föll bland törnen
13:7
52 somt föll i god jord
13:8
52 leder blind, f. de båda i gropen 15:14
52 smulor s.f.ifrån deras herrars 15:27
52 ofta f.er han i elden
17 :15
24:29
52 stjärnorna skola f. ifrån him.
Mark. 4:4
52 att somt föll vid vägen
52 somt föll på stengrund
4:5
52 Och somt föll bland törnen
4:7
4:8
52 somt föll i god jord
9:20
52 föll ned på jorden och vältrade
52 stjärnorna skola f.ifrån him.
13:25
Luk. 1:12
54 och fruktan föll över hm
53 F.de icke då båda i gropen
6:49
52 strax föll det samman
6:49
52 f6ll somt vid vägen
8:5
8:6
64 somt föll på stengrund
8:7
52 somt föll bland törnen
8:8
52 somt föll i god jord
52 att den föll bland törnena
8 :14
8:15
55 den föll i den goda jorden
52 Jag såg Satan f. ned från him.
10:18
53 nästa s. Ut i rövarhänder
10:36
52 så att hus f.er på hus
11:17
13:4
52 när tornet i Siloam föll
53 eller oxe s. f.er i en brulUl
14:5
56 s. f.er på min lott
15:12
15:20
54 hs fader föll hm om halsen
52 prick av lagen kan f.bort
16:17
52 f. ifrån den rike malUlens bord 16:21
20:18
52 s. f.er på den stenen
52 men den s.stenen f.er på
20:18
51 blodsdroppar s. föllo på jorden 22:44
23:30
52 till bergen: F.en över oss
52 om icke vetekornet f.er i
Joh.12:24
52 och föllo till marken
18:6
52 och lotten föll på Mattias Apg. 1 :26
52 föll (Ananias) ned och gav upp
5:5
52 föll (Safira) ned vid hs fötter
5:10
57 ha skugga måtte f. på ngn
5:15
54 helig ande hade ännu icke Ut
8:16
52 (Saulus) föll ned till jorden
9:4
9:18
58 ss.om fjäll föllo ifrån hs ögon
59 föll han i hänryckning
10:10
54 föll den h.A. på alla s.hörde
10:44
54 föll den h. A. på (hedningarna) 11 :15
60 kedjorna föllo ifrån hs händer 12:7
12:23
61 (Herodes) föll i en sjukdom
52 strax föll töcken och mörker
13:11
19:17
54 fruktan föll över dem alla
62 bild av (Diana) s. fallit ned
19:35
20:9
63 Eutykus .. föll i djup sömn
54 föllo Paulus om halsen
20:37
52 jag föll ned till marken
22:7
59 jag föll i hänryckning
22:17
26:14
64 vi föllo alla ned till jorden
64 plötsligt f. ned död
28:6
52 stränghet mot dem s.föllo Rom. 11:22
14:4
52 Om han står eller f.er
54 smädelser hava f.it över mig
15:3
52 23000 föllo på en dag
1. Kor. 10:8
52 se till att han icke f.er
10:12
Gal. 5:4
60 I haven f.it ur nåden
53 och f.er i djävulens snara 1.Tim. 3:7
52 vilkas kroppar föllo
Hebr. 3 :17
52 att ingen må •• f.
4:11
53 f. i den levande Gudens händer 10:31
52 gm tron föllo Jerikos murar
11:30
60 blomstret f.er av
1. Pet. 1:24
60 dess blomster f.er av
Jak. 1:11
52 Betänk varifrån du har f.it Upp. 2:5
52 himmelens stjärnor föllo ned
6:13
52 F .en över oss och döljen oss
6:16
8:10
52 föll ifrån himmelen en stjärna
52 föll ned över tredjedelen av
8:10
52 en stjärna vara f.en ifrån him.
9:1
65 intet regn f.er under den tid
11:6
54 stor fruktan föll över dem
11:11
51 eld •• f.ned från him.på jorden 13:13
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52
51
52
52
51

F .et, f.et är det stora Babylon
hagel •• föllo ned från him.
5 av dem hava f.it
F.et, f.et är det stora Babylon
eld f.er ned från himmelen

14:8
16:21
17:10
18:2
20:9

FALLA (för svärd)
l skola f.för edra svärd 3. Mos. 26:7
1 fiender skola f.f6r edra svärd 26:8
l där vi måste f.för svärd 4. Mos. 14:3
1 och I skolen f. för svärd
14:43
10 ngn s.har f.it för svärd
19:16
1 (ajiterna) f.it för svärdsegg Jos. 8:24
1 här föll för svärdsegg
Dom. 4:16
1 att de f.it f6r svärd
2. Sam. 1 :12
3:29
1 män s.f.för svärd
1 låta hm f. för svärd
2. Kon. 19:7
1 våra fäder Ut för svärd 2.Krön.29:9
1 (I.)präster föllo för svärd Ps. 78:64
1 (Sions) män f. för svärd
Jes. 3:25
1 s.gripes f.er för svärd
13:15
1 låta (Sanherib) f.för svärd
37:7
1 f. för deras fienders svärd Jer. 19:7
1 f.för sina fienders svärd
20:4
1 du skall icke f. f6r svärd
39:18
1 unga män Lit för svärd
Klag. 2:21
Hes. 5:12
1 tredjedel f. f6r svärd
6:12
1 s. är nära skall f. för svärd
1 gm svärd .. måste de f.
6:11
1 För svärd skolen I f.
11:10
1 flyktingar •• skola f.för svärd
17:21
23 :25
1 bliva kvar •• skola f. för svärd
24:21
1 söner •• skola f. f6r svärd
25:13
1 skola de f. f6r svärd
1 Etiopier .. med dem f.för svärd 30:5
1 de s. bo där f. f6r svärd
30:6
1 Avens .. unga män f. för svärd
30:17
1 (Faraos)larmande hop f. för
32:12
1 ligga de •• f.na f6r svärd
32:22
1 ligga (Assur) f.na för svärd
32:23
1 ligga männen s. föllo för svärd 32:24
1 de s. bo där skola f. f6r svärd
33:27
1 allasammans föllo för svärd
39:23
1 Deras furstar f. gm svärd Hos. 7 :16
14:1
1 Inbyggarna f. f6r svärd
1 döttrar skola f.för svärd
Am. 7:17
17 f. f6r den andres svärd
Hagg. 2:23
52 de skola f. för svärdsegg
Luk. 21:24
F ALLA IN (anfalla)
16 (midjanit. )föllo in i landet Dom. 6:5
23 skyndade sig .. f. in i Gibea
20:37
23 hava f.it in i landet
l. Sam. 23 :27
16 plägade f. in i landet
2. Kon. 13 :20
16 Pul föll in i landet
15:19
16 filist~erna hade f.lt in l. Krön. 14:9
23 filist~erna hade f.it in i städerna28:18
1 föllo sab~erna in
Job 1:15
16 f.it in i din arvedel
Ps. 79:1
17 Nebukadressar föll in i
Jer. 35:11
16 f. in i landets bördigaste
Dan. 11 :24
16 f. in i främmande länder
11:40
16 f. in i det härliga landet
11:41
16 Assur vill f. in i vårt land Miks 5:5
16 om denna vill f. in i vårt land
5:6
FALLA NED (knäfalla)
l föll Abram ned på sitt
1.Mos.17:3
l f6ll Abraham ned på sitt ansikte 17 :17
19:1
45 (Lot) föll ned till jorden
45 föll han ned på jorden
24:52
27:29
45 folkslag f.e ned för dig
45 må din moders söner f. ned
27 :29
45 f6llo de ned till jorden
42:6
45 föllo ned för (Josef) till jorden 43 :26
45 (Josefs bröder) föllo ned f6r hm 43 :28
44:14
l f6llo ned till jorden för hm
45 Josef föll ned till jorden
48:12
l f6ll Josef ned över sin faders
50:1
l (Josefs bröder) f6llo ned för hm 50:18
45 föll folket ned och tillbad2.Mos.33:10
l och föllo ned på sina
3. Mos. 9 :24
l föllo Mose och Aron ned 4. Mos. 14:5
l föll (Mose) ned på sitt ansikte
16:4
l f6llo de ned på sina ansikten 16:22,45
l f6llo ned på sina ansikten
20:6
45 (Bileam) föll ned på sitt ansikte 22:31
l jag f6ll ned inf6r H.
5. Mos. 9:18
l föll jag då ned inför H. ansikte
9:25
1 föll Josua ned till jorden Jos. 5:14
l Josua .. f6ll ned på sitt ansikte
7:6
46 alla s.f.ned på knä
Dom. 7:5
7:6
46 folket hade f.it ned på knä
7 :15
45 f6ll (Gideon) ned och tillhad
l f6llo de ned till jorden
13 :20
l föll (Rut) ned på sitt ansikte Rut 2:10
45 ..kall f.ned f6r hm
1. Sam. 2:36
l (David) föll ned till jorden
20:41
l Abigail •• föll ned inf6r David
25:23
45 (Abigail) föll ned till jorden
25:41
l f6ll han ned till jorden 2. Sam. 1:2
l Mefiboset f6ll ned på sitt ansikte 9:6
14:4
l kvinnan •• f6ll ned till jorden
l föll Joab ned till jorden
14:22
14:33
45 (Absalom) föll ned för (kon.)
45 (Siba:) Jag f.er ned för dig
16:4
45 föll etiopiern ned för Joab
18:21
45 fdll (Ahimaas) ned till jorden
18:28

1287

l Simei •• f6ll ned infdr konungen 19:18
45 Arauna •• föll ned till jorden
24:20
45 Bat-Seba .. föll ned fdr
l. Kon. 1:16
45 fdll (Natan) ned till jorden
1:23
45 Bat-Seba •• föll ned för konungen 1:31
45 (Adonia) fdll ned för kon. Salomo 1:53
l Obadja •• fdll ned på sitt ansikte 18:7
l fdllo de ned på sina ansikten
18:39
46 föll han ned på sina knän 2.Kon. 1:13
l fdll ned fdr (Elisas) fötter
4:37
l f6110 •• på sina ansikten 1. Krön. 21:16
21 :21
45 Ornan•• fdll ned till jorden
45 bugade sig och föllo ned för H. 29:20
47 (Salomo) fdll ned
2. Krön. 6 :13
46 fdllo de ned på den stenlagda
7:3
l alla Juda män .. föllo ned fdr H. 20:18
45 Juda furstar .. föllo ned för kon. 24:17
29:28
45 hela f6rsamlingen fdll ned
46 föll jag ned på mina knän Esr. 9:5
Est. 3:2
45 föllo ned för Haman
45 Mordokai föll icke ned för hm
3:2
45 icke böjde knä eller fdll ned
3:5
1 (Ester) fdll ned f6r hs fötter
8:3
45 f6r hm skall du f. ned
Ps. 45:12
45 alla konungar f.e ned för hm
72:11
o"ds. 14:19
48 De onda måste f.ned
49 beläte och f.er ned för det Jes.44:15
49 beläte och fdr det f.er man ned 44:17
49 f. ned för ett stycke trä
44:19
45 de skola f. ned inför (Kores)
45:14
49 för vilka man kan f. ned
46:6
45 f. ned infdr (Sion)
49:23
45 Fall ned, så att vi få gå fram
51:23
45 dina föraktare skola f. ned
60:14
l föll jag ned på mitt ansikte Hes. 1 :28
1 föll ned på mitt ansikte
3:23
9:8
1 f611 jag ned på mitt ansikte
l föll jag ned på mitt ansikte
11 :13
43:3
l jag f611 ned på mitt ansikte
l Då föll jag ned på mitt ansikte 44:4
42 föll Nebukadnessar på sitt Dan. 2:46
42 skolen I f. ned och tillbedja
3:5
42 s. icke f.er ned och tillbeder
3:6
42 föllo de alltså ned och tillbådo
3:7
42 skulle f.ned och tillbedja
3:10
42 s. icke fölle ned och tillbåde
3:11
42 redo att f. ned och tillbedja
3 :15
50 föll (Daniel) ned på sina knän
6:10
1 och föll ned på mitt ansikte
8:17
52 föllo ned och gåvo det
Matt. 2:11
4:9
52 om du f.er ned och tillbeder
66 spetälsk .. föll ned för (J.)
8:2
66 synagogförest. föll ned f6r (J.)
9:18
66 s. voro i båten föllo ned för (J.) 14:33
66 hon föll ned för (J.)
15:25
17:6
52 f6llo de ned på sina ansikten
52,66 föll tjänaren ned f6r hs fötter 18:26
52 föll hs medtjänare ned och bad 18:29
66 föll ned för (J.) och ville begära 20:20
52 (J.) föll ned på sitt ansikte
26:39
67 föllo de ned för (J.)
Mark. 3:11
66 skyndade fram och föll ned
5:6
5:22
52 föll (Jairus) ned för hs fötter
67 kom fram och föll ned för (J.)
5:33
67 och föll ned för (J.) fötter
7 :25
52 (J.) föll ned på jorden och bad 14:35
67 föll (Petrus) ned för J.
Luk. 5:8
5:12
52 föll han ned på sitt ansikte
67 f6ll ned för (J.) och sade
8 :28
8:41
52 (Jairus) föll ned för J. fötter
67 bävande och föll ned för (J.)
8:47
17:16
52 föll ned på sitt ansikte fdr J.
22:41
68 (J.) föll ned på sina knän
Joh. 9:38
66 han föll ned för (J.)
52 föll (Maria) ned för hs fötter
11:32
68 (Stefanus) föll ned på
Apg. 7:60
52 (Saulus) föll ned till jorden
9:4
68 Petrus .. föll ned på sina knän
9:40
52 (Kornelius) fdll ned för hs fötter 10:25
67 föll ned för Psulus och Silas
16:29
68 föll (Paulus) ned på sina knän
20:36
68 föllo vi ned på våra knän
21:5
52 jag f6ll ned till marken
22:7
64 föllo alla ned till jorden
26:14
52 skulle han f. ned på sitt 1. Kor. 14:25
52 såg hm, f6ll jag ned
Upp. 1:17
66 f. ned för dina fötter
3:9
52 f. de 24 äldste ned inför hm
4:10
52 föllo de 4 väsendena ned
5:8
52 äldste föllo ned och tillbådo
5:14
52 föllo ned på sina ansikten
7:11
52 24 äldste •• föllo ned på sina
11:16
19:4
52 föllo ned och tillbådo Gud
52 jag föll ned för hans fötter
19:10
52 f6ll jag ned för att tillbedja
22:8
FALLA PÅ KNÄ
69 och fdll på knä för hm
69 spetälsk •• föll på knä
69 och f6ll på knä för hm

Matt. 17:14
Mark. 1:40
10:17

FALLA TILL (tillfalla)
2 arvslott •• f. mig till
2. Kon. 2:9
16 skall lycka f. dig till
Job 22:21
16 skatter skola f. (Sion) till Jes. 60:5
FALLFÄRDIG

ss. ett f.t stycke på en hög mur Jes.30:13
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Fallgrop-Familj

a

FALLGROP

Bland israeliterna, liksom hos så
många andra folk, var det vaniigt att
fånga djur med hjälp av fallgropar.
i Bibeln nämnes också ordet ofta i
bildlig betydelse, exempelvis Jes.24:
17; ler.48:43.
FALLGROP
f.ar vänta eder I jordens
så störtar han i f.en
I

om han kommer upp ur f.en

f.ar och fällor vänta eder
så störtar han i f.en
om han kommer ut ur Len
Faror och f.ar möta oss

Jes. 24:17
24:18
24:18
Jer. 48:43
48:44
48:44
Klag. 3:47

FALSK

Se även: Bedragare, farise, lögn, oren,
oäkta, svekfull, trolös, tunga.
-falsk

förfalska 2.Kor .2: 17
Falsk
1) Falskt rykte, 2.Mos.23: 1. 2)
Falsk tunga, Ps.120:3. 3) Falska läppar, Ps.17:1. 4) Falsk mun, Ps.109:2.
5) Falsk vikt, Mika 6: 11. 6) Falsk
kunskap, l.Tim.6:20.
Falska människor
1) Falska messiasgestalter, Matt.
24:5,24. 2) Falska profeter, Matt.24:
11,24; l.Joh.4:1. 3) Falska apostlar,
2.Kor.11:13. 4) Falska bröder, 2.Kor.
11:26. 5) Falska vittnen, Matt.26:60;
Apg.6:13. 6) Falska lärare, 2.Pet.2:1,
jfr l.Tim.4:2. 7) Falska personer, Ps.
55:24, jfr lob 11:11.
FALSK

1) så~är, "1

i? t?

lögn, bedrägeri, falskhet; av: s~ar,
ljuga, bedraga. Se: Bedraga 6.
2)

saw',

X )~

något pnt som man gör el. tillfogas;
lögn, falskhet; fåfänglighet, tomhet.
Se: Avgud 10, Elände 3.
3) mirma, n~"1~
svek, bedräg~ri,· falskhet, lömskhet;
av: rämä, kasta, skjuta; vara slapp,
svikta, svika; pi. bedraga, förråda.
Ordet är ofta övers. svek, t.ex. Ords.
12: 17. Se för övrigt art. Bedrägeri
(under Bedraga).
4) remija, n ,~ "1
slapphet, lättj~,·· försumlighet; svek,
bedrägen, falskhet; av: räma, se 3.
Se för övrigt art. Bedrägeri (under
Bedraga).
5) [pata/], ';> l19
nif. v;ida el. - ;ända sig, vara förvriden el. förvänd; i Ords.8:8 nif. part.
förvriden, förvänd; jfr lob 5: 13,
övers. illfundig. Verbet är i l.Mos.
30:8 övers. strida. Se: Bevisa 10.
6) tarmit, n \ t? ! D
svek, ~drägeri: falskhet, lömskhet;
av: rama, se 3. Ordet är på övriga
ställen övers. svek, t.ex. Ps.119:118;
Jer.14:14.
7) epiorkeö, € 11 l o P K Ew
begå mened, svärja falskt; bryta en
ed; av: epiorkos, menedare, l.Tim.
1:10. Båda orden är sammansatta
av prep. epi, som här har en negativ
innebörd, och horkos, se Ed 6.
8) pseudoprophetes
lögnprofet, falsk profet; av: pseudos,
se 12, och propMtes, profet.
9) pseudomartyria
falskt vittnesbörd; av: pseudomartyre<>, se 10.
10) pseudomartyreö
vara ett falskt vittne, vittna falskt,
bära falskt vittnesbörd; av: pseudomartys, se 11.
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11) pseudomartys, 1jJ E 1) c5 o 1..1 p T U <;
plur. pseudommyres; lögnaktigt el.
falskt vittne; av: pseudos, se 12, och
mmys, vittne.
12) pseudes, 1jJ E U IS Ii <;
lögnaktig, osann, falsk; av: pseudos,
lögn (i motsats till aletheia, sanning,
verklighet). Jfr Upp.2:2; 21:8, övers.
lögnare.
13) pseudapostolos
lögnapostel, falsk apostel; av: pseudos, se 12, och ap6stolos, se Apostell.
14) pseudddelphos
lögnbroder, falsk broder; av: pSeUdos,
se 12, och adelphos, se Broder 4.
)5) pseudodiddskalos
lögnlärare, falsk lärare, en som sprider falsk lära; av: pseudos, se 12, och
didaskalos, lärare.
FALSK
l)cke bära f.t vittnesbörd 2. Mos. 20:16
2 icke utsprida f.t rykte
23:1
1 svär f.t i någon sak
3. Mos. 6:3
1 varom han har svurit f.t
6:5
1 icke svärja f.t vid mitt namn
19:12
2 icke heller bära f.t
5. Mos. 5:20
1 vara ett f.t vittne, s.har
1 burit f.t vittnesbörd mot broder 19:18
3 de f.a äro styggelse för H. Ps. 5:7
3 kommer icke ifrån f.a läppar
17:1
3 den s. icke svär f.t
24:4
1 mot mig uppstå f.a vittnen
27:12
3 rädda mig ifrån f.a mskor
43:1
3 älskar fördärvligt tal, f.a tunga 52:6
3 f.a skola ej nå sin halva ålder 55:24
109:2
l f.a mun upplåtit mot mig
1 rädda min själ från f. tunga
120:2
4 bliver du lönad, du f.a tunga
120:3
1 lögn gm f.t vittnesbörd
Ords. 6:19
5 i dem finnes intet f.t
8:8
3 F. våg är en styggelse för H.
11:1
1 ett f.t vittne talar svek
12:17
14:5
1 ett f.t vittne främjar lögn
1 f.t vittne bliver icke ostraffat
19:5
l f.t vittne bliver icke ostraffat
19:9
3 f: våg är icke något gott
20:23
l skatter s.förvärvas gm f.tunga 21:6
l f.t vittnesbörd mot sin nästa
25:18
l de f.a vägvisarna .. svansen Jes. 9:15
Jer. 5:2
l så svärja de dock f.t
1 I svärjen f.t
7:9
2 inga f.a profetsyner
Hes. 12:24
2 f.a syner s. I skådaden
13:7
2 profeterna s.skåda f.a syner
13:9
2 icke fortsätta skåda f.a syner
13 :23
21:23
2 synes dem vara en f. spådom
2 skåda åt dem f.a profetsyner
21:28
2 skådar åt dig f.a profetsyner
21:29
2 de svärja f.a eder
Hos. 10:4
3 går med f. våg i sin hand
12:7
3 föredrog .. f.a vikter
Mika 6:11
6:12
l och hava f.tunga i sin mun
l gjutet beläte, f. vägvisare
Hab. 2:18
6 skall icke finnas f. tunga
Sef. 3 :13
l s.svär f.t vid mitt namn
Sak. 5:4
l älsken icke f,a eder
8:17
7 Du skall icke svärja f.t
Matt. 5:33
8 till vara för f.a profeter
7:15
15:19
9 från hjärtat .. f,t vittnesbörd
10 skall icke bära f.t vittnesbörd 19:18
8 f.a profeter skola uppstå
24:11
8 så ock f.a profeter
24:24
9 sökte efter f.t vittnesbörd
26:59
26:60
11 många f.a vittnen trlidde fram
10 icke bära f.t vittnesbörd Mark.l0:19
8 så ock f.a profeter
13:22
10 vittnade många f.t mot (J.)
14:56
10 stodo upp och vittnade f.t
14:57
8 i fråga om f.a profeterna Luk. 6:26
10 skall icke bära f.t vittnesbörd 18:20
12 läto f.a vittnen träda fram Apg. 6:13
8 f. profet, vid namn Barjesus
13:6
11 ock vara f.a Guds vittnen l. Kor .15:15
13 männen äro f.a apostlar 2. Kor .11:13
14 utstått •• faror bland f.a bröder 11:26
14 några f.a bröder i f6rsaml. > Gal. 2:4
2. Pet. 2:1
8 f.a profeter uppstodo
15 jämväl bland eder f.a lärare
2:1
8 många f.a profeter hava 1.Joh. 4:1
8 ur den f.e profetens mun
Upp. 16:13
19:20
8 därjämte ock den f.e profeten
8 vilddjuret och den f.e profeten 20:10

Familjeliv i det gamla Palestina.

säga sig vara Messias; av: pseudos,
se Falsk 12, och Christas, Kristus,
Messias (den Smorde).
2) pseudonymas, 1jJ E U ÖWV U 1..1 O <;
som går under falskt namn, övers.
falskeligen så kallad; av: pseudos, se
Falsk 12, och onorna, namn. Jfr vårt
låneord 'pseudonym'.
FALSKELIGEN
l f. säga sig vara Messias
l f. säga sig vara Messias

Matt. 24:24
Mark. 13 :22
2 den f. så kallade kunskapen l.Tim. 6:20

FALSKHET
1)

saw', K

lW

något ont som man gör el. tillfogas;
lögn, falskhet. Se: Falsk 2.
2) Si1~är, "11~W
lögn, bedrägeri, falskhet. Se: Falsk 1.
3) lazut, n 1 l ';>
förvändhet; a;: luz, vända sig, vika
avel. bort, Ords.3:21 (~al); 4:21
(hif.); nif. part. av detta verb förekommer t.ex. i Ords.2:15, övers. förvänd; 3:32 vrång; 14:2 krokig.
4) mirma, n!il;~
svek, bedrägeri, falskhet, lömskhet.
Se: Falsk 3.

Familj

De enheter, i vilka det israelitiska
folket och samhället indelades, var:
stam, släkt och familj, se t.ex. J os.
7:14. För .familj» brukas här liksom
ofta eljest i G.T. bdjit, hus, vilket
också används för att beteckna större
enheter, t.ex. i uttryck som • Israels
hus., .Davids hus_ osv. Ordet förekommer även i sammansättningar
som bet 'ab, fadershus, l.Mos.12:1
m.fl. ställen- och bet 'abat, fädernehus, ofta övers. famiij,- t.ex. 1.
Krön.7:7.
Ordet .familj. finns ej i den svenska översättningen av N.T. Där brukas nästan genomgående ordet .hus.
för grek. oikos och oikia, vilka motsvarar hebr. båji!.
G.T.

lögn-Kristus, falsk Messias; endast
plur., övers. människor som falskeligen

Se även: Hus, husfolk, släkt, stam,
fader, moder, barn, tjänare, äktenskap.

Kärnan i familjen utgjordes av
fadern, modern och barnen. En israelitisk familj var emellertid långt mera
omfattande. Dit räknades även bihustrurna, l.Mos.22:24; Dom.8:31
etc., samt husfaderns barn med dessa,
jfr Dom.l0:4; 2.Kon.10:1, vidare
tjänare och tjänarinnor, slavar och
deras familjer. Ofta inbegreps i familjeenheten även svärsöner och svärdöttrar, jfr l.Mos.7:7; 46:27.
Husfadern ansvarade för familjens
skydd och säkerhet och övervakade
rätt och ordning medlemmarna emellan. Dessutom fyllde han funktionen
som övervakare av familjens religiösa
och kultiska status, los.24:15; Dom.
17; Job 1:5.
Moderns ställning och roll i familjen var också betydande. Henne åvilade vården av hemmet och barnen.
Hennes mångsidiga och för husets
alla medlemmar så väsentliga gärning
besjunges i Ords.31:10-31.
Bland barnen intog äldste sonen
en särställning. Vid faderns död fick
han dennes plats som familjens överhuvud; han tilldelades en dubbel lott
av fadersarvet. Aterstoden av detta
delades mellan de övriga bröderna.
Döttrarna ärvde fadern, då inga
söner fanns i familjen, 4.Mos.27:4-7.
Bihustrurnas barn åtnjöt samma förmåner som de övriga barnen, men de
hade ej någon arvsrätt; fadern kunde
i stället skänka dem gåvor, l.Mos.
21:10; 24:36; 25:6; Dom.ll:2.
Tjänarnas, slavarnas, ställning i
familjen reglerades av den mosaiska
lagstiftningen, vilken i förhållande till
omgivande folks seder var synner-
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FALSKELIGEN
1) pseud6christos,

FALSKHET
Ps. 41:7
l så talar han f.
2 högra hand är en f.ens hand
144:8
2 högra hand är en f.ens hand
144:11
3 läpparnas f. vara fjärran Ords. 4:24
4 bringa ont hava f. i hjärtat
. 12:20
2 f.en lyssnar till fördärvliga
17:4
Jes. 28:15
2 f.en till vårt beskärm
1 de tala f.
59:4
4 Du bor mitt ibland f.
Jer. 9:6
4 i sin f. vilja de ej veta av mig
9:6
l profeters syner voro f.
Klag. 2:14
l utsagor .. voro f.och förförelse
2:14
l deras syner voro f.
Hes. 13:6
13:8
l edert tal är f.
2 Ty de öva f.
Hos. 7:1
l ogärnings näste , där f.råder
12:11
2 s.fore med munväder och f. Mika 2:11

-falt

trefalt Am.l:3
fyrfalt Am.1:3
sjufalt l.Mos.4: 15,24
trettiofaIt Matt.l3:8; Mark.4:8
sextiofalt Matt.13:8
hundrafalt Mark.10:30
tusenfalt Ps.144: 13
tiotusenfaIt Ps.144:13
mångfaldig Matt.19:29
FAMIU

Familj-Fara
Gören eder redo efter edra f.er
en avdelning aven levitisk f.
stodo huvudmännen för Ler
Esr.
s. icke kunde uppgiva sina f.er
huvudmännen för f .erna gåvo
många av huvudmännen för Lerna
gingo till huvudmännen för f.erna
huvudmännen för l. Ler sade
huvudmän för f .erna s . drogo upp
de översta inom l. f .er
några av huvudmännen för Lerna
e ft er de särskilda f.e rna
icke kunde uppgiva sina Ler Neh.
bland huvudm ~i nn e n för f .erna
av huvudm ännen för Lerna
huvudmännen för hela folkets f .er
vedoffret •. eft er våra Ler
huvudmän för Ler, 242
huvudmännen för präste rnas f.er
huvudmännen för leviternas Ler
Huvudmännen för Lev i barns f.er

35:4
35 :5
1:5
2:59
2:68
3:12
4:2
4:3
8:1
8:29
10:16
10:16
7:61
7 :70
7:71

8:13
10:34
11:13
12:12
12:22
12:23

FAMIUEHUVUDMÄH

Ehuds söner f. för dem
Beria och Sema .. voro f.

1. Krön. 8:6
8:13

FAMIUEH6VDIHGAR

församlade Salomo I. barns L1.Kon. 8:1
Då kommo frivilligt f.na
1. Krön. 29:6
l. barns f. till Jerusalem
2. Krön. 5:2
FAMIUESKIFTEH

efter edra bröders f.
åt folket, eft er deras f.

2. Krön. 35:5
35:1 2

FAMLA

Herodes' familjegrav ilerusalem.
ligen human. Bibeln företer exempel
på ett förtroendefullt förhållande husbonde och tjänare emellan, loMos.
24:2-9; 5.Mos.15:16.
Familjelivet intar en central plats
i tio Guds bud, dekalogen. Se: Bud.
Hälften av andra tavlans bud värnar
om familjen, 2.Mos.20:12,14,17. I
övrigt intar familjen en dominerande
plats i Mose lag med dess stadgar och
bud rörande familjelivets upprätthållande, inre sammanhållning och yttre
skydd.

N .T .
Också i N.T. värnas familjelivets
enhet och helgd. Såväl makarnas inbördes umgänge som förhållandet
mellan föräldrar och barn bestämmes
av Herrens ord och Ande samt av
livsgemenskapen med honom. Därom
vittnar inte minst de s.k. hustavlorna
(t.ex. Ef.5:22-6:9; KoI.3 :18-4 :1), som
också ger förmaningar beträffande
relationen herrar-tjänare. Tjänarna
bör visa lydnad och villighet i sin
tjänst, medan husfadern å sin sida
skall bemöta sina underordnade med
kärlek och rättvisa. Allt i familjen
liksom i församlingen skall ske » i Herren ., jfr Ef.5:21; 6 : 1; Ko1.3 : 17,18,20.
FAMILJ
huvudmannen för deras Ler 2. Mos.
huvudmännen för leviternas Ler
antalet av 1. barn efter f.er 4. Mos.
s. är huvudman för s in stams Ler
folket infört •. efter sina f. er
Rubens söner efter sina f .er
Simeons söner efter sina Ler
Gads söner efter sina f.er
Judas söner efter sina f .er
lsaskars söner efter sina f. er
Sebulons söner, efter sina f.er
Efraims söner efter sina f.er
Manasses söner efter sina f.er
Benjamins söner efter sina f.er
Dans söner efter sina Ler
Asers söner efter sina f .er
Naftalis söner efter sina f.er
inmönstrades I efter deras f.er
s. höra till deras särskilda f.er
efter sina f.er, de av l. barn
tågade de ock, efter sin familj
Mönstra Levi barn efter deras Ler
leviternas släkter, efter deras f .er
Kehats barn , efter deras Ler
Gersons barn, efter deras f.er
Meraris barn . efter deras f.er
Kehats barn, efter deras f.er
Gersons barn, efter deras f.er
s. inmönstrades efter sina Ler
Meraris barns släkter efter f.er
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6:14
6 :25
1:2
1:4
1:18
1 :20
1 :22
1:24
1 :26
1 :28
1:30
1:32
1:34
1:36
1 :38
1 :40
1:42
1:45
2:2
2:32
2:34
3.:15
3 :20
4:2
4:22
4:29
4:34
4:38
4:40
4:42

leviterna. efter deras f .er
4 :46
huvudmannen för denna stams Ler 17:3
hövding för f. bland simeoniterna
25:14
1. barn efter deras f.er
26:2
huvudmänne n fdr menighetens f .e r 31 :26
huvudmännen för f.erna
32:28
rubeniternas stam. efter dess Ler 34:14
gaditernas stam, efter dess f.er
34:14
för f.erna i Gileads barns släkt
36:1
huvudmän för 1. barns f.er
36:1
ena Len efter den andra
Jos. 7:14
och i den f. s.H.låter träffas
7:14
(Josua) lät (Sabdis) f. träda fram
7:18
huvudmännen fOr f.erna utskiftade 14:1
huvudmännen för Lerna utskiftade 19:51
huvudmännen fOr leviternas f.er
21:1
och huvudmännen för f.erna
21:1
huvudman för sin f.
22:14
(Simsons) f. kommo ditned
Dom. 16:31
att överföra konunge ns f.
2. Sam. 19:18
föra konungen och hs f. över Jordan 19:41
deras f.e r utbredde sig
1. Krön. 4:38
bröder, efter sina f. er
5:13
Ahi var huvudman för deras Ler
5:1 5
huvudmän för sina f.er
5:24
voro huvudm än för sina f.er
5:24
söner voro huvudm än för sina Ler 7:2
efter sin ättföljd och sina f.er
7:4
Belas söner huvudmän för sina f.er 7:7
efter huvudmännen för sina Ler
7:9
efter huvudmännen för sina f .er
7 :11
voro huvudmän för sina Ler
7 :40
hs söner, huvudmän för f.er
8:10
Dessa voro huvudmän för Ler
8 :28
huvudmän för f.er
9:9
var och en för sin f.
9:9
9:13
br öder, huvudmän for sina f.er
Sallum jämte dem s . voro av hs f.
9:19
huvudmän för levitiska f.er
9:33
huvudmännen för levitiska f .erna
9 :34
Sadok med sin f.
12:28
20800 namnkunniga män i sina f.er 12:30
ären huvudmän för leviternas Ler 15:12
vor o huvudmän för Laedans f.er
23 :9
fingo de utgöra allenast en f.
23:11
23 :24
Levi barn, efter deras f.er
23:24
huvudmännen för f.erna
16 huvudmän för sina f.er
24:4
8 huvudmän för sina f.er
24:4
huvudmännen för leviternas f.er
24:6
för Eleasars och Itama rs f.er
24:6
leviternas barn , efte r deras Ler
24 :30
prästernas och leviternas Ler
24:31
huvudmänne n för f.erna
24:31
blevo furstar inom sin f.
26:6
kastade de lott efter sina f.er
26:13
26:21
huvudmännen för Laedans f.
helgat av huvudmännen för f.erna 26 :26
hebroniterna efter ättföljd och f.er 26:31
2700 huvudmän fdr L er
26:32
med huvudmännen för deras f.e r
27:1
2. Krön. 1:2
huvudmännen för Lerna
ordningen bland dem, efter f.er
17:14
huvudmännen för l. f.er att döma 19:8
församlade huvudmännen för l. f.er 23 :2
ställa upp sig efter sina f.er
25:5
stridsmän •• huvudmän för f.erna
26 :12
släktregister efter deras f.er
31 :17
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skall f. mitt på ljusa dagen 5.Mos . 28:29
ss. en blind f.r i mörkret
28:29
f. i ljuset,likaso m vore det natt Job 5:14
f . i mörkret och hava intet ljus
12:25
Vi m åste f. utefter väggen
Jes. 59:10
f. ss . hade vi inga ögon
59 :10

FAMN
Ordet »famn., sköte, används ofta i
G .T . med bildlig betydelse, så t .ex. i
l.Mos.16:5 och 2.Sam.12:8, där det
betecknar förtrolighet och oinskränkt
förbindelse; i J es.40: Il tenderar det
till omsorg och beskydd: »han (Herren) samlar lammen i sin famn». Jfr
Abrahams sköte.
FAMN (sköte)
min tjänstekvinna i din f.
1. Mos. 16:5
(Laban) tog (Jakob) i f.
29 :13
Esau tog (Jakob) i f.
33:4
kysste dem och tog dem i f.
48:10
jag skall bära det i min f. 4. Mos. l! :12
Om hustrun i din f. säger
5.Mos.13 :6
se på hustrun i sin f.
28:54
missunnsamt se på mannen i sin L 28:56
Noomi tog barnet i sin f.
Rut 4:16
(lammet) låg i hans f.
2. $am.12:3
lagt din herres hustrur i din f.
12:8
Om hon får ligga i din f.
1. Kon. 1:2
tog min son och lade hm i sin f.
3 :20
men s in döde son lade hon i min f. 3:20
(Elia) tog honom ur hennes f.
17 :19
skall du hava en son i f.en 2. Kon. 4:16
ingen kärvbindare sin f.
Ps . 129:7
ss. ett avvant barn i sin moders L 131:2
om du sluter henne i din f. Ords. 4:8
Icke sluta nästas hustru i din f.
5:20
Taga i f. har sin tid
Pred. 3 :5
(H.) samlar lamme n i sin f. Jes. 40:11
bära dina söner hit i sin f.
49:22
sin anda i sina mödrars f.
Klag. 2:12
äta barnen s .de burit i sin f.
2:20
Dem s. jag hade burit i min f.
2:22
för henne s.vilar i din f.
Mika 7:5
tog han (barnet) upp i f.en
Mark. 9:36
(J.) tog (barnen) upp i f.en
10:16
tog också (Simeon) hm i sin f. Luk. 2:28

FAMN
Ordet famn härleder från grek. Ofl!gein, sträcka, och betecknar de utsträckta armarnas längd, ca 2 meter.
I konkret betydelse förekommer detta
ord endast i N :T. Se: Mått.
FAMN
Apg. 27 :28
De funno 20 f.ars djup
(sjömännen) ftinno 15 f.ars djup
27:28

FAMNA

-fo.....
omfamna HV.2:6
FAMNA
de f. klippan

Job 24:8

'A"'MTAIö

avhålla sig ifrån f.har sin tid Pred.3:5
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FAMNTAGA
främmande män må f.henne

Job 31:10

FANUEL
grek. phanouel av hebr. penu'el, Guds
åsyn. En man av Asers stam, fader
till profetissan Hanna . Luk.2:36.

FARA
Faro, forlighet
Se även: Fördärv, hota, olycka, undergång.
Foro
Den kloke ser faran och söker skydd,
Ords.22:3; 27:12. Fara kan icke skilja
oss från Kristi kärlek, Rom .8:35.

Människor i fara
Davids hjältar, 2 .Sam.23:17 . Jesu
lärjungar, Luk.8:23 . Paulus, 2 .Kor.
11:26.

F aran som dom
över Moabs inbyggare, Jer.48:43,
över alla jordens inbyggare, Jes.24: 17.
Bäst människorna säger: . Allt står
väl till, och ingen fara är på färde»,
då kommer plötslig fördärv över dem,
l.Tess.5 :3.
F ARA (subst.)
åstad med f. för sina liv
2.Sam.23:17
med f. för sina liv burit det l.Krön.ll:19
Den kloke ser f.n
Ords. 22:3
ser f.n och söker skydd
27 :1 2
den s. hugger ved kommer i f. Pred.l0:9
till värn mot nattens f.or
HV. 3:8
F.or vänta eder
Jes. 24:17
30:6
Genom ett f.ornas land föra de
om du så kan skrämma bort f.n
47:12
F.or,fallgropar . • vänta eder Jer.48:43
Om ngn flyr undan f.n
48:44
F.or och fallgropar möta
Kl ag. 3:47
Med f. för vårt liv hämta vi bröd
5:9
så att de voro i f.
Luk. 8:23·
f. värt att Dinas helgedom
Apg. 19:27
19:40
f. att bliva anklagade för upplopp
Månne bedrövels e .• f.eller
Rom . 8:35
utsätta vi oss för f.or
1. Kor. 15:30
jag ha r utstått f.or på floder,
Lor bland rövare, f.or gm lands män, Lor gm hedningar, f.or i
städer , f.or i öknar, f.or på havet,
Lor bland falska bröder
2.Kor .11:26
ingen f. är på färde
1. Tess. 5:3

FARA
Fara, låta fora
Se även : Färd, färdas, gå, resa, segla,
vandra, undfly, undkomma.
-fora
framfarna I .Pet.4:3
medfarna Matt.9:36
vilse farande Hebr.5 :2
kust fara re Upp.18 : 17
FARA (ve rb)

Uppdelning: allmänt, fara fram, genom, hädan, ned, upp, ut, vilse, över.
FARA
1. Mos. 24 :54
Låten mig nu f.
24 :55
sedan kan du f.
(Tjänaren:) Låten mig f.
24:56
Rebecka skulle f. med Abrahams
24:59
tog tjänaren Rebecka och for
24 :61
26:29
hava låtit dig f. i frid
och de foro ifrån (!sak) i frid
26:31
(Jakob:) Låt mig f.
30:25
(Laban:) då du nu ville f.
31:30
låtit mig f. med tomma händer
31:42
for (Laban) sin väg hem igen
31:55
f.en ditned och köpen säd
42:2
42:16
En av eder må f. och hämta hit
(Josef:) l andra mån f. eder väg
42:19
42:26
lastade säden och foro därifrån
42:33
och f .en eder väg
(Jakob:) Min son får icke f.
42:38
43:2
F .en tillbaka och köpen litet säd
43:5
(Juda:) så vilja vi icke f.
43:13
f.en tillbaka till mannen
44:3
fingo männen f. med sina åsnor
(Josef:) l andra mån i frid f. hem 44:17
44:25
F. en tillbaka och köpen litet säd
V(kunna icke f. ditned
44:26
på det villkoret vilja vi L
44 :26
(Juda:) men låt ynglingen f. hem
44:33
(Juda:) huru skulle jag kunna f.
44:34
(Josef:) f.en hem till min fader
45:9
f.en hem till Kanaa ns land
45:17
45:24
Därefter lät han sina bröder f.
45:28
vill f. och se hm förrän jag dör
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Fara
(Josef:) Så lät mig nu f. ditupp
50:5
Farao svarade: Far ditupp
50:6
for Josef upp for att begrava
50:7
med hm foro alla Faraos tjänare 50:7
med hm foro vagnar och ryttare
50:9
lät Mose stn svärfader f.
2. Mos. 18:27
Balak for sin väg
4.lIfos.24:25
och järnet då far av skaftet 5. Mos. 19:5
(David:) Far i frid hem
1. Sam. 25:35
(Ahitofel) for hem
2. Sam. 17:23
F .en nu varligt med Ahsalom
18:5
(H.) for på keruben och flög
22:11
Far igenom alla I.stammar
24:2
hade f .it igenom hela landet
24:8
(sjömän) foro till Ofir
1. Kon. 9:28
for till sitt land igen
10:13
Låt mig f. hem till mitt land
11 :21
eftersom du vill f. till ditt land
11 :22
(Ahab:) Far igenom landet
18:5
Ahab for en väg för sig
18:6
18:6
Obadja for en annan väg för sig
Ahab for till Jisreel
18:45
Låt mitt folk f.med ditt folk
22:50
Varför vill du i dag f.
2. Kon. 4:23
Far dit, så skall jag sända brev
5:5
Så for (Naaman) då och tog med sig 5:5
Men Naaman blev vred och for
5:11
(Naaman) for stn väg i vrede
5:12
Ut ett stycke väg framåt
5 :19
(Elisa:) Far i frid
5:19
F.en åstad och sen efter
7:14
Dessa foro nu efter dem
7 :15
Jehu for till Jisreel
9:16
Ahasja hade f.it ditned att besöka
9:16
(Jehu:) Far med mig
10:16
for konung Ahas till Damaskus
16 :10
Låten en av de präster •• f. dit
17:27
må de f. dit och bosätta sig där
17 :27
Joab for omkring i hela I. 1. Krön. 21:4
De foro med Salomos folk 2. Krön. 8:18
for tUl sitt land igen
9:12
de foro omkring i alla Juda städer 17:9
for (Ahasja) för att möta Jehu
22:7
Dessa foro därefter omkring i Juda 23:2
ilbuden foro ifrån stad till stad
30:10
Tag dessa kärl och far åstad Esr. 5:15
s. är villig att f .. må f.med dig
7:13
du ville låta mig f. till Juda
Neh. 2:5
täcktes konungen att låta mig f.
2:6
till ståthållarna att de låta mig f.
2:7
Se, (Gud) far förbi mig
Job 9:11
låta min sorgsenhet f.
9:27
s.samlats, far åter sin kos
20:28
Haven l ej frågat dem s. vida foro 21:29
ÖStanvinden griper hm att han far 27 :21
ss. ett moln min välfärd f.it bort
30:15
huru länge skolen I f. efter lögn Ps. 4:3
Han for på keruben och flög
18:11
och låt förbittringen f.
37:8
därför att jag far efter det goda
38.21
52:4
Din tunga far efter fördärv
dina pilar foro omkring
77 :18
vind s. for bort och icke kommer 78:39
Du lät all din förgrymmelse f.
85:4
(jorden och himlarna) f. hän
102:27
du far på vindens vingar
104:3
De foro på havet med skepp
107 :23
Ords. 1:25
l läten allt mitt råd f.
undervisning mån I icke låta f.
4:2
Hören tuktan,låten henne icke f.
8:33
den s. far efter ont drager över sig 11:19
den s. far efter fåfängliga ting
12:11
den s. far efter rättfärdighet
15:9
dårars mun far med oförnuft
15:14
han far efter fall
17 :19
far efter löften s. äro ett intet
19:7
s.far efter rättfärdighet
21:21
skall fattigdomen komma f .nde
24:34
Ss. sparven far sin kos
26:2
så far en oförtjänt förbannelse
26:2
27 :10
Din vän må du icke låta f.
den s. far efter fåfängliga ting
28 :19
Vinden far mot söder
Pred. 1:6
6:9
än att f. efter ngt med begäret
av det s.gör ansiktet sorgset far
7:4
Lika litet s. du vet vart vinden far 11:5
mskan skall f. till sin eviga boning 12:5
f.en efter det rätt är
Jes. 1:17
(Sions styresmän) f. efter vinning
1:23
stadens ypperste måste f.ditned
5:14
en furste s. far efter vad rätt är
16:5
det väldigaste skepp kan ej f.
33 :21
42:10
Sjungen.. l s. f.en på havet
I s.faren efter rättfärdighet
51:1
s.komma f.nde llka moln
60:8
O att du •• fore hitned
64:1
O att du fore hitned med underbara 64:3
och präster f.med lögn
Jer. 6.:13
både profeter och präster f.med
8:10
ss. strå s.far bort för öknens vtnd 13:24
Jerusalems profeter .. f.med lögn 23:14
en broms kommer f.nde norrifrån 46:20
elden for omkring
Hes. 1 :13
Tarsis-skepp foro åstad
27 :25
31:17
(till dödsrlket)foro ock de
de hava måst f. hitned
32:21
djuren s.ligga därunder f.
Dan. 4:11

FARA (fram)
låga, s.for fram mellan
l. Mos. 15:17
till din hjälp far han fram 5. Mos.33:26
(Simson) for våldsamt fr am Dom. 15:8
På deras sätt att f. fram
2. Kon. 9:20
han far fram ss. en vanvetting
9:20
En vindpust for fram över
Job 4:15
11:10
När han vill f.fram
du lät människor f.fram
Ps. 66:12
68:34
honom s. far fram
deras tungs far fram på jorden
73:9
far fram med fräck
Ords. 21:24
allt under det den far fram Pred. 1:6
H. far fram på ett ilande moln Jes.19:1
en storm far fram i Sydlandet
21:1
ja, härjande f. härjare fram
24:16
om ock gisslet far fram
28 :15
28:18
(H.:) när gisslet far fram

FARA (ned)
1.Mos.37:35
(Jakob:) med sorg f.ned i
foro tio av Josefs bröder ned
42:3
skola vi f. ned och köpa säd
43:4
och foro ned till Egypten
43 :15
eld for ned mot jorden
2. Mos. 9:23
levande f.ned i dödsriket
4. Mos. 16:30
foro levande ned i dödsriket
16:33
Barsillai hade ock f.it ned 2. Sam. 19:31
(H.) sänkte himmelen och for ned 22:10
med frid f.ned i dödsriket l. Kon. 2:6
med blod f. ned i dödsriket
2:9
till Ahab: Spänn för och far ned
18:44
for Josafat ned till I.konung
22:2
Då for (Naaman) ned
2. Kon. 5:14
Ahasja for ned att besöka Joram
8:29
for (Josafat) ned till Ahab 2. Krön. 18:2
Asarja for ned att besöka Joram
22:6
s. har f.it ned i dödsriket
Job 7:9
Till dödsrikets bommar far det ned 17 :16
ned till dödsriket f.de i frid
21:13
att hon slipper f.ned i graven
33:24
sänkte himmelen och for ned Ps. 18:10
hagel och eldsglöd for ned
18:13,14
alla de s. måste f. ned i graven
22:30
bliver lik dem s.f.ned i graven
28:1
ut från dem s. foro ned i graven
30:4
vinning •• att jag far ned i graven
30:10
levande f.e de ned i dödsriket
55:16
de skola f. ned i jordens djup
63 :10
dem s.hava f.it ned i graven
88:5
(böljorna)foro •• ned i djupen
107:26
ingen s. har f.it ned i det tysta
115:17
dem s. hava f.it ned i graven
143:7
H.sänk din himmel och far ned
144:5
ss.fore de ned i graven
Ords. 1:12
upp till himmelen och åter f.Jt ned 30:4
fänadens ande att den far ned Pred. 3 :21
Jes. 14:11
Ned till dödsriket •• måst f.
14:15
ned till dödsriket måste •• f.
s.hava f.it ned i gravkammaren
14:19
så skall H. Sebaot f. ned
31:4
det far ned på Edom till dom
34:5
de s.hava f.it ned i graven
38:18
l skolen f. ned, l hagelstenar Hes. 13:11
till dem s. hava f.it ned i graven
26:20
hos dem s.hava f.it ned i graven
26:20
hos dem s.hava f.it ned i graven
31:14
då (cedern) for ned till dödsriket
31:15
dem s.hade f.it ned i graven
31:16
måst f. ned till dödsriket
31:17
att f. ned i jordens djup, till dem
s. redan hava f.it ned i graven
32:18
32:19
Nej, far du (Egypten) ned
(Elam) måste f. ned i jordens djup 32:24
de s.hava f.lt ned i graven
32:24
dem s.hava f.it ned i graven
32:25
dem s. hava f .it ned till dödsriket 32:27
(Edom) bland dem s.f.it ned i grav. 32:30
och f.en så ned till Gat
Am. 6:2
Jona 1:3
(Jona) for ned till Jafo
far ned och går fram
Mika 1:3
ss. störtskur far vattnet ned
Hab.3:10
ned till dödsriket måste du f. Matt.ll:23
stormvind for ned över sjön Luk. 8:23
befalla dem att f. ned i avgrunden
8:31
10:15
ned till dödsriket måste du f.
Guds änglar f. upp och f. ned Joh. 1:51
Jakob for ned till Egypten
Apg. 7:15
for (Herodes) ned från Judeen
12:19
foro nu ned till Seleucia
13:4
(Paulus och Barnabas) foro ned
14:25
18:22
(Paulus) for ned till Antiokia
Paulus hade farit ned till Efesus
19:1
f.dit ned till (Cesarea) med mig
25:5
våldsam stormvind f.nde ned
27:14
Vem vill f. ned till avgrunden Rom.10:7
han förut hade f.it hit ned
Ef. 4:9
s.for ned, han är den s.for upp
4:10
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må han då f.
Hos. 4,17
låtom oss f. efter att lära känna
6:3
Ss. ett spån på vattnet far han
10:7
huru skall jag kunna låts dig f.
11:8
Efraim far efter östanväder
12:1
steg han ombord för att f.
Jona 1:3
låta sin nåds Gud f.
2:9
ngn s.fore med munväder
Mlka 2:11
lika ljungeldar f. de åstad
Nab. 2:4
Så f. de åsta<j ss. vinden
Hab. 1:11
skenet av dina f.nde pilar
3:11
dagen hastar fram ss. agnar f. Sef. 2:2
sänt ut att f. omkring på jorden Sak. 1 :10
Vi hava f.it omkring på jorden
1:11
ivriga att få f. omkring på jorden
(j:7
Ja, l mån f.omkring på jorden
6:7
de foro åstad omkring på jorden
6:7
f.illa, där det går utan herde
10:2
lät (Herodes) dem f. till Betlehem
och sade: F.en åstad
Matt. 2:8
När de vise hade hört foro de
2:9
låt oss f. in 1 svinhjorden
8:31
8:32
(J.:) F.en åstad
de (onda andarna) foro in i svinen
8:3 2
for (J. ) i en båt därifrån bort
14:13
(J.) for till Magadans område
15:39
(J.:) lejde ut den och for utrikes
21:33
en man s. ville f. utrikes
25:14
(tjänarnas herre) for utrikes
25:15
låt oss få f. in i (svinen)
Mark. 5:12
de orena andarna foro in i svinen
5 :13
De foro alltså i båten bort
6:32
man såg dem f. sin väg
6:33
(J.) for till trakten av Dalmanuta
8:10
lejde han ut den och for utrikes
12:1
Luk. 8:30
onda andar s. hade f.it i hm
tillstädja dem f. in i svinen
8:32
de onda andarna foro in i svinen
8 :33
den yngre sonen for långt bort
19:12
En man for utrikes för lång tid
20:9
Men Satan for tn i Judas
22:3
du vet icke vart (vinden) far
Joh. 3:8
framme vid landet dit de foro
6 :21
lärjungarna hade f.it bort allena
6 :22
foro till Kapernaum att söka efter J. 6 :24
Då for Satan in i (Judas)
13:27
Paulus .. foro till Perge
Apg.13:13
själva foro de vidare från Perge
13:14
F.en väl
15:29
15:33
fingo de i frid f. ifrån bröderna
Låt oss nu f. tillbaka
15:36
att (Timoteus) skulle f. med hm
16:3
försökte de att f. in i Bitynien
16:7
att f. därifrån till Macedonien
16 :10
Vi foro raka vägen till Samotrace 16:11
foro så därifrån tillbaka
17:15
for (Paulus) vidare
18 :23
då(Apollos) .. ville f.till Akaja
18:27
19:1
f.it igenom de övre delarna
Paulus att f. till Jerusalem
19:21
åstad för att f. till Macedonien
20:1
dessa foro i förväg och inväntade 20:5
Paulus, s.tänkte f.vidare
20:7
(Paulus)tänkte f.landvägen
20:13
lade vi ut och foro •• till Kos
21:1
for översteprästen Ananias ditned 24:1
(Festus) tänkte inom kort f.dit
25:4
till kejsaren skall du ock få f.
25:12
om han ville f. till Jerusalem
25:20
foro tätt utmed Kreta
27 :13
och läto(skeppsbåten)f.
27:32
Därifrån foro vi längs kusten
28:13
s. icke foro efter rättfärdigh. Rom. 9:30
s. for efter en rättfärdighetslag
9:31
vilja f.efter det s.länder till frid 14:19
Men nu far jag till Jerusalem
15:25
F.en efter kärleken
1. Kor. 14:1
16:5
Macedonien vill jag f. igenom
att han nu självmant far
2.Kor. 8:17
Sant är att jag bad Titus f.
12:18
for jag bort till Arabien
Gal. 1:17
for jag till Syriens och Cilieiens
1:21
jag far efter att vinna det
Fil. 3:12
f.en ~er att göra vad gott 1. Tess. 5:15
nu ss. när jag for åstad
1. Tim. 1:3
far efter rättfärdighet, gudsfruktan 6:11
far efter rättfärdighet
2. Tim. 2:22
F.en efter frid med alla
Hebr. 12:14

Så ofta (gisslet) far fram
28:19
skall (gisslet) f. fram
28:19
så ofta staven far fram
30:32
att f. illa fram med dem
66:4
Svärdet for·e fram gm landet Hes. 14:17
så att de f.grymt fram mot dig
23:25
skola f.fram mot dig ss. fiender
23:29
(Farao) for fram i dina strömmar 32:2
med hårdhet foren l fram mot dem 34:4
(väduren) for fram
Dan. 8:4
far fram på våldsverkares vis Hos. 4:2
Du far med dina hästar fram
Hab.3:15
f.it svårt fram med mannen Luk. 8:29
ss.om en storm hade f.it fram Apg. 2:2
8:3
Saulus åter for våldsamt fram
en etiopisk man for där fram
8:27
F ARA (genom)
svärdet f.e fram gm landet
Hes. 14:17
de foro gm Fenicien
Apg.15:3
när de foro gm städerna
16:4
har f.it gm Macedonien
1. Kor. 16:5
FARA (hädan)
slår henne och hon far hädan Job 14:20
låter du din tjänare f. hädan Luk. 2:29

FARA (upp)
for (Gud) upp från Abraham 1.Mos.17:22
35:13
Så fQro de upp från Egypten
45:25
(Josef) for upp till Gosen
46 :29
Jag vill f.upp och berätta
46:31
for Josef upp för att begrava
50:7
alla dem s.hade f.it upp med hm
50:14
för oss f.upp till himmelen 5.Mos.30:12
for H.ängel upp, i lågan
Dom. 13:20
Ella for i stormvinden upp 2. Kon. 2:11
Gud har f.Jt upp under jubel
Ps. 47:6
Du (H.) for upp i höjden
68:19
(böljorna) foro upp mot himmelen 107 :26
Fore jag upp till himmelen, så är 139:8
fore de än upp till himmelen
Am. 9:2
for han upp till Davids stad
Luk. 2:4
Når änglarna f.it upp i himmelen
2:15
Guds änglar f. upp och f.ned Joh. 1:51
J.for upp till Jerusalem
5:1
några greker, s.p1ägade f.upp
12:20
jag har ännu icke f.it upp till F.
20:17
att jag far upp till min F.
20 :17
under det han for upp
Apg. 1:10
sett hm f. upp till himmelen
1:1l
icke har David f.it upp till him.
2:34
f. upp till apostlarna och de äldste 15:2
for (Festus) från Cesarea upp till 25:1
Vill du f. upp till Jerusalem
25:9
Vem vill f. upp till him.
Rom. 10:6
for jag upp till Jerusalem
Gal. 1:17
3 år därefter for jag upp till Jerus. 1:18
for jag sedan åter upp till Jerus.
2:1
Han for upp i höjden
Ef. 4:8
han for upp, vad innebär det
4:9
den s.for upp över alla himlar
4:10
överstepräst, s. f.it upp
Hebr. 4:14
hs s.har f.it upp till him.
1. Pet. 3:22

Gud for upp från (Jakob)

FARA (ut)
(Jakob) for ut mot laban
1. Mos.31:36
stormvind for ut ifrån H.
4. Mos. 11:31
de foro häftigt ut mot hm
Dom. 8:1
(Simei) for ut i förbannelse 2. Sam. 16:5
16:13
Simei for ut i förbannelser
for ut mot mig i förbannels.l.Kon. 2:8
Joram for ut med Ahasja
2. Kon. 9:21
F .en vart år ut till Juda
2. Krön. 24:5
Då for Ussia ut i vrede
26:19
26:19
(Ussia) for ut mot prästerna
Bloss f. ut ur hans gap
Job 41:10
Han lät östanvinden f.ut
Ps. 78:26
ljungeldar foro ut ur elden
Hes. 1 :13
skall mitt svärd f. ut ur skidan
21:4
Sak. 9:14
en ljungeld skall hs pil f. ut
oren ande har f.it ut
Matt. 12 :43
17 :18
den onde anden for ut ur hm
(J.:) Tig, och far ut ur hm
Mark. 1:25
den orene anden for ut ur hm
1 :26
Far ut ur mannen, du orene ande
5:8
7 :29
anden har f.it ut ur din dotter
den onde anden hade f .it ut
7 :3 O
(J.:) jag befaller dig: Far ut ur hm 9:25
ryckte gossen svårt och for ut
9:26
(J.:) Tig, och far ut ur hm
Luk. 4:35
4:35
den onde anden for ut ur hm
4:36
de orena andarna f. ut
8:29
bjuda den orene anden att f. ut
När en oren ande har f.it ut
1l:24
foro andarna ut under höga rop Apg. 8:7
13 :45
(judarna) foro ut i smädelser
bjuder jag dig att f. ut ur henne
16:18
anden for ut i samma stund
16:18
(Judar) foro ut i smädelser
18:6
de onda andarna foro ut
19:12
FARA (vilse)
2. Mos. 14:3
I. barn hava f.it vilse
förstå vari jag har f.it vilse
Job 6:24
att jag verkligen har f.it vilse
19:4
de lögnaktiga f. vilse
Ps. 58:4
De äro ett folk s.far vilse
95:10
låt mig icke f. vilse från dina bud 119:10
näpser dem s.f.vilse från .. bud 119:21
Förrän jag fick lida,for jag vilse 1l9:67
far icke vilse från dina befalIn.
119:110
Du aktar fdr intet alla s. f. vilse
119:1l8
Om jag far vilse, så uppsök
1l9:176
s.ej aktar på.. far vilse
Ords. 10:17
De skola förvisso f. vilse
14:22
far du vilse från de ord
19:27
mska s. far vilse ifrån förståndets 21:16
att l. barn icke mer f. vilse
Hes. 14:11
När l. for vilse
44:10
de s. själva foro vilse
44:10
när israeliterna foro vilse
44:15
48:11
Sadoks söner .. s. icke foro vilse
när israeliterna foro vilse
48:11
Matt. 22:29
I f.en vilse, ty l förstån
eder fråga att I f.en vilse
Mark. 12:24
(J.:) l f.en mycket vilse
12:27
F .en icke vilse
l. Kor. 6:9
15:33
F .en icke vilse
F .en icke vilse. Gud låter icke Gal. 6:7
1. Tim. 1:6
hava somliga f.it vilse
6:21
hava f.it vilse i fråga om tron

1300

Fara-Faraos dotter

De stora pyramiderna byggdes som konungagravar.
f.it vilse från sanningen
2. Tim.
Alltid L de vilse
Hebr.
F .en icke vilse
Jak.
om ngn Lit vilse1rån sanningen

2:18
3:10
1:16
5:19

FARAO
när F .s hövdingar fingo se 1. Mos. 12:15
prisade de (Sarai) för F.
12:15
blev kvinnan tagen in i F.s hus
12:15
H. hemsökte F. och hans hus
12:17
kallade F. Abram till sig
12:18
F. gav sina män befallning
12:20
Potifar. hovman hos F.
37:36
Potifar . som var hovman hos F.
39:1
F. blev förtörnad på sina hovmän 40:2
frågade (Josef) F.s hovmän
40 :7
jag hade F.s bägare i min hand
40:11
pressade (druvorna) i F.s bägare
40:11
och gav F. bägaren
40:11
om 3 dagar skall F. upphöja
40:13
att du fär giva F. bägaren
40:13
nämner om mig för F.
40:14
bakverk, som F.plägar äta
40:17
skall F. upphöja ditt huvud
40:19
då det var F.s födelsedag
40:20
han fick giva F . bägaren i handen 40 :21
hände sig att F. hade en dröm
41:1

41 :4 ,7
Däreft er vaknade F.
F.förtäljde sina drömmar
41:8
ingen kunde uttyda dem för F.
41:8
talade överste munskänken till F. 41 :9
När F. en gång var förtörnad
41:10
sände F. och l ät kalla Jos ef
41 :14
(Jos ef) kom inför F.
41 :14
F.sade till Josef: Jag har haft
41:15
Josef svarade F.: l min makt
41:16
Gud skall giva F. ett lyckosamt
41:16
sade F. till Jos ef: Jag drömde
41 :17
sad e Josef till F.: F.s drömmar
41:25
det har (Gud) förkunnat för F.
41:25
när jag sade till F. : Vad Gud ämnar
göra, har han låtit F. veta
41:28
F.har haft drö mmen 2 gänger
41:32
Må nu F. utse en vis m an
41:33
Må F.göra så; m ä han förordna
41:34
hopföra säd under F.s vård
41:35
Det tal et behagade F.
41 :37
F.sade till sina tjänare
41:38
F . sad e till Josef: Eftersom Gud
41 :39
F. till Josef: Jag sätter dig
41:41
F. tog ringen av sin hand
41:42
F. sade till Jos ef: J ag är F.
41 :44
F. gav Josef nam net
41:45
Josef 30 år . . stod inför F.
41 :46
Josef gick ut ifrån F.
41 :46
folk et ropade till F. e fter bröd
41:55
F. till a lla egyptier:Gån till J osef 41:55
så sant F. lever
42:1 5,16
(Juda:) du är ss. F.
44:18
också F.s husfolk hörde d et
45:2
gjort mig till F.s högst e r ådgiva re 45:8
ryktet spordes i F.s hus
45:16
behagade detta F . och hans tjänare 45:16
F .s ad e till Jos ef: Säg till dina
45:17
vagnar , efter F .s befal lning
45:21
vagnarna s . F.hade sänt
46:5
(Josef:) Jag vill.. berätta för F.
46:31
F.kallar eder till sig
46:33
J osef berättade fOr F.
47:1
ställde han fram inför F.
47:2
frågade F.hans bröder
47:3
svarade F.: Dina tjänare äro
47:3
sade ytterligare till F.
47:4
sade F. till Josef: Din fader
47:5
förde honom fram infOr F.
47:7
och Jakob hälsade F.
47:7
F.frågade Jakob: Huru hög . . ålder 47:8
Jakob svar ade F.: .. 130 år
47:9
47:10
J akob tog ~vsked av F.
besittning ss . F. hade bjudit
47:11
[öra pe nningarna in i F .s hus
47:14
vilja vi bliva F.s tr älar
47:19
köpte Josef all jord .. åt F.
47:20
Så blev jorden F .s egendom
47:20
prästerna hade . • und erhåll av F.
47:22
de levde av det. .s. F.gav de m
47: 22
(Jos ef:) jag har köpt eder .. åt F.
47 :23
giva en femtedel (av grödan) åt F. 47:24
så vilja vi vara F.s trälar
47:25
gi va femtedelen åt F.
47:26
prästernas jord blev icke F.s
47:26
Josef till F.s husfolk: .. framfOren
tiU F.dessa mina ord
50 :4
F.svarade: Far och begrav din
50:6
med (Josef) fora alla F .s t .iänare
50:7
2. Mos . 1:11
bygga åt F .förrådsstäder
Hjälpkvinnorna svarade F.
1:19
bjöd F. allt sitt folk och sade
1:22
fick F . höra om denna sak
2:15
Mose flydde bort undan F.
2:15
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FARA (över)
vill L över till andra sidan 5.Mos.30:13
när han skulle f. över Jordan 2.SamJ.9 :18
L med konungen över J ordan
19:36
(Tyrus) for över stora vatten Jes. 23:3
skulle L över till andra
Matt. 8:18
(J.) steg i en båt och for över
9:1
nödgade .. L över till a ndr a stranden14:22
När de Lit över komma de till
14:34
När lärjungarna fora åstad över
16:5
s. f.en omkring över vatten och
23:15
(J.:) Låt oss Löver till andra Mar k. 4:35
när J. hade f.it över i båten
5:21
L över till Betsaida
6:45
hade Ut över till andra stranden
6 :53
(J.)for över till andra stranden
8:13
Låt oss L över sjön
Luk. 8:22
en s tormvind for neq över sjön
8 :23
foro över till gerasenernas land
8:26
änglar L upp och L ned över
Joh. 1 :51
for J.över Galileiska sjön
6 :1
stega i en båt för att f .över sjön
6 :17
Far över till Macedonien
Apg. 16:9
fora över Amfipolis och Apollonia 17:1
skepp s.skulle L över till Fenicien 21:2

FARAO
hebr. par'o, från egypt. per'o, stort
hus, ursprungligen namnet på konungens palats, senare titel på konungen själv. Farao ansågs för att
vara av gudomlig härkomst, son till
solguden Re, och som sådan regerade han med oinskränkt makt och
gudomlig auktoritet. På kultens område var han självskriven överstepräst,
men av praktiska skäl hade han ställfö reträdare runt om i de olika lokala
helgedomarna.
Farao nämns ofta i G .T., tiII en
början utan egennamn men senare
med. Se: Egypten (4).

(H. :) vill sända dig till F .
3:10
(Mose:) att jag skulle gå till F.
3:11
iruor F. gör alla de under
4:21
då skall du s äga till F.
4:22
Mose och Ara n sade till F.
5:1
F. svarade : Vem är H.
5:2
sade F. : Folket är ju redan
5:5
bjöd F. samma dag fogdarna
5:6
s äger F. : J ag vill icke längre
5:10
F.s fogdar hade satt över dem
5:14
(tillsyningsmännen) r opade till F.
5:15
när de komma ut ifrån F .
5:20
gjort oss förhatliga för F .
5:21
då jag gick till F . för att tala
5:23
vad jag skall göra m ed F.
6:1
(H. :) Gå och tala med F.
6:11
(Mose:) skulle då F. vilja höra
6:12
H. gav befallning till F.
6:13
dessa s. t a lade med F .
6:27
Tala t ill F. allt vad jag talar
6:29
s kull e då F. vilja höra på mig
6:30
vara ss. en gud för F.
7:1
skall Aran tala m ed F.
7:2
jag skall förh ärda F.s hjärta
7:3
F. skall icke höra på eder
7:4
Mose 80 år, när de talade med F.
7:7
(H . :) När F. talar till eder
7:9
stav och kasta den inför F.
7 :9
gingo Mose och Aran till F .
7:10
Aron kastade sin stav inför F.
7:10
kallade F. till sig s ina v is e
7:11
förblev F.s hjärta förstockat
7:13
(H. :) F.s hjärta är tillslutet
7:14
Gå till F. i morgon bittida
7:15
slog vattnet inför F.s ögon
7:20
förblev F .s hjärta förstockat
7 :22
F. vände om och gick hem
7:23
sade H. till Mos e :Gå till F.
8:1
kallade F. Mos e och Aran till sig
8 :8
Mose sade till F . : Dig vare
8:9
gingo Mose och Aran ut ifrån F.
8:12
paddorna .. komma över F.
8:12
när F . såg att han hade fått lättnad 8:15
spåmännen till F. : Detta är Guds
8 :19
F.s hj ärta blev förstockat
8 :19
i morgon bittida fram inför F.
8:20
flugsv ärm ar kommo in, i F .s hus
8 :24
kallade F . Mos e och Aran till sig
8:25
sade F. : Jag vill släppa eder
8:28
flugsv ärmarna . . vika bort ifrån F . 8:29
må F. icke mer handla svikligt
8 :29
Mose gick ut ifrån F.och bad till H. 8:30
(H. )skaffade bort flugsvärm . ifr . F. 8:31
F. tillslöt sitt hj ärta ocks å denna
8:32
sad e H. till Mose: Gå till F.
9:1
när F. hörde efter
9:7
F.s hj ärta var tillslutet
9:7
må Mos e strö ut det inför F .s ögon 9:8
toga de sot •• trädde inför F.
9:10
H. försto ckade F.s hj ärta
9 :1 2
Träd i morgon bittida fram inför F. 9:13
bland F.s tjänare fruktad e H. ord
9:20
sände F.och l ät kalla till sig Mose 9:27
Mos e gick ifrån F . ut ur staden
9:33
när F. såg att regnet hade upphört
9:34
förblev F.s hj ärta förstockat
9:35
sade H. till Mos e: Gå till F.
10:1
gingo Mose och Aran till F.
10:3
(Mos e) gick ut ifrån F.
10:6
F.s tjänare sade : Huru länge
10:7

Mose och Aran tillbaka till F.
10:8
man drev de m ut ifrån F.
10:11
kallade F. med hast Mose och Aran 10:16
gick han ut ifrån F.och bad till H. 10:18
H.förstockade F .s hjärta
10:20,27
kallade F. Mose till sig
10:24
F. sade : Gå bort ifrån mig
10:28
Ännu en plåga •• komma över F .
11:1
hade a ns eende hos F.s tjänare
11:3
från d en förstfödde hos F.
11:5
gick (Mose) bort ifrån F.
11:8
(H. :)F.skall neka att höra eder
11:9
gjorde a lla dessa und er inför F .
11:10
m en H.förstockade F.s hjärta
11:10
från d en förstfödde hos F .
12:29
stod F . upp om natten
12:30
d å F. icke ville släppa oss
13 :15
När F. nu hade släppt folket
13 :17
F.skall tänka att Israels barn
14 :3
(H.:) jag skall förstocka F.s hjärta 14:4
jag ska ll fOrhärliga mig pä F.
14:4,17
förvandlad es F.s och hans tjänares 14:5
H. förstockade F .s hjärta
14:8
all a F.s hästar . • fOrföljde
14:9,23
När så F . var helt nära
14:10
när jag forh ärligar mig på F.
14:18
vattnet .. övertäckte F .s här
14:28
F.s vagnar kastade han i havet
15:4
när F.s hästar kommit i havet
15:19
Gud rädd ade mig ifr ån F.s svärd
18:4
allt vad H. gjort med F.
18:8
H. s . har räddat .. ur F .s hand
18:10
Vi vara F.s trälar
5 . Mos . 6:21
H . gjorde under i Egypten på F.
6:22
förde H. eder ut ur F.s hand
7:8
vad H. gjorde med F.
7 :18
tecken .. i Egypten med F.
11:3
vad H. gjort med F.
29:2
sänt honom att göra med F.
34:11
de ännu tjänade F.s hus
1.Sam. 2:27
och F. tillslöto sina hjärtan
6:6
befryndade sig med F .
1. Kon. 3:1
F. hade intagit Geser
9:16
komma så till Egypten, till F.
11:18
Hadad fann nåd för F.s ögon
11:19
Tapenes lät avvänja hm i F.s hus 11:20
sedan vistades Genubat i F .s hus
bland F.s söner
11 :20
sade (Hadad) till F.: Låt mig fara
11:21
F . sade till hm: Vad fattas dig
11:22
undan F .s hand
2. Kon. 17:7
sådan är F.
18:21
silvret och guldet åt F.
23:35
penningar enligt F.s befallning
23 :35
tecken och under på F.
Neh. 9:10
tecken och under över F.
Ps . 135:9
kringströdde F . och hans här
136:15
Vid ett sto i F.s spann
HV. 1:9
F.s rädgivare .. oförnuftiga
J es . 19:11
kunnen I då s äga till F.
19:11
söka eder ett värn hos F .
30:2
F.s värn skal l bliva till skam
30:3
Ty sådan är F.
36:6
vidare F., konunge n i Egypten Jer.25:19
F.s här hade d å dragit ut
37:5
F.s här skall vända tillbaka
37:7
dragit sig tillbaka för F.s h är
37 :11
ingången till F .s hus i Tapanhes
43:9
F. är förlorad , Egypte ns konung
46:17
jag skall hemsöka F.
46:25
både F.och dem s.förlita sig
46:25
förrän F.hade intagit Gasa
47:1
F.skall icke bistå
Hes. 17:17
vänd ditt ansikte mot F .
29:2
Se, jag skall komma över dig F.
29:3
jag har brutit sönder F.s arm
30:21
jag skall komma över F.
30:22
F.s armar skall jag bryta sönder 30 :24
F.s armar skola sjunka ned
30:25
Du mskobarn , säg till F.
31:2
Så skall det gå F.
31:18
stäm upp en klagosång över F.
32:2
hjältar skola tal a till F.
32:21
32:31
Dem skall nu F. få se
Ja , F.och hela hans h är . • slagna
32:31
F . med hela sin larmande hop
32 :32
gav (Josef) vishet inför F.
Apg. 7:10
F.fi ck kunskap om J osefs släkt
7:13
skriften säger till F.
Rom. 9:17
kall as F .s dotterson
Hebr.11:24

FARAOS DOTTER

Staty av Farao Tutanc!tamoll.

1. Egyptisk prinsessa, som räddade
gossebarnet Mose från döden och
gjorde honom till sin adoptivson.
Mycket talar för att det här rör sig
om den senare drottning Hatshepsut,
dotter till Thotmes l . Hon styrde
landet under Thotmes II.s och Thotmes lII.s minderårighet. Under hennes regeringstid (ca 1504-1482) upplevde landet en blomstringsperiod.
Hon lät bygga ett tempel till minne
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Faraos dotter-Farise
av sin fader och lät dessutom uppföra
flera obelisker. Se: Egypten.

Vi vet inte med säkerhet, när fariseismen uppstod som en särskild riktning eller ett avgränsat parti . Riktningen kan med säkerhet påvisas
under mackabeertiden och härstammar enligt en vanlig uppfattning från
de (ch)asideer (hebr. I)asigim, plur. av
J:täsi!! = from) som stödde mackabeerna i frihetskampen. Benämningen
fariseer kommer via latinet från det
grekiska pharisaloi, vilket i sin tur
formats efter det arameiska perisajjä',
best. form plur. av peris, på hebre.iska pärus. Den traditionella översättningen av namnet är .de avskilda» , men detta kan ge föreställningen
om ett slags klosterliv eller världsfrånvänd avsöndring från det vanliga
samhället, något som skulle strida mot
fariseismens grundprincip: Guds viljas förverkligande i hela samhällslivet.
Det är möjligt, att termen närmast
avsåg att beteckna .oppositionen.,
.de som är i opposition • .
Fariseerna stod - med undantag
för de nio åren under drottning Salome Alexandra 76-67 f.Kr. - i opposition såväl till den politiska som
framförallt till den officiella religiösa
ledningen (prästerna, sadduceerna)
ända till och med Jerusalems förstöring. Efter den tiden fick fariseerna
den faktiska andliga ledningen inom
judendomen, och det Sanhedrin, som
u pprättades vid synoden i Jamnia
omkring år 90 e.Kr. var helt fariseisk
skapelse. Ända till denna tid kallar
partiets medlemmar sig själva perusim, men därefter blir namnet i deras
egen litteratur mer sällsynt. Vid denna tid hade .oppositionen. blivit det
rådande partiet inom judendomen.

Striden mellan den rigoröse Shammai
och den mer liberale Hillel slutade
med en kompromiss. Sadduceerna
försvann ur bilden. Zeloterna förlorade folkets förtroende, och efter det
att Bar-Kokbas uppror hade slagits
ned år 135, försvann också zeloterna.
Fariseerna var nu folkets obestridliga ledare, och omkring år 200 hade
fariseism och judendom kommit att
bli synonymer.
Fariseerna stod på Jesu tid i opposition till olika riktningar inom det
judiska samhället, såsom till exempel
'am-hä'ar{4, den okunniga hopen,
som icke bemödade sig om att på
varje punkt och i varje detalj ha
Guds vilja i sikte. Naturligtvis stod
de också i opposition till den ogudaktiga omvärlden, .avguderiets folk»,
.hedningarna •.
Fariseismens program kan helt
enkelt karakteriseras med orden: göra
allvar av religionen. Sann religion är
för dem förverkligandet av Guds
vilja i den mänskliga samvaron och
den enskildes liv. Att göra allvar av
detta betyder nu att Guds vilja skall
förverkligas i livet. Det finns intet
ögonblick, ingen detalj, ingen mänsklig funktion, som står utanför Guds
viljas område. Religionen blir sålunda
en hela människolivet och samhället
omspännande etik, ett moraliskt förhållande. Gudsförhållandet blir främst
medvetandet om enhet med den
gudomliga viljan genom dennas förverkligande. I Guds vilja ingår även
gudstjänsten: lovsånger och böner
samt föreläsning av Skriften.
Guds vilja är uppenbarad i de
heliga Skrifterna, och därför blev
studiet av Skriften för fariseerna en
minst lika viktig uppgift som för
någon annan from riktning inom
judendomen. Fariseernas inställning
till Skriften bestämdes av deras grunduppfattning och grundsyfte. Eftersom
varje detalj av livet skulle läggas
under Guds vilja och bestämmas i
enlighet med denna, gällde det att
ur Skriftens bud finna fram de allmänna principerna och att samordna
de moraliska föreskrifterna till ett
sammanhängande och konsekvent system. Den överordnade principen
fann man i allmänhet uttryckt i orden
.du skall älska din nästa såsom dig
själv., 3.Mos.19:18. Guds vilja är
god; den är en vilja till det goda.
Detta goda får sin yttersta fulländning i det socialt goda. Den slutliga
fulländningen tänktes inträda i Messiasriket, och dettas ankomst kan av
människor icke påskyndas på annat
sätt än just genom ett så fullständigt
förverkligande som möjligt av Guds
vilja i det aktuella livet, i . denna
tidsålder •.
En grundlig kunskap om Guds
vilja baserades på ett utomordentligt
intensivt studium av de heliga skrifterna. Alla kunde icke ägna sig åt
detta intensivare intellektuella studium, ehuru alla studerade Skriften
och behövde kunskap om detta studiums resultat beträffan de det dagliga livets krav. Redan före fariseismen fanns hos judarna skriftlärde,
soperim. Fariseerna utbildade nu
skriftlärde, som var besjälade av de
fariseiska principerna och studerade
Skriften utifrån dessa. Så uppstod
helt naturligt skriftskolor, från de
lägsta till de högsta klasser och graderingar; de kan närmast betecknas
som elementarskolor, gymnasier och
akademier.
En viktig princip i denna skriftforskning och detta skolsystem blev
.traditionen •. Teorin om traditionen

baseras på följande resonemang: I
den heliga Skrift är Guds vilja uppenbarad och förvarad . Eftersom Guds
vilja avser alla livets detaljer, måste
också i Skriften finnas anvisningar
för varje förhållande, som förekommer i det aktuella livet, om icke
uttryckligen så dock implicerat. När
Mose erhöll T orä, dvs. lagen eller
läran om Guds vilja, måste han också
ha mottagit kunskap om principerna
för Skriftens utveckling . Denna kunskap har sedan överförts från generation till generation och bevarats
av profeter och lärare, som därigenom
varit i stånd att tillämpa Skriften på
nya förhållanden , som undan för
undan inträder. Det måste alltså finnas en sammanhängande tradition
ända från Mose dagar, och det är
viktigt, att denna tradition icke brytes. En lärare (skriftlärd) eller generation av lärare måste därför kunna
hänvisa till och vara auktoriserad
aven tidigare lärare eller generation
av lärare i en obruten traditionskedja.
Och det som dessa, på grund av
traditionsmässigt erhållen insikt, utvecklat ur Skriften, blir muntligt (så
småningom även skriftligt) fixerat.
Det är detta, som i N.T. benämnes
»fädernas stadgar», ordagrant: fädernas traditioner. När Jesus kallar dessa
fädernas traditioner för människostadgar, så avvisar han därmed icke
blott dessas innehåll utan själva den
uppfattning om dessas tillkomst, som
var fariseernas , under det att han
på det bestämdaste vidhöll själva
Skriftens gudomliga ursprung .
De som ville ägna sitt liv åt förverkligandet av dessa grundsatser,
kände sig förenade sinsemellan och
sammanslöt sig också faktiskt och
praktiskt till ett brödraskap. Medlemmarna av det fariseiska brödraskapet
kallade varandra I.zäber (utt. chaver),
plur. I.zii~erim , aram . I.za~rajjä', som
betyder: kamrat, kollega, broder.

Inom detta stora brödraskap blev
det med inre konsekvens mindre
sammanslutningar, vars medlemmar
inbördes kallade varandra hliberim.
Josefus uppger att farisee~nas antal
uppgick till sex tusen. Trots detta
begränsade antal var deras inflytande
bland judarna utomordentligt stort.
Därjämte bedrev de en livlig mission
bland hedninga rna, jfr Matt.23: 15 .
Fariseerna hade en utbildad lära
om odödligheten, uppståndelsen , änglarna , de onda andarna, mellantillståndet, iörtappelsen och messiasriket, jfr Apg.23 :8.
Jesus bestra ffar fariseerna mycket
strängt för deras hyckleri, och man
kanl nte- förbise, att han bestraffar
dem för grovt hyckleri: »Efter deras
gärningar skolen l icke göra, ty de
säga, men göta icke », Matt.23:3. »We eder, Skriftlärde och Phariseer;
I skrymtare, som uppäten en kors
hus», v.14, gamla övers., jfr Mark.
12:40. Här bör dock anmärkas, att
fariseer, som på sådant sätt försyndade sig emot Guds lag, också bröt
mot fariseismens egna principer. Inom
själva det fariseiska partiet fördömde
man strängt fariseer, som var hycklare i ordets vanliga, grova mening.
Fariseismens skrifter polemiserar också häftigt mot sådana »färgade» fariseer. I Talmud heter det: .Hycklarna
måste man avslöja, ty de åstadkommer, att Guds namn vanhedras ». .Allt har Gud skapat utom lögnen
och falskheten. Dessa har människorna uppfunnit. »
Det måste betonas, att fariseerna
också i praktiken såsom klass och
grupp betraktade, i den mån de var
verkliga fariseer, ingalunda var medvetna skrymtare. Med den vakna
blick de hade för människans svagheter och böjelser var de mycket
uppmärksamma på sig själva i detta
hänseende, och de gjorde det största
allvar a v sin etiska och religiösa
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FARAOS OOTTER
F. dotter kom fOr att bada 2. Mos. 2:5
hans syster frågade F.dotter
2:7
F.dotter svarade henne: Ja,gå
2:8
F. dotter sade: Tag detta barn
2:9
fOrde hon (Mose) till F • dotter
2:10
han tog F. dotter till hustru 1. Kon. 3:1
byggde ett hus åt F. dotter
7:8
F. dotter hade flyttat upp
9 :24
hade utom F. dotter många andra 11:1
lät F.dotter flytta upp
2. Krön. 8:11
lät F. dotter hämta (Mose)
Apg. 7 :21

2. Salomos hustru. Av sin fader fick
hon fästningsstaden Geser i hemgift.
I.Kon.9: 16.
3. Bit ja, Mereds hustru. I.Krön.4:18.
FARBRODER

kallade till sig Arons f.
3. Mos. 10:4
ligger hos sin f.s hustru
20:20
så blottar han sin f.s blygd
20:20
må hs f. eller f.s son lösa hm
25:49
gifte sig med farbröders
4. Mos. 36:11
Då frågade Sauls f. honom 1. Sam. 10:14
Då sade Sauls f.
10:15
Saul svarade sin f.
10:16
son till Ner, s. var Sauls f.
14:50
(Jojakins) f. Mattanja
2. Kon. 24:17
Davids f. var rådgivare
1. Krön. 27:32
Ester, (Mordokais) f.s dotter Est. 2:7
2:15
Abihail , f. till Mordokai
din f.Sallums son
Jer. 32:7
Hanamel,min f.s son,kom till mig 32:8
Hanamel, min f.s son, i Anatot
32:9

FARES
grek. phares av hebr. pär~, brott,
frambrytande; rämna, spricka. En
man i Jesu släkttavla, son till Judas,
fader till Esrom. Se: Peres. Matt.l:3;
Luk.3:33 .
FARILlGA

inom

OSB

genom f.or

2.Kor. 7:5

FARIS.
Se även: Egenrättfärdig, lära, parti,
självgod, skenfager, skriftlärd, skrymtare, surdeg, synagoga.
Fariseer

»Och Faraos dotter kom ned till lloden lör att bada. »

Farise
strävan. I kretsen av mänskliga religioner framstår fariseismen som en
upphöjd och ädel skapelse.
När Jesus likväl tar avstånd från
fariseismen och på det mest allvarliga sätt bestraffar fariseerna för
hyckleri, ligger det i hans anklagelse
en långt djupare innebörd än en uppgörelse med individuellt, mänskligt
misslyckande. Sådant skulle ju kunna
förekomma inom vilken grupp som
helst, och det beror på en total missuppfattning av saken, om man anser
att det är detta som hans ord gäller.
Det hyckleri Jesus angriper, är det
som följer av själva fariseismens
väsen som är fariseismen. Det är fariseismens princip han avslöjar.
Det framgår med stor tydlighet
av de nytestamentliga urkunderna,
att både Jesus själv och de urkristna
församlingarna befann sig i skarpaste
motsatsställning till fariseismens ledande män. Denna motsats mellan
kristendomen och fariseismen var
fundamental, den blev också av bägge parter uppfattad som sådan. Motsatsen mellan Jesus och fariseerna,
mellan Paulus och fariseiskt bestämd
judendom, gällde de yttersta grundprinciperna - läror och upplevelser,
av vilkas erkännande eller förnekande
samhällets hela existens var beroende.
Motsatsen är fundamental i den
meningen, att en fariseism, som antager kristna tankegångar, upphör att
vara fariseism, och en kristendom,
som upptager fariseiska tankegångar
i sig, likaledes upphör att vara kristendom.
Att N.T. talar så utförligt om
fariseerna kan icke blott bero på den
roll de spelade under Jesu jordeliv.
Säkerligen är fariseismen alltid en
fara även för Jesu lärjungar. Jesus
manar dem att taga sig till vara för
fariseernas surdeg, Matt. 16:6. Han
går emot hela fariseismens omfattande system, och kallar deras stadgar
för människobud, 15:9. Han anklagar
dem för att binda ihop tunga bördor
och lägga dem på människornas
skuldror och förebrår dem för att
de icke själva vill röra ett finger för
att flytta dessa bördor, 23:4. Mest
allvarligt är det dock, att han karakteriserar hela fariseismens lära, princip och innersta väsen som hyckleri,
16:12; Luk.12:1.
Detta hänger nära samman med
fariseismens uppfattning av människan, synden och Guds lag. Enligt
fariseiskt tänkande har människan i
lagen, i Tora, erhållit de regler,
enligt vilka hon kan handla, för att
såsom rättrådig och gudfruktig vara
en fri människa. Att människan kan
göra det som är gott beror på att
Gud givit henne valfrihet. Att människan verkligen kan uppfylla alla
den moraliska lagens - det är Guds
lags - fordringar, är för fariseismen
en logisk slutsats av det faktum, att
Gud givit människorna viljefrihet i
avsikt att det därigenom skulle uppstå människor, som av egen fri vilja
gjorde det goda, dvs. det som Gud
vill. Här föreligger en fundamental
skillnad mellan fariseisk åskådning
och kristen övertygelse. Ingen har
väl upplevt, känt och städse förkunnat denna skillnad så skarpt som
Paulus, som själv varit farise. Enligt
den kristna uppfattningen har den
människa, som lever kvar i det gamla
sammanhanget, överhuvudtaget inte
något fritt val mellan gott och ont.
Hon är och förblir en syndens träl.
Därför är lagen inte någon frihetens
lag utan en träldomens lag. Lagen
är inte någon regel, efter vilken

människan kan handla, utan en anklagelseakt, som visar henne, att hon
icke är som hon borde vara. Lagen
kan inte göra någon fri eller levande,
utan den har tillkommit för syndens
skuld, Gal.3:19 ff. Lagen ådagalägger
den »rättfärdiga» människans radikala
ondska och visar, att hon är sämre
än synden själv, som Paulus utlägger
det i Rom.2: 17-24.
Därför måste den personliga hållning, som är utmärkande för fariseen,
för urkristen betraktelse framstå som
hyckleri. Man skulle kunna uttrycka
det så: den fariseiska etiken måste
nödvändigtvis leda till ett faktiskt,
ehuru också nödvändigtvis omedvetet
hyckleri, hyp6krisis. Ty vad gör en
man, som ehuru tillhörig ett livssammanhang försöker bete sig, som om
han hörde till ett annat livssammanhang? Han försöker vara något, som
han icke är och aldrig kan bli, så
länge han förblir den han är. Han
spelar en annan än den han är. Hycklare, hypokrites i N.T. betyder faktiskt
skådespelare, en som söker leva sig
in i något som han själv inte är.
Den kristna grunduppfattningen är
den, att människan blott kan vilja
det goda och lyda den gudomliga
viljan under den förutsättningen, att
hon blivit en ny skapelse, en ny varelse, att hon trätt över från sitt tidigare sammanhang till ett nytt sammanhang, att hon blivit född på nytt
av Anden. Detta har för människorna
möjliggjorts endast därigenom att
Kristus stigit ned till den mänskliga
världen och fullbordat frälsningen,
som innebär det mänskligas räddning
över till det gudomliga.
För fariseiskt tänkesätt är denna
kristna uppfattning helt enkelt oförståelig och framstår som en ren galenskap. Därför är det uppenbart, att
en människa, som följer den fariseiska
principen och försöker att bli rättfärdig, överhuvudtaget inte kan erkänna eller mottaga Guds Son, så
länge hon fortsätter att vara »rättfärdig». Den rättfärdige kan därför
aldrig bliva frälst eller förlossad, så
länge han är rättfärdig. Han måste
först bringas tillbaka till nollpunkten
och vara syndare. »De förstå nämligen icke rättfärdigheten från Gud,
utan söka att komma åstad en sin
egen rättfärdighet och hava icke givit
sig under rättfärdigheten från Gud»,
Rom.l0:3. Detta är bakgrunden för
Jesu ord om att han icke har kommit
för att kalla rättfärdiga utan för att
kalla syndare, Matt.9:13 med parallellställen. Detta är förklaringen på
att publikaner och skökor förr skall
gå in i Guds rike än dessa »rättfärdiga», 21:31. - Paulus betygar också,
att han måste gå förlustig allt, uppgiva hela sin fariseiska meritlista,
för att få del i Kristus och vinna
Kristus, FiI.3:4-9.
Det fariseen Nikodemus icke förstod, var Jesu ord om den nya födelsen, fastän han som en lärare i
Israel borde ha känt väl till att det
var just ett nytt hjärta och en ny
ande Gud genom profeten hade utlovat, Joh.3:1 ff.; Hes. 11: 19.
Det vill således synas som om alla
motsättningarna mellan den fariseiska och den urkristna etiken skulle
bero på en enda grundmotsättning,
nämligen denna: den fariseiska åskådningen är, att människan på grund
av den utrustning hon har fått av
Gud är i stånd att göra det som är
rätt, eller - vilket är detsamma det som är Guds vilja; den urkristna
åskådningen är, att människan först
måste genomgå en inre förändring,

en omskapelse, få ett nytt liv. Den
urkristna uppfattningen är alltså
sammanfattad i sådana lösenord som:
ett ont träd kan icke bära god frukt
och ett gott träd icke ond frukt, Matt.
7:18; .om en människa icke bliver
född på nytt, så kan hon icke få se
Guds rike., Joh.3:3; »om någon är
i Kristus, så är han en ny skapelse,
det gamla är förgånget, se, något
nytt har kommit», 2.Kor.S:17.
Dessa ord kan emellertid omtolkas
i fariseisk riktning, så att man uppfattar nyskapelse och nyfödelse såsom blott bildliga uttryck för en förändring inom det gamla livets ram.
När man redan rör sig i en fariseisk
åskådning, har nämligen dessa uttryck
ingen rimlig mening i deras egentliga
betydelse. Man kan helt enkelt inte
föreställa sig en nyfödelse, en nyskapelse, ett nytt liv, såsom något
annat än bildliga uttryck för en förändring. När man säger »nytt liv.
menar man i själva verket intet annat
än »nytt levnadssätt •.
Men nytt levnadssätt är inte detsamma som nytt liv i nytestamentlig
mening. Skillnaden mellan dessa båda
begrepp är lika stor som skillnaden
mellan den gamla och den nya människan. Den fariseiskt rättfärdige är
från urkristen synpunkt intet annat
än en dresserad varelse, som inte är
ett fjät närmare den sanna rättfärdigheten, den verkliga moraliska livsföringen, än den som är en syndare,
som ej blivit dresserad. Den gamla
människan utvecklas icke till en ny
människa varken genom att dressaras
eller genom att Ilta bli att dresseras.
En ny människa blir man endast
genom nyfödelse, genom att mottaga
Kristus. Därav följer, att om man
ur kristendomen tager bort läran om
Kristus och Kristi Ande och endast
gör honom till en högtstående moralisk lärare, så har man också lämnat
den urkristna åskådningen och står
i och med detsamma på den rakt
motsatta åskådningens ståndpunkt:
den fariseiska.
Den kristna etiken kan sammanfattas i det som Paulus uttrycker
sålunda: .nu lever icke mer jag, utan
Kristus lever i mig», GaI.2:20, medan
fariseismen enligt urkristen uppfattning består i att man vill förverkliga
det gudomliga med från Gud skilda
medel, vill göra Guds vilja utan att
fråga efter Gud. Paulus säger, att
lagen är helig, ren och god, Rom.
7:12. J.,agen härstammar från den
gudomliga världen. Denna lag, som
är god och andlig, kan inte uppfyllas
av ett väsen, som är ont och köttsligt,
7:14. Kristendomen, som äger insikten om människans sanna väsen,
vet, att detta är omöjligt, det är tvärtom så, att om människan inriktar
sin vilja och sin strävan på det goda,
kommer hon i verkligheten att sträva
mot det onda. Om hon försöker att
göra det goda utan att först bli en ny
människa, kommer hon att utföra det
onda, hon kommer med nödvändighet att såsom resultat av alla goda
grundsatsers tillämpning åstadkomma det som är förvänt. Och detta
ä ven på ett värre sätt än vanliga
syndare, hon kommer att förvända
själva de etiska principerna, vända
dem i sin motsats. De kommer i
hennes hand att tjäna sin motsats,
det onda.
Så visar sig också enligt Johannesevangeliet, att de »rättfärdiga» , som
själva tror sig med hela sin varelse
sträva efter att göra Guds vilja, är
oförmögna därtill, ty när Guds röst
kommer till dim, hör de den ej; när

Guds sändebud kommer till dem uppfattar de inte, att han är från Gud,
Joh.6. De kommer just på grund av
sin rättfärdighet att särskilt förbittrat
visa ifrån sig det som är från Gud.
Ju mera gudomligt det är, desto bittrare motstånd väcker det hos dem.
Detta är den fariseiska principens
tragik.
Fariseismen bedömes i Skriften såsom en rörelse, som med hela sin
inriktning syftar till att få det onda
tr ädet till att bära god frukt, därför
att den utgår ifrån att människan,
sådan hon är, kan omskapa sig till att
utföra och förverkliga Guds vilja.
Det är utifrån nyfödelsen, nyskapelsen, som fariseismen avvisas.
Fariseismen som ett problem och
en fara inom den kristna församlingen, såsom Jesus själv varnar för den,
har ständigt måst bekämpas, ty om
den tillåtes att fritt breda ut sig, verkar den som ett dödligt gift, som i
grund måste förstöra det kristna livet.
Här har det sin betydelse att känna
den judiska fariseismen såsom den
form av den fariseiska tendensen,
som förekom i Israel. Se även: Judendomen.
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FARISf
när (Johannes)sAg mänga f.er Matt. 3:7
5:20
(J.:) icke övergår f.ernas
Men då f.erna sågo detta
9:11
då vi och f.erna ofta fasta
9:14
f.erna sade:Det är med de onda
9:34
När f.erna såge detta
12:2
12:14
gingo f.erna bort och fattade
när f.erllll hörde detta
12:24
12:38
togo några av f.erna till orda
15:1
kommo f.er från Jerusalem
när f.erna hörde det du sade
15:12
f.erna och sadducllerna kommo
16:1
tagen eder till vara för f.ernas
16:6
Tagen eder till vara för f.ernas
16:11
att taga sig till vara för f.ernas
16 :12
Då ville några f.er snärja hm
19:3
Då f.erna hörde ha liknelser
21:45
Därefter gingo f.erna bort
22:15
när f.erna fingo höra att ban
22:34
då nu f.erna voro församlade
22:41
(J.:) På Moses' stol hava f.erna
23:2
Ve eder, l skriftlärde och f.er
23:13
Ve eder. l skriftlärde och f.er 23 :15 ,23
(J.:) Ve eder, l skriftlärde och f .er 23 :25
(J.:) Du blinde f., gör fOrst insidan 23:26
Ve eder, l skriftlärde och f.er
23:27
Ve eder, l skriftlärde och f.er
23 :29
fOrsamlade sig •• och f.erna
27:62
när skriftlärde bland f.erna Mark. 2:16
Johannes' lärj. och f.erna höllo
2:18
och f.ernas lärj. fasta
2:18
Då sade f.erna till (J.)
2:24
f.erna fattade strax beslutet
3:6
f.erna församlade sig omkring hm 7:1
så med f.erna och andra Judar
7:3
frågade hm (J.) f.erna och skriftl.
7:5
f .erna kommo ditut (till J.)
8:11
till vara för f.ernas surdeg
8:15
ville några f.er snärja (J.)
10:2
12:13
slinde de till (J.) några f.er
sutto några f.er och laglärare Luk. 5:17
begynte skriftlärde och f.erna tänka 5:21
5:30
Men f.erna knorrade
Johannes' lärj. fasta •• ock f.ernas
5:33
sade några av f.erna
6:2
6:7
och f .erna vaktade pi hm
f.erna föraktade Guds rådslut
7:30
en f. Inbjöd (J.) till en måltid
7:36
och han gick In I f.ens hus
7:36
(J.) låg till bords i f.ens hus
7:37
när f.en s.hade inbjudit hm såg
7:39
inbjöd en f. (J.)till måltid hos sig 11:37
när f.en såg att han Icke tvådde
11:38
11:39
l f.er, l gören det yttre rent
11:42
ve eder, l f.er, s.given tionde
Ve eder, l f.er, s. gärna sitta
11:43
11:53
blevo f.erna och de lagkloke
till vara får f.ernas surdeg
12:1
l samma stund kommo några f.er 13:31
till en av de förnämligaste f.erna 14:1
J.sade till de lagkloke och f.erna 14:3
f.erna och skriftlärde knorrade
15:2
detta hörde DU f.erna
16:14
han blev tillfrågad av f.erna
17 :20
den ene var en f. och den andre
18:10
F .en trädde fram och bad så
18:11
några f.er s. voro med i folkhopen 19:39
voro utaända Ifrån f.erna
Joh. 1:24
3:1
bland f.erna en man s. hette
4:1
fick nu veta att f.erna

Farkost-Fast
Sådant flngo f.erna höra folket tala 7:32
säDde översteprästerna och f.erna 7:32
röttstjänarna •• tillbaks till f.erna
7 :45
Då svarade f.erna dem
7:47
Eller någon av f.erna
7 :48
förde översteprästerna och f.erna 8:3
sade f .erna till (J.): Du vittnar
8 :13
förde de hm till f.erna
9:13
När nu jämväl f.erna frägade hm
9:15
Då sade några av f.erna
9:16
När några f.er hörde detta
9:40
gingo bort till f.erna
11:46
sammankallade •• f.erna en rådsförs.l1:47
f.erna hade utfärdat påbud
11 :57
Då sade f.erna till varandra
12:19
för f.ernas skull ville de icke
12:42
av översteprästernas och f.ernas 18:3
en f. vid namn Gamaliei
Apg. 5:34
några ifrån f.ernas parti
15:5
och den andra (delen) av f.er
23:6
jag är f., en avkomling av f .er
23 :6
strid mellan f.erna och sadduceer. 23:7
f.erna bekänna sig tro på både
23:8
s.hörde till f.ernas parti
23:9
att Jag har levat ss. f.
26:5
i frAga om lagen varit f.
Fil. 3:5
FARKOST

de ila åstad ss. en f. av rör

Job 9:26

FARLIG
1) rira', )1)1"

vara ond; ;a;a skadlig el. fördärvlig.
I 2.sam.20:6 följes verbet av prep.
min, från, som används vid komparation, därav övers. bliva farligare
än (ordagrant: bliva skadlig el. fördärvlig från el. framför). Se: Anslag 8.

FASA

-fasa

dödsfasa Job 20:25
FASA
dödens f.or fallit över mig
Ps. 55:5
88:17
dina f.or förgöra mig
91:5
icke behöva frukta nattens f.or

FAST
Se även: Ståndaktig, orygglig.
Stå fast
1) I tron, Apg.14:22; l.Kor.16:l3;
l.Pet.5:9. 2) I friheten, GaI.5:1. 3)
I en och samme Ande, Fil.1:27. 4) I
Herren, FiI.4:l; l.Tess.3:8.
De höllo fast
1) Vid läran, Apg.2:42; 2.Tim.3:l4.
2) Vid brödragemenskapen, Apg.2:42.
3) Vid brödsbrytelsen, Apg.2:42. 4)
Vid bönerna, Apg.2:42; KoI.4:1. 5)
Vid Kristi namn, Upp.2:13.
Utom oss hålla fast, Hebr.
1) Vår frimodighet, 3:6. 2) Vår
berömmelse i hoppet, 3:6. 3) Vid
bekännelsen, 4:14. 4) Vid hoppets
bekännelse, 10:23.

13) [s~~al], ';>

FAST

1) [kunl,

'al, luta sig mot, stödja sig på, i Dom.
16:29 övers. taga fast tag mot. Kal är
i 5.Mos.34:9 övers. lägga; .AID.5:l9
sätta; Ps.51:14 uppehålla; Jes.59:16
understödja; PS.88:8 vila. Nif. med
'al är vanligen övers. stödja sig på,
t.ex. 2.Kon.18:21; Jes.48:2; jfr 2.
Krön.32:8, övers. trygga sig vid.
10) [näkä], iD l
hif. hikkä, slå~ ~töta; ge dödsstöten,
slå ihjäl; här övers. spetsa fast. Se:
Avliva l, Dräpa 2, Döda 3.
11) 'äman, lOK
nif. vara (b1i~a: förbliva) fast, säker
el. pålitlig; part. fast, säker, pålitlig.
Se: Anse 7, Bevisa 20.
12) mälor, ., i ;!O
något som är "Tsammanpressat el.
hopträngt; belägring; belägringsvall,
befästning; av: ~ur, pressa el. tränga
samman; ombinda, innesluta; belägra.
2.Krön.ll:5 ordagrant: och han byggde städer till befästning i Juda. På
övriga ställen står 'ir ('are) m~or,
befästningsstad (-städer), övers. fast
stad (fasta städer).

1 1:J

dQ

aram. bära; hålia uppe, stödja. Det
arameiska verbet förekommer endast
i Esr.6:3, där det står i po. pass., trol.
upprättas, resas, övers. göras fast.
Jfr hebr. säl2al, bära, se Börda (subst.)
l.
14) 'amänä, n ~~ ~
något fast, säkert el. pålitligt; av:
'iiman, se 11; i Neh.9:38 tillsammans
med verbet kära!, skära el. hugga av,
också om att skära el. stycka offerdjur vid ingående av förbund, därav
övers. sluta ett fast förbund. Jfr Neh.
11:23, där ordet används om sångarnas fastställda lön, övers. bestämd
utanordning.
15) [säraS], W 1~
hif. slå rot, i J ob 5:3 övers. vara fast
rotad; av: sorM, rot. Jfr Ps.80: 1O,
övers. slå rötter; Jes.27:6 skjuta
rötter.
16) ltäzälf, P 1Q
fast, hård; stark; av: I,läza~, se 20.

minsta sten, Am.9:9 minsta korn. I
så fall skulle Ords.26:8 kunna översättas: såsom ett knyte stenar (el. såsom en liten sten) i en slunga.
22) '/imunä, n 4 l O~,
fasthet, säkerhet, pålitlighet; av:
~äman, se 11. I Jes.25:1 står ordet
tillsammans med det närbesläktade
'6rnän, därav övers. fasta och beståndande.
23) jäsad, ., D '
grunda, -lägia Ten grund; i Jes.28:16
hof. part. mussa!!, föregånget av
subst. musä!!, grund, grundval, därav
övers. fast grundad. Se: Befalla 9.
24) ltulf~,

n i2Q

stadga, förordning; av: l,lä1!:a~, inrista;
fastställa, besluta. I Jer.33:25 står
ordet i plur. tillsammans med verbet
sim, sätta, ställa, därav övers. stadga
en fast ordning.
25) me~4, ., ~t.?
urspr. en plats för inväntande och
fångande av villebråd; befäst höjd,
torn, borg, fäste; i Hes.19:9 övers.
fast borg; av: ~u!!, jaga, fånga. Jfr
Dom.6:2; l.Sam.23:l4; Jer.48:4l,
övers. bergfäste.

4. Mos. 20:19
Jes. 35:8
mina f.ar skola byggas höga
49:11
banen, ja, banen en f.
62:10

nif. vara fast, övers. stå fast el. fast
grundad, i l.Mos.4l:32 övers. vara
fast bestämd; hif. och pol. ställa upp,
ställa fast, ge en fast plats, göra fast,
ge ett fast el. riktigt läge, befästa
osv.; pol. pass. i Ps.37:23 övers. bliva
fast. Se: Akta 51.
2) 'etän, 1 n'x
bestindigh;t, .. varaktighet; fasthet,
styrka; i Mika 6:2 plur. övers. fasta
klippor. Jfr Job 33:19, övers. ständig;
Ords.13:l5 alltid sig lik; Jer.5:l5
stark; Am.5:24 som aldrig sinar (om
en bäck).
3) räkas, D:J .,
binda-el. fä;ta'" något vid något, binda
el. knyta fast. Verbet förekommer
endast på här angivna ställen.
4) sim, el 'tu
sätta, ställ~, placera, i 2.Mos.40:l8
övers. ställa fast. Se: Akta 40, Bevisa 17.
5) bä~ur, ., l ;! :J
avskuren, otillgänglig; innesluten, befäst; part. pass. av b~ar, avskära,
göra otillgänglig; innesluta, befästa.
Jfr 4.Mos.13:29, övers. välbefäst;
5.Mos.l:28 befäst.
6) mä'oz, l i VO
Detta ord kan härledas från a) 'äzaz,
vara stark, mäktig el. fast, därav
övers. »fasb (i Dom.6:26 fast plats)
och »fäste», t.ex. Jes.23:4; Dan.11:l9;
b) 'uz, söka tillflykt el. skydd, därav
övers .• skydd» , Jes.27:5, och »värn.,
t.ex. Ps.27:l; Dan.11:1.
7) ~erialt, o. ' l ~
befäst höjd, befästning, fäste, här
övers. fast valv. Enligt en annan förklaring av ordet skulle det betyda:
håla, underjordiskt rum; denna betydelse synes vara sannolik i l.Sam.
13:6 (jfr gamla kyrkobibelns övers.
»hå\.; på övriga två ställen »fäste»).
8) tälfa', V i2 ~
slå, stöta, hugga, sticka; slå el. spika
fast, fästa. Jfr Jes.22:23, övers. slå
in; Jer.6:3 slå upp (om tält); Dom.
3:21; 4.Mos.lO:3 stöta (på det senare
stället om att stöta i trumpet); 2.Mos.
10:19 kasta; Ps.47:2; Neh.3:19 ldappa (i händerna).
9) sämak, 1 r.J D
i regel ~ed pr;p. 'al, placera (något)
på (något), så att det stöder sig el.
vilar därpå; stödja, uppehålla; part.
pass. samu~ (Ps. l 11:8; 112:8; Jes.26:3)
orubblig, säker, fast; nif. med prep.

sammanpressad, trång; ihopbunden,
sammanknuten; av: ~ärar, se 21.
18) jä~alf, p]1 ~
gjuta; i Job 11:15 hof. part. mu~ä1!:
(se Arbete 10); 41:15 ~al part. pass.,
båda med betydelsen: gjuten, stelnad,
hård.
19) utf. ord.
20) ltäzalf, P 1 O
vara fast el. stark; pi. göra fast el.
stark; hif. göra stark; visa sig stark
el. mäktig, i Dan.ll:32 övers. stå
fast; jfr Dan. l l :7, övers. behålla
övermakten; 2.Krön.26:8 bliva mäktig; hif. (i 2.Krön.31:4 ~l) med prep.
be, övers. hålla el. stå fast vid, i Jer.
50:33 hålla fast. När I,läza~ står tillsammans med 'äm~, se 35, är det
övers. vara frimodig. Se: Arbeta 6,
Bota 2, Botare, Frimodig 2, Förstocka l.
21) ~rar, ., 1 ~
pressa el. tränga samman, binda ihop,
knyta samman; i Ords.26:8 inf. ~eror
med prep. be, övers. binda fast vid.
Jfr Job 26:8, övers. samla såsom i
ett knyte; Ords.30:4 knyta in. Ordet
~eror kan också betraktas som ett
substantiv med betydelsen: något som
är sammanpressat, ihopbundet el.
sammanknutet omkring något, provisorisk förvaringsanordning, vanligen
övers. pung, t.ex. l.Sam.25:29; Job
14:17; Hagg.l:6, eller med innebörden: liten sten, i 2.Sam.17:13 övers.

klibba fast vid, vidlåda; hålla sig till;
i 2.Kon.3:3 övers. hålla fast vid; Hes.
29:4 hänga fast vid. Jfr Job 29:10;
Klag.4:4, övers. låda vid; l.Mos.2:24;
Jos.22:5 hålla sig till; Rut 1:14 hålla
sig intill; Jer.42:l6 följa.
27) 'ämat}, 1 r.l V.
ställa sig, stå; i 5.Mos.25:8; Nah.2:7
övers. stå fast; Dan. 11 : 16 sätta sig
fast. Se: Anordna 2.
28) mib~r, ., ;! :JO
avskur;n el. ~tillgänglig plats; innesluten el. befäst plats; i Am.5:9 övers.
fasta borgar; av: b~r, se 5. Jfr Jes.
25:12; Dan. 11:24, övers. fäste; 4.
Mos.32:36 befäst.
29) 'ältaz, I D~
gripa, gripa tag i, hålla, hålla fast.
Jfr 2.Mos.15:l4; Jer.49:24, övers.
gripa; l.Kon.l:51 fatta. Jfr Arvejord,
Arvsbesittning.
30) tämak, 1 O l'\
gripa, fatta; hålla, handhava; uppehålla, stödja; till betydelsen närbesläktat med säma~, se 9, och 'äl,laz,
se 29. Jfr 2.Mos.17:12, övers. stödja;
Jes.42:l uppehålla.
31) täpas, !VE) l'\
gripa, taga f;st; sätta fast, sätta sig
fast; hålla, handhava; intaga, erövra;
i Jer.49:16 övers. hålla sig fast på.
Jfr 5.Mos.22:28, övers. taga fatt;
l.Mos.4:21 hantera; Jer.2:8 hava om
händer; 2.Kon.14:7 intaga.
32) läwä, n , ';>
förena sig m~J, ansluta sig till, följa;
i Jer.50:5 med prep. 'äl, övers. hålla
fast vid. Jfr l.Mos.29:34, övers. hålla
sig till (jfr namnet Levi); Jes.14:l
sluta sig till.
33) sämar, .,0 tO
hägna, skydda; bevara; hålla; här
övers. hålla fast vid. Se: Akta 1,
Avhålla 4, Bevara l.
34) [jälabl, :l;! ,
endast hlthp. -ställa upp sig; ställa
sig, stå; här övers. stå fast. Jfr 2.Mos.
2:4, övers. ställa sig; 5.Mos.31:14
inställa sig; 9:2 stå.
35) 'äm~, YOK
vara fast el. ~t~rk; i Rut 1: 18 hithp.
övers. stå fast i sitt beslut. Verbet
står ofta tillsammans med I,läzak, se
20, och är då övers. vara oförfärad,
t.ex. Jos.l:6; l.Krön.22:13; Ps.31:25.
Se: Beslut 1, Förstocka 2.
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2) molfd, tO l? i O
snara, giller, fälla; av: jä~as, lägga ut
en snara, se t.ex. Jer.50:24; jfr Ps.
124:7, där part. av verbet är övers.
fågelfängare. Ordet har antagligen
från början betecknat lockbetet i en
fågelfängares snara (jfr Am.3:5, där
mo1!:eS, övers. garn, skiljes från pal,l,
övers. snara) men har sedan ofta
kommit att avse själva snaran. Det
brukas gärna bildligt med innebörden: fara, hinder osv. Ordet är mestadels övers. snara, t.ex. 2.Mos.23:33;
Ords.22:25. Jfr Jos.23:13, övers. giller; 2.Mos.1O:7 till förfång (U!mo~es).
FARLIG
1 f.are för oss än Absalom 2. Sam. 20:6
2 Det är f.t för en mska
Ords. 20:25

FARLIGHETSROP
Ordet avser ett ändetidens varningsrop, som skall förebåda Guds dom
över jordens befolkning.
FARLIGHETSROP
om ngn flyr undan f.en

Jes. 24:18

FARSOT
hebr. ~ätäl2, som ego betyder fördärv,
ödeläggelse, används även som beteckning för farsot. Epidemier av
skilda slag var vanligt förekommamk
i orientaliska länder. I sitt eskatol(')giska tal nämner Jesus farsoter
(loimoi), som ett av tecknen på ändens tid, Luk.2l: 11. Se även: Pest,
Plåga.
FARSOT
av f .er s. bittert pina
icke f.en, s. ödelägger
det skall bliva •• f.er

5. Mos.32:24

Ps. 91:6
Luk.21:11

FART

olycka hastar fram med f.
skall Babylon med f.störtas

Se: Skepp.

Jer. 48:16
Upp. 18:21

FARTYG

FARTYG
Jona hade gått ned i f.et

Jona 1:5

FARVÄG

På den allmänna f.en

en f. skall gå där fram

17) ~ar, "']1

26) dä~a~,

P d~

Fast-Fasta
36) [na~abJ, :l::! )
nif. ställa- sig, ~e~a sig, stå upp, stå,
bli stående, i Ps.119:89 övers. stå fast;
hif. ställa upp, låta stå upp, i Ords.
15:25 övers. låta stå fast. Jfr nif. i
2.Mos.7:15, övers. ställa sig; 15:8
resa sig; Rut 2:5 med prep. 'al, ha
uppsikt över, jfr Anförare 7; hif. i
1.Mos.21:29, övers. ställa; 2.Sam.
18:17 stapla upp.
37) ken, l ~
bekräftande el. stadfästande ord: ja,
förvisso, sannerligen osv.; av: [kunJ,
se 1. I Ords. 11 :19 står ken-~ega~ä,
vilket kan översättas på två sätt: den
sanna rättfärdigheten; den som står
fast i rättfärdighet.
38) J,um, tl 1 P
stå upp; stå; stå fast, bestå. Se: Avgöra 1, Bedja 9.
39) ja~~i!!, :l '~ :

aram. fast, säker, viss; av: [je~a!?J, pa.
fastställa, end. i Dan.7:19, övers.
hava tillförlitlig förklaring. Jfr Dan.
2:45, övers. viss; 3:24 förvisso; 7:16
tillförlitlig förklaring.
40) I Hagg.2:6 hänger övers. .vill
jag låta stå fast. samman med att
part. fem. 'omägä!, av: 'ämag, se 27,
längre fram i samma vers övers. förbliva, uppfattas som syftande både
på • förbund. (eg. ord) och .min
Ande». Jfr den gamla kyrkobibelns
övers.: »Efter det ordet, då jag ett
förbund med eder gjorde, när I utur
Egypten drogen, skall min Ande
blifwa när eder».
41) me~urii, niT 1 ::!t.:l,
fem. av mä~or, se 12. Jfr Jes.29:3,
övers. bålverk; Nah.2: 1 fästen.
42) 'oz, l"11
styrka, makt, välde; fasthet; av: 'äzaz,
se 6. Jfr Dom.5:21, övers. makt; Ps.
28:7 starkhet; Ords.18: 10 stark.
43) kratM, K p et T € w
grundbet. vara stark el. mäktig; ha
makt över, ha i sitt våld; bemäktiga
sig; fatta, gripa tag i; här övers. taga
fast, resp. hålla fast vid; av: krlhos,
styrka, makt; välde. Jfr Matt.12:11,
övers. fatta i; 21:46 gripa, KoI.2:11
hålla sig tiII.
44) prothesis, 7T p 6 e E: (J l t;
framställande; föresats, beslut; i Apg.
11 :23 övers. fast föresats; av: protitherni, ställa fram; föresätta sig, i förväg fastställa. J fr gamla sv. övers.
»förmanade dem alla, att de af hjertat skulle faste blifwa.. Ordet är
ibland övers. rådslut, t.ex. Rom.8:28;
2.Tim.1:9. Se: Beslut 13.
45) kathaptö, K et
TT T W
med gen. häfta el. fästa vid; gripa tag
i, fatta, beröra; end. i Apg.28:3,
övers. hugga sig fast vid; av: prep.
kata och haptö, häfta vid; röra vid,
beröra.
46) brama, 13 p iD)J et
mat, föda; av: bibr6skö, äta. I 1.Kor.
3:2 står br6ma som motsats till gala,
mjölk, därav övers. fast föda; jfr 52.
47) hedraios, ~ å p et lot;
ego sittande; stadig, fast; av: hedra,
sittplats, säte.
48) bebaios, 13 € 13 et lOt;
fast, varaktig, bestående; av: bafnö,
skrida, gå. I Hebr.3:6,14 står bebaios
tillsammans med katechö, se 61,
övers. hålla fast. Jfr Rom.4: 16; Hebr.
2:2, övers. beståndande; 9: 17 giltig.
49) orthopodeö, p e o TT o å € w
gå med raka fötter, gå raka vägen;
vandra rätt; end. i Ga1.2: 14, övers.
vandra med fasta steg; av: orth6s
rät, rak; pous, fot.
'
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50) pToseloö, 7T p o a n A 6 w
spika el. nagla fast vid; av: prep. pros,
tiII, vid; hiHos, spik (detta ord förekommer i Joh.20:25).
51) pistos, 7T l (J T 6 t;
trogen, trofast; trovärdig, tillförlitlig;
jfr pefthö, övertala, överbevisa; pfstis,
tro. Jfr Matt.24:45, övers. trogen; 1.
Tim.1:12 förtroende värd.
52) stereos, (J T E: P E: 6 t;
fast, hård, stark. Jfr Hebr.5:12,14,
övers. stadig (om mat i motsats till
mjölk, jfr 46).
53) paTres/a, 7T et P P n (J l et
fritt el. öppet tal; frimodighet; här
övers. fast tillförsikt; av: pas, all, hel;
resis, talande, tal. Se: Fri 35, Frimodig 6, Frimodighet 6.
54) hypostasis, DTT 6 a T et a l t;
det som lägges under, underlag,
grundval; i Hebr.11:1 övers. fast tillförsikt; av: hyphfstemi (hyp6 + hlstemi), ställa el. lägga under. Jfr Hebr.
1:3, övers. väsen; på övriga ställen
är ordet övers. tillförsikt, t.ex. 2.
Kor.9:4.
55) utf. ord.
56) menö, )J € \! W
förbliva, kvarstanna. 2.Tim.2:13 ordagrant: förblir han trogen; Hebr.
13: l: Brödrakärleken förblive.
57) proskartereö,7T p o a K et P T E: P € w
hålla ut i, framhärda i; i Apg.2:42
övers. hålla fast vid; av: prep. pros,
till, vid, och kartereö, vara fast el.
ståndaktig. Jfr Rom.12: 12, övers.
vara uthållig i.
58) epimenö, ~ TT l )J € \! W
förbliva el. kvarstanna vid; här övers.
hålla el. hålla sig fast vid; av: prep.
epf, på, vid, och menö, se 56.
59) kollaö, K o A A aw
limma, foga fast samman; i N.T.
endast pass. hänga fast vid, vara fäst
vid; i Rom.12:9 övers. hålla fast vid.
Jfr Luk. 10: 11, övers. låda vid.
60) katartizo, K et T et P T l 1; w
sätta i stånd; reparera; fullborda,
göra färdig el. fullkomlig; i 1.Kor.
1: 1O pass. vara fullbordad el. fullkomlig, övers. hålla fast tillhopa; av:
prep. kata och artlzö, göra färdig,
bereda. Se: Avhjälpa 2.
61) katechö, K et T € Xw
hålla, fasthålla; övers. hålla fast vid;
av: prep. kata och echö, hava, hålla.
62) epechö, E7T € Xw
fasthålla, hålla fast vid; av: prep. epf,
på, vid, och echö, hava, hålla. Se:
Akta 57.
63) emmenö, ~)J)J € \! W
förbliva el. kvarstanna i; i Apg.14:22
övers. stå fast i; av: prep. en, i, och
menö, se 56. Jfr GaI.3:10, övers. förbliva vid.
64) stekö, (J T ii K w
stå; bestå; här övers. stå fast. Verbet
är bildat av besteka, perf. till histemi,
se 65. Jfr Rom.14:4, där stekö, övers.
stå, används som motsats till piptö,
falla.
65) histemi, '{ (J T n)J l
sätta, ställa, lägga; i 2.Kor.l :24 perf.
besteka, stå; Ko1.4: 12 aor. pass., på
båda ställena övers. stå fast. Se: Avgöra 3.

2 F. är din boning
4. Mos. 24:21
5 dina höga och f.a murar 5. Mos. 28:52
6 altare åt H. på denna f.a Dom. 6:26
7 begåvo sig till det f.a valvet
9:46
7 lade grenarna intill f.a valvet
9 :49
8 (Delila) slog f. dem med pluggen 16:14
16:29
9 tog f. tag mot dem
1. Sam. 13:6
7 gömde sig.. i f.a valv
10 spetsa David f. vid väggen
18:11
10 spetsa David f. vid väggen
19:10
10 spetsa hm f.i jorden med spjutet26:8
11 bliva f.för evig tid
1. Krön. 17:23
11 Då skall ditt namn anses f.
17 :24
12 gjorde dem till f.a
2. Krön. 11:5
13 grundvalar göras f.a
Esr. 6:3
Neh. 9:8
11 fann (Abrams) hjärta f.
14 slöto vi ett f.förbund
9:38
Job 5:3
15 dåre, f. var han rotad
16 f. s.en spegel av gjuten metall 37:18
17 hopslutna med f. försegling
41:6
18 Hs hjärta är f. ss. sten
41 :15
41:15
18 f. ss. bottenstenen i kvarnen
11 H. vittnesbörd är f.
Ps. 19:8
6 var mig en f.klippa, en borg
31:3
1 Gm H. bliva en mans steg f.a
37 :23
1 han gjorde mina steg f.a
40:3
1 gör bergen f.a gm din kraft
65:7
78:69
19 helgedom •• f. ss. jorden
11 mitt förbund •• skall förbliva f. 89:29
93:5
11 Dina vittnesbörd äro f.a
112:8
9 Hs hjärta är f.
1 Gör mina steg f.a
119:133
20 bommarna för dina portar f.a 147:13
Ords. 26:8
21 binda slungstenen f.
5 alla f.a murar
Jes. 2:15
6 tänker icke på din f.a klippa
17 :10
11 stadig spik i en f. vägg
22:23
11 inslagen i den f.a väggen
22:25
25:1
22 rådslut •• f.a och beståndande
26:3
9 Den s. är f. i sitt sinne
23 dyrbar hörnsten, f.grundad
28:16
20 gör dina tältpluggar f.are
54:2
5 till en f. kopparmur
Jer. 15:20
24 f.ordnlng för himmel och jord 33:25
25 satte man hm i f.a borgar Hes. 19:9
26 s.hänga f. vid dina fjäll
29:4
27 han skall sätta sig f.
Dan. 11:16
Am. 5:9
28 över f.a borgar kommer
2 I berg och I f.a klippor
Mika 6:2
Matt. 18:28
43 och han tog f.denne
44 med hjärtats f.a föresats Apg. 11 :23
28:3
45 huggorm .. högg sig f. vid hs
46 f.föda gav jag eder icke 1. Kor. 3:2
47 ngn är f.i sitt sinne
7:37
15:58
47 varen f.a, orubbliga
48 hopp vi hysa .. är f.
2. Kor. 1:6
49 icke vandrade med f.a steg Gal. 2:14
47 väl grundade och f.a
Kol. 1:23
50 nagla den f. vid korset
2:14
51 Det är ett f.ord
1. Tim. 1:15
51 ett f. ord och i allo värt att
4:9
51 Detta är ett f. ord
2. Tim. 2:11
52 Guds f.a grundval förbliver
2:19
Tit. 1:9
51 stadigt vid det f.a ordet
51 Detta är ett f, ord
3:8
48 och f.själens ankare
Hebr. 6:19
53 hava en f. tillförsikt
10:19
54 tron är en f. tillförsikt
11:1
55 staden med de f.a grundvalarna 11:10
56 Förbliven f.a i broderlig kärlek 13:1
1. Pet. 5:9
52 f. i tron
48 göra eder •• utkorelse f.
2. Pet. 1:10
53 f.a tillförsikt vi hava
1. Joh. 5:14

43
43
43
43

håller du f. vid mitt namn Upp.
s. hålla f. vid Balaams lära
hållen allenast f. vid det
håll f. det du har. att ingen tager

2:13
2:14
2:25
3:11

FAST (stä fast)
34 stån f.a.så skolen I se
2. Mos. 14:13
27 Om han då står f.
5. Mos. 25:8
35 såg att (Rut) stod f.
Rut 1:18
1 jordkretsen står f.
l. Krön. 16:30
18 du står f.
Job 11:15
Ps. 93:1
1 står jordkretsen f.
93:2
1 Din tron står f.
1 Därför står jordkretsen f.
96:10
9 De stå f.a för alltid
111:8
36 Evinnerligen.H.,står ditt ord f.119:89
Ords. 11:19
37 s. står f. i rättfärdighet
36 änkans råmärke låter (H.) stå f. 15:25
l skall stå där f. grundat
Jes. 2:2
38 står f. vid det s. ädelt är
32:8
20 människoson s. står f.därvid
56:2
20 stå f. vid mitt förbund
56:4
20 stå f. vid mitt förbund
56:6
19 Visst står det f.planterat Hes.17:10
39 det påbudet står f.
Dan. 6:12
20 känna sin Gud, skola stå f.a
11:32
l stå där f. grundat
Mika 4:1
27 Ja, domen står f.
Nah. 2:7
40 förbund .. vill jag låta stå f. Hagg. 2:6
Joh. 8:7
58 stodo f. vid sin fråga
63 förmanade dem stå f.a
Apg. 14:22
1. Kor. 16:13
65 stån f.a i tron
2. Kor. 1:24
65 i tron stån I f,a
64 Stån därför f.a
Gal. 5:1
64 stån f.a i en och samme A. Fil. 1:27
4:1
64 stån f.a i H. med detta sinne
65 att I skolen stå f.a
Kol. 4:12
64 eftersom I stån f.a i H. 1. Tess, 3:8
64 Stån alltså f.a
2. Tess. 2:15
56 står han troget f.
2. Tim. 2:13
48 Så mycket f.are står
2. Pet. 1:19
FAST (fast stad)
12 gjorde dem till f.a städer 2.Krön. 8:5
41 gjorde dem till f.a städer
11:10
41 fördelade .. alla f.a städer
11:23
41 intog de f.a städerna i Juda
12:4
41 byggde f.a städer i Juda
14:6
5 krigsfolk i alla Juda f.a städer 17:2
41 f.a städer i Juda
21:3
Ps. 31:22
12 beskära mig en f. stad
60:11
12 föra mig till den f.a staden
28 föra mig till den f.a staden
108:11
42 rikes skatter .. en f. stad Ords. 10:15
42 rikes skatter äro hm en f. stad 18:11
42 svårare vinna än en f. stad
18:19
6 f.a städer . . lika övergivna Jes. 17:9
5 f.a staden ligger öde
27 :10
28 gör dig i dag till en f. stad Jer. 1:18
5 härskri mot f.aste städerna Sef. 1:16

FASTA

Se även: Återhållsamhet, bön, försakelse, offer, självförnekelse, träldom, späka, betvinga.
Fasta

FAST (allmänt)
1 detta är av Gud f. bestämt 1.Mos.41:32
2 dock fOrbliver hs båge f.
49:24
3-knyta f. bröstskölden med 2.Mos .28 :28
3 knöt f. bröstskölden med
39:21
4 (Mose) ställde f.dess bräder
40:18

FAST (hålla fast)
26 höll (Joram) f. vid de
2. Kon. 3:3
20 hålla f.vid H.lag
2.Krön.31:4
20 håller han f. vid ostraffligh. Job 2:3
20 Håller du ännu f. vid din
2:9
29 rättfärdige håller f. vid sin väg 17:9
29 har min fot hållit f.
23:11
20 Vid rättfärdighet håller jag f.
27:6
29 eländesdagar hålla mig f.
30:16
30 dom och rättvisa hålla dig nu f. 36:17
30 hålla f. vid mina ord
Ords. 4:4
20 håll blott f. vid min tuktan
4:13
29 skulle hålla f. vid dårskap Pred. 2:3
29 att du håller f. vid det ena
7:19
20 hålla de f. vid sitt svek
Jer. 8:5
31 håller dig f. högt uppe på höjden 49:16
32 Må man hålla f. vid H.
50:5
50:33
20 Alla .. hålla dem f.
33 håll f. vid kärlek och rätt Hos. 12:6
330mris stadgar håller •• f. Mika 6:16
57 hällo f. vid apostlarnas
Apg. 2 :42
58 håller dig f. vid hs godhet Rom.11:22
58 icke hålla f. vid sin otro
11:23
12:9
59 hållen f. vid det goda
60 utan hålla f. tillhopa
1. Kor. 1:10
61 hållen f. vid mina lärdomar
11:2
61 såframt I hållen f.därvid
15:2
62 I hållen f. vid livets ord
Fil. 2:16
48 hålla f.vid vår frimodighetHebr. 3:6
48 hålla f. vid vår första tillförsikt 3:14
43 låtom oss hålla f. vid bekännels. 4:14
43 hålla f. vid det hopp s.ligger
6:18
61 hålla f. vid hoppets bekännelse 10:23

Fasta är frivilligt avståndstagande
från mat, dryck, vila, sömn, umgängelse med människor och annat,
som tillhör livets behov. Den har
praktiserats enskilt och kollektivt
både i G.T. och N.T.
1. Kollektiv, offentlig fasta var i
lagen fastställd i Israel endast för ett
enda tillfälle, nämligen i förbindelse
med den stora försoningsdagen, den
10. Tishri (Israels sjunde månad, motsvarande mitten av september till
mitten av oktober efter vår tideräkning), 3.Mos.16:29,31; 23:27-32; 4.
Mos.29:7, jfr Apg.27:9.
Under och efter babyloniska fångenskapen höll judarna fasta fyra
gånger om året, Sak.8: 19. I fjärde
månaden fastade man till åminnelse
av kaldeernas första invasion och
Nebukadnessars erövring av Jerusalem, Jes.39:2; 52:6,7, i femte månaden stadens och templets förstöring,
Jer.52:12 if., i sjunde månaden mordet på Gedalja, Jer.41: 1 if., och i
tionde månaden påbörjandet av Jerusalems belägring. Senare fastade man
även i månaden Adar (mars), vid
purimsfesten, till minne om Guds
hjälp på drottning Esters tid, Est.
9:16--19.
Vid nationella olyckor samlades
folket till bön och fasta inför Guds
ansikte, Dom.20:26 ff., likaså när
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FAST

Uppdelning: allmänt, hålla fast, stå
fast, fast stad.

Fasta-Fastmer
nationen hotades av katastrofer, t.ex.
genom angrepp från fiender, 2.Krön.
20:3; Est.4:3; Joel 1:13,14. Folkets
botgörelse skedde genom fasta, l.
Sam.7:6; Neh.9:1; Jer.36:9. Likaså
fastade man som uttryck för landssorg, l.Sam.25:1; 31:13; 2.Sam.3:35.
När folket behövde Guds hjälp, ledning och beskydd, bad man under
fasta, Esr.8:21,23.
Individuell fasta var mycket vanlig.
I sorg, l.Sam.20:34; 2.Sam.12:16 ff.;
Neh.I:14, i medlidande för andras
nöd, PS.35:13, i bön och förbön, 2.
Sam.12:16-23; Esr.10:6; Est.4:16;
Dan.9:3, vid särskild andlig nöd och
kamp, Dan.10:3, samt vid botgöring,
l.Kon.21:27, var fasta ett naturligt
uttryck för vad man kände och en
möjlighet till koncentration inför Guds
ansikte. Man fastade även i förbindelse med vissa löften, 4.Mos.30.
Fasta kunde praktiseras som partiellt eller totalt avståndstagande från
mat och dryck. (Vid långvariga fastor
på G.T.s tid var det tillåtet att äta
nattetid.) Fastan var icke bunden till
bestämda klockslag. Ibland varade
den från solens uppgång till dess nedgång, DOI11.20:26; 2.Sam.3:35 (på
den stora försonings dagen från afton
till afton), ibland tre dagar, Est.4:16,
sju dagar, l.Sam.31:13, tre veckor,
Dan. 10:2,3, fyrtio dagar, 2.Mos.34:28
(Mose), l.Kon.19:8 (Elia), Matt.4:2
(Jesus). Det hände även, att man vid
fasta rev sönder sina kläder, klädde
sig i säck och satte sig i aska o.dyl.,
Neh.9:1; Dan.9:3. Rättfärdighet och
barmhärtighet mot nästan och lydnad
mot Guds ord är ett absolut viIIkor
för fastans verkan, Jes.58:6 ff., jfr
Jer.14:1l,12; Sak.7. Fastan skall vara
ett uttryck för att hela personligheten
är engagerad, l.Sam.7:6 ff.; Ps.69:11,
för själens ödmjukhet inför Gud, Esr.
8:21, för nitälskan för Guds sak, Ps.
69:11 ff.
2. Även i N.T. intager fastan en betydande plats, både i den enskildes
religiösa liv och i den andliga gemenskapen.
Den åldriga profetissan Hanna
tjänade Gud i helgedomen med fastor
och böner natt och dag, Luk.2:36,37.
Fariseerna fastade två gånger i veckan, Luk.18:12, på torsdag (den dag
då Mose enligt traditionen gick upp
på Guds berg) och på måndag (den
dag då han gick ned igen). Johannes
döparens och fariseernas lärjungar
fastade regelbundet, Matt.9:14; Mark.
2:18; Luk.5:33.
Jesus fastade, Matt.4:2, och han
förutsatte även, att hans lärjungar
skulle göra detsamma efter hans
bortgång, dock icke i lagisk träldom
utan i evangelisk frihet som ett spontant och naturligt uttryck för deras
gudsbehov, Matt.9:14,15; Mark. 12:
18-20; Luk.5:33-35. Jfr Matt.6:
16-18. I den kristna församlingen
praktiserades fasta i gudstjänstlivet
och umgängelsen med Gud, Apg.13:2,
samt vid avskiljning av missionärer,
Apg.13:3, och äldste, 14:23. Enligt
flera bibelhandskrifter hävdar Paulus
äkta makars rätt att draga sig undan
varandra för en tid, med bådas samtycke, för att få tid till bön och fasta,
l.Kor.7:5.
Fastan är icke i sig själv något mål
eller något andligt värde. Den missbrukas, om den företages i avsikt att
synas from inför människor, Matt.
6: 16, eller som ett medel att göra sig
själv rättfärdig inför Gud, Luk.18: 12,
jfr l.Tim.4:3. En rätt fasta för med
sig många välsignelser. Den ger människan herravälde över kroppen och
dess krav, l.Kor.9:24 ff. Den skän1321

ker auktoritet och makt i andens
värld till välsignelse och hjälp för
plågade och bundna människor,
Mark.9:29. När det gäller en r~tt
fasta, har Jesus givit löftet i Matt.
6:18: »Då skall din Fader, som ser
i det fördolda, vedergälla dig.»
Fasta

I förbindelse med bön
Se: Dan.9:3; Joel 1:14; 2:12. Detta
slag kan icke drivas ut genom något
annat än bön och fasta, Mark.9:29.
Hanna tjänade Gud med fastor och
böner, natt och dag, Luk.2:37. Paulus och Barnabas anbefallde de nya
församlingarna åt Herren efter bön
och fastor, Apg.14:23. Äktenskaplig
fasta för a~t vara i bön, l.Kor.7:5.
På grund av sorg
Över en förlorad strid, Dom.20:26.
Vid Sauls och hans söners död, l.
Sam.31:11-13; 2.Sam.I:12. över en
kunglig befallning, Est.4:3. När Nehemja fick höra om tillståndet i Jerusalem, Neh.l:4. Då brudgummen
tages ifrån lärjungarna, Matt.9:15.
Som tecken på sorg över synd
Efter dansen kring guldkalven, 5.
Mos.9:9,18. På den stora försoningsdagen, 3.Mos.16:29-31. Efter Samuels förmaning till omvändelse, l.Sam.
7:6. Efter Elias doms förkunnelse över
Ahab, l.Kon.21:27. På grund av de
hemkomna fångarnas otrohet, Esr.
10:6; Neh.9:1. Daniel inför sitt folks
olycka och synd, Dan. 10:2,3. Efter
Jonas domsförkunnelse över Nineve,
Jona 3:5.
Under sjukdom
David vid sitt barns sjukdom, 2.
Sam.12:16,22. Paulus då han var utan
syn, Apg.9:9. .Jag späkte min själ
med fasta., Ps.35:13.
Före krig och olyckor
Se: Dom.20:26; 2.Krön.20:3; Esr.
8:21,23; Est.4:16; Joel 1:14.
Före stora avgöranden
Jesus fastade inför sin uppgift,
Matt.4:2. Församlingen i Antiokia
fastade vid utsändandet av de första
missionärena, Apg.13:2,3.
Fastans längd
En natt, Dan.6:18. En dag, 3.
Mos.16:29; Dom.20:26; 2.Sam.I:12.
Tre dagar, Apg.9:9. Sju dagar, l.Sam.
31:13. Tre veckor, Dan.l0:2,3. Fyrtio
dygn, 2.Mos.34:28; Matt.4:2. Två
dagar i veckan (judarna måndag och
torsdag, de kristna senare onsdag
och fredag), Luk.18:12. I fjärde,
femte, sjunde och tionde månaden,
Sak.8:19.
Fåfäng fasta
Gud har icke behag till ogudaktigas
fasta, Jer.14:11-12. Fasta är gagnlös,
när synd står i vägen, Jes.58:3,4.
Fasta skall icke ske för människors
skull, Matt.6:l6-18; jfr Luk.18:12.

6) nestis, \i Ii a T 1 S
som icke äter, fastande; av: neg. neoch esthiö, äta.
7) asitos, äa 1 T o S
utan vete el. säd, utan mat, fastande;
av: neg. a- och sitos, vete, säd.
F Afrr A (subst.)
l David höll f.
2.Sam.12:16
l Lysen ut en f.
1.Kon. 21:9
l De lyste ut en f.
21:12
l (Josafat) lät lysa ut en f. 2. Krön. 20:3
l jag lät där lysa ut en f.
Esr. 8 :21
l I. barn och Milo f.
Neh. 9:1
Est. 4:16
2 hållen f. för mig
l fira •• med föreskrivna f.or
9:31
l jag späkte min själ med f.
Ps. 35:13
l min själ grät under f.
69:11
l Mina knän äro vacklande av f.
109:24
2 hållen f. med kiv och split Jes. 58:4
2 hållen icke mer f.på sådant sätt 58:4
l f.sådan s.jag vill hava
58:5
l kalla sådant att hålla f.
58:5
l är den f.s.jag vill hava
58:6
l utlystes en f. inför H.
Jer. 36:9
Dan. 6:18
3 tillbragte natten under f.
l Pålysen en heligf.
Joel 1:14
l vända om .. med f.och gråt
2:12
1 Pålysen en helig f.
2:15
l lyste ut en f.
Jona 3:5
2 åt mig s.I haven hållit f.
Ssk. 7:5
4 sedda av mskorna med sin f. Matt. 6:16
6:18
4 sedd av mskorna med din f.
4 och faris(\erna Milo f.
Mark. 2:18
9:29
5 annat än bön och f.
5 tjänade Gud med f.or
Luk. 2:37
Apg. 14:23
5 efter bön och f.or åt H.
FAfrrA (verb)
Dom. 20:26
2 I. barn f.de på den dagen
2 och f.de den dagen
1. Sam. 7:6
31 :13
2 f.de så i 7 dagar
2 f.de ända till aftonen
2. Sam. 1:12
12:21
2 f.de du och grät f6r dess skull
2 så länge barnet levde f.de jag
12:22
12:23
2 varför skulle jag då f.
2 svepte säcktyg •• och f.de l. Kon. 21:27
1. Krön. 10:12
2 f.(je så i 7 dagar
2 Därför f.de vi och sökte
Esr. 8 :23
2 satt jag .. och f.de
Neh. 1:4
Est. 4:3
l Oudarna) f .de, gr äto och
2 Jag med mina tärnor vill ock f.
4:16
2 Vartill gagnar det att vi f. Jes. 58:3
2 Ty om de än f.
Jer. 14:12
l f.de därvid i säck och aska Dan. 9:3
4 (J.) hsde f.t i 40 dagar
Matt. 4:2
4 Och när I f.en, skolen I icke visa 6:16
4 när du for, smörj ditt huvud
6:17
9:14
4 Varför f.icke dina lärjungar
9:14
4 då vi och faris(\erna f.
4 och då skola de f.
9:15
15:32
6 låta dem gå ifrån mig f.nde
4 Varför f.icke dina lärj.
Mark. 2:18
2:18
4 då Johannes' lärjungar.. f.
4 Kunna väl bröllopsgästerna f.
2:19
2:19
4 brudgummen hos sig •• icke f.
2:20
4 på den tiden, skola de f.
6 f.nde gå ifrån mig hem
8:3
4 Johannes' lärjungar f. ofta Luk. 5:33
4 f. medan brudgummen ännu är
5:34
5:35
4 på den tiden. skola de f.
4 Jag for två gånger i veckan
18:12
Apg. 13:2
4 När dessa •• f.de
4 Då f .de de (kristna i Antiokia)
13:3
27:33
7 s. I haven f6rblivit f.nde

på navigationen för året, enär den
inbrytande vintern försvårade sjöfarten.
För annan nationell, religiös eller
enskild fasta, se: Fasta.
FASTEDAG

1) jom $om, tl i:!t tl i '
fastedag; jorn, dag; ~m, se 3.
2)

~um,

tl i

:!t

fasta, hålla fasta; här övers. hålla
fastedagar. Se: Fasta 2.
3) ~om, tl

i :!t

fasta, fastande; av: lJum, se 2. Se:
Fasta l.
4) nesteia, \i n a T e: f Ct
avhållsamhet från mat, fasta. Med
»fastedagen. avses i Apg.27:9 den
stora försoningsdagen den 10. Tishri,
ung. motsv. vår oktober månad. Föreskrifter för försoningsdagen återfinns
bl.a. i 3.Mos.16. Se: Fasta 5.
FAfrrEDAG
pl edra f.ar sköten I sysslor Jes.58:3
pl f.en läsa upp H. ord
Jer. 36:6
2 hållit faste- och klagodagar Ssk. 7:5
3 F.srna i fjärde .. och tionde mån. 8:19
4 f.en var .. redan förbi
Apg. 27:9
l
l

FASTGöRA

fastgjorde deras fötter

Apg.16:24

FASTHELLRE

F. ml•• i ödmjukhet akta

Fil. 2:3

FASTHET
Se även: Ståndaktighet, orygglighet.
säkerhet, klippa, grundval.
FAfrrHET
men det äger ingen f.
(riket) bar ngt av järnets f.
ståndaktigheten beprllvsd f.
och f.en hopp
när jag ser f.en i eder tro

Job 8:15
Dan. 2:41
Rom. 5:4
Kol. 2:5

FASTHÅLLA

när de ville f. (David)
l. Sam. 21:13
fasthölls vid de 4 hörnen
Apg. 10:ll
linneduk, fasthölls vid de 4 hörnen 11:5
FASTKLIBBAD

deras hud sitter f. vid benen

Klag. 4:8

FASTLANDET

skatt både av f. och öarna
Est. 10:1
(Tyrus ') döttrar på f .. dräpas Hes. 26:6
Dina döttrar på f.skall han dräps 26:8
FASTMER

l) $om, tl i :!I
fasta, fastande; av: ~um, se 2.
2) $um, tl i:!l
fasta, hålla fasta; besläktat med
~ämä', vara el. bliva törstig, törsta,
t.ex. Rut 2:9; Ps.42:3.
3) tewät, n, o
ara~. f~sta, ~f~stande; endast i Dan.
6:18.
4) nesteuö, \i nCH e: Uw
icke äta, fasta, hålla fasta; av: nestis,
se 6.
5) nesteia, \in o T e: f ex
avhållsamhet från mat, fasta; av:
nestis, se 6. Se: Fastedag 4.

FASTEDAG
En enda dag om året var i Mose
lag föreskriven som fastedag i Israel,
nämligen den stora försoningsda,gen,
vilken inföll den 10. Tishri (denna
månad motsvarar ungefär mitten av
september till mitten av oktober),
3.Mos.16:29; 23:27; 4.Mos.29:7. Underlåtenhet att deltaga i fastandet
denna dag betraktades såsom brott
ur både religiös och nationell synpunkt; den felande kom i motsatsställning till teokratien och bestraffades med att bli utrotad ur släkten,
3.Mos.23:29. Fastheten och allmänneligheten i denna institution framgår
bl.a. av att fastedagen ännu i N.T.s
tid, då fasta av olika skäl praktiserades både enskilt och i nationella och
religiösa sammanhang, blivit ett stående begrepp, Apg.27:9. Ur praktisk
synpunkt betecknade denna dag slutet

f. när jag gått till vila
l. Mos. 47:30
F. skolen I bryta ned
2. Mos. 34:13
f.allt H.folk bleve profeter 4. Mos.ll:29
Du skall f. förse hm
5. Mos. 15:14
Jag vill f.lära eder
l. liam.12:23
Sade jag icke f. att du icke 2. Kon. 4:28
Är det icke f. till de män
18:27
veten f.att Gud har gjort mig Job 19:6
Måste ej f. ha länd välsigna mig
31:20
f. sedan han jämnat fältet
Jes. 28:25
Är det icke f. till de män s. sitta
36:12
och icke f.sig själva
Jer. 7:19
icke f.därtill att han vänder Hes. 18:23
Är det icke f.eder väg s.icke
18:25
f. eder väg s.icke är densamma
18:29
f. därtill att den ogudaktige får
33:11
dl det f. är deras egen väg
33:17
Äro icke f.mina ord milds
Mika 2:7
frukten f.hm s. har makt
Matt. 10:28
Given f. ss. allmosa
Luk. 11:41
12:51
Nej, säger jag eder, f. slIndring
Säger han icke f. till hm
17:8
f. hedrar jag min Fsder
Joh. 8:49
Apg. 2:34
f. säger (David) själv
Vi tro ju f.att det är gm H. nåd
15:ll
(Abraham) blev f. atarkare
Rom. 4:20
det onda f. är tillstädes hos mig
7:21
F.om din ovän är hungrig
12:20
Ikläden eder f. H. JK.
13:14
F.tuktar jag min kropp
l. Kor. 9:27
f.äro vi edra medarbetare 2.Kor. 1:24
F. vUja vi i allting bevisa oss
6:4
F.mån I tjäna varandra
Gal. 5:13
Låten f. tacksägelse höras
Et. 5:4
utan avslöjen f.
5:ll
Läten eder f. uppfyllas av ande
5:18
5;27
f. skulle hon vara helig
faren f. alltid efter att görs 1. Tess. 5:15
l. Tim. 2:12
f. må hon leva i stillhet
4:12
f. ml du för dem s. tro
f.!Ill de tjäna dem sä mkt villigare 6:2
f. sökte han efter mig
2. Tim. 1:17
bör f. vara gäatvänlig
Tit. 1:8

1322

1323

1324

FASTA

F Afrr A (taga fasta pä)
skyndsde att taga f. därpå

l. Kon. 20:33

Fastna-Fattig
vrides ur led •• f.bllver botad Hebr.12:13
Den vare f.hjärtats fördolda 1. Pet. 3:4
I borden f. säga: Om H. vill
Jak. 4:15
FASTNA

hade f.t med sina horn
1. Mos. 22:13
f .de ha huvud i terebinten 2. Sam. 18:9
f.r I sin egen synds snaror Ords. 5:22
fåglarna, vilka f. i snaran
Pred. 9:12
Dina fötter f .de i dyn
Jer. 38:22
fiskarna f. vid dina fjäll
Hes. 29:4
Där f .de förskeppet
Apg.27:41

Jag tog honom f.
HY. 3:4
(kaldt!lerna) toga f. (Sidkia)
Jer. 39:5
skall hon icke få dem f.
Hos. 2:7
vingårdsmännen togo f.
Matt. 21:35
(J.:) de togo f.på honom
21:39
varhelst (anden) får f. i hm
Mark. 9:18
(vingårdsmännen)toga f.på hm
12:3
de togo f. på (sonen)
12:8
en ande plägar gripa f. i hm Luk_ 9:3 9
23:26
fingo de f. en man, Simon

-fatta

FASTNAGLA

lätit f. vid korset och döda

Apg. 2:23

FASTSTELNA

FATTA

infattade 2.Mos.28:17
sammanfatta Ef.l:10

huru skolen I då kunna f.
4 :13
efter deras förmåga att f. (ordet)
4:33
F .en och förstån I då ingenting
8 :17
Stora rådet hade f.t sitt beslut
15:1
så att de icke kunde f.det
Luk. 9:45
att de icke f.de vad s. sades
18:34
f.en I icke vad jag talar
Joh. 8:43
då skolen I f. och förstå
10:38
den dsgen var deras beslut f.t
11 :53
framdeles skall du f. det
13:7
f.de (Petrus) hm vid handen
Apg. 3:7
(Herodes) hade f.t stor ovllja
12:20
(Paulus) f.de om (Eutykus)
20:10
icke f. att jag handlar ss.
Rom. 7:15
plägar jag f.mina beslut
2. Kor. 1:17
uppmanar jag eder att f. beslut
2:8
beslut s. han f.t inom sig
Ef. 1:9
till fullo förmån f. vad bredden är
3 :18
F. rätt vad jag säger
2. Tlm. 2:7
med sina sinnen kunna f.
Jud. v.10

Hur giva åt den fattige
Villigt, 5.Mos.15:10; 2.Kor.9:7.
Rikligt, 2.Kor.8:2. Självmant, 2.Kor.
8:11. Utan skryt, Matt.6:3-4.
Omsorg för den fattige
Kännetecknar de troende, PS.112:9.
Är en omvändelsens frukt, Luk.3: 11.
Uppmuntras till, 2.Kor.8:7,8; Gal.
2: 1O. - En särskild omsorg skall visas
den fattige brodern, Rom.12:13; Gal.
6:10.
Lön för rätt hjälpsamhet
Salighet, Apg.20:35. Välsignelse,
5.Mos.15:10; Ords.22:9. Intet skall
fattas, Ords.28:27. Vedergällning vid
de rättfärdigas uppståndelse, Luk.14:
13-14.

Om han tager f.henne
5.Mos.22:28
så fån I nog f.1 (spejarna)
Jos. 2:5
flck(Gideon)f.på en ung man Dom. 8:14
(Simson) fick f.på en åsnekäke
15:15
gillret tager hm f.
Job 18:9
Ss. vattenfloder taga hm f.
27:20
fienden tage (min själ)f.
Ps. 7:6
mina missgärningar tagit mig f.
40:13
livets träd •• s. få henne f.
Ords. 3 :18
7:13
Hon tog nu hm f.och kysste hm

FATTA
Jakob hade f.t kärlek
1. Mos. 29:18
f.de hon (Josef) i manteln
39:12
(Josef)f.de sin faders hand
48:17
denna f.de i gräshopporna 2. Mos. 10:19
Om eld f.r i törnhäckar
22:6
Då f.de jag i tavlorna
5. Mos. 9:17
om hon f.r i hans blygd
25:11
de f.de med vänstra hSnden Dom. 7:20
Sikems borgare f .de förtroende
9 :26
(Simson) hade f.t hat tlll henne
15:2
f.de (Simson) kärlek till en kvinna 16:4
f.de Simson i de båda mittelpelare 16:28
f.de han en kniv och styckade
19:29
f.en mod och varen män
1.Sam_ 4:9
också du f.s av hänryckning
10:6
f.des av profetisk hänryckning
10:10
f.de (Saul) i hörnet på ha mantel
15:27
f.de jag (vllddjuret) i skägget
17:35
David f.de i hans svärd
17:51
också de f.des av hänryckning
19:20
också de f.des av hänryckning
19:21
f.des också dessa av hänryckning 19:21
(Saul) blev f.d av hänryckning
19:24
Då f.de David i sina kläder 2. Sam. 1:11
de f.de varandra i huvudet
2:16
(Ussa) f.de i (Guds ark)
6:6
13:1
Amnon f.de kärlek till henne
Jag har f.t kärlek till Tamar
13:4
f.de (Amnon) i (Tamar)
13:11
f.de (Ahaalom) i hm och kysste hm 15:5
f.de Joab Amasa i skägget
20:9
(H.) räckte ut sin hand och f.de
22:17
Adonla f.de i hornen på alt. 1. Kon. 1:50
har han f.t i hornen på altaret
1:51
Joab f.de i hornen på altaret
2:28
11:3 O
Ahia f .de i den nya manteln
f.des de av profetiskt raseri
18 :29
(Elis a) f.de i sina kläder
2. Kon. 2:12
f.de hon om (Elisas) fötter
4:27
Jehu hade f.t bågen i sin hand
9:24
(Elisa:) F. i bågen med din hand
13 :16
sin hand att f. i arken
1. Krön. 13:9
f. den Allsmäktiges fullkoml. Job 11:7
f.mitt kött mellan tänderna
13:14
Hs dunder , vem skulle kunna f.det 26:14
kan ngn f. molnens utbredning
36 :29
den Allsmäktige kunna vi icke f.
37:23
den skulle f. jorden i dess flikar
38:13
räckte ut sin hand och f.de
Ps. 18:17
F. sköld och skärm och stå upp
35:2
skulle din högra hand f. mig
139:10
hennes fingrar f. om sländan Ords. 31 :19
Pred. 3:11
de icke förmå f. det verk
icke förmår f. vad s. händer
8:17
f.r hon (Guds verk) ändå icke
8:17
kommer han icke att kunna f. det
8 :17
att ngn f.r tag i en annan
Jes. 3:6
sju kvinnor f.1 samma man
4:1
beslut s. är f.t mot hela jorden
14:26
s.H.Sebaot har f.t över dem
19:17
förskräckelse f.r mig
21:3
Elam hade €.t kogret
22:6
ryttarna f.t stånd vid porten
22:7
säger till den andre: F. mod
41:6
jag vill f. dig vid handen
42:6
s. jag har €.t vid ha högra hand
45:1
ingen s. f.de henne vid handen
51:18
edert öra f.de hs muns tal
Jer. 9:20
därför har jag f.t hat till henne
12:8
skräck har f.t (Damaskus)
49:24
Vässen pllarna, f.en sköldarna
51:11
H.har f.t sitt beslut
51:12
Hes. 8:3
f.de mig vid en lock
för att det skall f.s i handen
21:11
dessa f. i (Farao) med handen
29:7
Etiopien f.s av ångest
30:4
skall f.s av ångest
30:9
stormvind skall f.dem
Hos. 4:19
säger H. Sebaot: F .en mod
Sak. 8:9
Frukten Icke, utan f.en mod
8:13
f. en judisk man i mantelfliken
8:23
f.r han icke då i det
Matt. 12:11
och f.de det beslutet om hm
12:14
räckte J. ut handen och f.de
14:31
farist!lerna f.de det beslutet
22:15
27:1
f.de översteprästerna beslutet
sedan de hade f.t sitt beslut
27:7
de f.de om (J.)fBtter
28:9
sedan de hade f.t sitt beslut
28:12
f.de strax beslutet
Mark. 3:6

Hur bemöta den fattige
Icke ockra eller taga ränta, 3.Mos.
25:36. Gärna låna honom, 5.Mos.
15:8. Icke göra honom orätt, 5.Mos.
24:14. Icke visa förakt, Jak.2:2-6.
Taga sig an honom, 3.Mos.25:35.
Skaffa honom hans rätt, Ps.82:3.
Rädda honom, Ps.82:4. Bedja för
honom, Ps.74:21.

fattig, behÖvande, hjälplös; part. av
rus, vara fattig, behövande el. hjälplös, i Ps.34: 11 övers. lida nöd. Ordet
står i Ords.22:2,7; 28:6,11 i motsats
till 'äsir, rik. Se: Fattigdom 3.
5) ma/lsor, ") i D~ r;?
brist; fattigdom, armod; av: i).aser,
fattas, sakna, lida brist. Jfr Dom.
18: 1O, övers. brist. Se: Armod 2.
6) jiiras, tti J ~
taga, gripa; lägga beslag på, taga i
besittning; hif. göra fattig; nif. bliva

1325

1326

1327

1328

(handen) f.d vid svärdet

2.Sam.23:10

FASTSTÄLLA

Se även: Bestämma, förutbestämma,
förordna, stadga, besluta, lag, säker,
orygglig.
FASTSTÄLLA
äro de stadgar s. H. f.de
3. Mos. 26:46
det s. David först f.de
1. Krön. 16:7
f.de det för Jakob till en stadga
16:17
2. Krön. 8:14
f.de han de avdelningar
en mans styrka s. hade blivit f.d
26:11
(Josia)f.de prästernas åligganden 35:2
f.de för oss den förpliktelsen Neh. 10:32
utanordning var f.d för sångarna
11:23
f.de vad prästerna skulle iakttaga 13:30
hennes mänaders antal f.t
Job 14:5
Vem har f.t hennes mätt
38:5
du s.har f.t jordens gränser
Ps. 74:17
f.de det för Jakob till en stadga
105:10
han f .de jordens grundvalar Ords. 8 :29
Vem har f.t jordens alla gränser 30:4
stunder s. Fadern har f.t
Apg. 1:7
stadgar f.da av apostlarna
16:4
har f.t för dem bestämda tider
17:26
(Gud) har f.t en dag
17:31
FASTSÄTTA

pall av guld, fastsatta vid

2. Krön. 9:18

FASTTAGA

med svärd och stavar att f.
Matt. 26:55
och stavar för att f. mig
Mark. 14:48
(Herodes) lät f. också Petrus Apg.12:3
FASTÄN

f. de skola frukta för eder 5. Mos. 2:4
f.de tukta hm ändå icke hör
21:18
f. jag är en främling
Rut 2:10
f.jag icke är ss. ngn av dina tjänar. 2:13
f. H. gjort henne ofruktsam 1. Sam. 1:5
f.det är H.eder Gud
12:12
f. filist6erna voro församlade
13:11
f. ju Ingen kan få liv
Job 14:14
f.jag icke har sänt dem
Jer. 14:15

-fat

FAT

fyrfat 4.Mos.16:6
silverfat 4.Mos.7:13
Fat

Vårt ord »fat» är en översättning av
olika hebreiska och grekiska ord. Att
äta från samma fat genom att doppa
ett stycke bröd i det, var ett tecken
på särskild vänskap.
FAT
skall göra därtlll f.
2. Mos. 25:29
(Besalel) gjorde f.en och skålarna 37:16
ställa därpå f.en
4. Mos. 4:7
Vart f.kom på 130 silverslklar
7:85
1. Kon. 7 :50
f .en av fint guld
ss. man sköljer ett f.
2. Kon. 21:13
Bättre ett f.kål med kärlek Ords. 15:17
19:24
Den late sticker sin hand i f.et
late sticker sin hand i f.et
26:15
tog översten bort f.en
Jer. 52:19
Giv mig på ett f. Johannes
Matt. 14:8
ha huvud blev framburet på ett f. 14:11
23 :25
I s. gören det yttre av f.et rent
(J.:) Den s.doppade handen i f.et
26:23
på ett f. Johannes döp. huvud Mark. 6 :25
bar fram ha huvud på ett f.
6 :28
den s. jämte mig doppar i f.et
14:20
I gören det yttre av f.et rent Luk. 11:39
Han svarade: 100 f.olja
16:6
FATT

FATTAS

f.5 i de 50 rättfärdiga
l. Mos. 18:28
21:17
(ängeln:) Vad f.dlg, Hagar
s.samlat litet, hm f.des
2. Mos. 16:18
f. icke mkt i att de stena mig
17:4
Icke läta salt f.på ditt
3. Mos. 2:13
och icke en enda f. bland oss 4.Mos.31:49
och inlet har f.ts dig
5. Mos. 2:7
ett land där Intet skall f.dig
8:9
Dans barn: Vad f.dig
Dom. 18:23
ändå frågen I mig: Vad f.dIg
18:24
så att intet f. oss
19:19
lät mig sörja för allt s.kan f.dlg 19:20
att i dsg en hel stam f. I I.
21:3
Icke f.dlg en bördeman
Rut 4:14
Vad f.folket
1. Sam. 11:5
nu f. hm allenast konungadömet
18:8
f.des av Davids folk 19 man 2. Sam. 2:30
må I Joabs hus aldrig f. män
3:29
(David:) Vad f.dig
14:5
1. Kon. 4:27
(fogdarna) läto Intet f.
Vad f. dig här hos mig
11:22
frågade henne: Vad f.dlg
2. Kon. 6:28
I öknen, så att Intet f.des
Neh. 9:21
telningar behöva ej f. därpå
Job 14:7
mig skall intet f.
Ps. 23:1
Föga f. att jag har drabbat1l Ords. 5:14
Där rådplägning f. varda planerna 15:22
honom skall Intet f.
28 :27
bärgning kommer icke att f.hm
31:11
lät aldrig olja f.på ditt huvud Pred. 9:8
må vinet aldrig f. däri
HV. 7:2
Matt. 19:20
Vad f. mig ännu
Ett f.dlg .. sälj allt
Mark. 10:21
icke f.des eder då något
Luk. 22:35
Föga f .. gör mig till kristen Apg.26:28
Vare sig det f.litet eller f.mycket 26:29
2. Kor. 8:15
honom f.des intet
Icke att ngt har f.ts mig
Fll. 4:11
f. I det mätt av K. bedrövelser Kol. 1:24
utrusta så att intet f.dem
Tit. 3:13

FATTIG

Se även: Arm, eländig, hjälplös, betryckt, fattigdom, nöd, trångmål, lidande, allmosa, tigga, bön, skröplig.
Fattig

Kristus blev fattig för vår skull, 2.
Kor.8:9.
Man kan bli fattig på grund av
Sjukdom, Mark.5:26. Förföljelse,
Hebr.ll:37. Lättja, Ords.10:4. Sömnaktighet, Ords.20:13. Jagande efter
fåfängliga ting, Ords.28: 19. Dryckenskap och frosseri, Ords.23:21.
Hur Gud ställer sig till den fattige
Han lyssnar till honom, Ps.69:34.
Glömmer honom ej, Ps.9:19. Gör ej
skillnad på fattig och rik, Job 34:19.
Skaffar honom rätt, Ps.140:13. Räddar honom, PS.35:10. Bringar honom
frälsning, Job 6:15; Ps.12:6; 109:31.
Den fattige är ofta
Ostrafflig, Ords.19:1. Förståndig,
Ords.28:11. Givmild, Mark.12:42; 2.
Kor.8:2-3. Rik i tron, Jak.2:5.

Försummelse av den fattige är
Försummelse av Kristus, Matt.25:
45. Oförenlig med Guds kärlek, l.Joh.
3:17. Tecken på en död tro, Jak.2:
15-19.
De ogudaktiga
Har ingen omsorg om den fattige,
Joh.12:6. Förtrycker honom, Job 24:
4-10. Säljer honom, Am.2:6. Övar
våld mot honom, Am.4: l. Trampar
på honom, Am.5:11. Anser honom
vara av ringa värde, Am.8:6. Äter
upp honom, Hab.3:14; Mark.12:40.
Gud straffar den som
Förtrycker den fattige, Hes.22:29,
31. Berövar honom, Jes.3:14-15.
Nekar honom hjälp, Job 22:7; Ords.
21:13.
Den fattiges gåva
Behagar Gud, Mark. 12:42-44; 2.
Kor.8:2,12.
Fattiga, omtalade i Skriften
Noomi, Rut 1:21. Rut, Rut 2:2.
Änkan iSarefat, l.Kon.17:12. Änkan
efter en profetlärjunge, 2.Kon.4:2.
Bartimeus, Mark.10:46. Änkan vid
offerkistan, Mark.12:42. Lasarus,
Luk.16:20. De kristna i Jerusalem,
Rom.15:26; 2.Kor.8-9. Den ofärdige
mannen vid Sköna porten, Apg.3:2.
Exempel på omsorg om fattiga
Boas, Rut 2:14-16. Job, Job 29:16.
Sackeus, Luk.19:8. Petrus och Johannes, Apg.3:6. Tabita (Dorkas), Apg.
9:36. Kornelius, Apg.1O:2. Församlingen i Antiokia, Apg.ll:29-30.
Paulus, Rom. 15:27-28. Församlingarna i Macedonien och Akaja, Rom.
15:26; 2.Kor.8:1-5.
FATTIG

1) 'ätjon, 1 i ' ~x.
fattig, behövande; eländig, olycklig;
av: 'äbä, vilja, vara villig; 'äbjon står
ofta tillsammans med 'äni, se 3, Arm
(adj.) l. Se: Arm (adj.) 4.
2) dal, '? '1
svag, eländig, ringa, obetydlig; av:
dälal, vara svag el. undertryckt. Se:
Arm (adj.) 2, Avfalla 2.
3) '!ini, ' ) V
nedtryckt, . n~dböjd; fattig, egendomslös; saktmodig, ödmjuk; av: 'änä,
vara böjd. Se: Arm (adj.) l.
4)

ras, tti")

FaHig-FaHigdom
fattig. Se: Arv 2, Arvedel 6, Arvinge
2, Driva 43.
7) misken, 12 Qq
behövande, hjäiplös, fattig; av: [säk,an], vara behövande el. hjälplös.
8) 'anäj, , ~~:

=

aram.
hebr. 'äni, se 3; endast
Dan.4:24.
9) ptöch6s, 1T T wX 6 ~
egendomslös, fattig, eländig; brukas
om den som har det så dåligt ställt,
att han måste tigga sig fram; av:
pt6ssö, krypa ihop, därav betydelsen:
tigga; ptöchos, motsvarar närmast
hebr. 'am, se 3. Se: Arm (adj.) 6,
Fattigdom 4.
10) penichr6s, 1T e: \i l Xp 6 ~
fattig, arm, behövande; av: penes,
se 13.
11) utf. ord.
12) plöcheuö, 1T T W X e: (j w
tigga; vara el. bliva fattig; av: ptöchOs,
se 9.
13) penes, 1T € \i n ~
en som arbetar för sitt uppehälle;
fattig; av: penomai, arbeta hårt, möda
sig.
FATTIG
3 Lånar penningar åt ngn f. 2.Mos.22:25
23:6
1 Icke vränga rätten Rir den f.e
1 f.a bland ditt folk må äla
23:11
2 f.e Icke mindre än en halv sikel 30:15
2 om han är f.
3.Mos.14:21
3 lämna detta kvar åt den f.e
19:10
3 lämna detta kvar åt den f.e
23:22
1 rätteligen Ingen f. finnas 5. Mos. 15:4
15:7
1 Om ngn f. finnes bos dig
15:7
1 f6r denne din f.e broder
15:9
1 ser med ont öga på din f.e
1 F.a skola ju aldrig saknas
15:11
1 öppna din hand•• f6r de f.a
15:11
3 om det är en f. man
24:12
1 Icke göra arm och f. daglönare 24:14
2 män, vare sig f.a eller rika Rut 3:10
6 H.gör f.,han gör ock rik 1.Sam. 2:7
2 ur dyn lyfter han den f.e upp
2:8
18:23
4 Jag är ju en f. och ringa man
4 var rik och den andre f. 2. Sam. 12:1
4 den f.e bade ett enda litet lamm 12:3
12:4
4 tog den f.e mannens lamm
1 så ock skänker till de f.a Est. 9:22
1 frälsar f.e ur övermäktiges Job 5:15
1 tränger de f.a undan från vägen 24:4
24:14
1 dräpa den betryckte och f.e
29 :16
1 var då en fader f6r de f.a
30:25
1 ömkade sig ej över den f.e
1 se en f. ej äga ngt att skyla sig 31:19
34:19
2 rike ej för mer än den f.e
1 skall den f.e vara förgäten Ps.. 9:19
1 de f.a klaga
12:6
1 s.räddar den betryckte och f.e 35:10
1 fälla den s.är betryckt och f.
37:14
1 Är jag ock betryckt och f.
40:18
1 rika såväl s. f.a
49:3
1 Ty H.lyssnar till de f.a
69:34
70:6
1 Jag är betryckt och f.
1 (konungen) frälse de f.a
72:4
1 rädda den f.e s. ropar
72:12
1 mild mot den arme och f.e
72:13
1 de f.as själar skall han frälsa 72:13
1 den f.e lova ditt namn
74:21
1 Befrlen den arme och f.e
82:4
1 ty jag är betryckt och f.
86:1
107:41
1 han upphöjde då den f.e
1 RirfOljde den s. var f.
109:16
1 Ty jag är betryckt och f.
109:22
1 står på den f.es högra sida
109:31
1 han giver åt de f.a
112:9
113:7
1 han s.lyfter den f.e ur dyn
1 åt dess f.a skall jag giva bröd l32:15
l H. skall skaffa de f.a rält
140:13
4 F. bliver den s. arbetar
Ords. 10:4
5 men bliver allenast f.are
11:24
13:7
4 den andre vill hållas f6r f.
13:8
4 den f.e hör Icke av något hot
4 f.as nyodling giver riklig f6da 13 :23
4 av närmaste är den f.e hatad
14:20
l den s. f6rbarmar sig över f.a
14:31
4 s. bespottar den f.e
17:5
4 Bönfallande är den f.es tal
18:23
4 f. man s. vandrar lostrafflighet 19:1
4 f.e är hatad av sina fränder
19:7
4 f.man är bältre än en s.ljuger 19:22
6 på det att dn Icke må bliva f.
20:13
5 s. älskar glads dagar varder f. 21:17
4 Rik och f.leva jämte varandra 22:2
22:7
4 Den rike råder över de f.a
2 f6rtrampa icke den f.e
22:22
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6 drinkare och frossare bliva f.a 23 :21
4 Bältre är en f.man
28:6
2 en f.man med f6rstånd nppdagar 28:11
28:15
2 furste över ett f.t folk
28:27
4 s.giver.åt den f.e
29:13
4 Den f.e och fOrtryckaren leva
6 om jag bleve alltför f.
30:9
l de f.a ur makornas krets
30:14
l skaffa den betryckte och f.e rält 31:9
l räcker ut sina armar mot f.e
31 :20
7 f. yngling med vishet
Pred. 4:13
4 ser att den f.e förtryckes
5:7
6:8
3 Vad båtar det den f.e
9 :15
7 fanns en f. man s. var vis
9:15
7 tänkte Ingen mska på denne f.e
7 den f.es vishet bliver f6raktad
9:16
Jes. 3 :14
3 rov från de f.a
3 Huru kunnen I söndermala de f.a 3 :15
2 beröva de f.a deras rätt
10:2
l de f.a få lägra sig I trygghet
14:30
l värn f6r den f.e I hs DÖd
25:4
29:19
l de f.aste skola fröjda sig
32:7
1 en f.s.har rätt i sin talan
l f.a söka f6rgäves efter vatten
41:17
3 skaffar de f.a härbärge
58:7
1 I den f.es sak fälla de Icke Jer. 5:28
20:13
l (H.) räddar den f.es själ
1 Han skaffade den •• f.e rält
22:16
Hes. 16:49
1 understödde hon icke f.e
l fOrtrycker den arme och f.e
18:12
1 den arme och f.e fOrtrycka de 22:29
8 barmhärtighet mot de f.a Dan. 4:24
l den f.e f6r ett par skor
Am. 2:6
4:1
l öven våld mot de f.a
l vrängen rätten för de f.a
5:12
l stån den f.e efter livet
8:4
l den f.e för ett par skor
8:6
3 Förtrycken Icke •• den f.e Sak. 7:10
6 H. skall åter göra henne f.
9:4
9:9
3 Han kommer f., ridande på en
9 Saliga de s. äro f.a I anden Matt. 5:3
9 f6r f.a förkunnas glädjens
11:5
9 och giv åt de f.a
19:21
9 giva dessa åt de f.a
26:9
26:11
9 De f.a haven I ju alltid Ibland
9 och giv åt de f.a
Mark. 10:21
9 en f. änka kom och lade ned
12:42
12:43
9 Denna f.a änka lade dit mer
14:5
9 och giva dessa åt de f.a
9 De f.a haven I ju alltid
14:7
9 glädjens bndskap f6r de f.a Luk. 4:18
9 Saliga ären I,s.ären f.a
6:20
9 för f.a förkunnas glädjens
7:22
14:l3
9 så bjud f.a, krymplingar
9 f6r hltin f.a och krymplingar
14:21
9 en f. man, vid namn Lasarus
16:20
9 Så hände sig att den f.e dog
16 :22
9 och dela ut åt de f.a
18 :22
19:8
9 giver jag nu åt de f.a
10 en f. änka lade ned 2 skärvar
21:2
21:3
9 Denna f.a änka lade dit mer
9 och gav dessa åt de f.a
Joh. 12:5
9 därför att hsn frågade efter f.a 12:6
9 De f.a hsven I ju alltid
12:8
13 :29
9 att giva ngt åt de' f.a
l. Kor. 13:3
11 till bröd åt de f.a
9 ss. f.a,medan vi dock
2. KOr. 6:10
12 huru han •• blev f. f6r eder skull 8:9
13 han giver åt de f.å
9:9
Gal. 2:10
9 skulle vi tänka på de f.a
9 inträder en f.man
Jak. 2:2
2:3
9 till den f.e:Stä du där
2:5
9 s.l världens ögon äro f.a
2:6
9 haven visat f6rakt för den f.e
9 att du just är •• f.och blind UPP. 3 :17
9 f6rmår alla •• både rika och f.a l3:16

FATTIGDOM

Se även: Allmosa, betryck, trångmål,
nöd, armod, behov, bön, hjäl0, tiggare, arm, eländig, fattig, hjälplös.
Fattigdom

1. Materiell fattigdom
G.T. Hebreiskan har flera ord för
.fattig., exempelvis 'ä~jon, dal, '(ini.
I gamla förbundet fanns det alltid
många fattiga. Deras nöd beskrevs
med starka ord, Job 24:4-8; Ords.
10:15; 14:20; 19:47; Am.2:6; 8:4-6.
Nöden kunde bero på missväxt, fientlig invasion, förtryck från starka
grannar, hänsynslösa ockrare osv. De
som plågades mest av fattigdomen
var änkor, faderlösa och främlingar
utan jordegendom. Dessa blev i första
hand offer för förtryck, Am.2:6,7.
Fattigdom kunde också bero på lättja,
Ords.6:10,11; 10:4; 20:13, eller på
dryckenskap och frosseri, Ords.21: 17;
23 :21. I sådana fall var fattigdomen
självförvållad. Vissa bibelställen sä1330

ger också, att .Gud gör fattig», 1.
Sam.2:7; Job 1:21.
Ett slags fattigvård upprättades
redan under G.T.s tid. De fattiga
skulle beskyddas och understödjas, 3.
Mos.25:35-37. Jfr Ps.82:3,4; Jes.3:
14; Jer.5:28; 22:3,16. Lagen bjuder,
att man skall bevisa rättfärdighet och
kärlek särskilt mot änkor och faderlösa, mot främlingar (gerim) utan
jordegendom och mot leviter, 5.Mos.
14:28-29; 24:19-22. Mose lag påbjuder vidare, att hebreiska trälar
skall frigivas vart sjunde år (sabbatsåret), 2.Mos.21 :2, samt att vart sjunde
sabbatsår, dvs. vart femtionde år
skall vara jubelår, ett efterskänkandets år för dem som stå i skuld och
för dem som sålt sig till trälar. Israeliterna skulle behandlas på ett särskilt sätt, 3.Mos.25:39-46. På grund
av naturahushållningen skulle de fattiga få åtnjuta följande förmåner:
rätt att skörda på yttersta kanten av
åkern, och att plocka ax och avfallen
frukt vid efterskörd, 3.Mos.19:9,10;
5.Mos.24:9 ff., att tillgodogöra sig
sin del av tionden från vart tredje
års avkastning, 5.Mos.14:28,29; 26:
12,13, samt sabbatsårets gröda, 2.
Mos.23:11. Ej heller fick man underlåta att ge den fattige lån och allmosor, 5.Mos.15:7 ff., jfr Ps.37:21,
26; 41:2; 112:5-9; Ords.3:27; Jes.
58:7. Som exempel på människor
med omsorg för fattiga nämnes: Boas,
Rut 2:14; Job, Job 29:12-16; Nebusaradan, Jer.39:10.
Domsprofeternas verksamhet präglades aven särskild omsorg för de
fattiga. De tog upp kampen mot dem
som skaffade sig rikedom på de fattigas bekostnad, och med stort patos
förkunnade de social rättfärdighet.
Se Lex. Am.2:6-8; 3:9,11,12,15; 4:
1-3; 5:15; 6:4-8; 8:4-6.
Den fattige blir dock först och
främst hänvisad till Gud och hans
omsorg. Gud, som icke gör åtskillnad
mellan fattiga och rika, Job 34:19,
är de fattigas tillflykt och försvarare,
5.Mos.10:17-19. Han glömmer dem
ej, han hör deras böner, Ps.12:6, han
sörjer för dem, Ps.146:7, och han
skaffar dem rätt, Ps.146:7. Han räddar de fattiga, Job 36:15, skänker
dem frälsning och upphöjer dem, 1.
Sam.2:8; PS.I07:41. Man fick i Israel
icke röva från den fattige, 2.Sam.
12:1 ff.; Ords.22:22, taga räntor av
eller ockra på honom, 3.Mos.25:36.
Ej heller fick man bemöta honom
med hårdhet, 3.Mos.25:39,43; 5.Mos.
15:7, eller förakt, Ords.14:21; Jak.
2:2-6, eller förtrycka honom, 2.Mos.
22:21 ff.; Sak.7:10.
För flera av psalmisterna var det
ett stort problem, att detta jordiska
goda ofta kom i orätta händer. Det
kunde många gånger se ut, som om
det var förgäves att tjäna Gud, Ps.
73:12-14. Men de fick dock se, att
den ogudaktiges lycka tog en ände
med förskräckelse. Den rättfärdige
har sin glädje i att hålla sig intill
Gud, Ps.73:16-28.
N.T. Jesus hade fattiga föräldrar,
jfr Luk.2:24. Han lärde, att rikedomen var farlig, att det var svårt
för de rika att komma in i Guds
rike, Matt.19:24. Den fattige har lättare att sätta sin lit till Guds hjälp,
Luk.16:20, medan den rike ofta begraves i begär efter detta livets goda,
Matt. 13:22; Luk.8:14. Se: Rikedom.
Det är lättare att bära fattigdomens
ok, när man som troende äger en
skatt i himmelen, Matt.6:21. Den
fattiges offer är långt mera värt än
den rikes. Jesus framställer den fattiga änkan som ett gott exempel,
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Mark.12:32,43. Gud har utvalt de
fattiga till att bli rika i Herren, l.Kor.
1:26 ff.; Jak.2:5. Timlig fattigdom
blir alltså i Bibeln ej bedömd som
något enbart ont. Den som fruktar
Herren, har något som är bättre än
världens rikedom, Ps.37:15; Ords.3:
13 ff.; 15:16; Matt.6:19-21. Jfr Luk.
12:21; Upp.2:9.
I senjudendomen fick man en mer
utbyggd fattigvård än tidigare. Både
offentliga och privata kassor fanns
till hjälp för fattiga och främlingar,
som på så sätt kunde få både mat
och husrum. Och av N.T. framgår,
att omsorgen om de fattiga blev ännu
bättre utbyggd bland de kristna. I
den första församlingen hade man
gemensam egendom, Apg.2:44,45; 4:
32, något som till att börja med var
till stor hjälp för de fattiga, Apg.4:
34,35. Apg.6 berättar om en regelmässig diakonverksamhet. En utförlig beskrivning a v insamlingen till de
fattiga återfinnes i 2.Kor.8 och 9, jfr
Rom.15:25-27; GaI.2:10. Församlingarna uppmanades allmänt att sörja
för de fattiga och då särskilt att tillgodose de troendes behov, Rom.12:
13; GaI.6:10. Vidare kan nämnas
»kärleksmåltiden. (grek. agape, kärlek), J ud. v .12, som till omkring år
150 e.Kr. var knuten till nattvarden,
1. Kor.ll:20 ff. De kristna medförde
då mat och delade med varandra.
Denna heliga omsorg för de fattiga
var en frukt av omvändelsen, Luk.
3:11, och därmed ett kännetecken på
de troende, jfr 2.Kor.8:3-5.
En gåva till de fattiga skall dock
givas utan tvång, 2.Kor.9:7, rikligt
och villigt, 2.Kor.8: 12; 9:7, och utan
skryt, Matt.6:1. De fattiga kommer
alltid att finnas i världen, Matt.26: 11,
men församlingens fattiga får icke
lida nöd.
N.T. nämner flera exempel på
människor med omsorg för de fattiga: Sackeus, Luk.19:8; Petrus och
Johannes, Apg.3:6; Tabita (Dorkas),
Apg.9:36; Kornelius, Apg.l0:2; Paulus, GaI.2:10; församlingarna i Antiokia, Macedonien och Akaja, Apg.
11:29,30; Rom.15:26; 2.Kor.8:1-5.
Jesus Kristus blev fattig för att
göra oss rika, 2.Kor.8:9. På samma
sätt skall också de troende vara villiga att för Kristi skull bli fattiga i
materiellt avseende. Detta kommer
då att leda till andlig välsignelse.
Apostlarna var fattiga i timligt avseende, men de gjorde många evigt
rika, 2.Kor.6:10.
Med sitt krav på kärlek till nästan
kom kristendomen att öppna människornas ögon för de fattigas nöd. Det
var ej endast genom sin utvidgade
fattigvård, som den första församlingen kom att avhjälpa mycken nöd,
utan även genom det starka profetiska kravet på rättfärdighet. Alla
skall ha del i detta livets goda, Matt.
5:45. Arbetarens rätt ropar till himmelen, den får icke förhållas honom,
Jak.5:4. All utsugning på nästans bekostnad står under Herrens dom, Jak.
5:1-5; Luk.6:24; 16:19,25.
2. Andlig fattigdom
Redan i G.T. omtalas andlig fattigdom. I vissa delar av G.T. har vi
en s.k. anawim-fromhet (fattigdomsfromhet),. särskilt i Psaltaren och
Jesajaboken, kap.40-66. De rikligen
förekommande uttrycken för att
Guds folk (Israel, de fromma) är
fattigt, eländigt och betryckt, är ett
religiöst .Kanaans tungornå), - ett
uttryck för att det inför Gud är fattigt, dvs. i behov av frälsning, väntande på Herrens förlossning. (Jfr
Jesu saligprisningar, som behandlar
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denna religiösa fattigdomsterminologi.) De .fattiga. är samtidigt .eländiga. i denna världs ögon. Guds folk
är ett lidande, misskänt och utstött
folk bland de ogudaktiga. Begreppen
är alltså inte längre rent social-ekonomiska. (Dock klingar denna betydelse ofta med i begreppet, eftersom
Guds folk - Israel - även i bokstavlig
mening var ett ringa folk bland
stormakterna.) Den andligen fattige
benämnes i G.T. bl.a. som .en betryckt», Ps.34:7, en som har .ett förkrossat hjärta», 34:19, .ett förkrossat och bedrövat hjärta., 51:19, .den
som är förkrossad och har en ödmjuk ande., Jes.57:15. Gud ser ned
till dessa betryckta och ringa, ödmjuka och förkrossade för att hjälpa
och frälsa dem, Ps.18:28; 34:7,19;
138:6; Jes.49:13; 57:15; 61:1. De
andligen fattiga å sin sida är vanligtvis också öppna för Guds nådefulla hjälp.
Jesus kom för att förkunna glädjens budskap för de fattiga, Matt.
11:5; Luk.4:18; 7:22; 14:21. I sin
bergspredikan har han ett ord bl.a.
till de andligen fattiga: .Saliga äro
de som äro fattiga i anden, ty dem
hör himmelriket till», Matt.5:3. Det
adjektiv, som här är övers. fattig,
ptöchos, betyder egentligen: en som
hukar sig, bugar sig eller kryper ihop,
därnäst: tiggare. Ordet motsvarar i
Septuaginta (den grekiska översättningen av G.T.) oftast det hebreiska
'äni, nedböjd, betryckt, eländig, fattig. Det har dels en rent social betydelse, 2.Mos.22:25; 3.Mos.19:10,
dels en religiös, så att det betecknar
den längtandes och betrycktes väntan
på hjälp från Gud och tillit till honom
allena, Ps.25:16; 69:30. Ordet .fattiga. i Matt.5:3 refererar uppenbarligen till detta språkbruk och betecknar
människor, som är hjälplösa och
samtidigt medvetna härom. (Parallellstället i Luk.6:20 går ut på detsamma,
vilket framgår, om det läses i sitt
sammanhang.) Därför prisar också
Jesus dessa människor saliga.
När Jesus utropar sitt ve över de
rika, Luk.6:24 ff., har detta begrepp
även en religiös valör samtidigt med
den ekonomiska. I sina ve-rop över
de rika tillrättavisar Jesus alltså även
den falska andliga rikedomen hos
människor, som litade på sin egen
rättfärdighet, emedan de menade sig
iakttaga lagens alla bud och förordningar, ja, till och med gick längre
än dessa. Det gällde alltså i första
hand folkets religiösa ledare, fariseerna och de skriftlärde. De tackade
Gud för att de icke var som andra
människor: rövare, orättrådiga, äktenskapsbrytare och publikaner, Luk.
18: 11. Med förakt såg de ned på
sådana och även på folk i allmänhet.
.Detta folk, som icke känner lagen,
det är förbannat., Joh.7:49. Jesu syn
på dessa andliga ledare finner vi i
Matt.23. Här är saligprisningarna förvandlade till ve-rop. Jfr Upp.3:17,18.
Den som är fattig i anden, får däremot gripa den eviga rikedomen i Gud.
Denna består i syndernas förlåtelse,
Ef.I:7; Matt.9:2; 18:24--27, frid med
Gud, Rom.5:1; Ef.2:14, frid från
Gud, Joh.14:27, och evigt liv, Joh.3:
16; Rom.6:23; l.Joh.4:9; 5:11-13.
Jfr Rom.8:32.

3)

ras,

tV "1

fattig, behövande, hjälplös; part. av
rus, vara fattig, behövande el. hjälplös; i Pred.4:14 övers. i fattigdom.
Se Fattig 4.
4) ptöchos, 7T T W X 61.;
egendomslös, fattig, eländig; här
övers. som lever i fattigdom. Se: Arm
(adj.) 6, Fattig 9.
5) ptöcheia, 7T T W X e: f et
egendomslöshet, fattigdom; av: ptöchos, se 4.
FATTIGDOM
l skall f.en komma över dig Ords. 6:11
l de armas f. är deras olycka
10:15
l. F. får den s. ej vill veta av tuktan 13 :18
l skall f.en komma farande över
24:34
2 får f. till fyllest
28:19
l giv mig icke f.
30:8
3 född i f. inom den andres
Pred. 4:14
4 åt dem s.leva i f.
Rom. 15:26
5 mitt under deras djupa f, 2. Kor. 8:2
5 gm (J.) f, skullen bliva rika
8:9
5 känner din bedrövelse och f. Upp. 2:9
FATTNING

låten eder bringas ur Len

2. Tess. 2:2

FEBE
grek. trol. skinande, strålande. Församlingstjänarinna i Kenkrea. Av
Paulus blev hon anbefalld åt församlingen i Rom. Möjligen var det hon,
som överlämnade Romarbrevet. Rom.
16:1.
FEBER

skall hemsöka eder med f. 3. Mos. 26 :16
H.skall slå dig med f.
5. Mos. 28:22
svärmoder ligga sjuk i f.
Matt. 8:14
f.n lämnade henne
8:15
Simons svärmoder sjuk i f. Mark. 1:30
f.n lämnade (Simons svärmoder)
1:31
var ansatt aven svår f.
Luk. 4:38
(J.) näpste f.n
4:39
i går vid 7. timmen lämnade f.n Joh. 4:52
FEBERANFALL
sjuk i en magsjukdom med f. Apg.28:8
FEBERGLÖD
De skola förtäras av f.
f. foljer i hans spår

5. Mos.32:24
Hab.3:5

FEBERSJUK
drucko sig furstarna f.a

Hos. 7:5

FEG

de La skola få sin del

Upp. 21:8

FEJA

ett svärd har blivit f.t
Hes. 21:9
(svärdet) har blivit f.t
21:10
lämnat(svärdet) till att f.s
21:11
svärdet har blivit vässt och f.t
21:11
ett svärd är f.t for att slakta
21:28
finner det f.t och prytt
Matt. 12:44
finner (huset)f.t och prytt
Luk.11:25
FEJD

lågo i stor f.med Ammons
i f.med Aram-Naharaim

Dom. 12:2
Ps. 60:2

FEL
l) te~allul, ':> ") :l1'1

fattigdom, armod; av: rus, se 3. Se:
Armod 3.

oviss betydels~, - ~öjl. blandning (av
det svarta och det vita i ögat); bestänkande; fläck; av: bälal, blanda
samman, röra ihop; övergjuta, begjuta. Ordet förekommer endast i 3.Mos.
21:20.
2) dä~är rä', V ~ "1 ~ 1
ond el. dålig sak, något ont el. dåligt.
3) omskrivning.
4) mum, Dit:l
fläck, fel i fysisk el. etisk mening.
Jfr 5.Mos.17:1, övers. lyte; HV.4:7
fläck; 5.Mos.32:5 skam; Ords.9:7
smälek.
5) tåMlä, i1 ':> i1 1'1
misstag, fel; Te~ligt en annan förklaring: dårskap. Ordet förekommer endast i Job 4:18.
6) segägä, i1 ) ~
ouppsåtligt el. oavsiktligt fel; av:
sägäg, fela ouppsåtligt el. oavsiktligt.
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FATTIGDOM

l) res, tV' J
fattigdom, armod; av: rus, se 3.
2) ris,

0/

tV ' "}

Jfr 4.Mos.15:25, övers. ouppsåtlig
synd; 3.Mos.4:2,22; 4.Mos.35:11 bisgägä, övers. ouppsåtligen. Jfr Fela 2.
7) kä/:tas, tV [} ~
grundbet. bli mager el. tunn, bli
mindre, tvina bort; ~al end. i Ps.I09:
24, övers. förlora (sitt hull); här pi.
förneka; neka, vägra; ljuga; övers.
slå fel; jfr 3.Mos.19:11; l.Kon.13:18,
övers. ljuga. Se: Fela 4.
8) käzab, :l l :J
ljuga; ~al e;J. i Ps.116:11, övers.
vara lögnaktig; i Hab.2:3 pi. övers.
slå fel; jfr Jes.48: 11, övers. tryta;
Hes.13:19 ljuga.
9) säkol, ':> 'JtV
förlo~a sina Tnärmaste anhöriga, bh
barnlös; pi. röva barnen från någon,
göra barnlös; i Ma1.3:11 övers. slå
fel (om vinträd); jfr l.Mos.31:38,
övers. föda i otid. Se: Barn 8, Döda 2.
10) holokleros, ÖA 6 K A n p 0.1.;
ego som har en hel (arvs)lott; hel,
fullständig, felfri; i Jak.l:4 övers.
utan fel; av: holos, hel, och kleros,
se Arvslott 10. Jfr l.Tess.5:23, övers.
hel.
FEL
1 s.har f.påögat
3.Mos.21:20
2 s.har ngt lyte eller f.
5. Mos. 17:1
1.Sam.13:21
3 ngt f.med eggen
4 fanns icke ngt f. på hm
2. Sam. 14:25
Job 4:18
5 änglar måste han tillvita f.
6 f.s.beror av den s.har
Pred.10:5
10 att I ären fullkomliga, utan f. Jak. 1:4
FEL (slå fel)
7 vinet skall slå f. för dem
8 (synen) skall icke slå f.
7 olivträdets frukt slår f.
9 edra vinträd mer slå f.

Hos. 9:2
Hab.2:3
3:17
Mal. 3:11

FELA
l) /:tätä', ~ ~

Q

fela, göra fel; gå fel, gå vilse; synda;
i Dom.20: 16 hif. missa (ett mål). Jfr
~al i I.Mos.20:9, övers. försynda sig;
Ps.41:5 synda; hif. i l.Kon.16:2,
övers. komma att synda. Se: Falla 40.
2) segi'ä, i1~'jtV
ouppsåtligt Tel.·: oavsiktligt fel; av:
sägä, fela ouppsåtligt el. oavsiktligt,
i 3.Mos.4:13 övers. begå synd ouppsåtligen. Substantivet segi'ä förekommer end. i Ps.19:13, ordagrant: Vem
märker ouppsåtliga fel (synder)?
3) mä'al, ':> VD
förstulet (h~~ligt) tillgripa; handla
trolöst, vara otrogen. Jfr 3.Mos.6:2,
övers. begå en orättrådighet; 4.Mos.
5:12 vara otrogen; Jos.7:1; 22:20
trolöst förgripa sig på.
4) kä/:tas, tV n :J
bli mager el.-t~nn; pi. förneka; neka,
vägra; ljuga. Jes.59: 13 ordagrant:
Man syndar och ljuger mot Herren.
Se: Fel 7.
5) ptaiö, 7T T et f w
stöta emot, stappla, snubbla, falla.
Jfr Rom.ll:11, övers. stappla. Se:
Fall 27.
FELA
l träffa på håret utan att f. Dom. 20:16
2 märker själv huru ofta han f.r Ps.19:13

3
1
4
5
5
5

i domen f.r icke hs mun
Ords. 16:10
s. f.r kan fördärva mycket Pred. 9:18
hava vi f.t mot H.
Jes. 59:13
men f.r i ett, är han skyldig Jak. 2:10
I många stycken f. vi ju alla
3:2
om ngn icke f.r i sitt tal
3:2

FELFRI
1) tämim, D 't:l1'1

fullkomlig, hel; Toskadd, felfri, utan
lyte; av: tämam, fullfölja, avsluta,
fullkomna, göra hel. Ordet är ganska
ofta övers. ostrafflig, t.ex. l.Mos.6:9;
17:1; Jos.24:14.
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2) amömos, ~].J w].J o I.;
utan tadel, klanderfri, felfri; av: neg.
a- och mOrnos, tadel, klander. Jfr
övers. ostrafflig, t.ex. Ef.5 :27.
FELFRI
l f.tt årsgammalt lamm
2. Mos. 12:5
l 2 vädurar, f.a djur
29:1
1 taga ett f.tt djur av hanköna. Mos. 1:3
1 ett f.tt djur av hankön
1:10
l infor H,ansikte ett t.tt djur
3:1
1 därtill taga ett f.tt djur
3:6
l offra en f. ungtjur
4:3
l en bock, ett f.tt djur av haukön
4:23
l fOra fram en f. get
4:28
l fora fram ett t.tt djur av honkön
4:32
l åt H. till skuldoffer en f. vädur
5:15
1 av småboskapen en f. vädur
5:18
l en f. vädur av småboskapen
6:6
l och en vädur till brännoffer •• f.a 9:2
1 båda årsgamla och f.a
9:3
1 skall han taga 2 f.a lamm
14:10
l och ett f.tt lamm av honkön
14:10
1 offret skall vara ett f.tt handjur 22:19
22:21
1 skall de vara f.tt fOr att ·bliva
l offra ett f.tt årsgammalt lamm
23 :12
1 föra fram 7 f.a årsgamla lamm 23:18
1 ett f.tt lamm av haukön
4. Mos. 6:14
l ett f.tt lamm av honkön
6:14
1 och en f. vädur
6:14
1 skaffa fram en röd,f.ko
19:2
l 2 f.a lamm till brännoffer
28:3
l offra 2 årsgamla f.a lamm
28:9
1 7 årsgamla f.a lamm
28:11
1 f.a skola (offerdjuren) vara
28:19
1 f.a skola djuren vara
28:31
29:2
1 offra 7 årsgamla f.a lamm
29:8
1 f.a skola (offerdjuren) vara
29:13
1 f.a skola de vara
1 14 årsgamla f.a lamm
29:17
29:20
1 14 årsgamla f.a lamm
29 :23 ,26,29,3 2
l 7 årsgamla f.a lamm
29:36
l föra fram en f. bock
Hes. 43 :22
l skall du fora fram en f. ungtjur
43:23
1 och en f. vädur av småboskapen 43 :23
43:25
1 ungtjur och vädur, båda f.a
1 taga en f. ungtjur och rena
45:18
l 7 tjurar och 7 vädurar. alla f.a
45:23
1 brännoffret .. 6 f.a lamm
46:4
46:4
1 och en f. vädur
l frambära en f. ungtjur
46:6
l 6 lamm och en vädur, f.a
46:6
1 ett f.tt årsgammalt lamm
46 :13
2 (K.)ss.ett f.tt offer åt Gud Hebr. 9:14
2 blodet av ett f.tt lamm
l. Pet. 1:19

FELIX
lat. lycklig. Romersk landshövding
(prokurator) i Palestina 52-60 e.Kr.
Antonius Felix var ursprungligen slav
hos Antonia, kejsar Klaudius' moder.
Efter sin frigivning gifte han sig med
en sondotter till kejsar Marcus Antonius och drottning Kleopatra, vilket hjälpte honom till höga ställningar
i statens tjänst. Felix var känd för
sin grymhet. Tacitus berättar, att han
villkorligt utövade en konungs makt
men en slavs sinnelag. Under hans
regeringstid rådde mycken oro bland
judiska nationalister, jfr Apg.21:38.
När Paulus efter sammansvärjningen mot honom i Jerusalem hade blivit förd som fånge till Cesarea, landshövdingens residensstad, blev han
under närvaro a v sina judiska anklagare tagen i förhör av Felix, Apg.
24: l ff. Senare hade denne ett avsides
samtal med llPosteln tillsammans med
sin tredje hustru, Drusilla, dotter till
konung Herodes Agrippa I. Aposteln
fick då tillfälle att förkunna evangelium. Felix var emellertid mer intresserad av att få pengar av Paulus,
varför han flera gånger sände bud
efter honom. Då han inte lyckades i
sin avsikt och då han därtill ville
vinna judarnas tacksamhet, efterlämnade han aposteln bunden, när han
två år senare överlämnade sitt ämbete till Porcius Festus, 24:24--28.
FELIX
fOras till landshövdingen F.
Apg.
hälsar den ädle landshövdingen F.
genom din försorg, ädle F.
F. uppsköt målet och sade
infann sig F.
blev F. förskräckt och sade
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23 :24
23 :26
24:3
24:22
24:24
24:25

fick F. till efterträdare
eftersom F •. ville göra •• bevAgna
F.har här lämnat efter sig

24:27
24:27
25:14

FEM

1.Mos.14:9; 18:28; 43:34; 45:6,11,22; 47:
2; 2.Mos.22:1; 26:3,9,26,27,37; 27:1,18;
36:10,16,31,32,38; 38:1,18; 3.Mos.26:6;
27:5,6; 4.Mos.3:47; 7:17,23,29,35,41,47,53,
59,65,71,77,83; 11:19; 18:16; 31:8; Jos.I0:
5,16,17,22,23,26; 13:3; Dom.3:3; 18:2,7,14,
17,18; l.Sam.6:4,16,18; 17:40; 21:3; 25:18,
42; 2.Sam.4:4; 21:8; I.Kon.6:6,10,24; 7:16,
23, 39,49; 2.Kon.6:25; 7:13; 13:19; 25:19;
l.Krön.2:4,6; 3:20; 4:32; 7:3,7; 11:23;
2.Krön.3:11,12; 3:15; 4:2,6,7,8; 6:13; Jes.
17:6; 19:18; 30:17; Jer.52:22; Hes.4O:7,30,
48; 41:2,9,11,12; Matt.14:17,19; 16:9; 25:
2,15,16,20; Mark.6:38,41; 8:19; Luk.l:24;
9:13,16, 12:6,52; 14:19; 16:28; 19:18,19;
Joh.4:18; 5:2; 6:9,13; Apg.24:1; I.Kor.
14:19; 2.Kor.11:24; Upp.9:5,lO; 17:10.
FEM HUNDRA

l.Mos.5:32; 11:11; 2.Mos.30:23,24; l.Krön.
4:42; 2.Krön.35:9; Est.9:6,12; Job 1:3;
Hes.42:10,1'1,18,19,20; 45:2; Luk.7:41; 1.
Kor.15:6.
530: Neh.7:70.
550: l.Kon.9:23.
595: I.Mos.5:30.

FEMICIEN
grek. phoinike, möjl. palmIand. Den
smala, 20 mil långa kustremsan mellan floden Eleuterus (nuv. Nahr eIKebir) i norr och berget Karmel i
söder, Medelhavet i väster och Libanon i öster. Här låg en rad handelsoch sjöfartsstäder, av vilka Tyrus och
Sidon är de mest kända, men nämnas
kan även Sarefat (nuv. Sarafend),
Gebal (Bybios), Berytos (Beirut) och
Ugarit (Ras Shamra). I Egyptens
historia omtalas Fenicien redan under
hyksostiden (1700-talet f.Kr.), och
farao Thotmes III (ca 1482-1450)
hävdar, att han erövrade landet. I
Amarnabreven (från 1400-talet) finns
en hel del' uppgifter angående Fenicien.
Fenicierna var ursprungligen semiter, som enligt Herodotus kom från
områdena kring Persiska viken. De

FEMHUNDRADE

4.Mos.31:28
FEM HUNDRA TUSEN

2.Sam.24:9; 2.Krön.13:17.
FEMKANT

hade formen aven f.

l. Kon.

6:31

FEMTE

I.Mos.l:23; 30:17; 3.Mos.19:25; 4.Mos.
7:36; 29:26; 33:38; Jos.19:24; Dom.19:8;
2.Sam.3:4; I.Kon.14:25; 2.Kon.8:16; 25:8;
l.Krön.2:14; 3:3; 8:2; 12:10; 24:9; 25:12;
26:3,4; 27:8; 2.Krön.12:2; Esr.7:8,9; Neh.
6:5; Jer.l:3; 28:1; 36:9; 52:12; Hes.l:l,2;
8:1; 20:1; 33:21; Sak.7:3,5; 8:19; Apg.
20:6; Upp.6:9; 9:1; 16:10; 21:20.

Feniciskt handelsskep.

det s.har f.or fån l äta
3.Mos.ll:9
allt det s.lcke har f.or och fjäll
11:10
det I vattnet, s.lcke har f.or
11:12
har f.or och fjäll fån l äta 5. Mos. 14:9
Intet s.lcke har f.or och fjäll
14:10

bosatte sig först i Kanaan men blev
efterhand undanträngda i nordvästlig
riktning mot' havet. Emellertid fortsatte de att kalla sig kananeer och
sitt nya landområde Kanaan, en benämning som även G.T. stundom har
använt på Fenicien, Jes.23:11; Ob.v.20.
Feniciernas språk var en kananeisk
dialekt, närbesläktad med hebreiskan
och moabitiskan och med en bokstavsskrift som påminde om hebreiskans. Deras religion, som senare tiders fynd i Ras Shamra har kastat
nytt ljus över, var av västsemetiskkananeiskt slag. Fenicierna dyrkade
skapelseguden El, hans son Baal, även
kallad Aliyan Baal, .den starke herren., och himladrottningen Asherat
(Anat). Därtill dyrkade de en rad
andra gudar, av vilka flera hade införts från Egypten och AssyrienBabylonien. Deras gudomar utövade
tidvis starkt inflytande på Israel, vilket ledde till folkets avfall från dyrkan av den ende, sanne Guden, t.ex.
i Nordriket under konung Ahabs tid,
vilkens gemål, drottning Isebel, var
en fenicisk konungadotter, l.Kon.
16-19.
Feniciernas grannskap med havet
gjorde dem till en utpräglad handelsoch sjöfartsnation. Deras skepp färdades vida omkring i Medelhavet och
de påstås t.o.m. ha kommit så långt
som till Britannien. Härigenom grundlade fenicierna ett kolonialvälde med
centra på Cypern, Sicilien, Malta och
i Nord-Afrika, där de anlade staden
Kartago. Med länderna i Främre
Orienten drev de en utsträckt transithandel. De sålde även egna produkter, såsom ceder- och cypressträ från
Libanons skogar samt industriprodukter. Fenicien vad vida känt för sin
textil- och glastillverkning samt sina
purpurfärgerier.
Medan de stora städerna under
lång tid hade utgjort självständiga
konungariken, konsoliderades Fenicien till en enhetlig stat under domartiden i Israel; det lyckades aldrig för
israeliterna att erövra landet. Däremot invaderades det efterhand av arameer, varvid det feniciska språket
blev starkt uppblandat med arameiskan. Sin självständighet behöll
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FEMTEDEL

l.Mos.4l:34; 47:24,26; 3.Mos.5:16; 6:5;
22:14; 27:13,15,19,27,31; 4.Mos.5:7.
FEMTIO

I.Mos.6:15; 18:24,26,28; 2.Mos.18:21,25; 2.
Mos.26:5,6,10,11; 27:12,13,18; 36:12,13,17,
18; 38:12,13; 3.Mos.23:16; 27:3,16; 4.Mos.
4:3,23,30,35,39,43,47; 8:25; 5.Mos.l:15; 22:
29; Jos.7:21; 2.Sam.15:1; 24:24; I.Kon.
1:5; 7:2,6; 18:4,13; 2.Kon.l:9,10,11,12,13,
14; 2:7,16,17; 13:7; 15:20,25; 2.Krön.3:9;
Esr.8:6; Neh.7:70; Est.5:14; 7:9; Hes.40:
15,21,25,29,33,36; 42:2,7,8; 45:2; Hagg.2:
17; Mark.6:4O; Luk.7:41; 9:14; 16:6; Joh.
8:57.
52: 2.Kon.15:2; 2.Krön.26:3; Esr.2:29;
Neh.6:15; 7:33.
55: 2.Kon.21:1; 2.Krön.33:1.
56: Esr.2:22.
FEMTIOANDRA

2.Kon.15:27.
FEMTIONDE

3.Mos.25:10,11;
15:23.

4.Mos.31:30,47;

2.Kon.

FEMTIO TUSEN

1.Sam.6:19; I.Krön.5:21; 12:33; Apg.
19:19.
52700: 4.Mos.26:34.
53400: 4.Mos.l:43; 2:30; 26:47.
54400: 4.Mos.l:29; 2:6.
57400: 4.Mos.l:al; 2:8.
59300: 4.Mos.l:23; 2:13.
FEMTON

l.Mos.7:20; 2.Mos.27:14,15; 38:14; 3.Mos.
27:7; 2.Sam.9:10; 19:17; l.Kon.7:3; 2.
Kon.14:17; 20:6; 2.Krön.25:25; Hes.45:12;
38:5; Hos.3:2; Joh.11:18; Apg.27:28;
Gal.1:18.
FEMTONDE

2.Mos.16:1; 3.Mos.23:6,34,39; 4.Mos.28:17;
29:12; 33:3; l.Kon.12:32,33; 2.Kon.14:23;
l.Krön.24:14; 25:22; 2.Krön.15:10; Est.
9:18,21; Hes.32:17; 45:25; Luk.3:1.
FEMTON TUSEN

Dom.8:10.
FEM TUSEN

Jos.8:12; Dom.20:45; I.Sam.17:5; l.Krön.
29:7; 2.Krön.35:9; Esr.2:69; Hes.45:6; 48:
15: Matt.14:21; 16:9; Mark.6:44; 8:19;
Luk.9:14; Joh.6:10; Apg.4:4.
5400: Esr.l:11.
FENA

dock Fenicien fram till 7. århundradet f.Kr., då det kom under assyriskt
välde. År 605 bröts Assyriens makt
av det nybabyloniska riket, som gjorde Fenicien till en vasallstat. Det
säges, att först efter tretton års belägring lyckades Nebukadnessar III
intaga Tyrus (573). När även det nybabyloniska rikets makttid var tillända, kom Fenicien under persiskt
välde (538), därefter erövrades det
av grekerna under Alexander den
stores tid och slutligen av romarna
(64 f.Kr.).
Upprepade gånger nämnes Fenicien
i den bibliska historien. Konung
Hiram i Tyrus stod i vänskapligt förhållande till David och Salomo, och
sistnämnde konung försåg han med
ceder- och cypressträ från Libanon
till dennes tempelbygge, l.Kon.5.
Koppararbetena i templet utfördes av
kopparsmeden Hiram från Tyrus, 7:
13 ff. Profeten Elias uppehöll sig en
tid hos en änka iSarefat, 17:9 ff.
- Under sina vandringar kom Jesus
och hans lärjungar en gång till Tyrus'
område, där han helade dottern till
en grekisk kvinna av syrofenicisk härkomst, Mark.7:24 ff., jfr Matt.1S:22.
När de första kristna i Jerusalem
blev förföljda och kringspridda efter
mordet på Stefanus, kom några av
dem även till Fenicien, Apg.1l:19. På
väg till apostlarnötet i Jerusalem fårdades Paulus och Bamabas igenom
landet, 15:3, och på hemväg från sin
tredje missionsresa uppehöll Paulus
sig i sju dagar hos kristna i Tyrus,
21:2 ff.
FENlCIEN
Apg, 11:19
drogo omkring ända till F.
15:3
fora gm F. och Samarien
21:2
skepp,s.skulle fara över till F.

nice, Apg.2S-26. - Festus dog i Palestina efter endast två års regering.
FESTUll
efterträdare Porclus F.
.Apg.24:27
efter det att F. tillträtt
26:1
anhöllo (judarna) hos F.
25:3
F. svarade då att Paulus hölls
25:4
F. ville göra judarna bevågna
25:9
Sedan F .hade överlagt
25:12
hälsade på hos F.
25:13
framlade F. Paulus' sak
25:14
sade Agrlppa till F.
25:22
på F.' befallning blev Paulus
25:23
Då sade F. :•• lsen här
25:24
26:24
utropade F. : Du är från dina
26:25
icke från mina sinnen, ädle F.
Agrippa sade till F.
26:32

Fn

såg 7 kor, vackra och f.a 1. Mos.41:2
äto upp de 7 vackra och f.a korna 41:4
jag såg 7 kor, f.och vackra
41:18
äto upp de 7 första, f.a korna
41:20
det f.a av högtidsoffer
2. Mos. 23:18
om (landet) är f.t
4. Mos. 13:21
äta och bliva mätta och f.a 5. Mos.31:20
därtill f.aste märg av vete
32:14
Då blev Jesurun f.och Istadig
32:15
du blev f. och tjock
32:15
Eglon var en mycket f. man Dom. 3:17
innan man förbränt det f.a 1.Sam. 2:15
skall man nu förbränna det f.a
2:16
hörsamhet bättre än det f.a av
15:22
de funno f.t och gott bete 1. Krön. 4:40
(l.) äto och bleve f.a
Neh. 9:25
Job 36:16
bord fullsatt med f.a rätter
Brännoffer av f.a får
Ps. 66:15
sjukdom i ha f.a kropp
Jes. 10:16
Jakobs f.a kropp bliver mager
17:4
25:6
gästabud med f.a rätter
ja, med f.a rätter
25:6
förnöja eder med f.a rätter
55:2
hava blivit f.a och skinande Jer. 5:27
vederkvicka med f.a rätter
31:14
Hes. 34:3
l stället äten l upp det f.a
f.t bete skola de hava på l. berg
34:14
det f.a skall jag förgöra
34:16
34 :20
döma mellan de f.a fåren och
gm dem bliver hs andel så f. Hab.1:16
Sak. 11 :16
utan äter köttet av de f.a
FETMA

-fenicisk
syrofenicisk Mark.7:26

FENIX
grek. purpur el. palmträd. En hamnstad på Kretas sydkust. Under Paulus'
resa till Rom planlade man att övervintra här, men på grund av storm
blev detta omöjligt. Stadens nuvarande namn är Loutro. Apg.27:12.

gtve dig Gud av jordens f. 1. Mos. 27:28
(Isak:) fjärran ifrån jordens f.
27:39
l skolen få äta av landets f.
45:18
Från Aser kommer f., hm till mat 49:20
Skulle jag avstå från min f. Dom. 9:9
han höljde sitt ansikte med f. Job 15:27
Ps. 65:12
dina spår drypa av f.
Ur f.skåda deras ögon fram
73:7
Jes. 10:27
oket brista för f.s skull

-fett

FETT

leverfett 3 .Mos.3:4

FEST

Se även: Bröllop, festdag, glädje,
gästabud, högtid, högtidståg, sång,
spel.
-fest
nyårsfest 3.Mos.23:24
sorgefest l.Mos.SO:10
FEST
Medan konungen håller sin f. HV. 1:12
utlysta f .er kan Jag Icke lida Jes. 1:13
frambära bränncffer på f.erna Hes.45:17
46:11
vid f.er skall spisoffret utgöras
göra slut på hennes f.er
Hos. 2:11
J ag hatar edra f .er
Am. 5:21

Fett

FESTUS
lat. festlig, högtidlig. Porcius Festus
efterföljde år 60 e.Kr. Antonius Felix
som landshövding (prokurator) i Palestina. Han tillhörde en gammal senatorsläkt och var i motsats till sin
föregångare en plik~trogen och rättsinnig man. När han tillträdde sitt
ämbete, satt Paulus i fångelse i Cesarea. Festus sammankallade därför
apostelns anklagare, och då han gärna
ville vinna judarnas tacksamhet, antydde han ett nytt förhör i Jerusalem,
något som aposteln förhindrade genom att vädja till kejsaren. På Festus'
befallning fick Paulus några dagar
senare försvara sig inför konung
Agrippa II och dennes syster Ber-

Fett ansågs som särskilt värdefullt,
inte minst gällde detta vid offerkulten. Se: Offer, Offrande i G.T.
FETT
sin gåva av djurens f.
1. Mos. 4:4
det f. s.omsluter Inälvorna 2. Mos. 29:13
njurarna med det f.
29:13
du skall taga f.et av väduren
29:22
och det f.s.omsluter inälvorna
29:22
bäda njurarna med f.et på dem
29:22
det f.s.omsluter inälvorna 3. Mos. 3:3
allt f. s. sitter på inälvorna
3:3
det f.B.sitter på dem invid länderna 3:4
3:9
ss.eldsoffer ät H.offra dess f.
3:9
det f. s. omsluter inälvorna
allt det f.s.sitter på inälvorna
3:9
3:10
njurarna med det f. s. sitter på
offra det f.s.omsluter inälvorna
3:14
och det f.s.sitter på Inälvorna
3:14
3:15
njurarna med det f.s.sitter på
3:16
Allt f.et skall tillhöra H.
3 :17
intet f. skolen lidrtära
syndofferstjurens f. skall han taga 4:8
4:8
det f.s.omsluter inälvorna
och det f.s.sltter på inälvorna
4:8
njurarna med det f:s.sltter på dem 4:9
allt tjurens f.skall han taga ut
4:19
4:26
allt f.et skall han förbränna
ss.det sker med tackofferdjureta f. 4:26
allt f.et skall han taga ut
4:31
på samma sätt s. f.et tages ut ur
4:31
4:35
allt f.et skall han taga ut
4:35
på samma sätt s. f.et tages ut
7:3
Och allt dess f. skall man offra
svansen och det f.s.omsluter
7:3
njurarna med det f.s.sltter på
7:4
7:23
Intet f.av fäkreatur skolen l äta
F.et av ett självdött djur
7:24

1339

1340

FESTDAG

högtidadag kommer, en H.f.

Hos. 9:5

FeHstycke-Fiende
s. äter f.et av något djur
7:25
f.et jämte bringan skall han bära
7:30
prästen skall förbränna f.et
7:31
offrar tackoffrets blod och f.et
7:33
allt det f. s. satt pä inälvorns
8:16
och bäda njurarns med f.et pä dem 8:16
(Mose)tog f.et, svansen och allt
f.s.satt pä Inälvorna och
bäda njurarna med f.et pä dem
8:25
syndoffersdjurets f. förbrände han 9:10
f.et av syndoffersdjuret förbrände 16:25
förbränna f.et till en välbehaglig
17:6
deras f.skall du förbränna 4.Mos.18:17
f.av lamm fick du ock
5. Mos.32:14
de s. åto deras slaktoffers f.
32:38
klingan omslöts av f.et
Dom. 3:22
Min själ mättad ss.av f.
Ps. 63:6
hjärtan äro okänsliga ss. f.
119:70
Jag är mätt på gödkalvars f. Jes. 1:11
ett svärd har H., det är dränkt I f. 34:6
i f. från vädurars njurar
34:6
deras jord bliver dränkt i f.
34:7
mättat mig med dins slaktoffers f. 43:24
l fä äta eder mätta av f.
Hes. 39:19
framburen min spis, f.och blod
44:7
att offra ät mig f. och blod
44:15

till. Verbet förekommer för övrigt
endast i part., se 1.
3) utf. ord.
Jes.27:7, se Dräpa 4. Sak.9:15 ordagrant: de skola dricka och larma
såsom [av] vin.
4) säne', X fru
hata, hysa ~t; här ~l el. pi. part.,
en som hatar, fiende. Jfr 5.Mos.12:31;
Dom.14:16, övers. hata.
5) Ifäm, Ol~
en som står upp (mot någon), motståndare; part. av I!:um, stå; stå upp.
Jfr 2.Mos.15:7; 2.Sam.22:40, övers.
motståndare.
6) milbämä, il~ Q~~
strid, krig; här övers. fiender, fienden;
av: lälJam, strida, kriga. Jfr Begynna 9.
7) 'är, ., ~
motståndare, ovän, fiende; liktydigt
med ~ar, se 10.
8) 'is milMmo!, n i t.:l ~ t;I tV' ~
ordagrant: striders man; 'en man som
strider; 'is, man; milIJamo!, plur. av
milIJärnä, se 6.
9) märtu}, ., J ~
sätta sig upp emot, vara gensträvig,
göra uppror, avfalla; i Job 24:13 part.
plur. övers. fiender. Jfr Jos.22:29;
Hes.20:38, övers. sätta sig upp emot.
Se: Avfalla l, Avfällig 8.
10) ~ar, ., ~
motståndare, ovän, fiende; av: ~ärar,
se Fiendskap 2. Jfr 5.Mos.32:43;
Klag.1:5, övers. ovän.
11) sin'ä, il X 3ru
hat; av: sän;', :s~ 4. I Hes.23:29 står
bilsin'ä, i hat, övers. såsom fiender.
Jfr sin'ä i 2.Sam.13:15, övers. motvilja; Pred.9:1 hat.
12) 'är, ., 11
aram. = h~br. 'är, se 7.
13) echthr6s, l X e p 6 ~
förhatlig, hatisk, fientlig; fiende,
ovän; av: echthos, hat. Jfr Rom.ll:28,
övers. ovän.
14) enantios, ~ \I a. \I T 1:" o ~
som är emot, som befinner sig mitt
emot; som står emot, fientlig. Jfr
Mark.6:48, övers. emot; Apg.28:17
mot.

ovän, fiende; part. av 'äja~, se 2.
2) 'äjab, ::l ' X
vara f~ntlig~ vara fiende; i 2.Mos.
23:22 med 'ä!-, övers. bliva en fiende

FIENDE
3 (Abram) förföljde f.rns 1.Mos.14:14
1 intaga slns f.rs portar
22:17
4 avkomlingar Intaga f.rs portar 24:60
1 skall vara pä dins f.rs nscke
49:8
4 förens sig med våra f.r 2. Mos. 1:10
1 din högra hand,H.,krossar f.n 15:6
1 F.n sade: Jag vill förfölja dem 15:9
23:4
1 träffar pä din f,s oxe
2,1 skall jag bliva f. till dins f.r
23 :22
23:27
1 driva dins f.r pä flykten
5 skadeglädje för deras f.r
32:25
3.Mos.26:7
1 jaga edra f.r framför
1 edra r.r skola flllla för n1ird
26:8
1 ty edra f.r skola äta den
26 :16
26:17
1 l skolen bliva slagna av f.r
1 att edra f.r skola häpns däröver 26:32
1 l ären i edra f.rs land
26:34
1 försagda hjärtan i f.rs länder
26:36
26:37
1 icke hälla ständ mot edra f.r
26:38
1 edra f.rs land skall förtära
26:39
1 försmäkta i edra f.rs land
1 föra dem bort i deras f.rs land 26:41
1 medan de äro i sins f.rs land
26:44
1 frälata ifrån edra f.r
4. Mos. 10:9
1 mä dins f.r varda försklngrade 10:35
3 huatrur •• bliva f.ns byte
14:3
14:31
3 att de skulle bliva f.ns byte
14:42
1 icke bliva slagna av edra f.r
23:11
1 förbanna mins f.r
24:10
1 att förbanna mins f.r
1 till besittning slns f.rs länder
24:18
32:21
1 fördrivit sins f.r för sig
35:23
1 utan att han var ha f.
5. Mos. 1:39
3 att de skulle bliva f.ns
1 icke mån bliva slagna av edra f.r 1:42
6:19
1 driver undan för dig alla f.r
1 ro för alla edra f.r runt omkrlng12:10
1 dragen ut i krig mot dins f.r
20:1
1 gä i strid mot edra f.r
20:3

1 strida för eder mot edra f.r
20:4
1 läter dig taga från dins f.r
20:14
1 drager ut i krig mot dins f.r
21:10
'l När du drager ut mot dins f.r
23:9
23 :14
1 giva dins f.r i ditt väld
25:19
1 ro för alla dins f.r
1 När dins f.r resa sig upp
28:7
28:25
1 bliva slagen av dins f.r
28:31
1 komma i dins f.rs väld
1 skall du fä tjäna f.r
28:48
1 skall din f.försätta dig
28:53
1 I nöd•• skall din f. försätta dig 28:55
1 l nöd •• skall din f. försätta dig 28:57
28:68
1 eder till salu ät edra f.r
1 dessa förbannelser pä dins f.r 30:7
1 deras f.r •• välla mig grämelse 32:27
1 våra f.r kunna själva döma
32:31
4 Krossa länderns •• pä ha f.r
33:11
1 Han förjagade f.rns för dig
33 :27
1 dins f.r skola visa underdånigh. 33 :29
Jos. 7:8
1 tagit till flykten för f.r
1 l. barn icke stä emot sins f.r
7 :12
1 taga till flykten för sins f.r
7 :12
1 icke kunna stä emot dins f.r
7 :13
1 folket tagit hämnd pä slns f.r
10:13
1 l andra •• förföljen edra f.r
10:19
1 så skall H. göra med alla f.r
10:25
1 ingen av deras f.r kunde stå
21:44
1 H.gav deras f.r i deras hand
21:44
22:8
1 skiften så bytet från edra f.r
1 låtit l. fä ro för alla dess f.r
23:1
1 icke mer kunde stä emot f.rDom.2:14
1 H.har givit edra f.r
'
3:28
1 Sä mä alla dins f.r förgäs
5:31
1 H. skaffat dig hämnd på dins f.r 11:36
1 givit vår f. Simson I vår hand
16:23
1 gud har givit vår f. i vår hand
16:24
6 f.rns hunno upp dem
20:42
1 uppläten mot mins f.r
1.Sam. 2:1
1 tagit hämnd pä mins f.r
14:24
1 bytet s.de tagit från sins f.r
14:30
1 förde han krig mot alla sins f.r 14:47
1 hämnd mä tagas på kon. f.r
18:25
1 al blev Saul Davids f.
18:29
19:17
1 Varför har du •• släppt min f.
1 H; tagit bort alla Davids f.r
20:15
1 H. utkrävde sedan av Davids f.r 20:16
1 Jag vill giva din f.1 din hand
24:5
1 när ngn träffar pä sin f.
24:20
1 Gud mä straffa Davids f.r
25:22
1 må det nu gä dins f.r
25:26
25:29
1 dins f.rs liv mä han lägga
26:8
1 överlämnst din f.i din hand
28:16
7 dä nu H. blivit din f.
29:8
1 strida mot min herre kon. f.r
30:26
1 skänk•• av bytet från H.f.r
1 här är •• din f.s huvud
2. Sam. 4:8
5:20
1 H. har brutit ned mins f.r
1 fä ro för alla hans f.r
7:1
1 utrotat alla dins f.r för dig
7:9
7:11
1 läta dig få ro för alla dins f.r
8 Hadadeser hade varit Tois f.
8:10
6 f.r bäde framför sig och bakom 10:9
1 har kommit H.f.r att förakta hm 12:14
1 gä med min herre konungens f.r 18:32
1 från mins f.r bliver jag frälst
22:4
1 (H.) räddade mig från min f.
22:18
22:38
1 Jag förföljde mins f.r
1 Mins f.r drev du pä flykten
22:41
22:49
1 s.fört mig ut från mins f.r
1 bett om dins f.rs liv
1. Kon. 3:11
3 f.rns runt omkring ansatte hm
5:3
1 l. bliver slaget aven f.
8:33
1 om f.n tränger folket i det land 8:37
1 drager ut till strid mot sin f.
8:44
8:46
1 giver dem i f.ns väld
1 för dem bort till f.ns land
8 :46
8:48
1 omvända sig •• i sins f.rs land
21:20
1 funntt mig, du min f.
1 byte för alla sins f.r
2. Kon. 21:14
1 Gud har brutit ned f.r 1. Krön. 14:11
1 utrotat alla dins f.r för dig
17:8
1 (H.) skall kuva alla dins f.r
17:10
8 Hadareser hade varit Tous f.
18:10
6 f.r bäde framför sig och bakom 19:10
1 undkomma dins f.rs svärd
21:12
22:9
1 fä fred med alla sins f.r
1 l. bliver slaget av en,f. 2.Krön. 6:4
1 om f.rns tränga folket
6:28
1 drager ut till strid mot sins f.r 6:34
1 (H.) giver dem i f.ns väld
6:36
6 (Juda) hade f.r bäde framför sig 13:14
20:24
3 vände sig mot f.rnss hop
1 vad s. hade skett med deras f.r 20:27
1 H. hade stritt mot l. f.r
20:29
1 läta dig komma pä fall gm f.n
25:8
1 krigahär •• kon.hjälp mot f.n
26:13
1 ryttare att hjälps mot f.r Esr. 8:22
1 räddade oss undan f.r
8:31
1 Sedan våra f.r fätt förnimma Neh.4:15
1 att våra f.r, hedningarns
5:9
6:1
1 våra övriga f.r hörde
1 När nu alla vua f.r börde
6:16
Est. 8:13
1 den dagen hämnas pol f.r
9:1
1 judarnas f.r hade hoppata
1 nederlag överallt bland sins f.r 9:5
1 judarns•• skaffade sig ro för f.r 9:16

1 judarna fätt ro för slns f.r
9:22
1 aktar mig ss. din f.
Job 13:24
9 Andra hava blivit f.r till ljuset 24:13
1 ss. ogudaktig mä min f. stä där 27:7
30:21
3 förvandlas till en grym f.
4 jag glatt mig ät min f,s ofärd
31:29
1 han aktar mig ss. sin f.
33:10
1 (H.) slu alla mins f.r
Ps. 3:8
1 Alla mins f.r •• komma pä skam 6:11
7:6
1 sä förfölje f.n min själ
1 makt •• att nedsIl f.n
8:3
1 Ty mins f.r vika tillbaka
9:4
1 F .rns äro nedgjorda, utrotade
9fT
1 Huru länge skall min f.förhäva 13:3
1 att min f.icke mä säga
13:5
1 från mins f.r bliver jag frälst 18:4
1 (H.) räddade mig från min f.
18:18
1 förföljde mins f.r och hann upp 18:38
18:41
1 Mins f.r drev du pä flykten
18':49
1 du s.har befriat mig från f.r
1 Din hand skall nä alla dins f.r
21:9
25:2
1 lät icke mins f.r fröjda sig
25:19
1 att mins f.r äro sä många
1 falla,mins motståndare och f.r 27:2
27:6
1 resa sig över mins f.r
1 Icke lätlt mins f.r glädja sig
30:2
1 s. utan skäl äro mins f.r
35:19
1 H. f.r äro ss. ängarnas prakt
37:20
1 mins f.r fä leva och äro mäktlga38:20
1 överlämns hm ät hs f.rs vilja
41:3
1 Mins f.r tala vad ont är
41:6
41:12
1 att mln f. icke får jubla
1 gä sörjande, trängd av f.r
42:10
1 gä sörjande, trängd av f.r
43:2
1 när jag ser f.n och hämndgirige 44:17
1 konungens f.r träffas i hjärtat 45:6
1 öga får se med lust pä mins f.r 54:9
1 vid f.ns rop
55:4
55:13
1 icke en f. s. smädar mig
1 Sä mäste mins f.r vika
56:10
1 Rädda mig, min Gud,från f.r
59:2
1 ett starkt torn mot f.n
61:4
64:2
1 ty f.n förskräcker mig
1 visa dins f.r dig underdånighet 66:3
1 ha f.r varda förskingrade
68:2
1 Gud sönderkrossar f.rs huvuden 68:22
68:24
1 hundars tunga fä del av f.rns
69:5
1 de s. äro mins f.r utan skäl
1 befria mig för mins f.rs skull 69:19
1 mins f.r säga sä om mig
71:10
1 (konungens) f.r slicke stoftet
72:9
74:3
1 allt har ju f.n fördärvat
1 skall f.n •• förakta ditt namn
74:10
1 tänk pi, huru f.n smädar H.
74:18
78:53
1 (l.) f.r övertäcktes av havet
1 våra f.r bespotta oss
80:7
1 skulle jag snsrt kuva deras f.r 81:15
1 Ty se,dins f.r larma
83:3
1 förströdde du dins f.r
89:11
89:23
1 Ingen f. skall komma över hm
1 berett alla (Davids) f.r glädje
89:43
89:52
1 tänk pä huru dins f.r smäda
1 se,dins f.r, H., se,dins f.r
92:10
1 Hela dagen smäda mig f.r
102:9
1 Deras f.r trängde dem
106:42
1 dins f.r dig till en fotapall
110:1
1 du skall härska mitt ibland f.r 110:2
1 Visare än mins f.r äro
119:98
1 när de mot f.r föra sin talan
127:5
1 (Davids) f.r skall jag kläda i
132:18
1 din hand värn mot f.rs vrede 138:7
139:22
1 mins f.r hava de blivit
1 Se,f.n förföljer min själ
143:3
143:9
1 Rädda mig från mins f.r,H.
143 :12
1 Utrota mins f.r för din nåds
1 gör ha f.r till ha vänner Ords. 16:7
1 Gläd dig icke,när din f.faller
24:17
26:24
4 En f. förställer sig i sitt tal
1 Jag vill hämnss på mins f.r Jes. 1:24
9:11
1 H. uppeggar deras f.r
3 s.deras dräpta f.r blevo dräpta 27:7
28:6
6 dem s.driva f.n pä porten
42:13
1 visar sin makt mot sins f.r
59:18
1 och över sins f.r lönen
10 f.n bryter fram lik en ström
59:19
1 din säd till mat ät dins f.r
62:8
63:10
1 förvandlades han till deras f.
1 när H. vedergäller sins f.r
66:6
66:14
1 ogunst kommer över (H.)f.r
1 ty f.n bär svärd
Jer. 6:25
1 till pris ät deras f.rs svärd
15:9
1 dins f.r komma och bönfalla
15:11
1 dins f.r föra dig in i ett land
15:i4
11äta dig tjäna dins f.r
17:4
1 förskingra dem, när f.n kommer 18:17
19:7
1 läta dem falla för f.rs svärd
19:9
1 l sädan nöd •• gm slns f.r
20:4
1 falla för slns f.rs svärd
1 ss. man slår en f.
30:14
1 tillbaka från sins f.rs land
31:16
44:30
1 hand, hans s. var hans f.
1 elamiterns förfärade för f.r
49:37
Klag. 1:2
1 hennes närmaste •• f.r
1:5
1 för (Sions)f.r går allt väl
1:9
1 ty f.n förhäver sig
1 ty f.n har blivit mig övermäktig 1:16
1:21
1 mins f.r höra om min olycka
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FETTSTYCKE

förbränna f.ns av tackoffret 3. Mos. 6:12
8:26
en tunnkaka och lade pä f.ns
f.na av tjuren
9:19
dessa f.n lade de pä brlngorns
9:20
(Aron) förbrände f.na pä altaret
9:20
eld förtärde f.na pä altaret
9:24
eldsoffren - f.ns - skola
10:15
offrade f.na av tackoffret
1.Kon. 8:64
och f.ns av tackoffret
8:64
offrade f.ns av tackoffret 2.Krön. 7:7
icke kunde rymma f.ns
7fT
kommo f.na ifrån tackoffren
29:35
35:14
att offra brännoffret och f.ns

FIENDE

Se även: Ovän, motståndare, vedersakare, förföljare, fiendehand, fiendehär, fiendskap, djävul.
-fiende

dödsfiender Ps.17:9
Fiende

Ordet fiende (resp. ovän) förekommer i Bibeln i olika relationer. Det
används om en motståndare i allmänhet, 4.Mos.35:23; 2.Sam.1O:9; Rom.
12:20, om motståndare till den fromme, Ps.7:6; 18:18, till Guds folk, 2.
Mos.15:6,9; Ps.106:10, till Gud själv,
Ps.ll0:1-2; Matt.13:28; FiI.3:18; Jak.
4:4. Döden kaUas den siste bland
Kristi fiender, l.Kor.15:26.
Fiender

Guds hjälp mot fiender
Beskydd mot fiender, Ps.61:4. Befrielse från fiender, l.Sam.12:11; Ps.
18:49.
Hur behandla fiender
Älska dem, Matt.5:44. Bedja för
dem, Matt.5:44; Luk.23:34; Apg.7:
60. Hjälpa dem, Ords.25:21; Rom.
12:20. övervinna dem med godhet,
jfr l.Sam.26:21; Rom.12:21.
Vi skall icke
Glädja oss över deras olycka, Job
31:29, eller över deras fall, Ords.
24:17. önska deras död, l.Kon.3:11;
Job 31:30.
Bön om befrielse från fiender
l.Sam.12:1O; Ps.17:8-9; 59:2; 64:2.
Tre stora fiender
1) Köttet - inuti oss, Ga1.5: 17.
2) Världen - runt omkring oss, Jak.
4:4. 3) Djävulen - över oss, Ef.6:
11-12.
Fiender
1) Till ljuset, Job 24:13. 2) Till
Kristi kors, Fil. 3: 18. 3) Till Gud,
Jak.4:4.
FIENDE

1) 'oje~, :1.:·X

n

Fiende-Fikon
l högra hand tillbaka , när f .n kom 2:3
2:4
l (H.) spände s in båge ss. en f.
2:5
1 H. kom s s. en f. o ch fördärvade
l f.r spärra upp munne n emot dig 2:16
1 (H.)har låtit Ln glädjas
2:17
1 dem fOrgjorde min f.
2:22
l våra f.r spär r a upp munnen
3 :46
3 :52
1 jagad av dem s. äro mina f.r
l ngn ovän eller f. skulle komma
4:1 2
4 dig till pris åt dina f.r
Hes . 16 :27
11 fara fram mot dig s s . f.r
23 :29
l Eftersom f.n s äger om eder
36:2
l förs amlar från f.r s länder
39:27
Dan. 4:16
12 dess betydelse dina f.r
3 F.n är efter dig , Benjamin Hos. 5:8
3 Ss.en örn kommer f. n
8:1
l ska ll f.n jaga honom
8:3
3 en lurande L är Efraim
9:8
l i fångenskap av sina f.r
Am. 9:4
l uppr eser sig •• s s. en f.
Mika 2:8
5:9
l m å dina Lr bliva utrotade
1 envar har sitt eget husfolk till Lr 7:6
7:8
1 Glädjens icke . ,l mina f.r
1 När mina Lr s e det
7:10
1 vrede behålle r han mot f.r Nah. 1:2
1:8
1 (H.) f.r förfölj as av mörker
3 :11
1 få leta efter ngt värn mot f.n
1 portar s tå vidöppna för dina f.r 3:13
1 (H.) har röjt din f. ur vägen Sef. 3:15
3 de skola uppsluka sina f .r Sak . 9:15
3 svälja sina f.r ss. v in
9:1 5
13 sitt eget husfolk till f.r
Matt . 10:36
13 lagt di na f.r under dina fött er
22:44
Mark. 12:36
13 f.r dig till en fot apall
13 dina f.r skola omgiva dig Luk. 19:43
13 lagt di na f.r dig till en fotapall 20 :43
13 f.r dig till en fotapall
Apg. 2:3 5
13 en f. till allt vad r ätt är
13 :1 0
13 f.r under s ina fötte r
L Kor . 15 :25
13 Sist bland hs f.r bl ive r döde n
15:26
13 vandra s S.f.r t ill K.kor s
Fil. 3 :1 8
13 gm edert sinnelag hs Lr
Kol. 1 :21
1. T ess. 2:1 5
14 f.r till a lla mskor
13 f. r dig till e n fotapa ll
Hebr. 1:13
13 hs f.r lagda hm till en fo tapa ll 10:13
F IENDE (fiendes hand)
1 (H.) sålde dem i f.rs hand Dom. 2:14
1 frälst e dem ur der as f.rs hand
2:1 8
1 räddat dem från der as f.rs hand
8 :34
l fräls a från Lrs hand
l. Sam. 4:3
12 :10
l r ädda oss fr ån våra f. r s hand
1 räddade eder från f.rs hand
12:11
1 ifr ån alla dess f.rs hand 2. Sam. 3:1 8
18:19
l dömt fri ifrån hs f.rs hand
1 r äddat oss från våra Lrs hand
19:9
l H. räddat hm från hs Lrs hand
22:1
2.Kon. 17:39
1 r ädda eder ur Lrs hand
21 :14
1 giva (l.) i deras f.rs hand
l överlämnade dem i Lrs hand Neh. 9:28
l r äddat (David) från f.rs hand P s. 18:1
1 icke överlämna mig i Lrs hand 31:9
31:16
1 rädda mig fr ån mina Lrs hand
1 (H.) förloss ade .• ifrån f.ns hand 106:10
1 skatter .. i der as f .rs hand Jer. 20:5
1 falla i deras f.rs hand
21:7
34:20
l giva i der as f,rs hand
1 skall jag giva i deras f.rs hand 34:21
44 :30
1 Farao Hofra •• i hs f.rs ha nd
1 Murarna •• i f.rnas hand
Klag. 2:7
Mika 4:10
1 [örlossa dig ur Lrs hand

FIENDEHAND

l) ;a~-' o;e ~, J .'t-: - l .:

fiend ehand; jäd, se 2; 'ojeb, se Fiende 1.
2) ;ätj, l ~
hand; i 2.Krön.25:20 nätan Mjad,
giva i handen, prisgiva, Övers. givä
i fiendehand .
3) ;a1-$ar, l ~ -l ~
motståndares hand, fiendehand; jäQ,
se 2; ~ar, se Fiende 10.
4) kap-'oj~im, D ' J ~'t-: - '1 ~
fienders hand; kap, något ihåligt;
handflata, hand; av: käpaii, böja;
'ojbim, plur. av 'ojeb, se F iende 1.
Jer~12 :7 ordagrant: j dess fienders
hand.
FIENDEHAND
1 l skolen bliva givna i f.
3.Mos.26 :25
2 (Juda) bliva givna i f.
2. Krön. 25:20
Ps. 78:61
3 (Gud) gav •• sin ära i f.
4 var kärast, lämnade jag i f. Jer . 12:7

huvud; beträffande 'ojeb, se Fiende 1.
Jfr par'o! med perä'o-! i Dom.5:2,
övers. härförare. Bakom båda orden
ligger verbet pära', vars grundbetydelse är: släppa, lösa; i Ords. I :25
övers. låta fara ; Hes.24:I4 släppa
efter. Det brukas t. ex. om att lösa
upp håret, låta håret falla fritt, ha
sitt hår oordnat, se t.ex. 3.Mos.1O:6 ;
4.Mos.5: 18. l samma betydelse används det dä rav bildade substantivet
plira' , 4.Mos.6:5; H es.44:20 (med pi.
av gäQal , resp. säla~ , övers. låta
hå ret växa lå ngt el. fritt) . En tänkbar alternativöversättning av uttrycket i 5.Mos.32:42 skulle då vara:
fi endens långhåriga huvud. Jfr gamla
sv. övers. »fiendens blottade hufwud» .
FIENDEHÖVDING
1 kött • . av f.ars huvuden

väcka fi endskap . Jfr 4.Mos.25:l7 ,
övers. angripa; PS.143: 12 tränga; Jes .
11 :3 hysa ovänskap; Est.3:IO; 9:10
part. ~orer, övers. ovän. Av ~ärar
kommer subst. ~ar, se Fiende 10.

3) echthra, EX e p o.
fiendskap, ovänskap; av: echthros, se
Fiende 13. Jfr övers. ovänskap, t.ex.
OaI.5:20.
FIENDSKAP
l sätta f. mellan dig och
1. Mos. 3:15
2 att du uppväcker L
3. Mos.18:18
1 av f. slår hm till döds
4. Mos.35:21
l utan f. stöter till en annan
35:22
l i sin eviga f .. fördärv
Hes. 25:15
1 en evig L mot l. barn
35:5
3 Köttets sinne är L mot Gud Rom. 8:7

FIENTLIG
5. Mos.32:42

FIENDESKARA

i f.ornas tåg bliver ingen efter Jes.14:31

FIENDSKAP

Se även: Agg, fiende, hat. hämnd,
hämndgirig, kiv, krig, ovänsk:rp, trätlystnad, djävul.
FIENDSKAP

ett till betydelsen osäkert uttryck,
övers. fiendehövdingars huvuden; ros,

2) $ärar, I I :i
vara emot,- göra motstånd; ansätta,
förfölja ; i 3.Mos.I 8:I8 övers. upp-

FIKENHET
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22 - Il1ustrerat Bibel-lexikon

mullbärsfikon Am.7:14
Fikon, fikonträd

Fikonträdet (Ficus ca rica) är det
första träd som omta las i Bibeln,
l.Mos.3:7, och sena re är det ofta
nämnt. Det förekom rikligt i Främre
Orienten, och jämte vinträdet och
olivträdet var det även vanligt i Palestina , jfr Dom.9:7 ff.
Fikonträdet kan bli upp till 9 meter högt. Stammen har en slät, mörkgrå bark, och dess yvi ga grenverk
ger god skugga . Bladen har fingerbreda flika r, och blomm orna är små
och föga iögonfallande. D en första

FIENTLIG
l bålverk mot den f.a staden 5.Mos.20:20
2 La mot det goda
2. Tim. 3:3
FIKA

1) ros par'o~ 'o;e~ ,

-fikon

1) utf. ord.
2) aphilagathos, & ~ l A ay o. 8 o c;
som icke ä lskar det goda el. de goda;
övers. fientlig mot det goda; neg.
av philägathos, som älskar det goda
el. de goda, i Tit.I :8 övers. (han bör)
nitälska för vad gott är.

1) 'ebä, il J 't-:
ovän;kap, hat;"av: 'äja~, se Fiende 2.

FIENDEHöVDING

FIKON

Se ä ven: Fikonträd, fikonka ka, fikonlöv, träd, blad, gren, frukt.

s. f.r efter att varda rik
Ords. 28:20
f .r efter eder från alla sidor Hes. 36:3

all f. (leder) till förlust
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Ords. 21 :5

Gren av fikonträd med frukter.
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Fikon-Filippus
fruktsättningen sker redan i april,
innan trädet fått nytt lövverk efter
vintern. Redan nu är frukten ätbar,
men de mogna fikonen som kommer
i maj-juni är att föredraga. Det är
dessa som avses i Jesajas tal om fikon, »som har mognat före sommarskörden», 28:4, och som Jeremia kallar »fikon ifrån förstlingsskörden»,
24:2. - Under tiden augusti-oktober
är det åter fikonskörd, men denna
gång är frukten ej av så god kvalitet.
Fikon utgjorde en del av israeliternas kost och användes därtill som
läkemedel mot infektioner och bölder,
2.Kon.20:7. I dagens Israel är torkade
fikon en viktig exportvara.
Fikonträdet var med i uppräkningen av allt gott, som israeliterna skulle
få åtnjuta i löfteslandet, 5.Mos.8:8.
Bibeln använder det ofta i bildlig
betydelse. Uttrycket att sitta »var
och en under sitt fikonträd» var
således en bild på fred, trygghet och
trivsel i landet, I.Kon.4:25; Mika 4:4.
När Herren hotar med straffdom
ÖVer folket, heter det stundom att
han vill föröda dess fikonträd, Hos.
2:12, jfr Am.4:9. Fiendens ödeläggelser skildras också bl.a. som förödelse av folkets fikonträd, Joel 1:7.
Folket efter utvandringen från Egypten och före dess avfall från Herren
liknar Hosea vid förstlingsfrukter på
ett fikonträd, 9:10. I Jeremias syn
om de två fikonkorgarna liknas de
bortförda av Juda vid de goda fikonen, medan kvarlevan i landet och
dem som hade bosatt sig i Egypten,
liknas vid usla fikon, som icke kan
ätas, Jer.24:1 ff., jfr 29:17; Mika
7:1. Ett fikonträd utan frukt använder
Jesus som bild på människor, som
inte har omvänt sig för att leva till
Guds ära, Luk.13:6--7, jfr Matt.21:19.
Liksom fikonträdets lövsprickning
varslar om att sommaren är nära,
så är tidstecknen förebud om Jesu
snara tillkommelse, Matt.24:32.
FIKON
togo (spejarna) f.
4.Mos.13:24
förde hem f. (på sabbaten)
Neh.13:15
ss.det går med ett f.
Jes. 28:4
inga f. på fikonträden
Jer. 8:13
Jag fick se två korgar med f.
24:1
24:2
goda f., sådana s.f.ifrån
och mycket usla f.
24:2
Jag svarade: F.
24:3
de goda f.en äro mycket goda
24:3
men de usla f.en äro mycket usla 24:3
24:5
Ss. man ser på de goda f .en
ss. man gör med usla f.
24:8
odugliga f .. s. äro så usla
24:8
odugliga f., s. äro så usla
29:17
Matt. 7:16
hämtar man f. ifrån tistlar
Mark. 11:13
det var icke då f .ens tid
Luk. 6:44
Icke hämtar f. ifrån törnen
Jak. 3:12
icke kan ett vinträd (bära) f.

FIKONKAKA

Fikonkakor gjordes av sammanpressade och torkade fikon. Förutom till
vanlig kost användes sådana kakor
även som läkemedel mot infektioner
och bölder, vilket var fallet under
konung Hiskias sjukdom.
FIKONKAKA
Abigail tog 200 f.or
1. Sam. 25:18
när de givit hm ett stycke f.
30:12
Jesaja sade: Hämten en f.
2. Kon. 20:7
de tillförde dem f.or
l. Krön. 12:40
att man skulle taga en f.
Jes. 38:21
FIKOHLöV

de fäste ihop f.och bundo

l. Mos. 3:7

FIKONTRÄD

Se art. Fikon, fikonträd.
FIKONTRÄD
varken säd eller f. växa
vinträd, f. och granatträd
Då sade träden till f.et
f.et svarade till (träden)
var och en under sitt f.
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4.Mos.20:5
5.Mos. 8:8
Dom. 9:10
9:11
l. Kon. 4:25

få äta var och en av Sitt f. 2. Kon. 18:31
910g deras f. med hagelstenar Ps. 78:47
han slog egyptiernas f.
105:33
Den s. vårdar sitt f.
Ords. 27:18
Ii' .ets frukter begynna mogna HV. 2:13
lik vissnade blad ifrån f.et
Jes. 34:4
äta var och en av sitt f.
36:16
förtära dina vinträd och f.
Jer. 5:17
inga fikon på f .en
8 :13
Jag sksll föröda hennes f.
Hos. 2:12
ss. förstlingsfrukter på ett f.
9:10
mina f. har det brutit ned
Joel 1:7
och f .en försmäkta
1:12
f.en och vinträden giva sin kraft
2:22
edra f. åto gräsgnagarna upp
Am. 4:9
skall sitta under sitt f.
Mika 4:4
Alla dina fästen likna f.
Neh. 3:12
f.et blomstrar icke mer
Hab.3:17
varken f.et eller olivträdet Hagg. 2:20
inbjuda till gäst under sitt f. Sak. 3:10
då(J.) fick se ett f.
Matt. 21:19
21:19
Och strax förtorkades f.et
Huru kunde f.et så i hast förtorkas 21:20
göra sådant s.skedde med f.et
21:21
Ifrån f.et mån I hämta en liknelse 24:32
(J.) fick se ett f. s. hade löv Mark. 11 :13
fingo de se f.et vara förtorkat
11:20'
f.et s.du förbannade är förtorkat 11:21
Ifrån f.et mån I hämta en likneise 13:28
En man hade ett f.planterat
Luk.13:6
3 år har jag sökt frukt på detta f. 13:7
Sen på f.et och på alla andra träd 21:29
såg jag dig, där under f.et
Joh. 1:48
att Jag såg dig under f.et
1:50
icke kan väl ett f. bära oliver Jak. 3:12
ss. när ett f. fäller sina frukter Upp. 6:13

FILADELFIA

grek. brödrakärlek. En stad i Lydien
i Mindre Asien, belägen på en fruktbar högslätt vid floden Kogamus'
södra strand, vid foten av berget
Tmolos. Staden grundlades av och
uppkallades efter Attalos II Filadelfos
(159-138 f.Kr.), vilkens broder Eumenes II var konung i Lydien vid
den tiden. Ar 133 kom staden under
romerskt välde, och under Vespasianus' regeringstid kallades den FIavia. Populärt gick den ibland under
namnet »lilla Aten» på grund av
sina praktfulla tempel och andra
offentliga byggnader. I stadens närhet fanns flera vulkaner, varför den
ofta var utsatt för jordbävningar,
bl.a. år 17 e.Kr., då det mesta av
den blev ödelagt. Men den återuppbyggdes snabbt. Omkr. år 1400 kom
den i turkarnas händer. Dess nuvarande namn är Alashehir (»Guds
stad»).
I Bibeln nämnes Filadelfia en gång, .
i Uppenbarelsebokens sändebrev. Ett
av dessa riktades till den kristna församlingen i denna stad, 3:7-13. Medan
Herren hade åtskilligt att förebrå
nästan alla de övriga församlingarna,
som omnämnes i sändebreven, har
han endast erkännande och uppmuntrande ord till församlingen i Filadelfia. Uppenbarligen hade staden en
judisk synagoga, som stod i konfliktförhållande till församlingen. Men
församlingen var älskad av Herren,
och detta skulle även flera av synagogans medlemmar komma till insikt
om. Upp.l:l; 3:7.
FILEMON

grek. vänlig, kärleks/ull. En kristen
i Kolosse, jfr Ko1.4:9. Troligen blev
han omvänd genom Paulus, jfr Filem.
v.19, antagligen medan denne verkade i Efesus. I ett brev hälsar aposteln Filernon som .vår älskade broder
och medarbetare_, v.l, och berömmer honom för hans kärlek till de
heliga, v.5,7, för vilka hans hus var
en samlingsplats, v.2. Enligt en gamlIIal kyrklig tradition var Appfia hans
hustru och Arkippus antagligen deras
son, v.2, möjligen densamme som
omtalas i Ko1.4:17.
Filernon hade en slav, som hade
rymt från honom, v.18. Denne hade
tagit vägen till Rom, där han hade
1350

uppsökt Paulus i fängelset och blivit
omvänd genom honom, v.10. Nu blev
han sänd tillbaka till sin herre med
ett brev, där aposteln ber Filernon,
att han skall taga väl emot Onesimus,
inte längre som en träl utan som
något vida mer: som en älskad broder, v.16.
Enligt traditionen var Filernon biskop i Kolosse. Den grekiska martyriologien menar sig veta, att han stenades till döds jämte sin hustru, sin
son och Onesimus. Filem.v.1.
FILETUS

grek. älskad. En avfällig kristen, som
tillsammans med en annan avfälling,
Hymeneus, lärde att uppståndelsen
redan hade skett. 2.Tim.2:17.
FILIPPER
I veten ju ock själva, If.

Fil. 4:15

FILlPPI

grek. Filips stad. En stad i Macedonien, nära gränsen till Tracien.
Dess ursprungliga namn var Krenides
(»källorna.). Ar 358 f.Kr. erövrades
och nygrundades den av Filip II av
Macedonien, Alexander den stores
fader, efter vilken den uppkallades.
Filippi hade ett strategiskt läge vid
huvudvägen mellan Europa och Asien,
nära Egeiska havet. Till dess hamnstad, Neapolis, förde den 14 km
långa Via Egnatia. Trakten kring
Filippi var mycket fruktbar och hade
även guldförekomster, där man en
tid utvann över tusen talenter guld
årligen.
Efter slaget vid Pydna år 168 f.Kr.
kom Filippi under Rom, och likaså
hela det övriga Macedonien, som nu
indelades i fyra områden. Ar 42 f.Kr.
var staden skådeplatsen för slaget
mellan Antonius och Octavianus på
den ena sidan och Brutus och Cassius
på den andra. Efter detta gjordes
staden till romersk koloni i provinsen
Amfipolis och fick tillnamnet Colonia
Julia. Efter slaget vid Actium, år 31
f.Kr., där Octavianus besegrade Antonius och Kleopatra, blev Filippi
befäst och gjord till militär koloni.
Idag återfinns endast ruiner av staden.
När Paulus på sin andra missionsresa kom til Troas, och här blev ledd
att draga vidare till Europa, kom
han via Neapolis till Filippi, Apg.
16:9 ff. I staden fanns på den tiden
en liten judisk koloni, men man hade
ingen synagoga. Judarna och anhängarna av deras tro brukade samlas
på ett böneställe vid floden Angites,
ca 1 km väster om staden. Här förkunnade Paulus och hans medarbetare för första gången evangelium i
Europa. Efter förföljelse och en tid
i fängelse lyckades de bilda en församling, vilket troligen skedde år 52.
Filippi besöktes avposteln även under
dennes tredje missionsresa, Apg.20:
1-6. Förhållandet var särskilt gott
mellan aposteln och församlingen i
Filippi, som han också kallade sin
glädje och sin krona, Fi1.4: l.
Biskop Ignatius i Ahtiokia besökte
församlingen omkr. år 100. Fram till
omkr. år 1000 var Filippi biskopsdöme och senare, till år 1411, ärkebiskopssäte.
FIllPPI
därifrån till F.
Apg. 16:12
avseglade vi andra ifrån F.
20:6
alla de heliga i KJ. s. bo i F. Fil. 1:1
i F.förut hade fått utstå
l. Tess. 2:2

nämligen förutom bröderna Petrus
och Andreas även Filippus, jfr Joh.
1:45. Filippus är nämnd i alla apostlakatalogerna, Matt.l0:3; Mark.3:18;
Luk.6:14 och Apg.1:13. Han var en
av de första, som kallades att följa
Jesus, och han var genast lydig trots
att han uppenbarligen var en försiktig och tillbakadragen man. Det
är möjligt att Filippus - i likhet med
Andreas och Johannes - var en av
Johannes döparens lärjungar. För
detta talar hans snara villighet att
ta emot kallet.
Det första Filippus gjorde efter
sitt möte med Jesus, var att vittna
om honom för sin vän Natanael.
Filippus var redan övertygad om att
Jesus var .den som Moses har skrivit
om i lagen och som profeterna hava
skrivit om., Joh.1:45 ff. Då Natanael
skeptiskt frågade, om det kunde komma något gott från Nasaret, svarade
Filippus endast: .Kom och se •. Och
han förde Natanael till Jesus. Senare
kom Filippus och Natanael att vara
tillsammans, när Herren sände ut sina
lärjungar två och två.
Av flera anledningar omtalas Filippus i evangelierna. Det berättas
således, att Jesus prövade hans tro,
när de hungriga människoskarorna
hopade sig omkring Herren ute i
öknen. Han frågade då Filippus:
• Varifrån skola vi köpa bröd, så att
dessa få äta? I stället för att räkna
med Herren, som var mäktig att mätta
de hungriga, räknade Filippus ut hur
mycket bröd, som skulle gå åt och
hur mycket det skulle kosta. Tydligt
är, att han ansåg tanken helt omöjlig.
Men även han fick vara med och
bära fram bröd till de hungriga, när
Jesus sedan gjorde sitt mäktiga under,
Joh.6:1 ff.
Något av samma försiktiga inställning visar Filippus, när grekerna kom
till honom med en önskan om att få
se Jesus. Innan han vågade sig fram
till Herren med deras bön, måste han
rådslå med Andreas om saken och få
honom med sig till Mästaren, Joh.
12:20 ff.
När Jesus var tillsammans med
sina lärjungar den sista kvällen av
sitt jordeliv, utbrast Filippus: .Herre,
låt oss se Fadern, så hava vi nog .•
Jesus svarade då honom: .Så lång
tid har jag varit hos eder, och du har
icke lärt känna mig, Filippus? Den
som har sett mig, han har sett
Fadern.. Filippus hade ännu icke
förstått, att det var endast genom
Sonen, som Fadern kunde uppenbara
sig för syndiga människor. Hans tidigare kunskap om Jesus, Josefs son,
som Messias, måste fördjupas till att
mottaga och tro detta ord, som Jesus
nu sade till honom: »Jag är i Fadern
och Fadern är i mig •.
Jesus talade vänligt och förståelsefullt till Filippus, som var en tilltalande person, ärlig, lugn och anspråkslös. Efter pingstdagen verkade
han säkert med stor kraft tillsammans med de övriga apostlarna, men
han nämnes aldrig speciellt. De bäst
bevarade traditionerna säger, att
Filippus verkade som missionär i
Mindre Asien. Eusebius säger, att han
var .ett stort ljus i Asien.. Efter
överlämnandet led han martyrdöden
i Hierapolis.

grek. hästälskare, hästvän.
1. Från den lilla fiskarstaden Betsaida vid Gennesarets sjö kom icke
mindre än tre av Herrens apostlar,

FILIPPUS
F. och Bartolomeus
Matt. 10:3
Mark. 3:18
vidare Andreas och F.
(J.) träffade då F.
Joh. 1:43
F. var från Betsaida
1:44
F. träffade Natsnael
1:45
F.svarade honom: Kom och se
1:46
1:48
Förrän F. kallade dig
sade (J.) till F. : Varifrån skola
6:5
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FILIPPUS

Filippus-Filiste

bundsark och dödade 30.000 man av
Israels fotfolk, !'Sam.4: l-Il.
Omsider lyckades israeliterna frigöra sig från det filisteiska oket, och
så länge Samuel levde, var Herrens
hand emot filisteerna, I.Sam.7:7-l4.
Under konung Sauls regeringstid förnyade filistcrna sina angrepp mot
israeliterna, men de blev slagna av
Jonatan, kap.13-14. I striden på Gilboa berg vann de emellertid åter en
gång, och Saul och hans söner föll,
kap.3!. På Davids tid stod de på nytt
under israelitisk kontroll, 2.Sam.5:
17 ff.; 8:1, och likaså under Salomos
tid, 2.Krön.9:26.
Senare fördes flera krig mellan
filisteer och israeliter med skiftande
resultat. Under Jorams regeringstid
allierade filisteerna sig med araberna,
trängde in i Juda och bortförde allt
konungens gods och därtill hans söner
och hustrur, 2.Krön.21: 16 f. På Ussias tid raserade israeliterna murarna
till de filisteiska städerna Gar, Jabne
och Asdod, och samtidigt byggdes
städer runt om i landet, 2.Krön.26:6.
Under Ahas återvann filisteerna flera
städer, 28:18, men de led ännu ett
stort nederlag under Hiskia, som intog deras land, så väl väktartorn som
befästa städer, ända fram till området vid Gasa, 2.Kon.18:8.
Vid assyriska, egyptiska, babyloniska, persiska och selevkidiska konungars erövringståg fick filisteerna
dela ode med många andra av Orientens folk. Under mackabeertiden lyckades judarna för en kort tid göra sig
till herrar i Filisteen, men under romartiden införlivades landet i provinsen Syrien, och filisteerna som
folk utplånades efterhand.

FILlSTfEN
hebr. plm{sä!, möjl. flyttning, utvandring. Den sydligaste delen av Palestinas kustland, ett ca 50 km långt
och 25 km brett landområde, som
gränsar till Egyptens bäck i söder,
och det judeiska höglandet i öster. I
norr sträckte det sig några km förbi
Joppe. Det var således ett litet men
mycket fruktbart område. Landet utgjorde en federation av de fem statsstäderna: Asdod, Askeion, Ekron,
Gasa och Gat, var och en med sin
furste, av vilka en hade en närmast
formell överhöghet. Det nämnes redan tidigt i egyptiska annaler och
assyriska inskriptioner.
Namnet Palestina kommer av
peliisä!. Jämte det övriga Palestina
blev även Filisteen underlagt Assyrien, Egypten, Babylonien, Persien,
Syrien och Rom. Se: Filisteer, Palestina. 2.Mos.15:14; Ps.87:4; Joel 3:4.

FILlSTEER
hebr. pelistim, möjl. utvandrare. Ett
folk, som bebodde den sydligaste
delen av Palestinas kustremsa. Enligt
I.Mos.IO:14 hade dc utgått från kasluheerna, som var efterkommande till
Hams son Misraim. Filisteerna kom
från Kaftor, Jer.47:4; Am.9:7, jfr 5.
Mos.2:23, vars läge inte med säkerhet
kunnat fastslås. Se: Kaftor. Några
forskare menar, att filisteerna tillhörde de s.k. sjöfolken i Egeiska
havet, och att de var indo-europeer,
som hade många drag gemensamt
med grekerna.
Sitt land, Filisteen (se d.o.), kallade
de själva för PeJäsä!, ett ord som ligger till grund för det senare Palestina.
Efterhand kom Filisteen att bestå av
ett femmaktsförbund, Pentapolis, omfattande städerna Asdod, Askelon,
Ekron, Gasa och Gat. Det är okänt
när filisteerna kom till landet. A v l.
Mos. framgår, att de bodde här redan
på Abrahams tid. Denne ingick ett
förbund med en av dess furstar, Abimelek, 21:27 ff., och senare gjorde
Isak detsamma, 26:28 ff. Vid uttåget
ur Egypten fördes inte israeliterna
raka vägen till Kanaan av hänsyn till
filistcerna, »ty Gud tänkte att folket,
när det fick se krig hota, kunde ångra
sig och vända tillbaka till Egypten»,
2.Mos.13:17.
Filisteernas religion var påverkad
av kananeisk kult. Deras mest kände
gud var Dagon, som man menar vara
en form av högguden El. Han framställdes som en fisk med människohuvud och händer. Dagons huvudsäten låg i Gasa, Dom.16:23, och
Asdod, !'Sam.5: 1 if. I Ekron dyrkades Baal-Sebub, 2.Kon.I:2 ff. (se
d.o.). Den i hela Medelhavsområdet
dyrkade Atargatis (Ishtar, Astarte),
semitisk himmels- och modergudinna,
hade sina tillbedjare särskilt i Askelon (2.Mack.12:26). Filisteerna medförde sina avgudabilder i krig, 2.Sam.
5:21, och efter en seger lät de förkunna det glada budskapet i sina
avgudahus, I.Sam.31:9. En stor offerfest till Dagons ära omtalas i förbindelse med Simsons tillfångatagande, Dom.16:23.
J kulturellt avseende stod filisteerna
högt. De var mästare i keramikarbeten och hade även lärt konsten
att smälta metaller. De var skickliga
smeder, som bl.a. gjorde flera slags
vapen. Däremot fanns inga smeder
bland israeliterna, och dessa saknade
både svärd och spjut så sent som på
Sauls tid, !'Sam.13:19 ff. Även om
de till antalet var överlägsna filisteerna, blev dessa dock en farlig
fiende för israeliterna, när de skulle
intaga löfteslandet. Egentligen var
Filistcen en del av detta, men de
lyckades aldrig intaga området varken under Josuas tid eller domaretiden. Särskilt under den senare perioden var filisteerna en prövning för
israeliterna, jfr Dom.3:1-3, då deras
land var i filisteernas händer i hela
40 år, 13:1. På Elis och SamueIs tid
vann filisterna en stor seger i slaget
vid Eben-Haeser. De tog Herrens för-

F ILfrlT E
från vilka f.erna utgått
1. Mos. 10:14
Abimelek, f.ernas konung. i Gerar 26:1
f.ernas konung blickade ut
26:8
Lerna begynte avundas (lsak)
26:14
brunnarna hade f.erna kastat igen 26:15
brunnar s.f.erna kastat igen
26:18
Röda havet till Leroas hav 2. Mos. 23:31
återstår alla f.eroas kretsar Jos. 13:2
(Samgar) slog f.erna
Dom. 3:31
1. barn tjänade f.ernas gudar
10:6
frälst eder från f.erna
10:11
(Simson såg) en av Lernas döttrar 14:1
Jag har sett en av Lernas döttrar 14:2
hustru från de oomskurna Lerna' 14:3
14:4
H, s. sökte sak med Lerna
den tiden rådde f.erna över lsrael 14:4
utan skuld gent emot f.erna
15:3
släppte djuren in på f.ernas
15:5
f.erna frågade vem s. gjort
15:6
f.erna brände upp både henne
15:6
drogo Lerna upp och lägrade sig
15:9
Du vet ju att f.erna råd" över oss 15:11
skriade f.erna och sprungo emot
15:14
var domare under Lernas tid
15:20
F .erna äro över dig,Simson16:9,12,14,20
Lerna grepo (Simson)
16:21
att jag får taga hämnd på f.erna
16:28
Må jag själv dö med f.erna
16:30
I. drog ut till strid mot f.erna I.Sam.4:1
f.erna hade lägrat sig vid Afek
4:1
F .erna ställde upp i slagordning
4:2
israeliterna blevo slagna av f .erna 4:2
låtit oss bliva slagna av f.erna
4:3
När då f.erna hörde jubelropet
4:6

Då blevo Lerna förskräckta
4:7
fatten mod och varen män, I f.er
4:9
Så stridde nu Lerna
4:10
lsrael har flytt för f .erna
4 :17
När f.erna hade tagit Guds ark
5:1
f.erna förde in den i DagoDS tempel 5:2
tillkallade f.erna sina präster
6:2
svulster av guld, s.f.erna gåvo
6:17
lika många s. f.ernas alla städer
6:18
F .erna hava sänt tillbaka H, ark
6:21
när f.erna hörde att I. barn hade
7:7
blevo de förskräckta för f.erna
7:7
ryckte f.erna fram till strid
7:10
H.lät tordön dundra över f.erna
7:10
lsraels män förföljde f.erna
7:11
Så blevo f .erna kuvade
7 :13
H.hand var emot f.erna
7:13
de städer s.f.erna tagit
7:14
området tog I. ifrån f.erna
7:14
Guds Gibea. där Lernas fogdar äro 10:5
Jonatan dräpte f.ernas fogde i Geba 13:3
och f.erna fingo höra det
13:3
Saul hade dräpt f.ernas fogde
13:4
I. blivit förhatligt för Lerna
13:4
Under tiden hade Lerna f6rsamlat 13:5
f.erna voro fOrsarniade vid Mikmas 13:11
Nu komma f.erna hitned mot mig 13:12
f.erna hade lägrat sig vid Mikmas 13:16
en härskara drog ut ur Lernas
13 :17
f.erna fruktade att hebreerna
13:19
en israelit begiva sig till Lerna
13:20
Lerna läto en utpost rycka fram
13:23
låt oss gå över till f.ernas utpost 14:1
att komma till f.ernas utpost
14:4
blivit synliga för f.ernas utpost
14:11
sade f.erna:Se, hebreerna krypa
14:11
tilltog larmet i f.ernas läger
14:19
de hebreer s . lydde under f.eroa
14:21
hörde alt f.erna flydde
14:22
huru mkt större Leroas nederlag 14:30
slogo de f.erna på den dagen
14:31
Låt oss i natt förfölja f.erna
14:36
Skall jag förfölja Lerna
14:37
hem, utan att förfölja f.erna
14:46
f.erna begåvo sig hem
14:46
förde (Saul) krig mot f.erna
14:47
kriget mot f.erna pågick häftigi
14:52
f.erna församlade sina härar
17:1
ställde upp till str id mot f .erna
17: 2
F.erna 8tOOo vid berget
17:3
ur f.ernas skaror en envigeskiimpe 17:4
Jag står här på f.ernas vägnar
17:8
f.en sade ytterligare
17 :10
Saul och hela I. hörde f.eos ord
17:11
Len kom fram bittida och sent
17 :16
Saul •• strida mot f.erna
17:19
lsrael och f.erna ställde upp sig
17 :21
trädde Goljat,f.en ifrån Gat,
17:23
fram ur f .ernas här
17:26
Vad får den s. slår ned denne f.
17:26
Ty vem är denne oomskurne f.
17:32
Din tjänare vill strida mot f.
17:33
Icke kan du gå mot denne f.
skall det gå denne f. ss. dessa djur 17:36
han skall rädda mig undan denne f. 17:37
17:40
gick (David) fram mot f.en
17:41
f .en kom David allt närmare
17:43
Len såg upp och fick se David
17:43
f.en sade till David: Menar du
17:43
och f.en förbannade David
17:44
sade f.en till David: Kom hit
17:45
David svarade f .en: Du kommer
17:48
När då f.en gjorde sig redo
17:48
sprang David f.en till mötes
17:49
David träffade f.en i pannan
17:50
övervann David f.en med slunga
17:50
och slog Len till döds
17:51
David ställde sig invid f.en
17:51
När f.erna sågo att deras kämpe
17:52
I.och Juda män förföljde f.erna
Ler föHo och lågo slagna på vägen 17:52
17:53
Sedan I. barn hade förföljt f.erna
17:54
David tog Lens huvud
När Saul såg David gå ut mot f.en 17:55
17:57
efter att ha slagit ihjäl f.en
17:57
(David) ännu hade f.ens huvud
18:6
efter att hava slagit ned f.en
18:25
begär förhudarna av 100 f.er
18:27
David slog av Lerna 200 man
19:5
(David) slog ned Len
19:8
David stridde mot f .erna
21:9
det svärd s. tillhört f.en Goljat
22:10
gav hm ock f.en Goljats svärd
23:1
F .erna hålla nu på alt belägra
23:2
Skall jag slå dessa f.er
23:2
H. svarade David: slå f.erna
skulle vi draga mot f.ernas här
23:3
jag vill giva f.erna i din hand
23:4
David stridde mot f.erna
23:5
ty f.erna hava fallit in i landet
23:27
Saul drog mot Lerna
23 :28
Saul kom från tåget mot Lerna
24:2
församlade f.erna sina krigshärar 28:1
Så församlade sig nu f.erna
28:4
när Saul såg f.ernas läger
28:5
Lerna hava begynt krig mot mig
28:15
F .erna församlade nu sina härar
29:1
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F. svarade hm: Bröd för 200
Dessa kommo till F.
F. sade detta till Andreas
Andreas och F. gingo
F.sade till honom: H., låt oss
(J. :) icke lärt känna mig, F.
gingo de upp i den sal. . F.
Apg.

6:7
12:21
12:22
12:22
14:8
14:9
1:13

Z. Herodes den stores son med Kleopatra från Jerusalem. När Palestina
vid faderns död indelades i en häl ft
och två fjärdedelar, fick Filippus den
fjärdedel, som omfattade landskapen
i norr och öster om Gennesarets sjö.
Han återuppbyggde den gamla staden Paneas, som var belägen vid en
av Jordans källor vid foten av berget
Hermon. Denna gjorde han till residensstad under namnet Cesarea Filippi. Filippus regerade som landsfurste
(tetrark) i 37 år och hade vitsord om
sig att vara en mild härskare. Han
var gift med Salome, dotter till halvbrodern Filippus, se 3, och Herodias,
se d.o. Luk.3: l.
3. Herodes den stores son med
Mariamne, dotter till en överstepräst.
Han gjordes arvlös av sin fader och
levde som privatman i Rom. Hans
hustru Herodias blev förförd av hans
halvbroder Herodes Antipas och gift
med denne. Filippus' och Herodias'
dotter, Salome, följde med sin moder
(Matt. 14:6; Mark.6:22). Matt.14:3;
Mark.6:17.
4. En av de sju män, som förestod
den dagliga utdelningen i församlingen i J erusalem. I förteckningen över
dessa, Apg.6:5, nämnes Filippus på
andra plats, näst efter Stefanus. Efter
dennes martyrdöd utbröt en allmän
förföljelse bland de kristna, varvid
dessa blev kringspridda; härvid kom
Filippus till Samarien, där han blev
redskapet till en väckelse, 8:5 ff. På
vägen från Jerusalem till Gasa fick
han leda en etiopisk hovman till tron
på Kristus, 8:26 ff. Någon tid senare
bosatte han sig i Cesarea, där Paulus
besökte honom på återvägen från sin
tredje missionsresa, 21:8 f. Vid detta
tillfälle benämnes Filippus som evangelist. Han hade fyra ogifta döttrar
med profetisk gåva.
FILIPPUS
Apg. 6:5
8:5
när de hörde F. och sågo
8:6
F., s.förkunnade evangelium
8:12
hölJ (Simon) sig till F.
8:13
H. ängel talade till F.
8:26
Då sade A. till F. : Gå fram
8 :29
F. skyndade fram
8:30
bad F. stiga upp och siitta sig
8:31
hovmannen frågade F.
8:34
Då öppnade F. sin mun
8:35
i vattnet, F. och hovmannen
8:38
ryckte H. A. bort F.
8:39
F. blev efteråt sedd i Asdod
8:40
toge vi in hos evangelisten F.
21:8
vidare F. och Prokorus
F. kom så till huvudstaden

Filisteer i strid. Relie/.

FILISTt

Uppdelning: allmänt, filisteernas: furste, hand, hövdingar, land.

Filiste-Finna
f.erna drogo upp till Jisreel
29:11
f.erna stridde mot !;Irael
31:1
och Israels män flydde för f .erna 31:1
f.erna ansatte ivrigt Saul
31:2
31:2
och f.erna dödade Jonatan
kommo f.erna och bosatte sig
31:7
kommo Lerna för att plundra
31:8
hörde vad f.erna gjort med Saul
31:11
Lernas döttrar icke glädja 2.Sam. 1:20
förvärvade mig för 100 f~er8
3:14
Lerna hörde att David blivit smord 5:17
sedan Lerna hade kommit fram
5:18
Skall jag draga upp mot f.erna
5:19
(H.:) jag skall giva f.erna i din hand 5:19
Lerna drogo upp ännu en gång
5:22
har H. dragit ut att slå f.ernas här 5:24
(David) slog f.erna
5:25
En tid härefter slog David Lerna
8:1
(silver och guld) från f.erna
8:12
där f.erna hade hängt upp dem
21:12
när f.erna slogo Saul på Gilboa
21:12
David stridde mot f.erna
21 :15
uppstod krig mellan Lerna och l.
21 :15
Abisai slog f.en till döds
21:17
stod åter en strid med f.erna
21:18
Åter stod en strid med f.erna
21 :19
när de bleve smädade av Lerna
23:9
(Eleaser) högg in på f.erna
23:10
En gång hade Lerna fOrsarniat sig 23:11
folket flydde för Lerna
23:11
(Samma) slog Lerna
23:12
en skara f.er var lägrad
23:13
bröto sig igenom f.ernas läger
23 :16
Gibbeton, s. tillhörde f.erna 1. Kon. 15:27
(Hiskia) slog ock f.erna
2. Kon. 18:8
från vilka f.erna hava utgått 1. Krön. 1:12
Lerna stridde mot Israel
10:1
och Israels män flydde för. f.erna 10:1
f.erna ansatte ivrigt Saul
10:2
f.erna dödade Jonatan
10:2
kommo f.erna och bosatte sig
10:7
Dagen därefter kommo Lerna
10:8
allt vad Lerna gjort med Saul
10:11
f.erna hade församlat sig till strid 11 :13
folket flydde för f .erna
11 :13
de slogo f.erna
11:14
en avdelning Ler var lägrad
11:15
bröto sig igenom f.ernas läger
11:18
han med f.erna drog ut i strid
12:19
när Lerna hörde att David hade
14:8
Då nu Lerna hade fallit in
14:9
Skall jag draga upp mot f.erna
14:10
f.erna företogo plundringståg
14:13
till att slå f.ernas här
14:15
de slogo Lernas här
14:16
slog David f.erna och kuvade dem 18:1
guld han hemfört från f.erna
18:11
uppstod en strid med f.erna
20:4
Åter stod en strid med f.erna
20:5
2. Krön. 17:11
f .erna förde skänker
H. uppväckte mot Joram f.ernas
21 :16
(Ussia) stridde mot f.erna
26:6
Gud hjälpte (Ussia) mot f.erna
26:7
f.erna hade fallit in i städerna
28:18
när f.erna grepo (David) i Gat Ps. 56:1
f.erna med dem s. bo i Tyrus
83:8
öva teckentyderi ss. f.erna
Jes. 2:6
f.erna ifrån den andra sidan
9:12
slå ned på f.ernas skuldra
11 :14
ss.H.ord om f.erna
Jer. 47:1
kommer med fördärv över alla f.er 47:4
H.skall fördärva f.erna
47:4
gav dig åt Lernas döttrar
Hes. 16:27
de kringboende f.ernas döttrar
16:57
Lerna hava handlat hämndgirigt
25:15
vin uträcka min hand mot f.erna
25:16
f.ernas sista kvarleva förgås Am. 1:8
faren s å ned till f .ernas Gat
6:2
Förde jag icke f.erna ifrån Kaftor
9:7
så skall jag utrota Lernas
Sak. 9:6

FILISTEEHNAS (hövdingar)
f. fem hövdingar innehava
Jos. 13:3
(bliva kvar) f. fem hövdingar Dom. 3:3
kommo f. hövdingar till (Delila)
16:5
buro f. hövdingar till henne
16':8
(Delila) kallade till sig f. hövdingar 16:18
Då kommo f. hövdingar ditupp
16:18
F. hövdingar församlade sig
16:23
L alla hövdingar voro där
16 :27
församla till sig f. hövdingar LSam. 5:8
församla alla f.hövdingar
5:11
lika många s. f. hövdingar
6:4
f. hövdingar gingo efter dem
6:12
när f. fem hövdingar hade sett
6:16
drogo L hövdingar ditupp
7:7
Då nu f. hövdingar tågade
29:2
ngt s.misshagar f.hövdingar
29:7
när f. hövdingar rådplägat l. Krön. 12:19
FILISTEERNAS (land)
vände tillbaka till f. land
1. Mos. 21:32
Abraham bodde i f.land
21:34
väg s.gick igenom f.land
2.Mos.13:17
H. ark varit i f.land
l. Sam. 6:1
att fly undan till f • land
27:1
David bodde i L land ett år
27:7
den tid han bott i f.land
27:11
draga tillbaka till L land
29:11
byte s.de tagit ur L land
30:16
sände dem omkring i f.land
31:9
ifrån floden till f.land
1. Kon. 4:21
vistades i f.land
2.Kon. 8:2
kom tillbaka ifrån f.land
8:3
sände dem omkring i f.land 1.Krön.1O:9
floden ända till f.land
2.Krön. 9:26
byggde städer i f.land
26:6
höj jubelrop du f.land
Ps. 60:10
över L land höjer jag jubelrop
108:10
Gläd dig icke, du f.hela land Jes. 14:29
försmält •• du f. hela land
14:31
alla konungar i f.land
Jer. 25:20
folk skall taga L land
Ob. v.19
Kanaan, du f. land
Sef. 2:5

ss. spisoffer f.t mjöl
15:6
f.t mjöl, begjutet med olja
15:9
en tiondedels efa f.t mjöl
28:5
två tiondedels efa Lt mjöl
28:9
tre tiondedels efa f.t mjöl till var 28:12
två tiondedels efa f.t mjöl till var 28:12
f.t mjöl, begjutet med olja
28:13
ss. spisoffer offra f.t mjöl
28:20
spisoffer därtill f.t mjöl
28:28
ss. spisoffer f.t mjöl
29:3,9
ss. spisoffer därtill f.t mjöl
29:14
till dess den blev f.t stoft
5. Mos. 9:21
giva 30 f.a linneskjortor
Dom. 14:12
giva mig 30 f.a linneskjortor
14:13
30 korer f.t mjöl
1. Kon. 4:22
s.han överdrog med f.t guld
6:20
det inre av huset med f.t guld
6:21
ljusstakarna av f.t guld
7:49
faten, knivarna av f.t guld
7:50
och överdrog den med f.t guld
10:18
alla kärl voro av f.t guld
10:21
ett sea-mått f.t mjöl
2. Kon. 7:1
fick man ett sea-mått f.t mjöl
7:16
ett sea-mått f.t mjöl för en sikel
7:18
uppsikten över f.a mjölet 1. Krön. 9:29
David klädd i kåpa av f.t linne
15:27
skådebröden och det f.a mjölet
23:29
ljusstakarna av f.t guld
2. Krön. 4:20
knivarna av f.t guld
4:22
alla kärl voro av f.t guld
9:20
kärl av f.,glänsande koppar
Esr. 8:27
dyrbarare än f.t guld i mängd Ps. 19:11
dina bud kära, mer än f.t guld
119:127
bättre än guld,ja,f.aste guld Ords. 8:19
passar till ett bröstspänne av Lt
25:12
hon har kläder av f.aste linne
31 :22
F.a linneskjortor gör hon
31 :24
Hans huvud är f.aste guld
HV. 5,11
vila på fotstycken av f.aste guld
5:15
taga bort f.a linneskjortor
Jes. 3:23
en man mer sällsynt än f.t guld
13:12
så ock de s. väva f.a tyger
19:9
främlingshopen ss. f.t damm
29:5
söner, aktades lika med f.t
Klag. 4:2
en huvudbindel av f.t linne
Hes. 16:10
dina kläder voro av f.t linne
16:13
F.t mjöl och olja fick du att äta
16:13
f.t mjöl hade jag låtit dig äta
16:19
(Tyrus) segel var av f.t linne
27:7
en mska kl ädd i f.a kl äd er
Matt. 11:8
(J.:) De s.bära f.a kläder
11:8
en mska klädd i f.a kläder
Luk. 7 :25
klädde sig i purpur och f.t linne
16 :19
(köper) f.t linne och purpur
UPP. 18:12
Lt mjöl och vete
18:13
klädd i f.t linne och purpur
18:16
givet att kläda sig i f.t linne
19:8
f.a linnet är heligas rättfärdighet 19:8
härskarorna, klädda i f.t linne
19:14

icke får finnas ngn s. pekar f.
58:9
f.rar (fläckade) av missgärnlng
59:3
var fyra f. tjock och ihålig
Jer. 52:21
visade sig f.rar BB. av
Dan. 5:5
icke röra ett f. fOr att flytta Matt. 23:4
satte sina f.rar i ha öron
Mark. 7:33
med Guds f.s.jag driver ut
Luk.ll:20
viljen med ett enda f. röra bördornall:46
doppa det yttersta av sitt f.
16:24
J.skrev med f.ret på jorden Joh. 8:6
Om jag icke sticker mitt f. i hålen 20:25
(J.:) Räck hit ditt f.
20:27
man med guldring på Lret
Jak. 2:2
FINGERRING
och kvillllor framburo f.ar
(skall H. taga bort) f .ar

2. Mos. 35:22
Jes. 3:21

FINNA
Se även: Se, komma. söka, återfinna,
förlora, glädje.
.. finna

återfinna Luk.15:24
Att finna, Matt.7:8
1) Den trånga porten, Matt.7:14.
21 Herren, Jer.29:13. 3) Nåd, Hcbr.
4:16.4) Ro, Matt.11:29. 5) Bete, Joh.
10:9.
FINNA

Uppdelning: allmänt, finna
finna nåd, finna för gott.

behag,

FILlSTEERNAS (hand)
sålde dem i f.hand
Dom. 10:7
gav H. (I.) i f.hand i 40 år
13:1
frälsa I.ur f.hand
13:5
lämna (Simson) i f. hand
15:12
rädda eder ifrån f. hand
1. Sam. 7:3
må frälsa oss ifrån f. hand
7:8
frälsa mitt folk ifrån L hand
9:16
sålde (H.) dem i f. hand
12:9
(Saul:)f.hand må drabba hm
18:17
(Saul:) att f. hand drabbar
18:21
få David fälld gm f. hand
18:25
H. skall giva I. i f. hand
28:19
I. läger skall H.giva i f.hand
28:19
frälsa l. ifrån f.ernas hand 2.Sam. 3:18
David tog den ur f .ernas hand
8:1
Konungen hjälpt oss ur f. hand
19:9
tog Gat ur f.hand
1. Krön. 18:1

tag 3 sea-mått Lt mjöl
1. Mos .18:6
lät kläda hm i kläder av f.t linne
41:42
låg över öknen ngt f.t
2. Mos. 16:14
ngt Lt, likt rimfrost
16:14
av f.t vetemjöl skall du baka dem 29:2
till det första lammet Lt mjöl
29:40
hälften så mkt kanel av f.aste slag 30:23
250 siklar kalmus av f.aste slag
30:23
hs offer vara av f.t mjöl
3.Mos. 2:1
skall det vara av f.t mjöl
2:4
så skall det vara av f.t mjöl
2:5
skall det tillredas av f.t mjöl
2:7
bära fram en efa f.t mjöl
5:11
taga en handfull av det f.a mjölet
6:15
en tiondedels efa f.t mjöl
6:20
bära fram f.t mjöl, hopknådat
7:12
taga tre tiondedels efa f.t mjöl
14:10
en tiondedels efa f.t mjöl
14:21
därtill två tiondedels efa f.t mjöl
23:13
kakor av två tiondedels efa f.t
23:17
taga f.t mjöl och baka 12 kakor
24:5
(offra) kakor av f.t mjöl
4. Mos. 6:15
båda fulla med f.t mjöl
7 :13 ,19 ,25
båda fulla med f.t mjöl
7 :31 ,37 ,43
silverskål •• fulla med f.t mjöl 7:49,55,61
båda fulla med f.t mjöl
7:67,73,79
spisoffer av f.t mjöl
8:8
smakade ss. f.t bakverk med olja 11:8
en tiondedels efa f.t mjöl
15:4

FINGER
Detta är Guds f.
2. Mos. 8:19
stryka med ditt f.på altarets horn 29:12
Gud hade skrivit med sitt f.
31:18
prästen doppa sitt f.
3. Mos. 4:6
prästen doppa sitt f. i blodet
4:17
av syndoffrets blod på sitt f.
4:25
taga ngt av blodet på sitt f.
4:30
skall taga ngt blod på sitt f.
4:34
strök med sitt f.på altarets horn
8:15
(Aron) doppade sitt f. i blodet
9:9
stänka ngt av oljan med sitt f.
14:16
stänka med sitt f. på nådastolen
16:14
stänka sju gånger med sitt f.
16:14
stänka blodå därpå med sitt f.
16:19
Om folk~'- _er gm f.rarna med det 20:4
av (kons) blod på sitt f.
4. Mos. 19:4
Gud skrivit med sitt f.
5. Mos. 9:10
jag skulle se gm f.rarna
1. Sam. 12:3
hade sex f.rar på var hand 2. Sam. 21:20
Mitt minsta f. är tjockare
1. Kon. 12:10
man, s.hade sex f.rar
l. Krön. 20:6
Mitt minsta f. är tjockare 2. Krön. 10:10
ser din himmel, dina f.rars
Ps. 8:4
giver tecken med f.rarna
Ords. 6:13
Bind (buden) vid dina Lrar
7:3
hennes f.rar fatta om sländan
31:19
mina f.rar (dröpo) av myrra
HV. 5:5
det s.deras f.rar hava gjort Jes. 2:8
på sina f.rars verk skola de icke se17:8
med sina utspända f .rar
40:12

FINNA (allmänt)
för Adam fann han icke hjälp 10Mos. 2:20
dig har jag funnit rättfärdig
7:1
Men duvan fann ingen plats
8:9
funno de en lågslätt i Sinears land 11:2
i Sodom f.er 50 rättfärdiga
18:26
(H.:) Om jag där f.er 45
18:28
Om jag där Ler 30
18:30
att de förgäves sökte f. porten
19:11
funno där en brunn med rinnande 26:19
Vi hava funnit vatten
26:32
Huru har du så snart kunnat f.ngt 27:20
fann då kärleks äpplen på marken 30:14
den s.du f.er dina gudar hos
31:32
men Laban fann intet
31:33
fann (husgudarna) icke
31:34
(Jakob)vac har du där funnlt
31:37
Ana s. fann de varma källorna
36 :24
(Josef)faJUl dem i Dotan
37:17
(livklädnaden) hava vi funnit
37:3 2
men denne fann (Tamar) icke
38:20
Jag har icke funnit henne
38:22
(Juda:) men du har icke funnit henne38:23
(Farao) fann det var en dröm
41:7
Kunna vi f. ngn i vilken Guds A.
41 :38
fann var och en sin penningpung
42:35
f. barmhärtighet inför mannen
43:14
fann var och en av oss sina
43:21
s. har låtit eder f. en skatt
43:23
s. vi funno överst i våra säckar
44:8
s.den f.es hos, han må dö
44:9
s.den Les hos, skall bliva min träl 44:10
Gud har funnit dina tjänares
44:16
den s. bägaren har blivit funnen hos 44:16
s. bägaren har blivit funnen hos
44:17
halm, var I kunnen f. sådan 2. Mos. 5:11
i öknen utan att f. vatten
15:22
16:25
i dag skolen I inlet f.på marken
då skall intet vara att f.
16:26
att samla (lagw men de funno intet, 16:27
dräpen vem I f.en
32:27
fann att de hade utfört det
39:43
f.er att håret på angripna 3. Mos .13:3
f.er att det angripna stället
13:5
f.er att det angripna stället bleknat 13:6
Ler att utslaget har utbrett
13:8
f.er en vit upphöjnlng på huden
13:10
f.er att spetälska betäcker hs kropp13 :13
f.er att angripna stället blivit vitt 13:17
f.er att stället visar sig lägre
13:20
f.er att vitt hår saknas där
13:21
Ler att håret på fläcken vitnat
13 :25
f.er att vitt hår saknas
13:26
f.er att det onda utbrett sig
13:27
f.er att det visar sig djupare
13:30
f.er att •• svart hår saknas
13:31
f.er att skorven icke utbrett sig
13:32
f.er att skorven icke utbrett sig
13:34
f.er att skorven har utbrett sig
13:36
f.er att fläckarna •• äro blekvita
13:39
f.er att den upphöjda fläcken
13 :43
f.er att skadan utbrett sig
13 :51
f.er att fläcken icke utbrett sig
13:53
på vilken det angripna stället f.es 13 :54
f.er att angripna stället icke
13 :55
f.er att det efter tvagningen bleknat 13 :56
f.er att han är botad
14:3
f.er att det angripna stället
14:37
f.er att fläcken har utbrett sig
14:39
f.er att fläcken har utbrett sig
14:44
f.er att fläcken icke utbrett sig
14:48
fann (Bileam)hm stående
4. Mos. 23:6

1357

1358

1359

1360

FILISTEERNAS (furste)
L furstar drogo i fält
1. Sam. 18:30
sade f.furstar:Vad hava dessa
29:3
Akis svarade f. furstar
29:3
blevo f. furstar förtörnade
29:4
f.furstar sade till honom
29:4
f. furstar säga: Han får icke
29:9

FILISTEISK
giva dig f.a krigarnas
en f. utpost i Bet-Lehem
en f. utpost i Bet-Lehem

1.Sam.17:46
2.Sam.23:14
l. Krön. 11 :16

FlLOLOGUS
grek. vän av ord (el. tal); lärd, bildad.
En kristen i Rom, till vilken Paulus
hälsar i sitt brev till romarna. Rom.
16:15.
FILOSOF
Se även: Vis, vishet, vishetslära.
Filosof
Under sitt uppehåll i Aten höll Paulus samtal, inte bara i den judiska
synagogan utan även på torget. Bland
dem han där kom i kontakt med var
också några filosofer av epikun~ernas
och stoikernas skola, vilka gav sig i
ordskifte med honom. Några av dem
uppfattade honom som en pratmakare, medan andra greps av förundran och gärna önskade närmare utläggning av hans lära, Apg.17:17-20.
FILOSOF
Ler gåvo sig i ordskifte
FILOSOFI -

Apg. 17:18

Se: Vishetslära.

FIN

FINGER
Finger, Guds
Se även: Gärning, hand, makt, skrift,
tecken, under, uppenbarelse.

Guds finger
Guds fingrars verk, Ps.8:4. I) Guds
undergörande finger, 2.Mos.8: 19. 2)
Guds skrivande finger: a. Lagens ord,
2.Mos.31:18. b. Nådens ord, Joh.
8:6-8. c. Domens ord, Dan.5:5. 3)
Guds helande finger, Luk.ll :20;
Mark.7:33.

Finna
fann han hm stående vid brännoffer 23 :17
funno att detta var en trakt för
32:1
då skall du f. (H.)
5. Mos. 4:29
när jag låg hos henne, fann jag Icke 22:14
Jag har icke funnit tecknen
22:17
24:1
funnit ngt s. väcker ha leds
du skall icke lyckas f. vägen
28 :29
Han fann hm I öknens land
32:10
men hade Icke funnit dem
Jos. 2;22
funno det gömt där i ha tält
7 :22
Man har funnit de 5 konungarna
10:17
se om han funne ngn annan
Dom. 17:8
se om jag f.er ngn annan ort
17:9
funnit (landet) mycket gott
18:9
i Jabes .. funno de 400 jungfrur
21 :12
H. give eder att I mån f. ro
Rut 1:9
att f. tillflykt under ha vingar
2:12
men de funno dem icke
1.Sam. 9:4
funno dem icke heller där
9:4
skall jag göra f6r att f. min son
10:2
att de ingenstädes voro att f.
10:14
stod (Saul) icke att f.
10:21
icke funnit ngt i min hand
12:5
höllo mönstring, funno de
14:17
en son s.jag funnit vara kunnig
16:18
om jag f.er att det låter gott
20:12
jag har icke funnit ngt ont hos hm 29:3
jag har icke funnit ngt ont hos dig 29:6
vad har du funnit hos din tjänare
29:8
funno då Saul och ha 3 söner
31:8
funnit lämpligt att svara
2.Sam. 3:19
icke minsta sten vore att f.
17:13
Då sökte de, men utan att f.
17 :20
de funno Abisag fråD Sunem 1. Kon. 1:3
om ngt ont bliver funnet hos hm
1:52
fann att det var en dröm
3 :15
låta dem f. barmhärtighet
8:50
nu f.er jag att det icke ens till hälfUO:7
fann (gudemannen) sittande under
13:14
och fann den döda kroppen
13 :28
funnit ngt s. var gott inf6r H.
14:13
Kanhända skola vi f. gräs
18:5
att man icke har funnit dig
18:10
dräpa mig, när han icke funne dig 18:12
Har du äntligen funnit mig
21:20
Ja,jag har funnit dig
21:20
sökte(Elia)menfunno hm
2. Kon. 2:17
9:35
funno de av (Isebell intet annat
fann assyriske kon. upptagen
19:8
Jag har funnit lagboken i H. hus
22:8
bok s.nu blivit funnen
22:13
förbundeboken s. blivit funnen
23:2
bok s. Hilkia funnit i H. hus
23 :24
funno fett och gott bete
1. Krön. 4:40
filist€>erna •• funno då Saul
10:8
söker hm, låter han sig f.s
28:9
f.er jag att vidden av din
2. Krön. 9:6
söken hm, så låter han sig f.s
15:2
lät han sig f.s av dem
15:4
(H.) lät sig f.s av dem
15:15
har ngt gott blivit funnet hos dig
19:3
funno de en myckenhet av gods
20:25
fann dem utgöra 300000 stridbara 25:5
orenhet s.de funno i H.tempel
29:16
skola edra bröder f. barmhärtighet 30:9
böra de icke f. vatten
32:4
fann prästen Hilkia H.lagbok
34:14
Jag har funnit lagboken i H. hus
34:15
den bok s. nu har blivit funnen
34:21
förbundsboken,s.blivit funnen
34:30
men kunde icke f.dem
Esr. 2:62
av dessa krönikor skall du f.
4:15
fann man att denna stad har plågat 4:19
i Ametas borg fann man en bokrulle 6:2
fann jag där ingen av Levi barn
8:15
f. barmhärtighet inför denne Neh. 1:11
Då fann jag släktförteckningen
7:5
och jag fann däri så skrivet
7:5
men man kunde icke f.dem
7:64
funno skrivet i lagen
8:14
du fann (Abrams) hjärta fast i tron 9:8
man fann däri skrivet
13:1
intet rum må den f.
Job 3:6
allenast de funne sin grav
3 :22
lejonet förgås, ty det f.er intet rov 4:11
de f.allenast ödslighet
6:18
flyger han bort ,och Ingen f.er hm 20:8
visste huru jag skulle f. (Gud)
23:3
står ej att f. i de levandes land
28:13
därför att de icke funno ngt svar
32:3
men se, han f.er på sak mot mig
33 :10
f. stigarna s.leda till deras hus
38:20
så att du icke mer f.er den
Ps. 10:15
rannsakar mig, men du f.er
17:3
för mig till vatten där jag f.er ro 23:2
på den tid då du är att f.
32:6
icke skall f. hs missgärning
36:3
men jag fann ingen (tröstare)
69:21
dina fotspår fann man icke
77:20
sparven har funnit ett hus
84:4
Jag har funnit min tjänare David
89:21
under hs vingar skall du f. tillflykt 91:4
(H.) lät dem f. barmhärtighet
106:46
funno ingen stad där de kunde bo 107:4
förrän jag funnit en plats åt H.
132:5
skall söka mig",men icke f. Orde. 1:28
Gude kunskap skall du då f.
2:5

Säll är den s. funnit visheten
3 :13
de äro liv f6r envar s. f.er dem
4:22
i hennes kärlek f.e du din lust
5:19
nu har jag funnit dig
7 :15
rätta för dem s.hava funnit kunskap 8:9
de s. söka mig, de f.mig
8:17
den s. f.er mig, han f.er livet
8:35
På förståndiges läpper f.er man
10:13
söker vishet och f.er ingen
14:6
aldrig fann du på ha läppar
14:7
s.aktar på ordet, han f.er lycka
16:20
Den s.har funnit en rätt hustru,
han har funnit lycka
18 :22
s. tager vara på Insikt, f.er lycka 19:8
vem kan f. en man s. är att lita på 20:6
ha nästa f.er ingen barmhärtighet 21:10
han f.er liv, rättfärdighet och ära 21:21
Om du f.er (vishet) ,har du framtid 24:14
Om du f.er honung, så ät icke mer 25:16
f.er det mödosamt att föra
26:15
f.er allt vad bott ert är sött
27:7
idog hustru, var f.er man en sådan 31:10
fann glädje i all min möda
Pred. 2:10
vad jag funnit vara bäst
5:17
s.fruktar Gud f.er en utväg.
7:19
fann jag ngt s. var bittrare
7:27
detta fann jag,säger Predikaren
7:28
Ngt gives .. s.jag icke har funnit
7:29
har jag funnit en man bland tusen
7 :29
en kvinna har jag icke funnit I hela 7 :29
funnit att Gud gjort mskorna sådana 7:30
fann att intet är bättre f6r mskan
8:15
att f. välhehagliga ord
12:10
jag sökte hm,men fann hm icke HY. 3:1
Jag sökte hm, men fann hm icke
3:2
fann jag hm s. min själ har kär
3:4
Jag sökte hm, men fann hm Icke
5:6
om I f.en min vän, så sägen
5:8
Vad f.en I att se hos bruden
6:12
då fann han lagbrott
Jes. 5:7
Låt mina fördrivna f. härbärge
16:4
bland bitarna icke f. en skärva
30:14
där kan hon f. en vilostad
34:14
fann assyriske konungen upptagen 37:8
men icke f. dem (vedersakarna)
41:12
att du må f.s rättfärdig
43:26
f. bete utmed vägarna
49:9
Böken H.,medan han låter sig f.s
55:6
då skall du f. din lust i H.
58:14
jag har låtit mig f.s av dem
65:1
Vad orätt funna edra fäder
Jer. 2:5
på dina mantelflikar f.er man blod 2:34
söken på dess torg om I f.en ngn
5:1
skolen I f. ro för edra själar
6:16
Var skall jag f. vederkvickelse
8:18
intet kött kan f. räddning
12:12
till dammarna, f. de intet vatten
14:3
fann hm upptagen med arbete
18:3
I skolen ock f.mig,om Ifrågen
29:13
jag vill låta mig f.s av eder
29:14
Jag vill låta eder f. barmhärtighet 42:12
suckande och f.er ingen ro
45:3
Juda synder .. icke mer bliva funna 50:20
och f .er ingen ro
Klag. 1:3
hjortar s.icke f.något bete
1:6
De skola ej mer f. ngn boning
4:15
Du mskobarn, ät vad du f.er
Hes. 3:1
skall ingen (räddning) vara att f.
7:25
jag f.er ingen
22:3 O
aldrig i evighet skall f. (Tyrus)
26:21
orättfärdighet blev funnen hos dig 28 :15
f.edra ansikten magrare
Dan. 1:10
fann han dem vara 10 gånger klokare1:20
funnit en man s. kan säga uttydn.
2:25
icke mer kunde f. ngt spår därav
2:35
Markens djur funna skugga
4:9
f. ngn sak mot Daniel
6:4
kunde icke f. ngn sådan sak
6:4
intet orätt var att f. hos honom
6:4
Vi lära icke f. ngn sak mot denne
6:5
kunna f. en sådan i hs gudsdyrkan
6:5
funno de Daniel bedjande
6:11
fann jag mig vara vid floden mai
8:2
ej skall f.någon stig
Hos. 2:6
skall hon ej f. dem
2:7
så f.de hm ändå icke
5:6
Ss. druvor i öknen fann jag I.
9:10
De f. ju intet bete
Joel 1 :18
ej ens den snabbaste f. undflykt Am. 2:14
om det ej funnit ngt rov
3:4
man skall icke f. (H. ord)
8:12
fann där ett skepp
Jona 1:3
där skall du f. räddning
Mika 4:10
var f.er man ngn s. vill trösta Nah. 3:7
funnit jorden lugn och stilla Sak. 1:11
gamla kvinnor vara att f. i Jerus.
8:4
när I haven funnit det
Matt. 2:8
(J.:) söken,och I skolen f.
7:7
den s.söker,han f.er
7:8
och få äro de s. f.den
7:14
icke hos ngn funnit så stor tro
8:10
Den s. f.er sitt liv ,han skall mista 10:39
mister sitt liv .. skall f.det
10:39
f.en I ju i konungapalatsen
11:8
så skolen I f. ro för edra själar
11:29
söker efter ro, men f.er ingen
12:43
och f.er (huset) stå ledigt
12:44

en man f.er den (skatten)
13:44
då han har funnit en dyrbar pärla 13:46
när de funno dövstumma tala
15:31
s.mister sitt liv •• skall f.det
16:25
skall du där f. en silverpenning
17 :27
händer det då att han f.er (fåret)
18:13
fann då några andra stå där
20:6
skolen I strax f. en åsninna
21:2
(J.) fann intet därpå (fikonträdet)
21 :19
om hs herre •• f.er hm göra så
24:46
och (J.) fann dem sovande
26:40
fann (J.) dem åter sovande
26:43
funno de likväl intet
26:60
när de funna (J.)
Mark. 1:37
fann hon flickan ligga på sängen
7:30
f. en åsnefåJe stä där bunden
11:2
funno en åsnefåJe stå där
11:4
om han till äventyrs skulle f. ngt
11:13
fann (J.) intet annat än löv
11 :13
så att han icke f.er eder sovande
13:36
funna det så s.han sagt dem
14:16
och fann dem sovande
14:37
fann (J.) dem åter sovande
14:40
men de funno intet
14:55
I skolen f. ett nyfött barn
Luk. 2:12
funno Maria och Josef och barnet
2:16
När de icke funno (J.) vände de
2 :45
efter 3 dagar funno de honom
2:46
icke kunde f. ngt annat sätt att
5:19
ville f. ngt att anklaga (J.) för
6:7
Icke ens i I. funnit så stor tro
7:9
funno tjänaren vara frisk
7:10
f.en I ju i konungapalatsen
7 :25
funno de mannen .. invid J.fötter
8:35
funno de J. vara där allena
9:36
(J.:) söken,och I skolen f.
11:9
den s.söker,han f.er
11:10
Men då han icke f.er ngn
11:24
och f.er det fejat och prytt
11:25
tjänare s. deras herre f.er vakande 12:37
och f.er dem så göra - saliga äro 12:38
om hs herre .. f.er hm göra så
12:43
sökte frukt .. men fann ingen
13:6
sökt frukt .. utan att f.någon
13:7
f.en eder själva utkastade
13:28
till dess han f.er (fåret)
15:4
när han funnit det, lägger han det 15:5
Glädjens •• ty jag hal' funnit mitt får 15:6
söker noga,till dess hon f.er den 15:8
när hon har funnit den, kallar hon 15:9
ty jag har funnit den penning
15:9
f. tro här på jorden
18:8
skolen I f. en åsnefåJe stå där
19:30
funno det så s. (J.) sagt dem
19:32
de kunde icke f. någon utväg
19:48
funno det så s. (J.) hade sagt dem 22:13
fann (J.) dem insomnade
22:45
Vi hava funnit den man (J. )
23:2
Jag f.er intet brottsligt hos denne 23:4
icke funnit honom skyldig
23 :14
ej heller Herodes funnit hm skyldig 23:15
Jag,har icke funnit (J.) skyldig
23:22
24:2
funno stenen vara bortvältrad
funno icke H. J. kropp
24:3
icke funnit hans kropp
24:23
24:24
funno de det vara så s.kvinnorna
de funno där de 11 församlade
24:33
Vi hava funnit Messias
Joh. 1:41
hm hava vi funnit, J., Josefs son
1:45
då de funno(J.)där på andra sidan 6:25
I skolen icke f.mig
7:34
eftersom vi icke skola kunna f. hm 7 :35
I skolen icke f. mig
7:36
Rannsaka, så skall du f.
7 :52
ut och in och skall f, bete
10:9
J,kom dit,fann han att den döde
11:17
Jag f.er (J.) icke skyldig
18 :38
icke f.er hm skyldig till ngt brott 19:4
jag f.er hm icke skyldig till ngt
19:6
icke f. ngn utväg att straffa
Apg. 4:21
funno de (Safira) död
5:10
funno de dem icke i fängelset
5:22
Fängelset funno vi stängt
5:23
öppnade,funno vi ingen därinne
5:23
f. ett rum till boning åt Jakobs Gud 7 :46
om han funne några s. voro på
9:2
fann många vara där församlade
10:27
hämta (Petrus) men icke fann hm
12:19
Jag har funnit David
13 :22
icke funna hm skyldig till något
13 :28
Paulus fann icke skäligt
15:38
när de icke funno dem
17:6
har jag ock funnit ett altare
17 :23
till äventyrs skulle f. hm
17 :27
fann man att värdet uppgick till
19:19
Där funna vi ett skepp
21:2
Vi f. intet ont hos denne man
23:9
fann då att anklagelsen mot (Paulus) 23:29
funnit att denne är en fördärvlig
24:5
funnit mig tvista med någon
24:12
vad orätt de funno mig skyldig
24:20
f. att de närmade sig något land
27:27
funna 20 famnars djup
27 :28
funno 15 famnars djup
27 :28
vi f. skäligt att du låter oss höra
28:22
f.er jag nu hos mig .. lagen Rom. 7:21
låtit mig f.s av dem s. icke sökte
10:20

icke f.er bland hedningarna l. Kor. 5:1
bland eder f. någon vis man
6:5
fann icke där min broder
2. Kor. 2 :13
nit •• vi funnit hålla provet
8:22
f. eder oberedda
9:4
Jag har funnit det vara nödvändigt
9:5
icke skall f. eder sådana
12:20
har jag funnit det nödvändigt
Fil. 2:25
och bliva funnen I (K.)
3:9
Jag vet att f.mlg i ringhet
4:12
jag vet ock att f.mig i överflöd
4:12
är att f.överallt I världen
Kol. 1:6
funnit mig vara förtroende l. Tim. 1:12
till dess han fann mig
2. Tim. 1:17
må f. barmhärtighet hos H.
1:18
f.of6rfalskad renhet
Tit. 2:7
funnit vila från sina verk
Hebr. 4:10
f.hurudan tid det var s.K.A. 1. Pet. 1:11
funnit .. dina harn vandra
2.Joh. v.4
f.er jag nödigt •• f6rmana eder Jud. v.3
funnit dem vara lögnare
Upp. 2:2
har icke funnit dina gärningar
3:2
jag har låtit dig f. en öppen dörr
3:8
söka döden,men icke kunna f.den
9:6
i deras mun ingen lögn blivit funnen14:5
skall aldrig mer bliva funnet
18:14
Babylon •• aldrig mer bliva funnen 18:21
ingen plats blev funnen för dem
20:11
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FINNA (finna behag)
s.de funno mest behag i
1. Mos. 6:2
icke mer f.er behag i henne 5. Mos. 21:14
folket fann behag i (David) 1. Sam. 18:5
att du funnit behag i Isais son
20:30
H.s.funnit behag i dig
1. Kon. 10:9
Gud s. funnit behag i dig
2. Krön. 9:8
om du f.er behag i din tjänare Neh. 2:5
kvinna s.kon. f.er behag i
Est. 2:4
om icke konungen funnit behag i
2:14
vem f.er behag i slemörtens
Job 6:6
s.f.behag i deras tal
Ps:49:14
folk s.f.behag i krig
68:31
icke funno behag i H. fruktan Ords. 1:29
finn ej behag i ngn av hs vägar
3:31
Bespottaren f.er ej behag
15:12
Jag f.er icke behag i dem
Pred. 12:1
där skall jag f. behag i dem
Hes. 20:40
skall jag f. behag i eder
20:41
fann behag i att gå på
Hos. 10:11
f.er intet behag i edra högtidsf. Am. 5:21
Matt. 3 :17
i vilken jag funnit behag
12:18
i vilken min själ funnit behag
Son, i vilken jag funnit behag
17:5
i dig har jag funnit behag
Mark. 1:11
i dig har jag funnit behag
Luk. 3 :22
f.er jag behag i svaghet
2. Kor. 12:10
funnit behag i orättfärdigh. 2. Tess. 2:12
syndoffer fann du icke behag Hebr. 10:6
i sådana fann du icke behag
10:8
f.er min själ icke behag i hm
10:38
Son, i vilken jag funnit behag 2.Pet. 1:17
FINNA (finna nåd)
Noa hade funnit nåd för H. 1. Mos. 6:8
har jag funnit nåd för dina ögon
18:3
har ju funnit nåd för dina ögon
19:19
Låt mig f. nåd f6r dina ögon
30:27
(Jakob:) att jag må f.nåd för
32:5
Jag ville f.nåd f.r min herres
33:8
om jag har funnit nåd för dina
33 :10
Må jag allenast f. nåd för
33 :15
Låten mig f. nåd för edra ögon
34:11
Josef fann nåd för ha ögon
39:4
lät (Josef) f. nåd hos föreståndaren 39:21
låt oss f. nåd för min herres ögon 47:25
Om jag funnit nåd för dina ögon
47:29
Om jag funnit nåd för edra ögon
50:4
f.nåd för egyptiernas ögon 2.Mos. 3:21
H.lät folket f.nåd för egyptiernas 11:3
låtit folket f. nåd för egyptiernas
12:36
du har funnit nåd för mina ögon
33:12
Om jag funnit nåd för dina ögon
33 :13
jag vill ju f. nåd för dina ögon
33 :13
hava funnit nåd för dina ögon
33 :16
33 :17
du har funnit nåd för mina ögon
Om jag funnit nåd för dina ögon, H. 34:9
funnit nåd för dina ögnn
4. Mos. 11:11
om jag funnit nåd för dina ögon
11 :15
Om vi hava funnit nåd inför
32:5
icke längre f.er nåd
5.Mos.24:1
(Gideon:) Om jag funnit nåd Dom. 6:17
inför vilkens ögon jag f.er nåd Rut 2:2
Varför har jag funnit sådan nåd
2:10
Så må jag då f. nåd för dina ögon
2:13
Låt din tjänarinna f. nåd
1.Sam. 1:18
(David) har funnit nåd för mina ögon16:22
att jag funnit nåd för dina ögon
20:3
om jag funnit nåd för dina ögon
20:29
Låt nu våra män f. nåd
25:8
Om jag funnit nåd för dina ögon
27:5
att jag har funnit nåd
2. Sam. 14:22
Om jag f.er nåd för H. ögon
15:25
låt mig f. nåd för dina ögon
16:4
Hadad fann mycken nåd
1. Kon. 11:19
lät mig f. nåd inför konungen Esr. 7 :28
låtit oss f. nåd inför Persiens
9:9
fann nåd inf6r (Hegai)
Est. 2:9

Finna-Fisk
himlar o ch de n jord s. nu f.
3:7
icke fanns skriven i livets bok Upp. 20:15
FIRA

l)

hägag,

J Jn

rör~ sig i ci rk;l , gå i procession ; hålla
högtid, fira . Jfr verbet \:Iug, beskriva
en cirkel, i Job 26:10 övers. välva en
rundel; subst. \:Iug, cirkel, i JesAO:22
övers. rund ; \:lag, högtid , fest. I 2.
Mos.5:1 är \:Iägag övers. hålla högtid;
i 1.Sam.30: 16 förlusta sig.
2) 'äsä, n'tO 11

göra, fra m;tälla, frambringa; här om
högtider osv., därav övers. fi ra . Se:
Arbeta 3, Arbete 17, Anordna 1,
Bedriva 2, Begynna 4, Bevisa 1.
3) omskrivning.
På dessa ställen motsvaras sv. övers.
»fira . av prep. le, för, åt: för folket;
för hela släkten; för oss.
4) utf. ord.
5) 'a~Q(!, 1 ~ ~:

a ram. = hebr. 'äbad, se Arbeta 2;
arbeta , tjäna; görä. Se: Bedriva 7,
Fullgöra 5.
6) HesA5:2l o rdagrant: skall det vara
påskhögtid fö r eder.
7) Jes .30:29 o rdagrant: i en natt av
högtids helighållanpe (hithp. in f. av
kädas, vara helig; hithp. hålla helig),
Övers. i en natt då man firar helig
högtid.
F IRA

l f. den ss. en H. högtid
2. Mos. 12:14
l Ss . evärdlig stiftelse f. den
12:14
2 f.den släkte efter s l äkte
31:16
3. Mos . 23:39
1 skol en I f. H. högtid
l I skolen f. denna högtid
23:41
1 i sjunde månaden skolen I f.den 23 :41
4. Mos. 29 :12
l skol en I f. en H. högtid
3 folket f.r i dag offerfest l. Sam . 9:12
3 släkten nu f .r sin åJ:liga offerfest 20 :6
20 :29
3 vi f. en släktofferfest i s taden
2 f.de Salomo högtiden
1. Kon. 8:65
4 högtide n,den s . f .des i
2. Krön. 5:3
2 f.de Salom o högtiden i 7 dagar
7:8
7:9
2 altaret s invigni ng f.de de
35:17
2 f.de osyrade brödet s högtid
5 f.de invigningen av Guds hus Esr. 6 :16
Est. 9:17
2 Lde den ss . gäst abuds -och
2 Lde ss . gästabuds- och glädjedag 9:18
2 Därfor f.judarna på landsbygden 9:19
2 skulle L den fjortonde och
9:21
2 Därför skulle de f. dessa dagar
9:22
2 a lltid f. dessa båda dagar
9:27
2 dessa dagar s kull e Ls i alla tider 9:28
4 att de skulle f.des s a purimsdagar 9:31
7 natt d å m a n Lr helig högtid Jes . 30 :29
4 f. en dag till H. behag
58 :5
Hes . 45 :21
6 skolen I L påskhögtid
l F . dina högtide r,Jud a
Nah. 1:15
l för alt f. lövhyddohögtiden Sak. 14:16
l draga upp alt f. lövhyddohögtiden 14:18
l icke draga upp för att L
14:19
8 icke mer skall f. denna
Luk. 22 :16
FIRA (neds liippa)

Lde ned skeppsbåt en i havet

FISK

»Petrus-fisk» fångad i sjön Gennesaret.
Ester fann nåd för allas ögon
hon fann nåd och ynnest inför hm
fann hon nåd för hans ögo n
om jag funnit nåd för konungens
Om jag funnit nåd för dina ögon
om jag funnit nåd inf"or honom
f. nåd och få gott förstånd
Ords.
Jer.
Det folk • • f.er nåd i öknen
Gud lät Daniel f. nåd
Dan.
ty du har funnit nåd för Gud
Luk.
lät(Josef) f . nåd
Apg.
(David) fann nåd inför Gud
Hebr.
f. nåd till hjälp i rätt tid

2:1 5
2:17
5:2
5:8
7:3
8:5
3 :4
31:2
1:9
1:30
7:1 0
7 :46
4:16

du och dina bröder f.en f. r gott Esr. 7 :18
göra ss. du f.er för gott
Est. 3 :11
skrivelse • • ss.1 f .en för gott
8 :8
Jag har funnit för gott
Dan . 3 :3 2
fann för gott att sätta • • satraper
6:1
Om I så f.en fOr gott,given
Sak. 11 :12

FINNA (finna för gott)
gör vad du f. er för gott
1. Mos. 16 :6
med dem vad I f.en fOr gott
19:8
bo var du f .er för gott
20:15
gifta sig •• vem de f.for gott 4 . Mos . 36:6
stanna •• var han f.er för gott 5.Mos .23 :16
med dem vad I f.en for gott Dom. 19:24
Gör vad du f.er för gott
1. Sam. 1:23
med oss vadhelst I f.en för gott
11:10
med hm vad du f.er för gott
24:5
Om I så f.en för gott
l. Krön. 13:2

bägaren fanns i Benj a mins l . Mos . 44 :12
f.kvar a llenast iNilfloden 2. Mos . 8 :9
Paddorna • • skola f. kvar
8:11
att inga flugsvärmar skola f. där
8:22
boskap s.då f.ute på m arken
9:19
slog haglet ned allt s. fanns
9:25
m å ingen surdeg f. i edra hus
12:19
vagnar s. eljest funnos i Egypten
14:7
Funnos då inga gravar i Egypten
14:11
eller denne f .es kvar hos hm
21:16
skall icke f. ngn kvinna s . föder
23:26
icke f.es ngt gulaktigt hår 3 . Mos . 13:32
på vilken det angripna stället f.es 13 :54
på vilket det angripna stället f.es 13 :57
F . då far och fäkreatur
4.Mos.11:22
Og •• den ende s . fanns kvar 5.Mos. 3 :11

öknen •• där intet vatten fanns
8 :1 5
rätteligen ingen fattig f.hos dig
15:4
icke f.ngn s . l åter sin son
18:10
om tecknen •• icke funnos
22:20
ropat,utan att ngn fanns d är
22 :27
de gudar • • s.funnos hos dem
29:17
icke f. ngn man eller kvinna
29 :18
icke f. ngn r ot varifr ån gift
29 :18
1.Sam.21:3
Giv •• vad s .kan f.
det fanns ingen s.frälste
2.Sam . 22 :42
kryddor •• el jest icke fwmits 2.Krön. 9:9
gods s . fanns in i konungens hus
21 :1 7
36:16
ingen bot m er fanns
och ingen r ädd ning funnes
Esr. 9:14
vem finnes s . svarar dig
J ob 5:1
6:1 0
funnes ännu för mig ngn trös t
12:13
Hos Honom f.es vis het och makt
För ett träd f.es kvar ngt hopp
14:7
Ack att ngn funnes ,s. ville höra
31:35
ingen fanns ,s . vederlade Job
32:12
Ps. 51:6
du m å f. r ättfärdig i dina ord
vars like aldrig funnits
Joel 2:2
kropp f. bevar ade
1. Tess . 5:23
fOrgicks den värld s.då fanns 2. Pet . 3 :6
himlar funnos till från uråldrig
3:5
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FINNAS

Apg. 27 :30

Se även: Fiska, fiskare, fiskafänge,
fiskarIag , fiske, fiskharpun , fisknät,
människofiskare, mat.
-fisk

småfiskar Matt.15 :34

Fiskernotiv, hämtat f rån en gammal
egyptisk gravrnålning.
1368

Fisk-Fiske
Fisk
Bortsett från Döda havet är Palestinas
sjöar och floder mycket fiskrika.
Enbart i Gennesarets sjö finns i vår
tid minst 25 olika fiskarter. Några
av dessa kan även förekomma i
Afrika, men för övrigt är de okända
utanför Palestinas gränser. Fisken
från Jordan dör, när den kommer ut
i Döda havet, som trots detta inte
är helt utan fisk, vilket man trodde
under lång tid. Här förekommer några
arter av småfisk vid källor, som inte
innehåller den för fisken dödande
magnesiumkloriden.
Mose lag innehöll föreskrifter om
ätlig och oätlig fisk. Allt som hade
fenor och fjäll kunde ätas, och den
övriga fisken skulle betraktas som
oren, 3.Mos.1l:9 ff.; 5.Mos.14:9 f.
När israeliterna under ökenvandringen tänkte tillbaka på allt gott i
Egyptens land, nämndes även fisken ,
som alltså redan då var en del av
deras kost, 4.Mos.1l:5. I Jerusalem
köpte man fisk av folk från Tyrus,
Neh.13:16, antagligen vid den s.k.
Fiskporten, 3:3.
I Bibeln omtalas inte någon speciell fiskart. Den i Hes.29:4 omtalade
fisken, som hakar sig fast vid krokodilens fjäll , är antagligen den lilla
&köldfisken (Echeneis remora) som
förekommer i Medelhavet. I berättelsen om Jesu bespisningsunder, Matt.
15:34; Mark.8:7, talas om småfisk
(grek. ichthyction, diminutiv av ichthys, fisk). När Jesus talar om fisken ,
som uppslukade Jona, använder han
ett ord som betyder stor fisk, sjöodjur (grek. ketos) . Härmed avses möjligen jättehajen eller den ännu större
pottfisken. Himmelriket liknas vid en
not, som kastas i havet och uppsamlar
fisk av alla slag, Matt.13:47. För
övrigt omtalas fisk flera gånger i
förbindelse med Jesus och hans lärjungar, av vilka flera var fiskare till
yrket. För de kristna var fisken deras
första symbol, i det bokstäverna i
ichtys bildar begynnelsebokstäverna i:
Jesus Kristus, Guds Son, Frälsaren
(Ie~ous Christos Theou [H]yios Söter).
Se även: Fiske, Fiskare.
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FISK

råda över Larna i havet
1. Mos. 1:26
(Gud:) r åden över f.arna i havet
1:28
alla f.ar i havet '
9:2
f.arna i floden skola dö
2. Mos. 7:18
o ch f.a rna i flod en dogo
7 :21
Len s. vi åto i Egypten
4.Mos.11:5
samla ihop alla havets Lar
11 :22
(bild) av ngn f. i vattnet
5. Mos. 4:18
1. Kon. 4 :33
Han talade ock om f.arna
tyrierna förde in f.och sålde Neh.13:16
Larna i havet må giva besked Job 12:8
Larna i havet , s . vandrar
Ps . 8:9
(H.) l ät så dera s f.ar dö
105:29
sin tid , lika litet s. f.arna
Pred. 9:12
s å att Larna ruttna och dö
Jes. 50:2
Larna fastna vid dina fjäll
Hes. 29:4
draga dig med alla de f .ar
29:4
29:5
ut i öknen med alla Larna
skola de bäva .• f.arna i havet
38 :20
Larna bliva där mycket talrika
47 :9
skola finnas f.ar av olika slag
47:10
f.arna i havet förgås
Hos. 4:3
Jona 2:1
Men H.sände en stor L
Jona var i f.ens buk tre dagar
2:1
Jona bad till H. i Lens buk
2:2
kastade f .en upp Jona på land
2:11
mskorna lika f.ar i havet
Hab. 1:14
förgöra Larna i havet
Sef. 1:3
orm , när han beder om f.
Matt. 7:10
Jonas i den stora f.ens buk
12:40
samlar tillhopa Lar av alla slag
13 :47
Vi hava fem bröd och två Lar
14:17
Och han tog de två Larna
14:19
(J.)tog bröden, så ock Larna
15:36
Tag den första Ldu drager upp
17:27
fem bröd och två Lar
Mark. 6:38
tog(J.)de två Larna
6:41
också de två f.arna delade han
6:41
därtill ock kvarlevor av Larna
6 :43
fingo en stor hop f.ar
Luk. 5:6
icke mer än fem bröd och två f.ar
9:13
tog han de fem bröden och två Larna 9:16
när hs son beder om en f.
11:11

Fiskaryrket förekom i Palestina, särskilt i trakterna kring den fiskrika
sjön Gennesaret. En fiskare kunde

förutom sitt eget husfolk även ha
legodrängar i sin tjänst, Mark.1:20,
vilket kan tyda på att yrket gav goda
inkomster. Att vara fiskare var emellertid slitsamt och långt ifrån ofarligt,
särskilt på sjön Gennesaret, där kastvindar plötsligt kunde komma ned
från de omkringliggande bergen, jfr
Matt.8 :24; Mark.4:37. Därför krävdes både mod och kraft hos en fiskare, och dessutom tålamod, då fiskelyckan var skiftande, jfr Luk.5:5 .
Snarrådighet var en annan av fiskarens egenskaper, och under allt måste
han lära sig samarbetets konst, då
flera fiskare som regel arbetade tillsammans.
Jesus hade bruk för män av denna
typ, och det var därför helt säkert
ingen tillfällighet, att flera av hans
apostlar var fiskare, som av Mästaren
gjordes dugliga till att vara människofiskare, jfr Matt.4:19; Mark.1:17.
Se: Fisk, Fiske.
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Fiskredskap hängda till torkning i fiskestaden A cko.
i stället för en f, r äcker hm orm
11 :11
räckte (J.) ett stycke stekt f.
24 :42
en gos s e s.har,.två f.ar
Joh. 6:9
delade ut ål dem ock av Larna
6:11
nu fingo de en s å stor hop f.ar
21:6
drogo efter sig nätet med Larna
21:8
sågo glöd ligga där och Loch bröd 21:9
Tagen hit av de Lar s . l Hngen
21:10
(nätet) var fullt av stora Lar
21:11
gav dem likaledes ock av f.arna
21 :13
f.ars (kött)ålerigen en a nnan 1. Kor. 15:39
FISKA

(H.:)de skola f.upp dem
de s. Lde hade gått i land
Jag vill gå åstad och f.

Jer. 16:16
Luk. 5:2
Joh. 21:3

FISKAFÄNGE

för detta Ls skull betagits

Luk. 5:9

FISKARE

-fiskare

människofiskare Matt.4:19; Mark.1: 17
Fiskare

FISKARE

(Egyptens) f. skola klaga
Jes. 19:8
skall sända bud efter många f. Jer. 16:16
.L skola stå utmed strömmen Hes. 47:10
(Simon, Andreas) voro L
Matt •. 4:18
de voro f.
Mark. 1:16
FISKARLAG

Pläga f.köpsl å om honom

Job 40:25

FISKDEl

f.en satt kvar på (Dagon)

l. Sam. 5:4

FISKE

Fiske bedrevs som yrke av många
i Israel. Man fiskade i Medelhavet,
landets floder och i sjön Gennesaret.
Vid dess södra strand låg staden
Tarikea, som var känd för sina fisksalterier, ett bevis på den viktiga roll
fisket spelade i denna trakt.
Det enklaste fiskredskapet var kroken, som omtalas redan hos profeterna, Hes.29:4; Am.4:2, jfr Matt.
17:27. För att fånga större fisk synes
man ha använt ett harpun liknande
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Fiske-Flicka
19:5; 2.Sam.3:4; l.Kon.6 :1,37; 22:41 ; 2.
Kon.1O:30; 15:12; 18:9; l.Krön.2:14; 3:
2,15; 8:2; 12:10; 23 :19; 24:8,23 ; 25:11;
26:2,4,11 ; 27:7 ; 2.Krön.3:2; 20:26; Esr.
8:33; Jer.25:1; 28:1 ; 36:1; 39:2; 45:1; 46:2;
51 :59; 52 :6; Hes.I :I ; 10:14; Dan.2:40;
3:25 ; 7:7,19,23; 11:2; Sak.6:3 ; 7:1; 8:19;
Matt.14 :25 ; Mark.6:48 ; Apg.l0 :30; Upp.
4:7; 6:7 ; 8:12; 16:8; 21 :19.
FJÄRDEDEL

2.Mos.29 :40; 3.Mos.23 :13; 4.Mos.15:4,5;
23:10; 28 :5,7,14; l.Sa m .9:8; 2.Kon.6:25;
Neh.9:3; Upp.6:8.
(!sak:) f. ifrån jordens fetma 1. Mos . 27:39
Du skall hålla dig f. ifrån
2. Mos. 23:7

FISKNÄT

l.Mos.l :19; 2:14; 15:16; 2.Mos.20:5; 28 :20;
34:7; 39:13 ; 3.Mos.19:24 ; 4.Mos.7:30; 14:
18; 29:23; 5.Mos.5:9; Jos.19 :17; Dom.

nära dig eller f. ifrån dig
5. Mos. 13:7
skicka över dig ett folk f,lfrån
28:49
främlingen s.kommer ifrån f.land 29:22
Vare det ock f. ifrån mig
1. Sam. 12:23
Jåte det vara f. ifrån mig
24:7
H.låte det vara f.lfrån mig
26:11
falla på jorden f. ifrån H. ansikte
26:20
en främling Ifrån f.land
1.Kon. 8:41
8 :46
tU! fiendens land, f. eller nära
H.låte det vara f. ifrån mig
21:3
hava kommit ifrån f.land
2. Kon. 20:14
Gud Jåte det vara f. ifrån l. Krön. 11:19
främling kommer Ifrån f. 2. Krön. 6:32
tU! ngt annat land, f.eller nära
6:36
hållen eder f.därifrån
Esr. 6:6
till alla judar, nära och f.
Est. 9:20
hs barn gå f. ifrån frälsning
Job 5:4
ogudaktigas rådslag vare f. ifrån
21:16
De ogudaktigas rådslag vare f.
22:18
hänger man svävande f. ifrån
28:4
med avsky hålla de sig f. ifrån mig 30:10
om de än blott skönja dem I f.
36:25
Ännu i f. vädrar han striden
39:28
långt bort i f. skåda hs ögon
39:32
men min frälsning är f.
Ps. 22:2
Men du , H. , var icke f.
22:20
vänner och fränder hålla sig f.
38:12
Den stumma duvan if.
56:1
du s. är en tillflykt för havet i f.
65:6
Ett vrångt hjärta vare f. ifrån
101:4
söka sitt bröd f. ifrån ödelagda
109:10
välsignelsen blev f. ifrån hm
109:17
Låt lögnens väg vara f. ifrån mig 119:29
H. känner den högmodige f. ifrån 138:6
du fOrst år mina tankar f. ifrån
139:2
falskhet vara f. ifrån dig
Orda. 4:24
Låt din väg vara f. ifrån henne
5:8
H. är f. ifrån de ogudaktiga
15:29
håller sig f. ifrån dem
22:5
ett gott budskap ifrån f.land
25:25
än en broder s.står dig f.
27:10
Låt lögn vara f. ifrån mig
30:8
sitt förråd hämtar hon f. ifrån
31:14
visheten fOrblev f.ifrån mig Pred. 7:24
Ja, tingens väsen ligger I f.
7 :25
ett baner for hednafolken i f. Jes. 5:26
när H.har fOrt folket bort i f.
6:12
Lyssnen, alla I f.länder
8:9
när ovädret kommer f. ifrån
10:3
Ifrån f.land komma de (till Babel) 13:5
och de fly bort i f.
17 :13,
av sina fötter bars till f.land
23:7
H. namn kommer f. ifrån
30:27
Så hören nu, Is. f. ären
33:13
ifrån f.land, ifrån Babel
39:3
för hit mina söner ifrån f.
43:6
jag s .kallar Ifrån f.land
46:11
akten härpå, I folk s. bon i f.
49:1
där komma (H. folk) f. ifrån
49:12
tanke på förtryck vare f. ifrån dig 54:14
sände dina budbärare till f.land
57:9
Frid över dem s. äro f.
57:19
Därför är r ätten f. ifrån oss
59:9
(frälsningen) är f. ifrån oss
59:11
(Sions) söner komma f. ifrån
60:4
(Sions) söner hem ifrån f.land
60:9
budbärare till havsländerna i f.
66:19
belägringshär kommer ifrån f. Jer. 4:16
ett folk ifrån f. land , säger H.
5:15
efter bästa kalmus ifrån f. land
6:20
dottern mitt folk ropar i f.land
8:19
men f. är du från deras innersta
12:2
friska vatten s~ strömma ifrån f.
18:14
Är jag väl icke en Gud också i f.
23:23
gav att dricka dem s. bo f.
25:26
F. ifrån uppenbarade sig H. for mig 31:3
förkunnen i havsländerna i f.
31:10
vare sig de ligga f. eller nära
48:24
Kommen ihåg H. i f.land
51:50
f. ifrån mig att de s . skulle
Klag. 1:16
nära och f. skall man bespotta Hes. 22:5
efter män s. skulle komma f. ifrån 23 :40
de s. bo nära och de s. bo f.
Dan. 9:7
sälja dem till folket i f.land
Joel 3:8
att olycksdagen skall vara f.
Am. 6:3
ända bort i f.land
Mika 4:3
f. ifrån komma dess ryttare
Hab. 1:8
f.ifrån skall man komma
Sak. 6 :15
de tänka på mig i f.land
10:9
gäller löftet dem s. äro i f.
Apg. 2:39
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redskap, jfr Job 40:26. I nytestamentlig tid var kastnät, not (dragnät) och
grimnät de vanligaste fiskredskapen.
Kastnätet var cirkelformat och mätte
upptill 5 m i diameter. Fiskarna gick
ett stycke ut i vattnet, och när de
iakttog ett fiskstim, kastade de nätet
över det. Blylod medverkade till att
det snabbt gick till botten. Den sålunda instängda fisken togs ut för
hand och lades i en påse, som fiskaren
hade hängande på ryggen. Påsen
räckte ett stycke ned i vattnet och
på så sätt bevarades fisken levande
så länge fångsten pågick. Noten eller
dragnätet blev med hjälp av båt satt
ut i vattnet i en båge, och med hjälp
av rep i bägge ändar halades det in
av fiskare som stod i vattnet, jfr Joh.
21:8. Grimnätet användes på djupt
vatten, då detta inte behövde nå
botten. Det var ca 200 m långt och
bestod av tre partier med tätare
maskor i det mittre. Den övre delen
hölls på vattenytan med hjälp av
flöten. Från båten kastade man ut
nätet i en båge omkring en varm
källa, där fisken gärna höll till. Denna
skrämdes så in i nätet, och när mittpartiet började sjunka, var det tecken
på en större fångst; tiden var då
inne att draga nätet upp i båten, jfr
Luk.5:1-8.
Vanligtvis försiggick fisket om
natten, jfr Luk.5:5, och fångsten
sorterades i båten eller på land. Man
tog vara på den brukbara fisken ,
medan resten kastades tillbaka i sjön,
jfr Ma tU3 :48.
Bildligt heter det i Jer.16:16, att
Herren skall sända bud på många
fiskare, som skall fiska upp det kringspridda Israels folk . Som ett uttryck
för Tyrus' fullständiga förstöring förutsäges i Hes.26:5, att staden skall
bli till en torkplats för fisknät ute
i ha vet. Se: Fisk, Fiskare.
FISKE
s. deltogo med Simon i f.t

Luk. 5:10

ss . ett f. skall den sträckan

Hes. 47:10

FISKHARPUN

FISKHARPUN
skjuta hs huvud med l.er

Job 40:26

FISKKROK

eder sista kvarleva med f.ar

Am. 4:2

FISKMÅS

(icke ätas) f.en , höken
(skolen I icke äta :) l.en

Se: Fiske.

FISKPORTEN

En port i Jerusalem, nära nordöstra
hörnet av stadens nedre område. Det
är troligt, att man sålde fisk i närheten a v denna port, då den fått
detta namn. Jfr Neh.13:16.
FISKPORTEN
en yttre mur . • intill F.
2.Krön.33:14
F. byggdes av Hassenaas barn Neh. 3 :3
vidareöver .. F.
12:39
klagorop höras ifrån F.
Sel. 1:10
FJORTON

l.Mos.31:41; 46:22; 4.Mos.29:13,15,17,20,
23,26,29,32; Jos.15:36; 18:28; l.Kon.8:65;
1.Krön.25:5; 2.Krön.13:21; Hes.43 :17;
Matt.1:17; Apg.27:33; 2.Kor.12:2; Gal.
2:1.
FJORTONDE

1.Mos.14:5; 2.Mos.12:6,18; 3.Mos.23:5 ; 4.
Mos.9:3,5,11; 28:16; Jos.5:1O; 2.Kon.18:
13; l.Krön.24:13; 25:21; 2.Krön.35:1;
Esr.6:19; Est.9:15,17,18,19,21; Jes.36:1;
Hes.40:1; 45:21 ; Apg.27:27.
FJORTON TUSEN

Job 42:12.
14700: 4.Mos.16:49.

Fem bröd och två fiskar .
-fiäder

FJÄDER

vingfjädrar Jes .40:31
örn fjädrar Dan.4:30
FJÄDER
bar hm på sina f.rar
5.Mos . 32:11
modersömhet visa hnes f.rar Job 39:16
(duvans) f.rar skimra av guld Ps. 68:14
91:4
Med sina f.rar skall han betäcka
örnen s.är så full med f.rar Hes. 17:3
en stor örn med f.rar i mängd
17:7
FJÄLL

FISKELÄGE

Se: Fiske.

FISKNÄT
En torkplats för f. skall
Hes. 26:5
torkplats för f.skall du bliva
26:14

3. Mos. 11:16
5. Mos. 14:15

då låg på jorden ss. f.
2. Mos. 16:14
s . har fenor och f. fån I äta 3. Mos. 11:9
s . icke har fenor och f.
11:10
Allt det i vattnet, s.icke har f.
11:12
s ,har fenor och f.fån I äta 5, Mos,14:9
intet s. icke har fenor och f.
14:10
fiskar s. hänga vid dina f,
Hes, 29 :4
29:4
l åta fiskarna fastna vid dina f.
ss.om f.föllo ifrån hs ögon
Apg. 9:18
FJÄLLPANSAR
(Goljat) var klädd i ett f,

1. Sam. 17:5

FJÄRDE

FJÄTTRA

Därmed f.r han alla makors
f. deras ansikten I mörkret
i järn fick han ligga f.d
skall den f.de lösas

-fjättrar

FJÄRRAN

Fiske på sjön Genllesaret.

vare det f. ifrån mig
Gal. 6:14
Is. fOrut voren f.
Ef. 2:13
frid for eder. I s. voren f.
2:17
allt vad ondska heter vare f. ifrån
4:31
de hade sett det i f.
Hebr.11:13
plats f. ifrån ormens åayn
Upp, 12:14
Job 37:7
40:8
Fa.105:18
Jes. 51:14

FJÄTTRAR

kopparfjättrar Dom.16:21
FJÄTTRAR
dina fötter ej slagna i f.
2. Sam. 3:34
(H.) har lagt på mig tunga f. Klag. 3:7

·flamma

FLAMMA

eldsfl a mma Jes.5 :24
FLAMMA (verb)

rykande ugn med f.nde låga 1. Mos. 15:17
bland hagelskurarna f.de eld 2.Mos. 9:24
se ett stort moln med f.nde
Hes. 1:4
den f.nde lågan skall icke
20:47
hjulen därpå voro av f.nde eld Dan. 7:9

-flaska

FLASKA

luktflaskor Jes.3:20
oljefJaska l.Sam.l O: l
Fiasko

Flaskor av sten, lera, porslin och
möjligen även av glas samt alabaster
användes för förvaring av dyrbar
smörjelse. Det är troligt att dessa
ä ven användes för smörjelseolja, jfr 2.
Kon.4:2. Flytande vara förvarades
dock gärna i läglar. Se även: Lägel,
Vinlägel , AlabasterfJaska.
FLASKA
än en f . smörjelseolja
2. Kon. 4:2
hon bröt sönder f.n och göt Mark.14:3
FLAT

slog hm med f.a handen

Matt. 26:67

FLAXA

Strutshonans vingar f.

Job 39:16

FLEGON

grek . brinnande, lysande. En kristen
i Rom , till vilken Paulus hälsar i sitt
brev till romarna . Uppenbarligen tillhörde ha n en av de små grupper, som
brukade komma samman i hemmen
för att fira gudstjänst. Rom.16: 14.
FLERA

f.och förnämligare än de
4. Mos. 22:15
taga f. ur den sta m s. är större
35:8
s. äro med oss är f.
2. Kon. 6:16
långt f.kommo då till tro
Joh. 4:41
gm att komma allt f. till del 2. Kor. 4:15
prästerna hava måat bliva f. Hebr. 7:23
sista gärningar f. än dina forsta Up~2:19
FLERTAL
I först, ty I ären f.et
var f.et av den meningen

1. Kon. 18:25
Apg.27:12

FLESTA

de f. satte s ig i säck och aska Est. 4:3
kärleken hos de f.kallna
Matt. 24:12
de f. av dem hade Gud icke 1. Kor. 10:5
av vilka de f. ännu leva kvar
15:6
har fått mottaga från de f. 2. Kor. 2:6

-flicka

FLICKA

tjänsteflicka Apg.12:13 ; 16:16
FLICKA

1) na'ilrä, n J 2. J
flicka; ung kvinna (brukas både om
gift och ogift kvinna); fem . av na'ar,
se Barn 6. Jfr Dom.19:4; Rut 2:6,
övers. kvinna; 2.Mos.2:5 ; Am.2:7
tärna .

2) 'almä, n~ '? l!.
ung §iftasvuxen kvinna, jungfru; fem .
av 'aläm, ung man . Ordet är van!.
övers. ung kvinna, t.ex. l.Mos.24:43;
Ords.30:19; Jes .7:14 (gamla sv. övers.
jungfru).
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Flicka-Flod
3) ba!, n2
dotter; fem. av ben, son. Jfr l.Mos.
30:13; HV.2:2, övers. jungfru. Se:
Flickebarn 1.
4) "'bam, D Q J
Il}oderliv, sköte; en annan form av
räl:täm, t.ex. 2.Mos.13 :1S, övers. moderliv; 4.Mos.12:12 liv. Jfr l.Mos.
49:2S, övers. sköte; Ords.30:16 kved;
Jes.46:3 moderssköte.
S) ja/dä, n '1 ';> ,
d,otter; flick~,- flickebarn; fem . av
jälä~, se Barn 3 (i Joel 3:3 ; Sak.8:S
övers. gosse).
6) kordsion, K cp
l cv
liten flicka; diminutiv av k6re, flicka.
7) paidion, 7f et 1 å f c v
litet barn (från spädbarn till något
äldre barn); diminutiv av pais, se 9.
Se: Barn 23.
8) thygater, 8 uy T llP
dotter.
9) pais, 7f et l <;
gosse, flicka, barn. Se: Barn 26.

aa

a

FLICKA
l Om jag säger till en f.

l. Mos. 24:14
24:16
l Och f.n skyndade åstad
24:28
l Låt f.n stanna hos oss
24:55
l Vi vilja kalla hit f.n och fråga
24:57
l Ln blev (Sikem) kär
34:3
l och han talade vänligt med f.n
34:3
5 Skaffa mig denna f. till hustru
34:4
l given mig allenast f.n
34:12
2. Mos. 2:8
2 ~ck f.n och kallade dit
3 Ar det en gosse eller en f.
21:31
l f.1lS fader och moder taga 5. Mos. 22:15
l tecknen att f.n var jungfru
22:15
l f.ns fader skall säga t ill de
22:16
l han skall giva åt f.ns fader
22:19
l tecknen att f.n var jungfru
22:20
l fOra ut f.n utanf6r dörren
22:21
l f. n,därför att hon icke ropade
22:24
l s. mannen träffade trolovade f.n 22:25
l f.n skall du icke göra ngt
22':26
l f.n har icke begått ngn synd
22:26
l s. han träffade trolovade f.n
22:27
l skal! mannen s.lägrade f.n
l giva åt f.ns fader 50 siklar
22:29
4 en f •• åt envar av männen Dom. 5:30
l träffade de några f.or
l. Sam. 9:11
l sökte de efter en skön f. l. Kon. 1:3
l (Abisag)var en mycket skön f.
1:4
l fort med sig •• en ung f.
2. Kon. 5:2
l har f.n ifrån I. land sagt
5:4
l (Ester) var en f.med skön
Est. 2:7
l f.n behagade (Hegai)
2:9
Joel 3:3
5 f.orna hava de sålt fOr vin
Sak. 8:5
5 fulla ay gossar och f.or
6 f.n är icke död , hon sover Matt. 9:24
6 (J.) tog f.n vid handen
9:25
6 ha huvud blev •• givet åt f.n
14:11
7 F.n är ej död,hon sover
Mark. 5:39
5:40
7 allenast f.ns fader och moder
7 (J.) gick in dit där f.n låg
5:40
7 han tog f.n vid handen och sade
5:41
5:41
6 F.,jag säger dig,stå upp
6 strax stod f.n upp och begynte gå 5:42
6:22
6 (Herodes) sade till f.n: Begär
6 huvud på ett fat och gav åt f.n
6:28
6 och f.n gav det åt sin moder
6:28
7:3 O
8 fann hon f.n ligga på s ängen
9 därtill f.ns fader och moder Luk. 8:51
9 (J.:) F .. stå upp
8:54
l f.n var mycket fager att skåda

Floden f ardan strax töre dess utlopp
2 om det är ett f.s.hon fött 3.Mos.12:5
2 när hon har fOtt ett f.
12:7
4. Mos.31:18
3 alla f.s.icke haft med

Döda havet.

Floden

9:11, IS; 10:1 ,32; 11 :10; PS.29:10, och
i N .T. förekommer ho kataklysm6s,
Matt.24:28,39; Luk.17:27; 2.Pet.2:S .
Se: Noa.
Synda floden och arken får tjäna
som undervisningsmaterial för det
kristna dopet, dess dom över det
gamla syndalivet, dess rening och
invigning till ett liv i tro på den
Uppståndne, l.Pet.3: 21 ,22.
En doms- och frälsningshandli ng
av universell räckvidd äger å nyo rum
vid H errens tillkommelse. Den morali ska och religiösa situationen skall
då vara som på Noas tid, Luk.1 7:
26-27. Ovissheten om dag och stund
för Kristi tillkommelse skall vara lika
total som vid tiden för floden , Matt.
24:36-39. Guds yttersta uppgörelse
med människorna är lika viss som
hans dom över den fo rntida världen,
och han kommer att följa samma
principer: han frälsa r den rättfärdige
och st raffa r den o rättfärdige, 2.Pet.
2:3,S,9.
»Floden » används även i bildligt
sp råk. Fientliga härars invasion och
ödeläggelse liknas vid floden , som
stiger över alla sina bräddar, Jes.
8:7 ; jfr Jer.46:7 f.; 47 :2 f.; Jes.59:19;
Dan.9:26; 11:22; Nah.l :8. Att söka
skydd hos Assur mot hotande fientli ga ma kters politik och anfallsplaner
ä r d etsamma som att »dricka av
floden s va tten» , Je r.2 :18 .

FLICKEBARN
l ett f .. så må det leva
2. Mos. 1:16
l men alla f. mån I låta leva
1:22

Av de i Bibeln omtalade floderna
kan nämnas: Abana, 2.Kon.5:12.
Egyptens flod , l.Mos.IS:18. Eufrat,
Upp.9:14. Frat, l.Mos.2:14. Gihon,
l.Mos.2:13 . Habor (Gosans ström),
2.Kon.17:6. Hiddekel, I.Mos.2:14.
Jabbok, l.Mos.32:22. Jordan, 4.Mos.
32:S. Nilfloden, I.Mos.41 :1. Parpar,
2.Kon.5: 12. Pison, I.Mos.2:11. Sihor,
Jes.23:3. Sihor-Libnat, Jos .19:26.

Uttrycket »floden», hebr. hanniihiir,
är i G .T. ofta en teknisk term. Stundom avses Nilen (vars gammaltestamentliga namn är Wor), Jes. 19:S. I
Dan.10:4 talas om . den stora floden» , och av dess tillägg framgår,
att det här gäller Hiddekel (Tigris).
»Floden . i Ps.66:6 avser Jordan, jfr
Jos.3:13 ,16,17 ; 2.Kon.2:8. I de fl esta
fa ll syftar dock »floden» på gränsfloden Eufrat eller Frat, »den stora
floden» , l.Mos. lS :18, .den strida
floden », Jes .27 :12. Uttrycket »på
andra sidan floden » häntyder på
Mesopotamien, öster om Eufrat. Här
bodde Abraham, då Guds kallelse
nådde honom, Jos.24:2. Från andra
sidan floden kommer Assur med
Guds tillstädjan över det avfälliga
Israel och lägger det öde, Jes.7:20.
Samma uttryck brukas emellertid också av personer på östra si dan om
floden och betecknar då den syriskpalestinensiska provinsen, EsrA:ll ;
6:8; Neh .2:7,9; 3:7.
Guds löfte till Abraham rörande
utsträckningen av Israels land gällde
• från Egyptens flod ända till den
stora floden, till floden Frat» , I.Mos.
IS:18, och upprepades vid Sinai efter
uttåget ur Egypten, 2.Mos.23:3 1; S.
Mos.! :7; 11 :24, samt inför övergången av floden Jordan och intaga ndet
av löfteslandet, Jos. l :4. Detta löfte
uppfylldes under Davids och Salomos
regeringstid, I.KonA :24; 2.Krön.9 :26.
Då Israel i Messias' dagar åter samlats till sitt land och Sions murar
å teruppbyggts, kommer folk från
så väl de stora världsmakterna som
grannfolken , från Egypten till floden,
att strömma till Jerusalem i avsikt
att sluta sig till Guds utvalda folk,
Mika 7:12. Messias' konungavälde
skall omfatta allt mellan haven; han
kommer att i motsats till David och
Salomo härska »ifrån floden och
intill jordens ändar», PS.72:8.
Termen . floden . kan även gälla
den s.k. syndafloden (felaktig övers.
av tyska Sintflut, regnflod), l.Mos.
6-9. H är har G.T. använt ordet
hammabbul, l.Mos.6:17; 7:6,10,17;

FLOD
från Eden gick en f. ut
1.Mos. 2:10
Den andra f.en het e r Gihon
2:13
Den tredje f .en heter Hiddekel
2:14
Den fjärde C.en är Frat
2:14
6:17
jag skall låta C.en komma
när f.en kom med sitt vatten
7:6
Noa gick in i arken undan f.ens
7:7
kom f.ens vatten över jorden
7:10
f.en kom över jorden i 40 dagar
7:17
9:11
(Gud:) ingen f. skall mer komma
skall icke mer bliva en f.
9:15
9:28
Noa levde efter t.en 350 år
åt rOddes söner efter f.en
10:1
10:32
från dem hava folken efter f.en
fOdde Arpaksad, 2 år efter f.en
11:10
Crån Egyptens f. ända tU!
den stora f.en , tU! f.en Frat
15:18
(Jakob) bröt upp och gick över f.en 31:21
Sau! fr ån Rehobot vid f .en
36:37
han såg sju kor stiga upp ur f.en
41:2
sju andra kor stiga upp ur f.en
41:3

1377

1378

1379

1380

FLICKEBARN

l) bal. n ~

dotter. Se: Flicka 3.
2) neke~ii, n ~ p. !
ego genomborrad;' varelse av honkön
kvinna; av: näkab, genomborra; mot~
sats till zäkär, varelse av hankön
man. De båda orden förekommer oft~
tillsammans , t.ex. l.Mos.l:27, där
ne~elJä är övers. kvinna; 3.Mos.3:1
honkön .
3) rap bannäsim, D 'rO j:;) '1 t!l
ordagrant: småbarn bla~d kvi~norna'
flicke barn ; rap , småbarn, spädbarn:
se Barn 7; prep. be, i, bland ; best.
form plur. av 'issä, kvinna.

FLIK

-flik

mantelflik Sak.8:23
FLIK
skar aven f. på Sau!s
l. Sam. 24:5
hade skurit av f.en på Sau!s mantel 24:6
se här f.en av din mantel
24:12
jag skar av f.en på din mantel
24:12
fatta jorden i dess f.ar
Job 38:13
knyta in f.arna av din mantel Hes. 5:3
Om ngn bär heligt kblt i f.en Hagg. 2:13
och så med f.en kommer vid
2:13
FLINTA

hästars hovar äro ss. av f.
gör din panna hårdare än f.

Jes. 5:28
Hes. 3:9

FLINTSKALLE

Upp med dig, du f.

2. Kon. 2:23

FLIT

Se även: Besvär, idog, omak, omsorg,
arbete.
FLIT
skola hållas med all f.
Ps. 119:4
sträva med all f. efter att
2. Tim. 2:15
med all f. sträva efter att få Hebr. 4:11
skolen I med all f.sörja fOr 2. Pet. 3:14
Så gör nu bättring med all f . UpP. 3:19
FLITIG
spela vackert och sjung f.t

Jes. 23:16

FLOCK

breda ut nätet i f.ens åsyn

Ords. 1:17

FLOD

Se även: Bäck, hav, ström, vatten.
-flod

Nilfloden I.MosAl: l ; 2.Mos. l :22
störtflod Ords.27:4
vatten floder Job 27:20; Ps.32:6
Flod

Flor-Fly
Jfr kal i S.Mos.20:3, övers. ängslas;
nif. i 2.Kon.7: IS, övers. hasta bort;
Ps. l 04:7 hasta undan. Se: Flykt 7.
10) bo', X i J
komma, gå (in). Se: Falla 16.
11) /;lus , tO 1 n
hasta, skynda, ila; i Jes .2S: 16 hif.
övers. fly. Jfr ~al i Ps. 119:60, övers. '
skynda sig; hif. i Ps.5S:9, övers.
skynda; Jes.S : 19 skynda med (= påskynda).
12) nerJatj, l J
aram . = hebr. nä'.!a'.!, se 3.
13) jä~ä' , /'\ ~ ~
gå (ut) ; begiva sig iväg; i Jer.4S:9
övers. fly bort.
14) [mälat). 1:) ~ ~
pi. rädda ; här nif. bli räddad; rädda
sig, fly, fly undan . Jfr I.Sam.19:11,
pi. övers . rädda.
IS) häla~, l ~ Q
gå; fara ; i Klag .l: 6 övers. fly bort.
Se: Driva 1, Falla 26.
16) mi!nusä, il '2 1 ) 9
flykt; fem . av mänos, se Flykt 10; av :
nus, se l ; i 3.Mos.26:36 tillsammans
med nus, ordagrant: och de skola fly
svärdets flykt . Se: Flykting 6.
17) /;lät at, n n n
grundbet. bli' (sönder-)krossad el.
(ned-)bruten; bli förfärad el. förskräckt; i Jes.31:9 övers. iförfåran
fly. Jfr Jes.20 :S, övers. häpna; Ob.
v.9 bliva slagen av förfäran.
IS) pheugo, cp E V Y w
fly, undfly, fly undan , undkomma.
Jfr Matt.3:7, övers. komma undan;
23:33 undgå ; I.Kor.lO:14 undfly.
19) katapheugo, K CL T CL cp E
w
fly ned, fly, taga sin tillflykt; av :
prep. kata och pheugö , se IS. Jfr
Hebr.6:1S , övers. söka 'sin räddning i.
20) ekph eugo, EK cp E Vy w
fly ut, fly undan ; av: prep. ek, ur,
frå n, och pheugö , se IS . Jfr Luk .21 :
36, övers. undfly.
21) diapheugo, Ii \ CL cp E
w
undfly, undkomma; av: prep. dia, genom , och pheugö, se IS.

t

Flode/l Ni/e/l i E gypte/l .
sädesfält vid f.en skola förtorka
19:7
kasta ut krok i f.en
19:8
från den strida f.en intill Egyptens 27:12
likt en översvämmande f.
28:15
likt en översvämmande f.
28:18
(H.) är fOr oss ss. f.er
33:21
ss. jag gjorde vid Noas f.
54:9
Noas f. icke mer skulle komma
54:9
ss. en översvämmande f.
66:12
och dricka av f.ens vatten
Jer. 2:18
Nekos här, s .• stod invid f.en Fra! 46:2
invid f.en Frat, där stappla de
46:6
ett slsktovver vid f.en Frat
46:10
En f. av eld strömmade ut
Dan. 7 :10
fann jag mig vara vid f.en Ulal
8:2
fick se en vädur stå framför f.en
8:3
jag hade sett stil. framför f.en
8:6
vid stranden av den stora f.en
10:4
(man stod) på f.ens ena strand
12:5
mannen s. stod ovanför f.ens
12:6
stod ovanför f.ens vatteil
12:7
åter sjunka ss. Egyptens f.
Am. 8:8
sjunker åter ss. Egyptens f.
9:5
Egypten och ända ifrån f.en
Mika 7 :12
ifrån f .en intill jordens ändar Sak. 9:10
lät döpa sig i f.en Jordan
Matt . 3:6
Sa.mskorna levde före f.en
24:38
(J. :) fOrrän f.en kom och tog dem
24:39
läto döpa sig i f.en Jordan
Mark. 1:5
kom f.en och fOrgjorde dem
Luk. 17 :27
Apg. 16:13
gingo vi längs med en f .
har utstått faror på f .er
2. Kor. 11 :26
lät f.en komma över de
2. Pet. 2:5
hållas bundna invid f.en
Upp. 9:14
göt ut sin skål över den stora f.en 16:12

plåga för både människor och djur.
Ofta var de smittobärare och förorsakade svåra epidemier. Profeten Jesaja använder flugorna som en bild
på Egyptens militärmakt, 7:1S .

bredvid korna på stranden av f.en 41:3
såg sju kor stiga upp ur f.en
41:18
Faraos dotter kom ned till f.en,
tärnor gingo utmed f.en
2. Mos. 2:5
vattnet, s. du har tagit ur f .en
4:9
fiskarna i f.en skola dö
7 :18
och f.en skall bliva stinkande
7:18
7:18
vid att dricka vatten ifrån f.en
7:20
fOrvandlades allt vatten i f.en
fiskarna i f.en dogo
7 :21
f.en blev stinkande, s å att egyptierna
icke kunde dricka vatten ifrån f.en 7 :21
vattnet i f.en kunde man icke
7:24
gränser gå från öknen till f.en
23:31
Bileam i Petor vid f.en
4. Mos. 22:5
från att gå över f.en (Jordan)
32:7
den stora f.en, f.en Frat
5. Mos. 1:7
ifrån f.en - f.en Frat - ända till
11:24
när du har gått över f.en
27:3
till den stora f.en, f.en Frat Jos. 1:4
(spejarna) gingo över f.en
2:23
På andra sidan f.en bodde
24:2
hämtade från andra sidan f.en
24:3
andra sidan f.en och i Egypten
24:14
när de bodde på andra sidan f.en
24:15
tillhopa .. gått över f.en
Dom. 6:33
utsträcka sitt välde till f.en 2. Sam. 8:3
s. bodde på andra sidan f.en
10:16
riken ifrån f.en
l. Kon. 4:21
hela landet på andra sidan f.en
4:24
över alla •• på andra sidan f.en
4:24
förströ dem på andra sidan f.en
14:15
Damaskus' f.er, Abana och 2.Kon. 5:12
drog Farao Neko till f.en Frat
23 :29
från Egyptens bäck till f.en Fra!
24:7
Saui,från Rehobot vid f.en 1.Krön. 1:48
öknen sträcker sig ifrån f.en Fra! 5:9
befästa sitt välde vid f.en Fra!
18:3
s. bodde på andra sidan f.en
19:16
ifrån f.en till filist~ernas 2. Krön. 9:26
i landet på andra sidan f.en
Esr. 4:10
männen på andra sidan f.en
4:11
i landet på andra sidan f.en
4:16
landet på andra sidan f.en
4:17
allt land på andra sidan f.en
4:20
i landet på andra sidan f.en
5:3,6
s. bodde på andra sidan f.en
5:11
i landet på andra sidan f.en
6:6
medbröder på andra sidan f.en
6:6
från landet på andra sidan f,en
6:8
6:13
i la ndet på andra sidan f.en
landet på andra s idan f.en
7:21
7 :25
i landet på andra sidan f.en
8:36
i landet på andra sidan f.en
på andra sidan f.en
Neh. 2:7
ståthållarna på andra sidan f.en
2:9
ståthållaren på andra sidan f.en
3:7
ss. när en f. har sinat bort
Job 14:11
Är f.en än så våldsam
40:18
H.på sin tron bjöd f.en komma Ps,29:10
till fots gingo de genom f .en
66:6
ifrån f.en iDlill jordens ändar
72:8
utbredde sina telningar intill f.en 80:12
Vid Babels f.er sutto vi och gräto 137:1
Alla f .er rinna ut i havet
Pred. 1:7
där f.erna fOrut hava runnit
1:7
tingas pli. andra sidan f.en
Jes. 7:20
komma över dem f.ens vatten
8:7
kommer med rättfärdighet ss. en f. 10:22
lyfta sin hand mot f.en
11:15
f.en skall sina bort och uttorka
19:5
längs f.ens strand
19:7

Hebr. zebub synes vara beteckningen
för den vänliga husflugan , i Pred.l O: l
övers. giftfluga. Ordet 'ärob har använts om de flugsvärmar , söm skulle
drabba Egypten som en Herrens
straffdom, 2.Mos.S :21 ff ., jfr PS.7S :
4S ; IOS:31.
I Palestina liksom i de övriga länderna i Orienten var flugorna en stor

1) /lUS, D 1 )
fly ; beträffande 3.Mos. 26:36, se 16.
Se: Flykt 6, F lykting 4.
2) bära/;l, n J ~
gå över el. genom; fly. Se: Avvika l,
Driva 26, F lykt 1, F lykta 1.
3) /lätjatj, l J ~
röra sig hit och dit; fly, fly bort el.
undan; beslä ktat med nud, se S. Se:
Driva 30, Flykta 2, Flykting 3.
4) [/lä,m /) , ';> ~ 4
hif. rycka undan, rädda, befria; i
S.Mos.23: IS nif. bli räddad, övers.
fly . Jfr nif. i PS.33:16, övers. räddas;
Am .3:12 bliva räddad . Se: Befria S.
S) utf. ord.
6) sur, l 1 D
vika, avvika, avlägsna sig; med prep.
min , frå n. Se: Avfalla 13, Avfä llig l ,
Avskaffa l , Avstå S, Avvända l ,
Driva 23.
7) ~älal, ';> ~ ~
vara lätt el. ringa ; vara snabb ; i Job
7:6 med prep. min, från; övers. fly
snabbare än. Jfr Job 9:2S , övers. hasta
undan. Se: Akta 31.
S) /lu tj, l 1 )
röra sig hit och dit, driva omkring;
vara flyktig, fly . Se: Driva 30, Flykta
4.
9) /;läpaz, r ~ O
skälva, spritta, hasta ; skälva av fruktan , ängslas; i Ps.4S :6 nif. övers . fly .
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FLOR

huvudbindlar och f.
utbreder himmelen ss. ett f.

·flotto

Jes.

3:23
40:22

FLOTTA

roddflotta Jes.33:21
Tarsisflotta l.Kon.l0:22
FLOTTA (subst.)
Salomo byggde en f.
l. Kon.
På denna f. sände Hiram •• folk
Hirams f. hämtade guld från Ofir
Tarsisflotta •• jämte Hirams f.
FLOTT A (verb)
och f. det till dig pli. havet

9:26
9:27
10:11
10:22

2. Krön. 2:16

FLOTTE

lägga det i f.ar på havet

-fluga

1.Kon. 5:9

FLUGA

giftflugor Pred. lO:l
Fluga

FLUGA
svärmar av f.or över dig
2. Mos . 8:21
så att icke en enda f.blev kvar
8:31
skall H.locka pli. f.orna
Jes. 7:18
FLUGSVÄRM

uppfyllda av f.ar
2. Mos. 8:21
så att inga f.ar skola finnas
8:22
f,ar kommo i Faraos hus
8:24
blev landet fOrdärvat av f.arna
8:24
så att f.arna i morgon vika bort
8:29
skaffade bort f.arna ifrån Farao
8:31
han sände bland dem f.ar
Ps. 78:45
105:31
Han bjöd, och f.ar kommo

FLY

Se ä ven: Flykt, förföljelse, rymma,
undfly, undkomma .
-fly

undfly Ords.4:15; Luk.21 :36
FLY

vy

vy

FLY

Uppdelning: allmänt, bort, undan.
FLY (allmänt)
l konungarna •• måste f.
l. Mos. 14:10
l f.dde till bergsbygden
14:10
14 F. för ditt livs skull
19:17
l (Lot:) det är lätt att f.dit
19:20
2 f.till min broder Laban
27:43
2 märka att hal) ämnade f.
31 :20
2 Så f.dde (Jakob) med allt sitt
31:21
31 :22
2 fick Laban veta att Jakob f.tt
3 (Jakob:) sömnen f.dde mina ögon 31:40
2 när du f.dde för din broder Esau35:1
2 när han f.dde för sin broder
35:7
39:12
l lämnade manteln .. och f.dde
l sin mantel i hennes hand och f.tt 39:13
39:15
l lämnade sin mantel och f.dde
39:18
l lämnade sin mantel och f.dde
l Mose f.dde för honom
2.Mos. 4:3
14:5
2 att folket hade f .tt
l Låt oss f. för I.
14:25
l egyptierna s. f.dde möttes därav 14:27
l anvisa en ort dit han kan f.
21:13
5 förjaga .. att de f. för dig
23:31
3. Mos. 26:17
l l skolen f.
1,16 och f .. ss.f.de för svärd
26:36
4. Mos. 10:35
l må de s. hata dig f.
l hela l •• f.dde vid deras rop
16:34
35:6
l dråpare må kunna f. till dem
l en dråpare •• må kunna f.
35:11
l ouppsåtligen dödat • .må kunna f. 35:15
35:25
l fristaden dlt han hade f.tt
35:26
l den fristad dit han har f.tt
l den s. har f.tt till en fristad
35:32
l dråpare skulle kunna f. 5. Mos. 4:42
l f.dde till ngn av dessa städer
4:42
l s.dräpt ngn må kunna f.dit
19:3
l f. till ngn av dcm och bliva vid 19:4
l f. till ngn av dessa städer
19:5
19:11
l f.r till ngn av dessa städer
23:15
4 En träl s.har f.tt till dig
28:7
l pli. 7 vägar skola de f. för dig
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Fly-Flykt
l
l
l
l
l
l
l
l
l
1
1
1
1
1

på 7 vägar skall du f. fOr dem
28:25
dessa måste f.för ajlterna Jos. 7:4
vilja vi f. för dem
8:5
skola tänka: De f.för oss
8:6
under det att vi f,för dem
8:7
(I.) fAde åt öknen till
8:15
hade ingen utväg att f.
8:20
det folk s. f.dde åt öknen
8:20
Men de 5 konungarna f.dde
10:16
en dråpare •• må kunna f.
20:3
när ngn for till en av dessa
20:4
stad från vilken han f.tt
20:6
ouppsåtligen dödst ngn finge f. 20:9
Adoni-Besek f.dde
Dom. 1:6
,l Sisera •• f.dde tU! fots
4:15
1 begynte alla i lägret att f.
7 :21
1 f.dde ända tU! Bet-Hasitta
7 :22
8:12
1 Seha och Salmunna f.dde
1 dit f.dde alla män och kvinnor
9:51
1 Vi vilja f.och så locka dem
20:32
1 vände mot öknen och f.dde dit
20:45
1 vände sig mot öknen och f.dde
20:47
1 fAde var och en till sin 1. Sam. 4:10
1 jag har i dag f.tt Ifrån slagfältet 4:16
1 I. har f.tt för filist6erna
4:17
1 hörde att fillst6erna f.dde
14:22
1 alla I. män f.dde fOr mannen
17:24
1 atl deras kämpe var död, f.dde 17:51
19:8
1 så att de f.dde fOr (David)
1 David f.dde och kom undan
19:10
2 När David nu hade f.tt
19:18
2 David f.dde ifrån Najol
20:1
2 David f.dde samma dag
21:10
2 de visste att han f.dde
22:17
2 När Ebjatar f.dde till David
23:6
2 att David hade f.tt till Gat
27:4
1 satte sig pi kamelerna och f.dde30:17
1 I.män f.dde för filist6erna
31:1
1 förnummo att I. män hade f.tt
31:7
1 övergivo städerna och fAde
31:7
1 Folket har f.tt
2. Sam. 1:4
2 beerotiterna f.dde till Gittalm
4:3
4:4
1 tog ha sköterska hm och f.dde
1 (aram6erna) f,dde för honom
10:13
1 sågo att aram6erna f.dde
10:14
1 f .dde ocks å de (Ammons barn) 10:14
1 aram6erna f.dde fOr l.
10:18
1 konungens söner .. f.dde
13 :29
2 Emellertid f.dde Ahaalom
13:34
2 Absalom hade f.lt
13:3 7
13:38
2 Sedan Absalom hade f.tt
2 Upp, låt oss f. ,
15:14
1 om vi måste f .. aktar Ingen
18:3
18:17
1 hela l.f.dde .. till sin hydda
1 att de hava f.tt under striden
19:3
19:8
1 l. hade f,tt, var och en till sin
2 nu har (David) måst f. ur landet 19:9
1 folket f.dde för filist6erna
23:11
1 du i 3 månader nödgas f.
24:13
2 f.dde rör din broder
1.Kon. 2:7
1 f.dde (Joab) till H. tält
2:28
2:29
l att Joab hade f.tt till H. tält
2:39
2 2 tjänare f.dde ifrån Simel
2 fAde Adad jämte edomeiska
11 :17
2 hade f.tt Ifrån sin herre
11:23
11:40
2 Jerobeam •• f.dde till Egypten
2 dit han f.tt för konung Salomo
12:2
1 Rehabeam måste f. till Jerus.
12:18
1 och aram6erna fAde
20:20
1 De återstående f.dde in I Afek 20:30
1 Ben-Hadad f.dde också
20:30
1 (moabiterna) f.dde fOr dem 2.Kon. 3:24
1 brutit upp och f .tt i skymningen 7:7
7:7
1 f.tt för att rädda sina liv
1 men folket f.dde till sina hyddor 8:21
1 öppna sedan dörren och f.
9:3
1 öppnade han dörren och f.dde
9:10
1 svängde Joram vagnen och f.dde 9:23
1 f.dde han åt Trädgårdahuset till 9:27
1 (Ahasja) fAde till Megiddo
9:27
14:12
1 Juda män .. f.dde
14:19
1 (Amasja) måste f. till Lakis
25:4
5 krigsfolket f.dde om natten
1 l. män f.dde för filist6er .1.Krön.10:1
1 att deras här hade f.tt
10:7
1 israeliterna I dalen •• f.dde
10:7
1 folket f.dde för filist6erna
11:13
1 (aram6erna) fAde för hm
19:14
1 sägn att aram6erna f.dde
19:15
1 fAde också de för Absal
19:15
2 f.tt för konung Salomo 2. Krön. 10:2
1 Rehabeam måste •• f. till Jerus. 10:18
1 l. barn f.dde för Juda
13 :16
1 så I\tt etiopierna fAde
14:12
1 Juda män f.dde, var och en till 25:22
1 (Amasja) måste f. till Lak1s
25:27
2 en man s. jag vilja f.
Neh. 6:11
6 fruktade Gud och f.dde onda Job 1:1
6 fruktar Gud och f.r det onds
1:8
6 si fruktar Gud och f or det onda
2:3
7:6
7 Mina dagar f. snabbare än
2 Om han f.r undan fOr vapen
20:24
6 f.det onda är förstånd
28:28
2 f.dde fOr sin son Absalom
Ps. 3:1
8 F.n ss. fåglar till edert berg
11:1
9 de rörskräcktes , de f.dde
48:6
2 när (David) fAde för Saul
57:1
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l de s.hata hm f.fOr hs ansikte
68:2
3 Härskarornas kon. f., de f.
68:13
10 klipps .. dit jag alltid kan f.
71:3
1 fOr din näpst f.dde de
104:7
1 Havet såg det och f.dde
114:3
2 vart skall jag f. för ditt ansikte 139:7
6 f.det onda
Orda. 3:7
6 att f.det onda är en styggelse
13:19
6 Den vise •• for det onda
14:16
6 redligas väg är att f.det onda
16:17
3 fågel s.har måst f.ifrån sitt bo 27:8
3 man s.har måst f.lfrån sitt hem 27:8
1 De ogudaktiga f.
28:1
1 Till dess .. skuggorna f.
UV. 2:17
l Till dess •• skuggorna f.
4:6
10 F. in I klippan fOr H. makt Jes. 2:10
10 man skall f. In I klippgrottor
2 :19
10 de skola f. in i klipprämnor
2:21
1 Till vem viljen l f.
10:3
1 Sauls Gibea f.r
10:29
1 f .. var och en till sitt land
13:14
5 ha flyktingar f. ända till Soar
15:5
1 med dem till vilka vi f.dde
20:6
11 s. tror på den behöver icke f.
28:16
1 skola f.för en enda mans hot
30:17
1 (Assur) skall f. fOr svärd
31:8
17 furstar skola f.ifrån baneret
31:9
2 f.n ifrån kald6ernas land
48:20
10 f. in i de befästa städerna Jer. 4:5
10 låt oss f. in i de befasta städerna 8:14
3 fyrfotadjuren hava f.tt
9:10
2 Uria .. blev fOrskräckt och f.dde 26:21
39:4
2 Sidkia .. fick se dem,fAde de
l också de vända om och f.
46 :21
1 F .n, rädden edra liv
48:6
1 fräga männen s. f. : Vad har hänt 48:19
1 F .n, l Dedans inbyggare
49:8
1 F.n, ja, flykten med hast
49:30
8 F.n ut ur Babel
50:8
1 envar f. hem till sitt land
50:16
1 Hör huru de f.
50:28
1 F.n ut ur Babel
51:6
2 allt krigsfolket f.dde
52:7
12 och sömnen f.dde hm
Dan. 6:18
2 Jakob f.dde till Arams
Hos. 12:12
13:3
5 rök s. for hän ur ett rökfäng
5 all fröjd har f.tt
Joel 1:12
1 ss. när ngn f.r för ett lejon Am. 5:19
2 Jona .. ville f.till Tarsis
Jona 1:3
Sak. 14:5
1 l skolen f. ned i dalen
1 l skolen f .. ss. l f.dden fOr jordb.14:5
18 (ängeln:) f. till Egypten
Matt. 2:13
8:33
18 Men herdarna f.dde
18 f.n till en annan
10:23
18 si f.n till ännu en annan
10:23
18 övergåvo alla lärj. hm och f.dde 26:56
18 s. vaktade dem f.dde
Mark. 5:14
18 övergåvo de (J.) och f.dde
14:50
18 fAde de och berättade
Luk. 8:34
18 övergiver han fåren och f.r Joh.10:12
19 f.dde (Paulus och Barnahas)Apg.14:6
20 de måste f. ut ur huset
19:16
18 Sjömännen ville .. f.ifrån
27:30
18 F.n otukten
1. Kor. 6:18
18 f.sådant, du gudamska
1. Tim. 6:11
18 F. ungdomens onda
2. Tim. 2:22
Upp. 12:6
18 kvinnan f.dde ut i öknen
18 alla öar f.dde
16:20
18 för ha ansikte f.dde jord och
20:11
FLY (hert)
2 f.dde (Hagar) bort ifrån 1. Mos. 16:6
2 Mose f.dde bort undan
2. Mos. 2:15
2 Jotam •• f.dde bort till Beer Dom. 9:21
2 f.dde Jefta bort Ifrån sina
11:3
2 (Ebjatar) f.dde bort
1. Sam. 22:20
2 Mina dagar .. f. bort
Job 9:25
3 långt bort skulle jag f.
Ps. 55:8
1 de f.bort i fjärran
Jes. 17:13
2 huru långt bort de än f.dde
22:3
3 väldiga dån f. folken bort
33:3
1 sorg och suckan f. bort
35:10
1 sorg och sucken f. bort
51:11
Jer. 4:25
3 alla him. fåglar f.tt bort
13 flygande måste han f. bort
48:9
8 mskor och djur skola f. bort
50:3
15 vanmäktiga söka de f. bort Klag. 1:6
2 att de f.dde bort och gömde Dan. 10:7
3 de hava f.tt bort ifrån mig Hos. 7:13
Nab. 2:8
1 nu for vattnet bort
3 solen kommer fram,f.de bort
3:17
1 F.n bort ur nordlandet
Sak. 2:6
Matt. 24:16
18 f. bort till bergen
Mark. 13:14
18 f. bort till bergen
18 f.dde bort Ifrån graven
16:8
18 f. bort till bergen
Luk. 21:21
Joh. 10:5
18 följa icke, utan f. bort
18 Vid det talet f.dde Moses Apg. 7:29
18 skall (djävulen) f. bort
Jak. 4:7
FLY (undan)
14 (ängeln:) F. undan till
1. Mos. 19:17
14 jag fOrmår icke f. undan
19:19
14 (Lot:) låt mig f. undan dit
19:20
14 skynda att f. undan dit
19:22
2 Mose fAde bort undan
2.Mos. 2:15
14 Ehud hade f.tt undan
Dom. 3:26
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14 f.dde sedan undan till Selra
3:26
1 (Gaal) fAde undan fOr hm
9:40
14 (David) f.dde undan till
1. Sam. 22:1
14 David hade f.tt undan från
23:13
14 f. undan till filiat6ernas land
27:1
14 f.dde Rekab .. undan
2. Sam. 4:6
14 fAde dessa undan
2. Kon. 19:37
1 aram6erna f.dde undan 1. Krön. 19:18
2 hon f.r undan ss. skuggan
Job 14:2
2 f.r undan för vapen av järn
20:24
3 s.se mig på gatan f.undan Ps. 31:12
1 Varför for du undan,du hav
114:5
3 de f. undan svärd
Jes. 21:15
3 furstar hava samfällt f.tt undan 22:3
1 ngn f.r undan farlighetsgropen 24:18
14 f.dde undan till Ararats land
37:38
l Ej ens snabbsste.. f.undan Jer. 46:6
1 Om ngn f or undan faran
48 :44
l på den dagen f. undan naken Am. 2:16
2 f.dde undan H.ansikte
Jona 1:10
2 i fOrväg f. undan till Tarsis
4:2
18 och f.dde undan naken
Mark. 14:52
21 Ingen kunna f. undan
Apg. 27:42
20 icke kunna f. undan
1. Tess. 5:3
18 döden skall f. undan
Upp. 9:6
FLYGA

(Gud:) f.e ock fåglar
1. Mos. 1:20
alla f.nde djur efter sina arter
7:14
och lät en korp f. ut
8:7
denne flög fram och åter
8:7
Sedan l ät han en duva f. ut
8:8
och lät så duvan än en gäng f. ut
8:10
och lät så duvan åter f. ut
8:12
f.nde smådjur s.gå på
3.Mos.11:20
f.nde smådjur s.gå på 4 fötter
11:21
f.nde smådjur •• en styggelse
11:23
fågel s. f.er under him.
5. Mos. 4:17
Alla f.nde smådjur •• ss.orena
14:19
alla rena f.nde djur fån l äta
14:20
låta mnder f. och taga ungarna
22:7
for pi keruben och flög
2. Sam. 22:11
ss. eldgnistor måste f.
Job 5:7
Lik en dröm f.er han bort
20:8
Han for på keruben och flög
Ps. 18:11
f. bort och söka mig ett bo
55:7
likasom flöge vi bort
90:10
icke pilen, s. f.er om dagen
91:5
icke dina blickar f. efter
Orda. 23:5
gör det sig vingar och f.er sin väg 23:5
ss. svalan f.er bort, far en ofOrtjänt26:2
deras löv skola f. bort
Jes. 5:24
med två flögn de
6:2
en av seraferna flög fram till mig
6:6
avkomma bliver en f.nde drake
14:29
land, där f.nde drakar
30:6
lika duvor s. f. till sitt 4uvslag
60:8
f.nde måste han fly bort
Jer. 48:9
fåglarna f. bort från dess
Dan. 4:11
kom Gabriel till mig i f.ode hast
9:21
Efralms härlighet f. sin kos
Hos. 9:11
gräsmaskarna.. f. bort
Nab. 3:16
(kaJdloerna) f. åstad ss. örnen
Hab.l:8
fick jag se en bokrulle f. fram Sak. 5:1
Jag ser en bokrulle f.fram
5:2
väsendet liknade en f.nde örn UPP. 4:7
örn, s.flög fram uppe i himlarymd. 8:13
(kvtnnan) skulle f. ut I öknen
12:14
såg en annan ängel f. fram
14:6
till alla fåglar s. flögn fram
19:17
FLYGFÄN

Hör , du land ,där f.surra

Jes. 18:1

-flykt

FLYKT

landsflykt Job 12:17
tillflykt 5.Mos.33 :27
undflykt Pred.8:8
FLYKT

l) bära b, n l J
gå över el. -g~nom; fly; övers. vara
stadd på flykt, begiva sig på flykten,
taga till flykten . Se: Avvika l, Driva
26, Fly l, Flykta l.
2) nii!an '6räp, <) :]")1 1D 4
ego giva nacken; vända någon ryggen,
t.ex. 2.Krön.29:6; på här angivna
ställen med obj., övers. driva på flykten. Jfr 4, 5.
3) räcjap , <) J 1
löpa efter, förfölja ; jaga på flykten .
Jfr 2.Sam.20: 10, övers. förfölja.
4) hiipa~ '6räp. <) J ')1 l ~ Q
vända nacken ; vlinda ryggen till;
övers. taga till flykten. Jfr 2, 5.
5) piinii '6räp, <) J ')1 n H
vända nacken, här övers. taga till
flykten; vända ryggen till, vända sig
om; jfr pänim, ansikte. Jfr 2, 4.
6) nus, D 1 J
fly, taga till flykten. Se: Fly l, Flykting 4.
7) biipaz, l ~ Q
skälva, spritta, hasta; skälva av fruktan, ängslas; i I.Sam.23 :26 nif. övers.
vara stadd på flykt. Se: Fly 9.
8) not}, ., i J
flykt; av: nu~ , se Fly 8. Ps.56:9
ordagrant: Du har räknat min flykt.
9) bäriab, O'! #
flyende, på flykt ; av: bäraJ:!, se l. Jfr
lob 26:13; les,2? :I, övers. snabb. Se:
Driva 38.
10) miinos, O i J 1?
flykt; av: nus, se 6. I Jer.46:5 står
båda orden tillsammans, övers. taga
till flykten . Jfr ler.16:19, övers. tillflykt; 25:35 undflykt.
11) phyge, cpuyfi
flykt; av: pheugö, se Fly 18 .
12) klinö, K A f v w
böja; få att vika undan ; här övers.
dri va på flykten.
FLYKT
l Jag är stadd pi f.
l. Mos. 16:8
l (Labant Varför dolde du din f.
31:27
2 dina fiender pi f.en
2. Mos. 23:27
3. Mos. 26:36
3 jagas på f.en av .. löv
62 driva 10000 på f.en
5. Mos.32:30
4 l. har tagit till f.en
Jos. 7:8
5 taga till f.en får sillll fiender
7:12
6 under sin I. för l. kommit till
10:11

»Stå upp och tag barnet och dess moder med dig och fly till Egypten.»
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Flykt-Flöjt
6 Sisera hade under f.en
Dom. 4:17
3 Abimelek jagade hm på f.en
9:40
1 (David) begav sig på f.en 1. Sam. 19:12
7 just s.David var stadd på f.
23:26
6 under hennes bråda f.
2. Sam. 4:4
6 folk skall då taga till f.en
17:2
2 fiender drev du på f.en
22:41
Ps. 18:41
2 fiender drev du på f.en
56:9
8 Du har räknat min f.s dagar
9 jag skall driva dem på f.en Jes.43:14
1 tager hela staden till f.en Jer. 4:29
10 De taga till f.en utan att vända 46:5
6 (Damaskus)vänder sig om till f. 49:24
11 att eder f. icke må ske
Matt. 24:20
12 främmande härar på f.en Hebr. 11:34

FLYTA

Uppdelning: allmänt, av, upp.

FLYKT

likt örnen I sin f.
5. Mos. 28:49
örn lockar sin avkomma till f.
32:11
breder ut sina vingar till f.
Job 39:29

FLYKTA

1) bäratt, n J ~

gå över el. genom; fly; i lob 27:22
förstärkt med inf. av samma verb,
därav övers. flykta med hast. Se:
Avvika l, Driva 26, Fly 2, Flykt 1.
2) nädad, 11 )
röra ~i; hit - ~ch dit; fly; besläktat
med nu\!, se 4.
3) gålä, n 7

j

utvandra, fö~as el. gå i landsflykt.
Jfr les.5:13, övers. föras bort i fångenskap. Se: Driva 24.
4) nur}, 1 1 )
bli skakad, röra sig hit och dit, driva
omkring; vara flyktig, fly. Se: Driva
30, Fly 8, Huvud 14.
FLYKTA
1 måste han f. med hast
Job
2 Madmena f.r
Jes.
2 ss. f.nde fåglar komma Moabs
2 röj icke de f.nde
2 gå de f.nde till mötes med bröd
3 all jordens fröjd har f.t
2 ingen skåll församla f.nde Jer.
4 Flyn,ja,f.en med hast

27 :22
10:31
16:2
16:3
21:14
24:11
49:5
49:30

FLYKTIG

f.skall du bliva på jorden 1_ Mos. 4:12
(Kain:) f. skall jag bliva på jorden
4:14
Icke mer låta I. vandra f.
2.Kon. 21:8
att jag får en f.glädje
Job 10:20
slippa vandra f. omkring
Jer. 4:1
La och ostadiga måste de vara Klag.4:15

FLYKTING

1) pälit,

2 Jag kommer ss. f.lfrån I. 2.Sam. 1:3
3 Ss. f. söker han sitt bröd
Job 15:23
Ords. 28 :17
4 f. ända till sin grav
Jes. 15:5
5 ha f.ar fly till Soar
6 Icke vandra bort ss. f.ar
52:12
4 det är ute med f.arnas krafi Jer. 48:45
7 alla f.ar ur (Sidkias) härskar .Hes .17 :21
l en räddad f. komma till dig
24:26
l när f.en är där skall din mun
24:27
l kom en f.lfrån Jerus.t1ll mig
33:21
l på afionen före f.ens ankomst
33:22
Hos. 9:17
3 de skola bliva f.ar
l för att nedgöra hans f.ar
Ob. v.14

tcl '79

en so~ har bli;'it räddad el. undkommit genom flykt; av: pälat, bli räddad; rädda sig, undkomma, fly; pi.
rädda, befria.
2) [mäla!l,

tcll9

pi. rädda; här nif. bli räddad; rädda
sig, fly; övers. komma såsom flykting.
3) nådad, 11 )
röra ;ig hit -o"ch dit; fly; här part.
övers. flykting. Se: Driva 30, Fly 3,
Flykta 2.
4) nus, D 1 )

fly, taga till flykten; i Ords.28: 17
övers. bliva en flykting; ler.48:45
part. plur., övers. flyktingar. Se: Fly
l, Flykt 6.
5) ber/att,

1J'!:1

bom, tvärslå, se t:ex. ler.49:31; 51 :30.
I les.15:5 ligger det närmare tillhands
att - i enlighet med den svenska
kyrkobibeln - jämställa ordet med
bär/att, flyende, på flykt, se Flykt 9.
6) menusä,

n D 1 )1::1

7) mibräh,

n i :m

flykt; fem. av ~än~s, se Flykt 10; av:
nus, se 4. les.52:12 ordagrant: i flykt,
övers. såsom flyktingar. Se: Fly 16.
flykt; - fl;kting'; '~v: bära.l;l, se Fly 2,
Flykt l, Flykta 1.
FLYKTING
l F.ar ifrån Efralm ären I Dom. 12:4
l ngn av de efraimitlska f.arna
12:5
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FLYTA (allmänt)
f.er omkring landet Havila l. Mos. 2:11
2:13
Gihon s. f.er omkring landet Kus
(arken) flöt högt uppe över jorden
7 :17
det s. f.er Ifrån din press 2. Mos. 22:29
Arnon f.er fram i öknen
4. Mos. 21:13
f.er fram mellan Moabs land
21 :13
vid gränsen där Arnon f.er
22:36
bäcken s.flöt ned från berg. 5. Mos. 9:21
vatten s.flöt ned mot Salthavet Jos. 3:16
vattnet flöt runt omkring
l. Kon. 18:35'
dämde för bäcken s. flöt
2. Krön. 32:4
den ström s. f.er till Ahava Esr. 8:15
ss. en ström flöt deras
Job 22:16
Mina sår f. för min dårskaps
Ps. 38:6
lät han vatten f.ned ss. strömmar 78:16
Du lät källor f.fram i dalarna
104:10
oljan s. f.er ned i skägget
133:2
s. f.er ned över linningen
133:2
mina fingrar (dröpo) av f.nde
HV. 5:5
läppar drypa av f.nde myrra
5:13
Siloas vatten, s. f.er stilla
Jes. 8:6
jämra sig alla och f. i tårar
15:3
tungor skola tala f.nde
32:4
jag låter vatten f. i öknen
43 :20
I s. ären flutna ur Juda källa
48:1
så att våra ögon f. i tårar
Jer. 9:18
och mitt öga måste f. i tårar
13 :17
Mina ögon f. i tårar natt och dag
14:17
mitt öga, det f,er i tårar
Klag. 1:16
ditt blod skall f. i landet
Hes. 21:32
deras strömmar f. bort ss. olja
32:14
vattnet flöt ned under .. sidovägg
47:1
vatten f.er ned på Hedmarken
47:8
strömmar av vatten f. fram
Joh. 7:38
flöt fram mitt igenom .stadens Upp. 22:2
FLYTA (av)
land s. f.er av mjölk
2. Mos. 3:8
land s. f .er av mjölk och honung
3 :17
13:5;33:3;3. Mos. 20:24
det f.er av mjölk och honung 4.Mos.13:28
land s. f.er av mjölk och honung
14:8
land s.flöt av mjölk och honung
16:13
land s. f.er av mjölk och honung
16:14
5. Mos. 6:3; 11:9; 26:9 ,15; 27:3;31:20
land s. f.er av mjölk och
Jos. 5:6
bergen f. av deras blod
Jes. 34:3
land s. f.er av mjölk och hon. Jer. 11:5
land s. f.er av mjölk och honung
32:22
land s.skulle f.av mjölk och Hes. 20:6
land s. skulle f. av mjölk
20:15
FLYTA (upp)
(Elisa) fick järnet att f. upp 2. Kon. 6:6

FLYTNING

Se: Blodflöde.
FLYTNING
Om ngn får f. ur sitt kött
3,Mos.15:3
så är sådan f. oren
15:3
15:3
orenhet, medan f.en varar
Evad hs kött avsöndrar f.en
eller det tillsluter sig för f.en
15:3
s. har f. bliver ren från sin f.
15:13
försoning till rening från hs f.
15:15
när en kvinna har sin f.
15:19
(lagen) om den s.har ngn f.
15:32,33
Om ngn av Arons avkoml. har f.
22:4
ur lägret var och en s. har f.4.Mos. 5:2
aldrig fattas män s.hava f. 2.Sam. 3:29
FLYTTA

f. Sauls konungamakt över 1. Krön. 12:23
låt oss f. vår Guds ark
13:3
lät David icke f. in arken
13:13
(H.) har f.t Ifrån tält till tält
17:5
Har jag då varhelst jag f.de omkr. 17:6
lät Faraos dotter f. upp
2. Krön. 8:11
f. in i den bästa delen
Est. 2:9
hm s.oförtänkt for bort berg
Job 9:5
ss. klippan f.s ifrån sin plats
14:18
klippan f.s bort ifrån sin plats
18:4
Se, råtnärken f.r man undan
24:2
vinträd f,de du från Egypten
Ps. 80:9
F. icke ett gammalt råtnärke Ords. 23 :10
H. ej må f. sin vrede ifrån hm
24:18
for dig ned för ngn förniimare
25:7
Jag f.de folkens gränser
Jes. 10:13
ett tält s. icke f.s bort
33:20
Min hydda f.s bort ifrån mig
38:12
I. Guds härlighet hade f.t sig Hes. 9:3
H.härlighet f.de sig
10:4
H.härlighet f.de sig bort
10:18
för att f.det bort ifrån dess rötter 17:9
till detta berg:F.dig·härifrån Matt. 17:20
och det skall f. sig
17 :20
Icke röra ett finger för att f. dem 23:4
bjöd Gud (Abraham) att f.
Apg. 7:4
vilja f. bort ifrån kroppen 2. Kor. 5:8
skall f. din ljusstake från
UPP. 2:5
alla berg och öar f.des bort
6:14

FLÄKA

f. upp det invid vingarna

-fläkt

3.Mos. 1:17

FLÄKT

livsfläkt lob 27:3; 32:8
vindfläkt lob 41:7
FLÄKT
s.hade en f.av livsande
I.Mos. 7:22
Tänk därpå att mitt liv är en f. Job 7:7
den Allsmäktiges f. beskär liv
33:4
En människa är lik en f.
Ps. 144:4
i vilkas näsa är allenast en f. Jes. 2:22
en f. (skall) föra dem bort
57 :13
FLÄMTA

lik en träl s. f.r efter skugga Job 7:2
spärrar upp min mun och f.r Ps. 119:131
dottern Sion s. ropar; hon f.r Jer. 4:31
vildåsnorna f. ss. schakaler
14:6
FLÄRD

Dina profeters syner voro f.

Klag. 2:14

FLÄTA

om du vävde in de sju f.orna Dom.16:13

-flätning

hårflätning I.Tim.2:9; I.Pet.3:3

-flyttare

FLÄTVERK

råmärkflyttare Hos.5: l O

f. av guld skall du omgiva 2, Mos. 28:11
du skall göra f. av guld
28:13
fästa de snodda kedjorna vid f.en 28:14
Omgivna med f. av guld
28:20
ändar fästa vid de två f.en
28:25
onyxstenarna omgav man med f.
39:6
Med f. av guld blevo de omgivna
39:13
39:16
Man gjorde vidare två f. av guld
ändar fäste man vid de två f.en
39:18
konstrikt f. senorna i ha lår
Job 40:12

FLÅSA

vildåsna s. f.r i sin brunst

-fläck

Jer.

2:24

FLÄCK

frätfläck 3.Mos.13:55
skamfläck 2.Pet.2: 13
FLÄCK
ngn på sin hud får ljus f.
3. Mos. 13:2
om det är en vit f. s. synes
13:4
på det ställe en rödvit f. visar sig 13 :19
om ljusa f.en bliver oförändrad
13:23
bliver en rödvit eller vit f.
13 :24
finner att håret på f.en vitnat
13 :25
vitt hår saknas på den ljusa f.en
13:26
ljusa f.en bliver oförändrad
13 :28
på sin kroppshud får f.ar, vita f.ar 13:28
finner att f.arna äro blekvita
13:39
Men när en rödvit f. uppstår
13 :42
att den upphöjda f.en är rödvit
13 :43
finner att f.en icke utbrett sig
13 :53
om ock f.en icke har utbrett sig
13 :55
Om likväl en f. åter visar sig
13 :57
om gm tvagningen f.en gått bort
13 :58
finner att f.en har utbrett sig
14:39
Om likväl en f. åter kommer fram 14:43
att f.en utbrett sig på huset
14:44
att f.en icke har utbrett sig
14:48
(la6en) om utslag och ljusa f.ar
14:56
utan f. har jag varit inför
Job 11:4
låder vid mina händer en f.
31:7
älskade,på dig finnes Ingen f. HY. 4:7
ingen ren f.finnes
Jes. 28:8
eller en pauter sina f.ar
Jer. 13:23
ställa fram församlingen utan f. Ef. 5:27
själv utan f. och tadel
1. Tim. 6:14
blodet av ett lamm utan f.
1. Pet. 1:19
FLÄCKA
edra händer äro f.de
Jes.
rättfärdighet ss. en f.d klädnad
Orenhet f.r .. klädesfållar
Klag.
irra omkring på gatorna, f.de av
s. icke hava f.t sina kläder
Upp.

59:3
64:6
1:9
4:14
3:4

FLÄCKIG
(Jakob:) hannarna voro f.a l. Mos.31:10
se huru aUa hannar äro f.a
31:12
den fjärde vagnen f.a hästar Sak. 6:3
de f.a draga mot sydlandet
6:6

FLÄDERMUS

Flädermusen är vanlig i Bibelns länder, där den flockar i bergsskrevor,
hålor och ruiner, jfr les.2:20. Den
förekommer i många arter, enbart i
Palestina finns 15-20 olika. Några
av dessa är nyttodjur, enär de lever
av insekter, medan andra större arter
äter av frukt och växter, vilket gör
dem till en landsplåga, när de i skydd
a v mörkret tränger sig in i trädgårdar
och fruktlager.
Enligt Mose lag räknades flädermusen som oren, 3.Mos.11:19; 5.
Mos.14:18.

-fläda

FLöDA

överflödande Luk.6:38
FLöDA

Uppdelning: allmänt, över.
FLÖDA (allmänt)
Då sjöng l .. F.du brunn
4. Mos. 21:17
Vatten f.r ur hans ämbar
24:7
där djupa vatten f. fram
5. Mos. 8:7
ss. daggen f.e mitt tal
32:2
slog han klippan •• vatten f.de
Ps. 78:20
öppnade klippan, och vatten f.de
105.:41
skall jag låta min ande f.
Ords. 1:23
Orden ss. en f.nde bäck
18:4
klöv klippan, och vatten f.de Jes. 48:21
Klag. 3 :49
Mitt öga f.r utan uppehåll
höjderna f. av mjölk
Joel 3 :18
alla bäckar I Juda skola f. av vatten 3 :18
må rätten f. fram ss. vatten
Am. 5:24
FLÖDA (över)
du låter min bägare f. över
Ps. 23:5
Mitt hjärta f.r över av sköna ord 45:2
Se, deras mun f.r över
59:8
Deras mun f.r över av fräckt tal
94:4
110:171
Mina läppar må f. över av lov
vlnmust dina pressar f.över Ords. 3:10
dårars mun f.r över av oförnuft
15:2
ogudaktigas mun f.r över av onda 15:28
av att din dal f.r över
Jer. 49:4
f.över av vin och olja
Joel 2:24
presskaren f. över
3 :13
deras glädje så f.t över
2.Kor. 8:2

-flöde

FLöDE

blodflöde 3.Mos.15:25
ordflöde Job 11:2
regnflöde lob 38:25
vattenflöde Ords.17:14
FLÖDE
f.utöver tiden
3.Mos.15:25
så länge hennes orena f. varar
15:25
Om allt så länge hennes f. varar
15:26
om hon bliver ren från sitt f.
15:28
rening från hennes orena f.
15:30
gå mörka av vinterns f.n
Job 6:16
ss. mullen sköljes bort av f.n
14:19
f.n av honung och gräddmjölk
20:17
ss. ett vederkvickande f.
29:22
ström •• vars f.n giva glädje
Ps. 46:5
då utgöt himmelen sina f.n
68:9
dina f.n skola strömma ut
Ords. 5:16
ett rinnande f.lfrån Libanon
HY. 4:15
bolarna s .. f. ss. hästar
Hes. 23:20
sände de sina f.n t1ll alla träd
31:4

f.de (Abram)t1ll bergsbygd. 1. Mos. 12:8
ville f. den från Efraims huvud
48:17
Guds ängel f.de sig nu
2. Mos. 14:19
molnstoden f.de sig
14:19
Du skall Icke f. din nästas 5. Mos. 19:14
den s. f.r sin nästas råtnärke
27:17
I.Guds ark må f.s till Gat I.Sam. 5:8
Då f.de de I. Guds ark dit
5:8
sedan de hade f.t (arken) dit
5:9
De hava f.t I. Guds ark till oss
5:10
David Icke låta f. in H. ark 2. Sam. 6:10
jag har f.t omkring i ett tält
7:6
jag f.de omkring med alla l. barn
7:7
Faraos dotter hade f.t upp 1. Kon. 9:24
kärl är fullt, f. det undan
2. Kon. 4:4
kopparaltaret f.de han undan
16:14

FLÄDERMUS
(icke ätas) härfågeln och f.n 3. Mos. 11:19
härfågeln och f.n
5. Mos. 14:18
åt flädermöss de avgudar
Jes. 2:20

Ett av de äldsta och enklaste instrumenten. Från början bestod den endast av ett rör med hål i med vissa
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FLöJT

Flojt-Folk
mellanrum. Det hebreiska ordet för
flöjt, l;1älil (utt. chalil), betyder helt
enkelt» genomborrad • . Men eftersom
instrumentet mer och mer kom i bruk,
utarbetades det på ett finare sätt.
Flöjten gjordes då a v metall, horn
eller elfenben. Ibland kunde den vara
dubbel, så att man kunde spela på
den med både höger och vänster hand.
Man spelade flöjt av olika anledningar, både vid fester, Jes.5:12;
Matt.1l : 17, och vid sorgehögtider,
Jer.48:36. Även på högtidsfärder spelades flöjt, Jes.30:29.
FLÖJT
en skara profeter med f.
l. Sam. 10:5
under det de blåste på f.er 1_ Kon. 1:40
f.er hava de vid dryckeslag
Jes. 5:12
när man under r.ers ljud tågar
30:29
mitt hjärta ss . en f.över Moab Jer.48:36
mitt hjärta klagar ss. en f.
48:36
må vara en f. eller en harpa 1_ Kor .14:7
FLÖJTBLÅSARE
När J.fick se f.na och folket Matt. 9:23
av f. skall aldrig mer ngt ljud UPP. 18 :22
FLÖJTSPEL
lyssnade till f. vid hjordarna Dorn. 5:16
FNYSA

Nar han r.er,

strålar det av

Job 41:9

FNYSNING
För en f.av din näsa
2. Mos. 15:8
för en f_ av ha näsa försvinna Job 4:9
FODER

l. Mos. 24:25
rikligt med halm och f.
24:32
halm och f. åt kamelerna
42:27
fOr att giva r. åt sin åsna
43:24
gav r. åt deras åsnor
Jag har halm och r. åt våra Dom_ 19:19
Job 6 :5
icke råmar oxen, vid sitt f.
40:15
f. åt hm frambära bergen
Ords. 27:25
när f. samlas in på bergen
FODRA

Dom. 19:21

och f.de åsnorna

se 3. Jfr l.Mos.19:26, övers. stod (i
uttrycket .saltstod.); l.Krön.1l :16
utpost ; 2.Krön.17:2 besättning.
.
3) ni$$ä~, ) ~ ?
en som är ställd el. står; här: en som
är satt till ledare, uppsyningsman
osv.; nif. part. av [n~a!?l, se Fast 36.
Jfr 2. Se: Anförare 7.
4) utf. ord.
5) 'iidargäzer, l l n 1/\
aram~ av pers.:' tr~l~ -:överdomare,
högste domare. Enligt andra förldaringar avser ordet en kunglig rådgivare eller en högre officer. De olika
ämbetsmanna benämningarna i Dan.
3:2-3 är dock svåra att exakt översätta; jfr Domare 4.
6) epitropos, E1T f T P o 1T o t;
en som fått sig en tjänst anförtrodd,
administratör, uppsyningsman , förvaltare; av: epitn:pö, ego vända till el.
mot; överlämna, anförtro; jfr epitrope i Apg.26: 12, övers. uppdrag.
Jfr epitropos i Matt.20:8, övers. förvaltare; Ga1.4:2 förmyndare.
FOGDE
l bjöd Farao •• f.arna
2. Mos. 5:6
l Då gingo f.arna över folket ut
5:10
l och f.arna drevo på dem
5:13
l de s. Faraos f.ar satt över dem
5:14
2 där fllist~ernas f.ar äro 1_ Sam. 10:5
2 Jonatan dräpte filist~ernas f.
13:3
2 Saul hade dräpt fillst~ernas f.
13:4
2 David insatte f.ar bland
2.Sam. 8:6
2 (David) insatte f.ar I Edom
8:14
2 i hela Edom)nsatte han f.ar
8:14
3 över hela Israel 12 f.ar
1. Kon. 4:7
2 en enda f. fanns i det landet
4:19
3 f.arna sörjde var sin månad
4:27
4 insatte r_ar bland aram. 1. Krön. 18:6
2 insatte (David) f.ar i Edom
18:13
5 Nebukadn_ lät f6rsamla f.ar Dan. 3:2
5 Då f6rsamlade sig f.arna
3:3
1 låter en f. draga igenom det land 11 :20
6 Johanna, hustru till Herodes' f.Luk.8:3

FOG

träffade i en f. på rustningen 1.Kon. 22:34
träffade I.konung i en f.
2. Krön. 18:33

-foga

FOGA

sammanfoga Matt.19:6
FOGA
2. Mos. 26:3
5 av våderna skola f.s
de 5 övriga våderna f.s tillhopa
26:3
f. tillhopa våderna medelst häktorn.26:6
5 av våderna skall du f. tillhopa
26:9
du skall f_ täckelset tillbopa
26:11
man f.de tillhopa 5 av våderna
36:13
f.de man tillhopa de 5 övriga
36:13
36:16
5 av våderna f.de man tillhopa
häktor fOr att f_tillhopa täckelset 36:18
vill jag f. mig i
l. Kon. 20:9
men detta kan jag icke f. mig i
20:9
Tätt f.r Sig den ena intill
Job 41:7
Ve eder. s. f.en åker till åker Jes. 5:8
det ena benet f.des till det
Hes.37:7
F. (stavarna) sedan tillhopa
37 :17

FOGLIG

icke våldsam. utan f.
icke smäda utan vara f.a
den vishet ovanifrån är f_

1.Tim. 3:3
Tit. 3:2
Jak. 3:17

Arabisk vallpojke spelande på flöj t.

Se även: Folkslag, egendomsfolk,
hedning, hednafolk, Israel.

fotfolk J.Sam.4:1O
furstefolk HV.6 :11
förstlingsfolk Am.6: l
Gomorra-folk Jes.LIO
hednafolk 5.Mos.32:21
husfolk Job 19:15; Ords.31:15
krigsfolk Matt.22:7
urtidsfolk Jes.44: 7

-folk

Folk

arvfolk 5.Mos.4:20
egendomsfolk 5.Mos.7:6

Svenska kyrkobibelns »folk» är en
översättning aven rad hebreiska och

FOGVERK

på hs buk ett stadigt f_

Job 41:14

FOLK

FOGA (sig efter)
ss.jag, s. f.r mig efter alla l. Kor. 10:33

FOGDE

Salomo tillsatte tolv fogdar över
Israel, vilka skulle sörja för vad konungen och hans hus behövde. Arbetet var fördelat så att varje fogde
hade sin särskilda månad på året, då
han skulle tjänstgöra. I Luk.8:3 omtalas Herodes' fogde Kusas, vilkens
maktområde dock är okänt. Ordet
.fogde » är här en återgivning av grek.
epitropos, som betyder förvaltare.
FOGDE

l) nogeS, 'tv J.'J
en som driver på, pådrivare; part. av
nägas, se Driva 35 . Jfr Job3:18,
övers. pådrivare; Jes.14:4 plågare.
2) nii$i~. ::1 '~ ~
någon el. någoi som är uppställt el.
upprest, någon el. något som står;
här: person i framskjuten ställning,
hög statlig ämbetsman: uppsyningsman, administratör osv.; av: [n~a!?l,
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Olika typer av flöjter.
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grekiska ord (se o rdanalyserna) . De
vanligaste är hebr. goj, lii'om , 'am
samt grek. ethnos, och/os och laos.
Termen goj används mest i betydelsen nation , vanligtvis om hednafolk
i motsats till Israel som Guds egendomsfolk, och står då oftast i pluralis (gojim). Några få gånger har goj
även använts om Israel, 2.Mos.19:6;
Jos.3: l7 ; Dom.2:20. Motsvarande
grekiska o rd, ethnos, brukas i pluralis (ethne) 60 gånger om hedningarna
och 4 gånger om judafolket.
Mera sällan förekommer termen
le'om, ego en samling (av människor).
Ä ven detta ord används mestadels i
pluralis (le'ummim). Förutom folk
kan det också beteckna släkt, ras,
stam, 1.Mos.25:23, en furstes undersåtar, Ords.14:28 , människor på en
bestämd plats, II :26. Det är stundom
en beteckning för hednafolk , les.55:
4. Motsvarande grek. ochlos betyder
folkskara.
När det talas om Israel, är 'am
den vanligast förekommande termen
(ca 2000 gånger). Endast undantagsvis används detta ord om andra folk,
exempelvis i I .Mos.26: 110m fil isteerna, i 2.Mos.9:15 om egyptierna.
Motsvarande grek. laos används förutom om Israels folk även om nya
förbundets guds folk.
Den gammaltestamentliga specialtermen 'am-hä'iJrä~, folket i landet,
betecknar vanligt folk i motsats till
konun gar och hövdingar, 2.Kon.21 :
24; Hes.7:27 , präster och profeter,
Hes.22:29. Ibland förekommer termen även om hednafolk, 1.Mos.23:
12, 13 ; Esr.10:2 osv.
Det var inte bara familjen och
släkten, utan även folket som helhet,
som hade avgörande betydelse för
1396

Folk
israeliterna, och det var framför allt
deras exklusiva religion, som band
dem samman till ett folk. Se: Egendomsfolk, Israel.
Herrens folk
1) Ett utvalt folk, 5.Mos.?:6; l.Pet.
2:9. 2) Ett förlossat folk, 2.Mos.lS:
13; Ef.l:? 3) Ett egendomsfolk, 5.
Mos.14:2; Tit.2:14. 4) Ett avskilt
folk, 2.Mos.33:16; Joh.lS:19. 5) Ett
heligt folk, 5.Mos.?:6; l.Pet.2:9. 6)
Ett saligt folk, S.Mos.33:29; Joh.
15:11.
Herrens folk, S.Mos.33:29.
I. Ett saligt folk: På grund av 1) Sin
andliga ställning. 2) Sina erfarenheter.
3) Sin framtid.

37) Apg.11:12 ordagrant: intet åtskiljande el. icke (intet) tvekande
(tvivlande).
38) demos, 6 Till o ~
grundbet. område, land; människor
som bor i samma område, folk; folksamling, folkförsamling.
39) barbaros, il a p S a. p o ~
urspr. en som talar ett främmande
språk; främling, utlänning; här plur.
övers. andra folk. Se Barbar.
40) Jak.l:l ordagrant: de tolv stammarna i förskingringen (diaspora).
41) På dessa ställen har grundtexten
intet ord för • folk». Här förekommer
genomgående uttrycket .(vid, efter,
till, från) bortförandet till Babylonien».
42) På dessa ställen motsvaras sv.
övers. »folket» av pron. autoi, de.
2.Tim.2:21 ordagrant: om någon
renar sig från dessa (apo toutön).
43) Mark.4:lO ordagrant: Och när
han hade blivit allena.
44) Joh.7:25 ordagrant: några av
Jerusalems invånare (eg. jerusalemiterna).
45) Rom.4: 16 ordagrant: icke blott
för den [som är] av lagen utan ock
för den [som är] av Abrahams tro;
9:25 den [som] icke ..

man; ofta använt kollektivt i betydelsen: män, människor, folk; jfr 5. Se:
Avkomling 7, Ende 6, Fader 7.
11) Övers.• Iägga folk i försåt» hänger samman med att här brukas particip av 'ära!!, ligga i försåt el. bakhåll.
12) 'iibiidim, D ' T:O V
tjänar~, ;Ia var; pl~/ ~~ 'll.bäd, tjänare,
slav; av: 'ä!!aQ, se Arbeta 2, -Arbete 3.

en som sitter; en som bor, invånare;
part. av jäSab, sitta; bo; här fem.
josäbät.
16) 'umma, ill.Zl ~
aram. människo; med samma moder;
folk, nation; liktydigt med hebr.
'ummä, t.ex. I.Mos.2S:16, övers.
stam; av: 'em, moder. Jfr Dan.3:4,7,
övers. stam. Jfr 20.
17) ben, 1 i!
son; här i estr. bän-. I I.Mos.l?:
12,27 står bän-nekär, främling (eg.
främmandes son), Övers. främmande
folk. J es.2l: 10 ordagrant: min tröskplats' son, övers. mitt söndertröskade
folk. Se: Avkomling 5, Barn 2.

18) ne'arim, D ' l V )
gossar; ynglingar;'~ä~; plur. av na'ar,
se Barn 6. Jfr l.Mos.14:24, övers.
män.
19) 5.Mos.19:20 ordagrant: de som
lämnats kvar, övers. det övriga folket; Job 18:20 de [som äro] bakom
el. i väster, övers. västerns folk; Jer.
50:29 många, övers. folk i mängd.
20) le'om, O'X!
samling av människor; folk, nation.
Jfr 16. Se: Folkslag 2.
21) 'adam, D l ~
man, -människa~ kollektivt: människor, folk. Se Adam.
.22) Jes.35:9; 51:10 ordagrant: de
återlösta (frälsta), övers. ett frälsat
folk.
23) 'häb :o l V
blandni;;;
blandning av folk;
övers. folk av allahanda slag, (hop
av) främmande folk; av: 'ärab, blanda; hithp. blanda sig, t.ex. Esr.9:2.
Jfr 3.Mos.13:48 ff., där 'eräb används om blandning el. inslag- i en
väv, övers. virkat tyg. Se även Ereb.
24) hömon, 1 il.:! il
larm, oväsen; la~ande hop (av djur
el. människor); här övers. hop folk;
av: hämä, larma, väsnas. Jfr Ps.6S:8,
övers. larm; I.Kon.20:13; 2.Kon.7:
13 hop.
25) ba!, n il
dotter; fem. av ben, se l? Sef.3:10
ordagrant möjl.: min förskingrings
dotter, övers. mitt förskingrade folk.
Se: Flicka 3.
26) Jes.22:1; Mika 2:12 ordagrant:
din helhet, övers. allt ditt folk, hela
ditt folk.
27) Matt.3:5 ordagrant: Då gick
Jerusalem och hela Judeen .. ut till
honom.
28) 6chlos, tf X A o~
hop människor, folkhop, folkmassa.
Jfr Luk.11:27; Apg.19:33, övers. folkhop; Apg.6:7 hop.
29) ethnos, € e v o ~
människor som lever tillsammans,
släkt, stam, folk; möjl. av: ethos, sed,
vana. Plur. ethne, folk, ofta övers.
hedningar, t.ex. Matt.4:lS, står som
motsats till Israels folk eller judarna
och motsvarar hebr. gojim, plur. av
goj, se l.
30) linthropoi, ~ v ep UJ Il o l
människor; plur. av anthröpos, människa.
31) utf. ord.
32) lindres, v 6 p €~
män; plur. av aner, man.
33) Mark.2:2 ordagrant: många,
övers. mycket folk; 6:2; 9:26 de
många, övers. folket.
34) plbhos, Il A ii e o ~
fullhet, fulltalighet; mängd, hop,
massa, - i synnerhet: folkhop, folkmassa; här övers. hop folk, folk,
folk i skaror (Apg.5:l6); av: plethö
el. pimplemi, vara full. Jfr Luk.5:6;
Apg.23:7, övers. hop.
35) genos, 'Y E v o ~
härkomst; avkomma; människor av
samma härkomst, släkt; av: ginomai,
vara, bliva, uppstå, uppkomma.
Ordet är vanl. övers. släkt, t.ex.
Apg.4:6.
36) laos, Aa. 6 ~
människor med samma ursprung,
seder och språk; folk, nation. Ordet
används ofta om Israel eller församlingen som Guds folk och motsvarar
närmast hebr. 'am, se 2.
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II. Ett märkligt folk: Med tanke på
1) Ursprunget - fött av Gud. 2) Sammansättningen - alla stammar. 3)
Försörjningen - manna, vatten. 4)
Kallet - Guds egendomsfolk.
III. Ett segrande folk: l) I Herren.
2) Över synden. 3) Med gudomliga
vapen.
IV. Ett framåtskridande folk: l) Fram
över höjderna - välsignelserna. 2)
Fram genom svårigheter - Röda
havet. 3) Fram trots fiender, som
vill hindra.

hä.;:

FOLK

l) goj, ' i ~
samling av människor; nation, folk;
jfr gewijä, kropp. Ordet används ofta,
i synnerhet i plur. gojim, om främmande folk, hedningar, i motsats till
Israels folk. Se: Folkslag l.
2) 'am, D l2
samlad enhet av människor; folk,
stam, släkt; av: 'ämäm, sluta samman, förena. Ordet brukas ofta om
Israels folk; jfr Egendomsfolk 1. Se:
Folkslag 3, Fäder 3.
3) utf. ord.
I.Mos.9:19 ordagrant: hela jorden;
Dom.ll:24 allt som Herren, vår Gud,
fördriver från oss, det taga vi i besittning.
4)

napäs, tV!J

~

andedräkt; v~sen som andas (om både
människa och djur); själ, liv. Se:
Anda 2, Andedräkt 3.
5) 'iiniisim, D 'tP ;~:
män; plur. av 'is, se 10. I Dom.9:4;
11:3; 2.Krön.13:? står ordet tillsammans med rekim, se 13, övers. löst
folk.
.
6) baji!,

n:~

hus, ofta i betydelsen: familj, släkt.
Se: Barn 22.
?) 'am, D p
aram. = hebr. 'am, se 2.
8) På dessa ställen motsvaras sv.
övers. .folket> av pronomen eller
pronominalsuffix i grundtexten. l.
Mos.20: 16 ordagrant: för alla som
[äro] hos dig; 34:30 jag [är] en ringa
hop (eg. män av ringa antal); 3.Mos.
26:43 i ödslighet på grund av dem.
9)

'ab, n~

broder; anförvant, frände. S.Mos.lS:
12 ordagrant: din broder, övers. någon av ditt folk. Se: Broder 1.
10) 'is,

tV' ~

--

/"

Folkslag från Romarriket. Överst en
grek, i mitten en romersk borgare och
nederst en galler.
13) relfim, D ' i? ' '}
tomma; onyttiga [människor]; övers.
löst folk; plur. av rek, tom, innehållslös; värdelös, onyttig; i 2.Sam.6:20
'ahad härekim, en av de tomma,
öv~rs. såsom löst folk plägar göra. I
2.Krön.13:? karakteriseras 'änäsim
rekim som bene-belija'al, ondskans
söner, övers. onda män. Jfr 5.
14) kaMI, ';> il P
sam~ankallaJ ~ara, församling; av:
kähal, kalla samman, församla; jfr
~ol, röst. Jfr Folkförsamling 3.

15) jose~,

:old, i '

a

FOLK
3 hava jordens f. utgrenat l. Mos. 9:19
10:5
l utbrett sig •• i sina f.
l i deras länder och f.
10:20
1 Bems söner .. efter deras f.
10:31
1 Noas söners •• i deras f.
10:32
1 från dem hava f.en utbrett sig 10:32
2 de äro ett enda f.
11:6
12:2
1 skall jag göra dig till stort f.
5 f.~ i Sodom var mycket ont
13 :13
3 (Abram)delade sitt f.
14:15
2 tog tillbaka •• det övriga f.et
14:16
4 Giv mig f.et
14:21
l det f. vars trälar de bliva
15:14
l du skall bliva fader till många f_17:4
1 bliva en fader till många f.
17:5
17 köpt. _från ngt främmande f.
17:12
17:16
1 kon.över f.härstamma från
17 :20
1 göra hm till ett stort f.
17 penningar ifrån främmande f.
17 :27
1 Abraham bliva stort •• f.
18:18
18:18
1 alla f •• varda välsignade
2 allt f.et, så många de voro
19:4
8 f6rsoningsgåva iDiör ditt f.
20:16
1 skall jag göra till ett f.
21:13
1 göra (!smael)till ett stort f.
21:18
1 i din säd skola alla f. välsigna 22:18
23:7
2 bugade sig för landets f.
23 :12
2 bugade sig för landets f.
23 :13
2 i närvaro av landets f.
25:23
l (H.:) Två f.finnas i ditt liv
1 alla f.på jorden välsigna sig
26:4
2 ngn av f.et lägrat din hustru
26:10
2 bjöd Ablmelek allt f.et
26:11
27:29
2 (!sak:) F.tjäne dig
28:3
2 skaror av f.komma av dig
29:22
5 bjöd Laban tilJhopa allt f.et
2 (Jakob) delade sitt f.i två
32:7
2 lämna kvar en del av mitt f.
33:15
2 bliva med eder ett enda f.
34:16
2 bliva ett enda f. med oss
34:22
3 f.et lydde Hamor och ha son
34:24
8 (Jakob:) Mitt f.är en ringa hop 34:30
2 Jakob •• jämte allt f.s.var med 35:6
1 Ett f.,ja,skaror av f.komma
35:11
5 frågade f.et där på orten
38:21
3.8:22
5 därtill säger f.et på orten
41:40
2 skall allt mitt f. rätta sig
2 f.et ropade till Farao efter bröd 41 :55
2 han s. sålde säd åt allt f.et
42:6
6 hämten eder fader och edert f. 45:18
1 göra dig till ett stort f.
46:3
46:31
6 Josef till .. sin faders f.
6 Mina bröder och min faders f. 46:31
3 för den säd s. f.et köpte
47:14
2 f.et förflyttade han till städerna 47 :21
2 Josef sade till f.et:Be,jag har 47:23
2 skaror av f.komma av dig
48:4
2 av hm skall ett f. komma
48:19
48:19
2 avkomma bliva ett talrikt f.
49:10
2 f.en bliva honom hörsamma
2 Dan skaffa rätt åt sitt f.
49:16
2 Jag skall nu samlas till mitt f. 49 :29
2 så behålla mycket f. vid liv
50:20
2 (Farao) sade till sitt f. 2. Mos. 1:9
2 l. barns f. är oss för stort
1:9
2 f.et förökade sig och blev talrikt 1:20

Folk
2 bjöd Farao alh sitt f.
1:22
2 Jag bar DDgaamt sett mitt foB
3:7
2 fIIra mitt f. ut ur Egypten
3 :10
2 när du bar flirt f.et ur Egypten 3:12
2 vill lAta detta f.flnna IlAd
3:21
2 (Aron) skall tala fIIr dig till f.et 4:16
4:21
2 att (Farao) icke släpper f.et
4:30
2 gjorde tecknen infllr f.ete ögon
2. Dl trodde f.et
4:31
2 Slsliger H.: Släpp mitt f.
5:1
2 dragen l f.et Ifrin dess arbete
5:4
2 F.et är redan alltflIr talrikt
5:5
2 bjöd tillayningBmlinnen över f.et 5:6
2 l skolen icke giva f.et halm
5:7
2 giDgO fogdarna •• över f.et ut
5:10
2 och sade till f.et
5:10
2 spridde sig f.et över Egyptens
5:12
2 skulden ligger bos ditt eget f.
5:16
2 har du gjort Illa mot detta f.
5:22
5:23
2 har ban gjort illa mot detta f.
2 du bar Ingalunda räddat ditt f.
5:23
2 jag skall taga eder till mitt f.
6:7
2 fIIra mitt f. ut ur Egyptena land 7:4
2 (Farao) vill Icke släppa f.et
7:14
2 -SUipp mitt f.
7 :16
2 Slsliger H.: Släpp mitt f.
8:1
8:3
2 (paddor) komma •• bland ditt f.
2 pi ditt f.skola paddorna stiga
8:4
2 tager bort paddorna frin mitt f. 8:8
2 slskall jag släppa f.et
8:8
2 gm att bedja fIIr dig och ditt f.
8:9
2 Paddorna vika bort Ifrin ditt f. 8:11
2 Sl sliger H.: Släpp mitt f.
8:20
2 om du Icke sllipper mitt f.
8:21
2 flugo~ över ditt f. och dina hus
8:21
2 landet Gosen, där mitt f. bor
8:22
2 Slskall jag fIIrlossa mitt f.
8:23
2 Atsklllnad mellan mitt f. och ditt 8:23
2 flugsvärmarna •• bort ifrin bs f. 8:29
2 icke vägra att släppa f.et
8:29
2 flugsvärmarna •• lfrin ha f.
8:31
2 Farao •• släPpte Icke f.et
8:32
2 Släpp mitt f.
9:1
2 (Farao) släppte Icke f.et
9:7
9:13
2 slig till (Farao): Släpp mitt f.
9:14
2 hemsökelser över •• ditt f.
2 sIl dig och ditt f. med pest
9:15
2 lligger hinder I vligen fIIr mitt f. 9:17
2 jag och mitt f.bava gjort orätt
9:27
2 Sl sliger H.: Släpp mitt f.
10:3
2 Ty om du icke vill släppa mitt f.10:4
2 Sl tala nu till f.et
11:2
2 H.lil f.et finna nid
11:3
11:3
2 Mose hade anseende hos f.et
2 Drag ut,du själv med allt "t.
11:8
2 böjde f.et sig ned och tillbad
12:2T
12:31
2 dragen ut frin mitt f.
2 egyptierna trängde pl f.et
12:33
12:34
2 f.et tog med sig sin deg
2 H.bade lAtit f.et finna nid
12:36
12:38
23 En hep f. av allahanda slag
2 Mose till f.et:Kommen ihlg
13:3
13 :17
2 När Farao nu hade släppt f.et
2 Gud tänkte att f.et kunde ångra 13:17
13:18
2 Iii Gud f.et taga en omvlig
2 att gå framför f.et
13 :22
2 berättade •• stt f.et hade nytt
14:5
2 förvandlades •• hjärtan mot f.et 14:5
2 (Farao) tog sitt f. med sig
14:6
2 svarade Mose f.et: Frukten icke 14:13
2 fruktade f.et H.
14:31
2 det f. du hade förlossat
15:13
2 F .en hörde det och mlste darra 15:14
2 medan ditt f.tågar fram,o H.
15:16
15:16
2 det f. du har förvärvat
15:24
2 koorrade f.et emot Mose
15:25
3 förelade (H.) f.et lag och rilt
2 f.et skall gl ut och samla
16:4
2 giDgO ~a av f.et pl sjunde
16:27
2 höll f.et sabbst pl sjunde dagen 16:30
2 hade f.et intet vatten att dricka 17:1
2 begynte f.et tvista med Mose
17:2
17:3
2 f.et där törstade efter vstten
2 Vad skall jag göra med detta f. 17:4
2 Gli framför f.et
17:5
2 vatten•• sl att f.et fh dricka
17:6
17 :13
2 slog Amalek och dess f.
2 vad Gud gjort •• med sitt f.
18:1
18:10
2 räddat f.et undan egyptiernas
2 bandlade övermodigt mot detta f.18:11
18:13
2 satte Mose sig att döma f.et
18:13
2 och f.et atod omkring Mose
18:14
2 ban hade att beställa med f.et
2 du har att bestyra med f.et
18:14
18:14
2 under det att f.et mlste stl
18:15
2 F.et kommer till mig
2 Bide du själv och f.et
18:18
18:19
2 Du mil vara f.ets mllsman
18:21
2 bland f.et dugande män
2 Dessa ml alltid döma f.et
18:22
2 allt f.et skall dl gl i frid
18:23
18:25
2 dem till huvudmän för f.et
18:26
2 Dessa skulle alltid döma f.et
19:5
2 egendom framför andra f.
19:6
l l skolen vara•• ett heligt f.
2 sammankallade de äldste i f.et 19:7
19:8
2 svarade allt f.et med en mun
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2 Mose gick till H. med f.ete svar 19:8
2 f.et skall höra, när jag talar
19:9
2 Mose framförde f.ets svar
19:9
2 sade H. till Mose: Gl till f.et
19:10
2 H. stiga ned •• lnfIIr allt f.ets
19:11
2 märka ut en ~äna för f.et
19:12
2 Mose steg ned •• till f.et
19:14
19:14
2 och helgade f.et
:f-Mose sade till f.et: HlIlen eder 19:15
2 allt f.et i lägret bävade
19:16
2 Mose förde f.et ut ur lägret
19:17
19:21
2 Stig ned och varna f.et
2 F.et kan icke stiga upp pl Slnal 19:23
2 f.et ml icke trängs sig fram
19:24
2 Mose steg ned till f.et
19:25
2 f.et fö~ dundret
20:18
2 när f.et förnam detta bävade de 20:18
2 Mose sade till f.et: Frukten Icke 20:20
2 Alltsl höll f.et sig pl avstånd
20:21
2 Till främmande f.bave ban
21:8
2 fattig hos dig bland mitt f.
22:25
2 över hövding i ditt f •• icke uttala 22:28
5 skolen vara mig ett heligt f.
22:31
2 de fattiga bland ditt f. ml ila
23:11
2 förvirring bland alla de f.
23:27
2 ej ml f.et stiga ditupp
24:2
2 Mose kom till f.et
24:3
24:3
2 svarade allt f.et med en mun
24:7
2 föreläste den för f.et
2 stänkte (blodet) pit.et
24:8
2 när f.et slg att Mose dröjde
32:1
2 tog allt f.et av sig guldringarna 32:3
2 f.et satte sig ned att äta
32:6
2 ditt f.,s.du fört upp ur Egyptena32:7
2 detta f. är ett hhdnackat f.
32:9
l vill jag göra till ett stort f.
32:10
2 skulle din vrede brinno mot f. 32:11
2 onds i sinnet mot ditt f.
32:12
2 ban hotat att göra mot sitt f.
32:14
2 Josua hörde huru f.et skriade
32:17
2 Vad har f.et gjort dig
32:21
32:22
2 vet själv at~ detta f. är om
2 Mose slg att f.et var lössläppt 32:25
2 föllo av f.et vid pass 3000 män 32:28
32:30
2 därefter sade Mose till f;et
2 detta f. har begått stor synd
32:31
2 för f.et dit jag har sagt dig
32:34
2 straffade H. f.et, därför att
32:35
33:1
2 drag latad härifrin med f.et
2 eftersom du är ett hhdnackat f. 33:3
2 När f.et hörde detta strängs tal 33:4
2 l ären ett hhdnackat f.
33:5
2 stod allt f.et upp
33:8
2 allt f.et slg molnstoden
33:10
2 dl föll allt f.et ned
33:10
2 För detta f.dltupp
33:12
2 se därtill, att detta f.är ditt f. 33:13
2 att jag och ditt f. funnit nid
33 :16
2 att jag och ditt f. utmärkas
33:16
2 framför alla andra f. pl jorden 33:16
2 väl är det ett hhdnackat f.
34:9
2 lnfIIr hela ditt f •• göra under
34:10
2 s. icke blivit gjords bland ngt f. 34:10
2 hela det f. s.du tillbör
34:10
l jag skall fördriva f. för dig
34:24
2 F.et bär fram mer än s.behöves36:5
2 avhölls f.et ifrin att bära fram 36:6
2 prästen•• skuld över f.et 3. Mos. 4:3
2 ngn av memga.f.et syndar
4:27
9:7
2 försoning för dig själv och f.et
9:7
2 offra sedan f.ets offer
2 förde (Aron) fram f.ets offer
9:15
9:15
2 tog f.ets syndoffersbock
2 slaktade•• f.ets tackoffer
9:18
2 Aron lyfte sina händer över f.et 9:22
9:23
2 giDgO de ut och välsignade f.et
9:23
2 visade sig H.härlighet fIIr f.et
9:24
2 eld frin H •• och allt f.et slg
2 inför allt f.et beylsa mig härlig 10:3
2 slakta f.ets syndoffersbock
16:15
2 offra f.ets bränDDffer
16:24
2 bringa försomng för sig och f.et 16:24
2 försoning fIIr allt f.et
16:33
2 mannen skall utrotas ur sitt f. 17:4
2 och utrota heDDm ur bans f.
17:10
l utspyr det s. s.har bott där
18:28
2 styggelser skall utrotas ur sitt U8:29
2 Icke agg mot ngn av ditt f.
19:18
2 f.et i landet skall stena hm
20:2
2 och utrota heDDm ur bans f.
20:3
2 Om f.et ser gm fingrarna med 20:4
2 skall jag utrota ur deras f.
20:6
2 skall jag utrota hm ur ha f.
20:6
2 skola utrotas infllr sitt foB ögon 20:17
2 skola de bida utrotas ur sitt f. 20:18
l icke vandra efter det foB stadgar 20:23
2 Gud s. avskilt eder frin andra f. 20:24
2 jag har avskilt eder frin andra f,:a0:26
2 hm skall jag förgöra ur ha f.
23:30
2 l skolen vara mitt f.
26:12
26:43
8 bliva öde, när f.et är borta
3 f.et infört I förteckn.
4. Mos. 1:18
3:48
8 lHsen fIIr Hverta11ga bland f.et
2 när man. • svär bland ditt f.
5:21
5:27
2 förbannar bland heDDeIJ f.
11:1
2 f.et koorrade,och detta
11:2
2 Dl ropade f.et till Mose
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2 F.et gick omkring och samlade 11:8
2 Mose hörde buru f.st •• ~iI
11:10
2 bördan av bela detta f.
11:11
2 fader till hela detta f.
11:12
2 k6tt att giva At hela detta f.
11:13
2 1&.. ensam bära hela detta f.
11:14
2 höra till de äldste i f.et
11:16
11:17
2 bära pl bördan av f.et
11:18
2 till f.et skall du säga: Helgen
11:21
2 Av 600000 man utglSres det f.
2 förkunnade fIIr f.et vad H. sagt 11:24
2 70 män av de äldste I f.et
11:24
2 Ack att allt H. f. bleve profeter 11:29
2 f.et .. samlade Ihop vaktlar
11:32
2 upptändes H. vrede mot f.et
11:33
2 H. anställde nederlag bland f.et 11:33
2 begrov man dem av f.et
11:34
2 Frin Kibrot-Hattaava brHt f.et 11:35
2 f.et brlit icke upp förrän MIrjam 12:15
2 brHt f.et upp frin Raserot
13:1
2 om f.et s. bor däri är starkt
13 :19
2 f.et s. bor i landet lir starkt
13 :29
2 Kaleb sökte stilla f.et
13:31
2 kunna icke draga mot detta f.
13:32
2 s. vi sägo voro resligt f.
13:33
2 f.et ~iI den natten
14:1
2 f.et i landet min l icke frukta
14:9
2 Huru länge skall detta fofllrakia 14:11
1 ett f.,större och mäkiigare
14:12
2 med din kraft fört detta f. ut
14:13
2 du är H. mitt ibland detta f.
14:14
2 Om du(H.)nu dödade detta f.
14:15
2 icke förmådde föra detta f. in
14:16
2 tillgiv DU detta f.
14:19
2 lAtlt din förlAtelse följa detta f. 14:19
2 Dl blev f.et mycket sorgaet
14:39
2 hela f.et delaktigt i •• synden
15:26
2 han skall utrotas ur sitt f.
15:30
3 Kora •• togo till sig f.
16:1
21 uppslukade•• allt Koras f.
16:32
16:41
2 Det är I s.haven dödat H.f.
2 hemsökelsen begynt ibland f.et 16:47
2 (Aron) bragte förson.för f.et
16:47
2 f.et stannade i Kades
20:1
2 f.et begynte tvista med Mose
20:3
2 Edom drog ut med mycket f.
20:20
2 Om du giver detta f. i min band 21:2
2 under vligen blev f.et otlligt
21:4
2 f.et talade emot Gud och Mose 21:5
2 sände H. giftiga ormar bland f.et
2 och dessa stungo f.et
21:6
2 och mycket f. i Israel blev dödat 21:6
2 kom f.et till Mose och sade
21:7
2 Mose bad för f.et
21:7
2 H. sade till Mose: Församla f.et 21 :16
21:18
2 brunnen s. f.ets ypperste
21:23
2 församlade allt sitt f.
21:29
2 Förlorat är du, Kemos' f.
2 Og drog med allt sitt f. ut
21:33
21:34
2 givit honom och allt hans f.
21:35
2 de slogo hm och allt hans f.
2 Moab bävade storligen f6r f.et 22:3
22:5
2 f. s. dragit ut ur Egypten
2 förbanna At mig detta f.
22:6
22:11
2 det f.s.dragit ut ur Egypten
22:12
2 icke förbanna detta f.
2 förhanna At mig detta f.
22:17
22:41
2 frin denna plats se del av f.et
2 ett f.s.bor för sig självt
23:9
2 f.s.står upp likt en lejoninna
23:24
23:24
2 f.s.reser sig likasom lejon
l uppsluka de f. s. stå hm emot
24:8
2 (Bileam:) jag gh nu till mitt f. 24:14
2 varsko dig om vad detta f.
2 skall göra mot ditt f.
24:14
24:20
1 En förstling bland f.en
2 begynte f.et bedriva otukt
25:1
2 inbjödo f.et till •• offermlltider 25:2
25:3
2 f.et åt och tillbad deras gudar
2 Hämta f.ets alla huvudmän
25:4
31:3
2 Då talade Mose till f.et
2 I dragen fördärv över detta f.
32:15
33:14
2 inlet vatten åt f.et att dricka
5. Mos. 1:28
2 ett f.,större och
2 bjud f.et och slig
2:4.
2 Em4!erna •• ett talrikt f.
2:10
2 alla stridbara män i f.et dött ut 2:16
2 voro ett stort och talrikt f.
2:21
2:25
2 f6rskräckelse •• komma över f.
2 Sihon drog med sitt f. ut
2:32
2:33
2 slogo hm jämte-allt hans f.
2 drog med allt sitt f. till strid
3:1
2 i din hand har jag gid (Ogs) f.
3:2
2 i vh hand också Og och bans f. 3:3
2 i spetsen för detta f.
3 :28
8 huru H. utrotade ur ditt f.
4:3
2 vishet och förstånd av andra f.
4:6
2 ett vist och -förståndigt f.
l är detta stora f.
4:6
4:7
l vilket annat stort f. finnes
4:8
l vilket annat stort f. finnes
2 Församla f.et till mig
4:10
2 åt alla f. under himmelen
4:19
2 H. skall förströ eder blaud f.en 4:27
4:27
2 kvar bland de f. till vilka H.
2 om ngt f. har hört Guds rHst
4:33
4:34
l hämta ett f. ut frin ett annat f.

l f. s. voro stHrre och mäktigare
4:38
2 ord s.detta f. talat till dig
5:28
6:14
2 icke följa efter de f.s gudar
l för dig förjagar stora f.
7:1
1 s ju folk, stHrre och mäkiigare
7:1
2 du är ett f.s.är helgst At H.
7:6
2 egendomsfolk framför andra f.
7:6
2 Icke .. större än alla andra f.
7:7
2 ären ju mindre än alla andra f. 7:7
2 Välsignad •• framför alla andra f. 7:14
2 de f.s.H.giver I din hand
7:16
l Dessa f. äro större än jag
7 :17
2 göra med alla f.s.du fruktar fHr 7:19
l och underlägga dig f.
9:1
2 ty du är ett hårdnackat f.
9:6
2 ditt f .. s.du fört ur Egypten
9:12
2 detta f. är ett hhdnackat f.
9:13
l göra till ett f. s. är mäkiigare
9:14
2 H.,fördärva icke ditt f.
9:26
2 se icke på detta f.s hhdhet
9:27
2 De äro ju ditt f. och din arvedel 9:29
2 Stå upp och gå åstad framför f.et10:11
2 (H.)utvalde eder bland alla f.
10:15
1 skall H.fördriva dessa f.
11:23
1 de f. s. I fördriven hlIlit gudstj. 12:2
l utrotat de f. till vilka du kommer12:29
l höllo dessa f. sin gudstjänst
12:30
2 gudar hos de f. s. bo runt
13:7
13:9
2 döda •• hela f.ets band
2 ett f. s. är helgat At H.
14:2
2 egendomsfolk framför andra f. 14:2
2 du är ett f. s. är helgat åt H.
14:21
l du skall giva lAt åt många f.
15:6
l du skall rida över minga f.
15:6
9 Om ngn av ditt f .. slit sig
15:12
2 de skola döma f.et med rättvis 16:18
17:7
2 och sedan hela f.ets hand
2 allt f.et skall höra det
17 :13
l ss. alla f.omkring mig hava
17:14
2 icke sända sitt f. tillbaka
17 :16
3 regera i sitt rike bland Israels fJ. 7 :20
2 prästerna hava rätt att få av f.et 18:3
8 En profet bland ditt f.
18:15
1 H. har utrotat de f.
19:1
19 Hvriga f.et skall höra det
19:20
20:1
2 ett f. s. är större än du
2 prästen •• tala till f.et
20:2
2 tillsyningsmännen tala till f.et 20:5
2 tillsyningsmännen tala till f.et 20:8
2 tillsyningamlinnen talat till f.et 20:9
2 skall allt f.et bliva arbetsplikt. 20:11
l icke höra till dessa f.s städer
20:15
2 städer s. tillhöra dessa f.
20:16
2 FörlAt ditt f.larael
21:8
2 oskyldigt blod över ditt f.lsrael 21:8
5 skall allt f.et i staden stena hm 21 :21
l stort, mäkiigt och talrikt f.
26:5
2 välsigna ditt f.lsrael
26:15
1 alla f •• ml upphöja dig till lov 26:19
2 vara ett f. s. är helgat At H.
26:19
2 de äldste i Israel bjödo f.et
27:1
27:9
2 l dag har du blivit H.f.
27:11
2 Mose bjöd f.et på den dagen
2 välsigna f.et på Gerissim
27 :12
2 allt f.et skall svara: Amen
27 :15
2 allt f.et skall säga: Amen
27:17
2
27:18,19,20,21,22,23,24,25,26
l upphöja dig över alla f.
28:1
2 upphöja dig till ett f. s. är helgat 28:9
28:10
2 alla f.på jorden skola se
28:12
1 du skall giva lin At många f.
28:32
2 skola komma i främmande f.s
2 f6rtäras av ett f. du icke klinner 28:33
l f.s.varken du eller •• känt
28:36
2 en visa bland alla de f.
28:37
l H. skall skicka över dig ett f.
28:49
l ett f. vars språk du icke förstår 28:49
28:50
1 ett f. med grym uppsyn
2 H. skall förströ dig bland •• f.
28:64
28:65
1 bland f.en .. icke fl ngu ro
29:13
2 sl att du skall vara hans f.
29:16
1 drogo mitt igenom de f.s land
29:18
2 och tjäns dessa f.s gudar
29:24
1 alla f. skola då säga
l lägger på hjärtat bland de f.
30:1
2 H. skall Ater försami •• frin f.
30:3
1 skall förgöra dessa f. f6r dig
31:3
31:7
2 med detta f. gå in i det land
2 Församla då f.et
31:12
2 detta f •• löpa efter främmande 31:16
32:6
2 du dhaktiga och ovisa f.
2 den Högste gav •• åt f.et
32:8
2 utstakade gränserna för f.en
32:8
2 H. f. är hans del
32:9
2 reta .. med ett f. s. icke är ett f. 32:21
l ett ridlöst f. äro de
32:26
2 H. skall skaffa rätt åt sitt f.
32:36
2 Jublen, I hedningar, över hs f. 32:43
2 försoning för sitt f.
32:43
2 föredrog denna sång inför f.et 32:44
2 (H.)vhdar sig om f.en
33:3
8 f.ets heliga äro alla under din 33:3
2 när f.ets hövdingar församlades 33:5
2 Iii (Juda) komma till sitt f.
33:7
33 :17
2 stlngar ban ned alla f.
33 :19
2 F. inbjuda de till sitt berg
2 drog han med bland f.ets hövd. 33 :21

1403
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Folk
2 Du är ett f.s.fär seger gm H. 33:29
2 du med allt detta f.
Jos. 1:2
2 utskifta åt detta f. ss. arv
1:6
2 bjöd Josua f.ets tillsyningsmän 1:10
2 bjuden f.et
1:11
2 (tillsyningsmännen) bjödo f.et
3:3
2 Josua sade till f.et: Helgen eder 3:5
2 dragen åstad framför f.et
3:6
2 (prästerna) gingo framför f.et
3:6
2 F.et bröt då upp från sina tält
3 :14
2 och prästerna gingo framför f.et 3:14
2 f.et gick över mitt emot Jeriko 3:16
1 allt f.et •• kommit över Jordan
3:17
1 Då nu allt f.et •• kommit över
4:1
2 Väljen ut bland f.et 12 män
4:2
2 H. bjudit Josua tillsäga f.et
4:10
2 f.et gick över med hast
4:10
2 när allt f.et kommit över
4:11
2 H.ark tog plats framför f.et
4:11
4:19
2 f.et steg upp ur Jordan
2 alla f.på jorden må förnimma
4:24
2 allt det f. av mankön •• hade dött 5:4
2 bland f.et alla •• blivit omskurna 5:5
5:5
2 de bland f.et •• födda i öknen
1 stridbara män i f.et
5:6
5:8
1 när allt f.et blivit omskuret
6:5
2 skall f.et upphäva härskri
2 f.et skall draga in
6:5
2 till f.et blev sagt:Dragen ut
6:7
2 Då Josua sagt detta till f.et
6:8
2 Josua hade bjudit f.et och sagt
6:10
2 sade Josua till f.et
6 :16
2 hov f.et upp ett härskri
6:20
2 när f.et hörde basunljudet
6:20
2 drog f.et över dem in i staden
6:20
2 när f.et hörde basunljudet
6 :20
2 f.et drog över dem in i staden
6:20
3 (Rahab)fick bo ibland Israels f. 6:25
3 lät Josua f.et svärja denna ed
6:26
2 Allt f.et behöver icke draga
7:3
2 icke låta allt f.et göra sig mödan 7:3
23000 man av f.et draga ditupp
7:4
2 Då blev f.ets hjärta förfärat
7:5
2 varför •• fört detta f. över Jordan 7:7
7:13
2 Stå nu upp och helga f.et
8:1
2 givit konungen i Ai med hs f.
2 med allt det f. s. är kvar
8:5
2 Josua stannade •• bland f.et
8:9
8:10
2 mönstrade Josua f.et
2 i spetsen för f.et upp till Ai
8:10
2 sedan f.et hade blivit uppställt
8:13
8:14
2 han själv med allt sitt f.
8:16
2 Då uppbådades allt f. i staden
2 det f.s.flydde åt öknen
8:20
5 12000 personer, allt f.et i Ai
8:25
2 först skulle välsigna Israels f.
8:33
5 fruktade han och hs f. storligen 10:2
1 till dess f.et hade tagit hämnd 10:13
5 sätten dit f. för att bevaka
10:18
2 vände allt f.et välbehållet
10:21
2 Josua slog (Horam) och hs f.
10:33
3 bodde •• kvar bland Israels f.
13:13
14:8
2 gjorde f.ets hjärtan försagda
17:14
2 fastän vi äro ett talrikt f.
17:15
2 Om du är ett talrikt f.
17:17'
2 Du är ett talrikt f.
1 vad H.. gjorde med dessa f.
23:3
1 dessa f. har jag fördelat åt eder 23:4
1 icke nämna de f. jag utrotat
23:4
1 icke •• gemenskap med dessa f. 23:7
1 fördrivit •• stora och mäktiga f. 23:9
23:12
1 återstoden av dessa f.
1 fördriva dessa f. undan
23:13
;' J :2
2 Josua sade till allt f.et
2 Då svarade f.et och sade
24:16
24:17
2 bevarat oss bland alla de f.
24:18
2 H. förjagat för oss dessa f.
2 Josua sade till f.et
24:19
2 f.et sade till Josua: Icke så
24:21
24:22
2 sade .Josua till f.et
2 F .et svarade Josua: H., vilja vi 24:24
2 slöt Josua •• förbund med f.et
24:25
2 Josua sade till f.et:Se dennasten24:27
2 Sedan lät Jousa f.et gå
24:28
2 bosatte sig bland f.et
Dom. 1:16
2:4
2 brast f.et ut i gråt
2 Sedan Josua låtit f.et gå
2:6
2 f.et tjänade H. så länge Josua
2:7
2:12
2 de f.s gudar, s.bodde omkring
2:20
1 Eftersom detta f. överträtt
1 de f. s. Josua lämnade efter sig 2:21
1 lät H.dessa f.bliva kvar
2:23
3:1
1 de f.s.H.lät bliva kvar
2 lät (Ehud) f.et gå sin väg
3:18
10 moabiterna •• tappert f.
3:29
4:13
2 därtill allt f. ban hade
5:2
2 f.et villigt följde dem
5:9
2 dem bland f.et, s. villigt följde
2 drog H.f.ned till portarna
5:11
5:13
2 satte f.ets kvarleva de tappre
5:18
2 Sebulon var ett f.s.prisgav
7:1
2 Jerubbaal •• med allt f.et
7:2
2 F.et s. följt dig är för talrikt
7:3
2 utropa för f.et: Om ngn fruktar
2 vände 22000 man av f.et tillbaka 7:3
7:4
2 F.et är ännu för talrikt
7:5
2 förde (Gideon) f.et till vattnet

2 övriga f.et fallit ned på knä
7:6
2 det andra f.et må begiva sig hem 7:7
2 tog hs f. till sig sitt munförråd
7:8
2 bröd åt f.et s.följer mig
8:5
5 lejde Ablmelek löst f.
9:4
11 lade Sikems borgare f. i förs ät
9 :~5
2 hade detta f. under min värd
9:29
2 Bryt upp .. du med ditt f.
9:32
2 När (Gaal) med sitt f. drager ut
9:33
2 bröt Abimelek med allt sitt f. upp 9:34
9:35
2 bröt Abimelek m,ed sitt f. fram
2 När då Gaal såg 'f.et ,sade han
9:36
2 kommer f. från bergshöjderna
9:36
2 kommer f. ned från Mittelhöjden 9:37
2 kommer det f.du föraktade
9:38
2 gick f.et ut på fältet
9:42
2 tog (Abimelek) sitt f. och delade 9:43
9:43
2 se att f.et gick ut ur staden
2 Abimelek •• dräpte det f. s. fanns 9:45
9:48
2 med allt sitt f. upp till berget
2 (Abimelek) sade till sitt f.
9:48
2 högg allt f.et av var sin gren
9:49
2 sade f.et till varandra
10:18
5 sällade sig löst f. till Jefta
11:3
2 f.et satte (Jefta) till hövding
11:11
2 Sihon •• församlade allt sitt f.
11:20.
2 H. gav Sihon och hs f. i Israels 11:21
2 fördrivit amor~erna för sitt f. 11:23
3 närhelst H. fördriver ett f.
11 :24
2 Jag och mitt f.lågo i fejd
12:2
2 ingen kvinna •• i hela mitt f.
14:3
11 (Delila) lagt f. i försåt
16:9
11 f.låg i försät i inre kammaren 16:12
2 när f.et såg (Simson) lovade de 16:24
2 och allt f.et s.fanns där
16:30
2 huru f.et därinne bodde i
18:7
2 ett f. s.känner sig tryggt
18:10
2 (Prästen) slöt sig till f.et
18:20
2 föllo de över f.et i Lais
18:27
8 f .et däri hade intet att skåffa
18:28
18:30
3 landets f .. i fångenskap
5 f.et voro benjaminiter
19:16
2 de förnämsta i hela f.et
20:2
2 trädde fram i Guds f.s församl. 20:2
2 Då stod allt f.et upp ss. en man 20:8
2 må skaffa munförråt åt f.et
20:10
2 att f.et kan göra med staden
20:10
2 Bland detta f. funnos 700 utvalda 20:16
2 F.et tog dock åter mod till sig 20:22
2 allt f.et •• och kommo till Betel 20:26
2 Benjamins •• drogo ut mot f.et
20:31
2 sJå ihjäl några av f.et
20:31
5 föllo 18000 män •• tappert f.
20:44
5 alla dessa voro tappert f.
20:46
2 kom f.et till Betel och stannade 21:2
2 f.et .. byggde där ett altare
21:4
2 när f.et mönstrades
21:9
2 f.et ömkade sig över Benjamin 21:15
2 H. hade sett till sitt f.
Rut 1:6
2 följa dig tillbaka till ditt f.
1:10
2 svägerska vänt tillbaka till sitt f. 1:15
2 Ditt f. är mitt f.
1 :16
2 ett f. s. du förut icke kände
2:11
3:11
2 allt f.et i min stad vet
4:4
2 Köp det inför •• mitt f.s äldste
2 sade Boas till äldste och allt f.et 4:9
2 allt f.et i stadsporten
4:11
1. Sam. 2:13
2 gå till väga med f.et
2:17
5 f.et lärde sig förakta H. offer
2 jag hör allt f.et här tala om eder 2:23
2:24
2 vara gängse bland H. f.
2 offergåva mitt f. Israel bär fram 2:29
4:3
2 När f.et kom tillbaka
2 Så sände då f.et till Silo
4:4
2 mycket f. har ocks ä stupat
4:17
2 för att döda oss och vårt f.'
5:10
2 icke dödar oss och vårt f.
5:11
6:19
2 han slog 70 man bland f.et
2 f.et sörjde däröver att H. hade
2 slagit så många bland f.et
6:19
1 ss. alla andra f.hava
8:5
8:7
2 Lyssna till f.ets ord
8:10
2 Samuel sade till f.et
2 f.et ville icke lyssna
8:19
1 vilja bliva lika alla andra f.
8:20
2 Samuel hörde allt detta s. f.et
8:21
2 (Saul) huvudet högre än allt f.et 9:2
2 f.et firar i dag en offerfest
9:12
9:13
2 f.et äter icke, förrän han
9:16
2 smörja till furste över mitt f.
9:16
2 han skall frälsa mitt f.
9:16
2 jag har sett till mitt f.
9:17
2 Denne skall styra mitt f.
2 sade att jag hade inbjudit f .et
9:24
2 sade f.et sinsemellan
10:11
2 kallade Samuel f.et tillsammans 10:17
2 när (Saul) tr ädde fram bland f .et 10:23
2 huvudet högre än allt f.et
10:23
2 Samuel sade till allt f.et
10:24
2 ingen är hm lik bland allt f.et
10:24
2 jublade allt f.et och ropade
10:24
2 Samuel kungjorde för f.et
10:25
2 lät Samuel allt f.et gå hem
10:25
2 omtalade detta för f .et
11:4
2 Då brast allt f.et ut I gråt
11:4
2 Vad fattas f.et, eftersom
11:5
2 förskräckelse ifrån H. över f.et 11:7

2 fördelade Saul f.et i tre hopar 11:11
2 Då sade f.et till Samuel
11:12
2 Samuel sade till f.et
11:14
2 Då gick allt f.et till Gilgal
11 :15
2 Samuel sade till f.et
12:6
2 betogs allt f.et av stor fruktan 12:18
2 allt f.et sade till Samuel
12:19
2 Samuel sade till f.et: Frukta Icke12:20
2 H. icke förskjuta sitt f.
12:22
2 övriga f.et hade han låtit gå
13:2
2 f.et bådades upp att följa Saul
13:4
13:6
2 I det att f.et svärt ansattes
2 gömde sig f.et i grottor
13:6
2 allt f.et följde hm i bävan
13:7
2 begynte f.et skingra sig
13:8
2 När jag såg att f.et skingrade
13:11
2 H.förordnat furste över sitt f. 13:14
2 Saul mönstrade det f.s.fanns
13:15
2 med det f.s.fanns hos dem
13:16
2 Ingen enda av .. f. hade svärd
13:22
14:2
2 f.et s. (Saul) hade hos sig
2 f.et visste icke om
14:3
2 förskräckelse •• bland allt f.et
14:15
2 sade Saul till f.et
14:17
2 Saul och allt f. s. han hade
14:20
2 band Saul f.et med följande ed 14:24
2 smakade ingen av f.et ngn föda 14:24
2 när f.et kommit in i skogsbygd. 14:26
2 f.et fruktade för eden
14:26
2 när hs fader band f.et med eden 14:27
2 en man bland f.et t.og till orda 14:28
2 har bundit f.et med en dyr ed
14:28
2 f.et var uttröttat
14:28
2 om f.et idag fått äta sig mätta 14:30
2 f.et var mycket uttröttat
14:31
2 kastade sig f.et över bytet
14:32
2 och f.et åt sedan köttet
14:32
2 Se, f.et syndar mot H.
14:33
2 Gån ut bland f.et och sägen
14:34
2 förde f.et fram sina oxar
14:34
2 alla l f.ets förnämsta män
14:3 8
2 ingen bland f.et svarade hm
14:39
2 F.et svarade Saul
14:40
2 och f.et gick fritt
14:41
2 f.et sade till Saul
14:45
14:45
2 f.et köpte Jonatan fri
15:1
2 till konung över sitt f. Israel
2 bådade Saul upp f.et
15:4
15:8
2 allt f.et gav han till spillo
2 Saul och f.et skonade Agag
15:9
2 f.et skonade det bästa av fären 15:15
15:21
2 f.et tog av bytet fär
15:24
2 jag fruktade för f.et
2 inför de äldste i mitt f.
15:30
2 F .et upprepade då för hm
17 :27
17:3 O
2 f.et gav (David) samma svar
2 allt f.et fann behag i (David)
18:5
2 blev så f.ets ledare
18:13
23:8
2 bådade Saul upp allt f.et
5 bröt David upp med sitt f.
23:13
2 f.et var lägrat runt omkring
26:5
2 kommo David och Abisai till f.et 26:7
2 och f.et lågo runt omkring
26:7
2 David ropade till f.et
26:14
26:15
2 En av f.et har ju kommit in
2 gjort sig förhatlig för sitt f.
27:12
2 brast han ut i gråt,så ock hs f. 30:4
2 ty f.et tänkte stena (David)
30:6
2 så förbittrat var allt f.et
30:6
2 möta David och det f. han hade 30:21
2 då gick David fram till f.et
30:21
2 förkunna budskapet bland f.et
31:9
2 F .et har flytt ur striden 2. Sam. 1:4
2 många av f.et hava fallit
1:4
2 fastade .. för H. f.s skull
1:12
2:12
12 med Sauls son Is-Bosets f.
2:13
12 Davids f.drogo också ut
2:15
12 glngo fram •• 12 av Davids f.
12 blevo slagna av Davids f.
2:17
2:26
2 innan du befaller ditt f.
2 hade f.et först i morgon fått
2:27
2 :28
2 då stannade allt f .et
2:30
2 Joab samlade tillhopa allt f.et
2 fattades av Davids f.19 man
2:30
2 Davids f. hade slagit till döds
2 360 man av •• och Abners f.
2:31
2 skall jag frälsa mitt f, Israel
3:18
3:22
2 Just då kommo Davids f.
2 David sade till Joab och allt f.et 3:31
2 och allt f.et grät
3:32
2 begrät allt f.et (Abner) ännu mer 3:34
2 allt f.et kom att förmå David
3:35
2 När f.et hörde detta
3:36
2 s.kon. gjorde behagade f.et väl 3:36
2 f.et insåg att kon. ingen del hade 3:37
2 Du skall vara en herde för mitt f.5:2
2 för sitt f. Israels skull
5:12
2 med allt sitt f. ifrån Baale-Juda 6:2
2 välsignade (David) f.et
6:18
6:19
2 åt allt f.et .. en kaka bröd
6:19
2 Sedan gick allt f.et hem
6:20
13 ss. löst f.plägar göra
2 till furste över H. f.
6 :21
7:7
2 herde för mitt f.Israel
7:8
2 bli va en furste över mitt f.
2 Jag skall bereda plats ät mitt f. 7:10
2 förordnade domare över mitt f. 7:11

2 var finnes på jorden ngt enda f.
2 likt ditt f. Israel, ngt f. s. en gud 7:23
2 förlossa ät sig till ett f.
7:23
2 Inför ditt f., s.du förlossade
7:23
2 du har berett åt dig ditt f.
7 :24
7 :24
2 dig till ett f. för evig tid
8 David tog till fånga av ha f.
8:4
1 alla de f. s. han underlagt sig
8:11
2 lag och rätt ät allt-sitt f.
8:15
2 det övriga f.et överlämnade han 10:10
2 låt oss visa mod för vårt f.
10:12
2 ryckte Joab fram med sitt f.
10:13
2 om det stod väl till med f.et
11:7
2 flera av f.et föllo
11 :17
2 församla nu det övriga f.et
12:28
2 församlade David allt f.et
12:29
2 f.et därinne förde han ut
12:31
12:31
2 vände David med allt f.et
2 fick han se mycket f. komma
13:34
2 så sinnad mot Guds f.
14:13
2 därför att f.et förskräckte mig 14:15
15:12
2 gick f.et över till Absalom
2 allt f.et följde honom
15:17
2 när allt f.et drog fram
15:23
2 gick allt f.et över
15 :23
2 till dess att allt f.et hunnit
15:24
2 allt f.et s.följde med honom
15:30
2 fastän allt f.et •• omgåvo denne 16:6
16:14
2 När så kon. med allt f.et
2 Absalom hade med allt sitt f.
16 :15
16:18
2 den s.H.och detta f •• utvalt
2 allt hs f. skaJl taga till flykten 17:2
2 föra allt f.et tillbaka till dig
17:3
2 allt f .et fär då frid
17:3
17:8
2 s.icke vilar med sitt f.
17:9
8 Om nu .. några av f.et fölle
2 det f. s. följer Absalom
17:9
2 allt hs f.drabbas av fördärv
17:16
2 bröt David upp med allt det f.
17 :22
2 till mat åt David och hs f.
17:29
17 :29
2 F .et är hungrigt, trött och
18:1
2 David mönstrade sitt f.
18:2
2 lät David f.et tåga åstad
18:2
2 konungen sade till f.et
2 f.et svarade:Du får icke draga 18:3
18:4
2 under det att allt f.et drog ut
2 f.et hörde huru konungen bjöd
18:5
2 drog då f.et ut på fältet mot I. 18:6
2 blev Israels f. slaget
18:7
18:8
2 skogen förgjorde mer f.
2 f.et upphörde att förfölja Israel 18:16
18:16
2 ty Joab ville skona f.et
18:29
24 Jag såg en stor hop f.
2 förbytt till sorg för allt f.et
19:2
2 f.et fick höra sägas att kon.
19:2
19:3
2 f.et smög sig in i staden
2 man gjorde kunnigt för allt f.et 19:8
2 Då kom allt f.et inför konungen 19:8
2 allt f.et I alla Israels stamITll r 19:9
2 gick allt f.et över Jordan
19:39
19:40
2 följde hm,så ock allt Juda f.
2 jämte hälften av Israels f.
19:40
2 såg att allt f.et stannade
20:12
3 f. samlade sig och följde (Seba) 20:14
2 Joabs f. arbetade på att förstöra 20:15
2 vände sig kvinnan •• till allt f.et 20:22
2 du frälsar ett betryckt f.
22:28
2 räddade mig ur mitt f.s strider 22:44
2 hämnd och lagt f.en under mig 22:48
2 hade f.et allenast att vända om 23 :10
2 f.et flydde för filist~erna
23:11
24:3
2 Må H. föröka detta f.
24:10
2 sedan (David) låtit räkna f.et
2 därunder dogo av f.et •• 70000
24:15
2 (H.) till ängeln, f.ets fördärvare 24:16
24:17
2 fick se ängeln s.slog f.et
2 hemsökelsen upphöra bland f.et 24:21
1. Kon. 1:39
2 f.et ropade: Leve kon.
2 följde allt f.et (Salomo) upp
1:40
2 offrade f.et på höjderna
3:2
2 din tjänare är här bland ditt f.
3:8
2 ett f.s.är så talrikt
3:8
2 kan vara domare för ditt f.
3:9
2 domare för detta ditt stora f.
3:9
1 ryktet •• gick ut bland alla f.
4:31
2 från alla f. kom man för att höra 4:34
2 regera över detta talrika f.
5:7
2 befälet över f.et s. utförde
5:16
6 :13
2 skall icke övergiva mitt f.
8:16
2 då jag förde mitt f. Israel ut
8 :16
2 David råda över mitt f. Israel
2 åkallan s .. ditt f. Israel uppaända 8:30
2 Om ditt f. Israel bliver slaget
8:33
8:34
2 förlåta ditt f. Israels synd
2 förlåta dina tjänares och ditt f. 8:36
8:36
2 givit ät ditt f. till arvedel
8:37
8 om fienden tränger f.et
2 åkallan •• från hela ditt f. Israel 8:38
2 en s.icke är av ditt f.Israel
8:41
8:43
2 alla jordens f. må känna
8:44
2 Om ditt f.drager ut till strid
8:50
2 förlåta ditt f. vad de syndat
2 de äro ju ditt f. och din arvedel 8:51
2 vända till ditt f.Israels åkallan 8:52
8 :53
2 till arvedel hland alla f.
8:56
2 H. s. givit sitt f. Israel ro
8:59
2 skaffar rätt åt sitt f. Israel

1405

1406

1407

1408

Folk
2 alla f.på jorden må förnimma
8:60
2 åttonde dagen lät hån f.et gå
8:66
8:66
2 goda s.H.gjort mot sitt f.
2 ordspråk och en visa bland alla f.9:7
2 Allt det f. s. fanns kvar
9:20
2 befälet över f.et s.utförde
9:23
12 sände Hiram av sitt f. sjökunnigt 9:27
1 kvinDOr av de f.om vilka H.sagt 11:2
5 de togo f. med sig från Paran
11:18
5 samlade (Reson)f.omkrlng sig 11:24
12:5
2 Och f.et gick
12:6
2 råden I mig att giva detta f.
2 Om du underkastar dig detta f. 12:7
12:9
2 svar råden loss giva detta f.
12:10
2 Så bör du säga till detta f.
2 kom Jerobeam med allt f.et
12:12
2 gav konungen f.et ett hårt svar 12:13
2 hörde konungen icke på f.et
12:15
12:16
2 gav f.et konungen detta svar
2 Säg till det övriga f.et
12:23
12:27
2 om f.et här får draga upp
2 kan f.ets hjärta vända tillbaka 12:27
12:28
8 sade (Jerobeam) till f.et
2 f.et gick ända tlll Dan
12:30
2 präster allahanda män ur f~et
12:31
5 Då f. fick se den döda kroppen 13 :25
2 män ur f.et till offerhöjdspräst. 13:33
2 skulle bliva konung över detta f. 14:2
14:7
2 jag har upphöjt dig ur f.et
2 till furste över mitt f. Israel
14:7
l styggelser hos de f. s. H.
14:24
16:2
2 furste över mitt f. Israel
2 kommit mitt f. Israel synda
16:2
16:15
2 F.et höll på att belägra
2 f.et höll på med belägringen
16:16
2 delade sig Israels f. i två
16:21
2 ena hälften av f.et höll sig till 16:21
2 andra hälften av f.et till Tibni 16:21
16:22
2 den del av f.et,s.höll sig tlll
l det finnes icke ngt f.
18:10
l bar han av det f.et tagit en ed
18:10
2 Elia trädde fram för allt f.et
18:21
2 f.et svarade hm icke ett ord
18:21
18:22
2 sade Elia tlll f.et: Jag allena
2 Allt f.et svarade:Ditt förslag är 18:24
2 Elia sade till allt f.et
18:3 O
2 trädde nu allt f.et fram
18:30
2 så att detta f.förnimmer
18:37
2 Når allt f.et såg detta
18:39
2 gav (Elisa) ät f.et, och de äto
19:21
20:8
2 allt f.et sade till (Ahab)
2 allt det f. s. följer mig
20:10
2 mönstrade (Ahab) allt f.et
20:15
5 att f. kom ut från Samaria
20:17
2 gå ditt f. ss.det gätt hs f.
20:42
2 Nabot längst fram bland f.et
21:9,12
2 vittnade mot Nabod inför f.et
21 :13
2 mitt f. ss. ditt f.
22:4
2 Hören detta, I f. allasammans 22:28
2 f.et fortfor att frambära offer
22 :44
12 Låt mitt f.fara med ditt f.
22:50
~ mitt f. ss.ditt f.
2. Kon. 3:7
2 bor här mitt ibland mitt f.
4:13
2 ÖS upp ät f.et, lät dem äta
4:41
2 Giv det åt f.et att äta
4:42
2 Giv (brödet) åt f.et att äta
4:43
6:18
1 Slå detta f.med blindhet
6:30
2 Då fick f.et se att han hade
2 f.et plundrade arameernas läger 7:16
2 f .et trampade hm till döds
7 :17
2 ty f.et trampade hm till döds
7:20
2 f.et flydde till sina hyddor
8:21
9:6
2 smort dig till kon. över H. f.
2 (Jehu) sade till allt f.et
10:9
2 Jehu församlade allt f.et
10:18
2 När Atalja hörde f.ets rop
11:13
11:13
2 gick hon in i H. hus till f.et
2 förbund mellan kon. och f.et
11:17
2 att de skulle vara ett H. f.
11:17
2 f.et fortfor att frambära offer 12:3
2 icke taga emot penningar av f.et 12:8
2 icke lätit Joahas behålla mer f. 13:7
2 f.et fortfor att frambära offer 14:4
2 allt f.et i Juda tog Asarja
14:21
2 f.et fortfor att frambära offer 15:4
15:5
2 Jotam dömde f.et i landet
2 slog hm till döds i f.ets åsyn
15:10
8 förde f.et bort till Assyrien
15:29
2 f.et fortfor att frambära offer 15:35
l styggeliga seden hos de f.
16:3
16:9
8 förde bort f.et tlll Kir
2 drickoffer för allt f.et i landet 16 :15
l vandrat efter de f.s stadgar
17:8
l de f. s.H;hade drivit bort
17:11
l de f. s. voro omkring dem
17:15
3 kon. i Assyrien lät f.komma
17:24
l De f. s.du har fört bort
17:26
1 gjorde sig vart f. sin egen gud 17 :29
l vart f. för sig i de städer
17 :29
17:30
5 F .et ifrån Babel gjorde sig
5 f.et ifrån Kut .. en Nergal
17:30
5 f.et ifrån Hamat .. en Asima
17:30
1 f. ifrån vilka man fört bort dem 17:33
18:26
2 inför f.et s. står på muren
18:33
1 ngn av de andra f.ens gudar
2 Men f.et teg och svarade icke
18:36
19:12
l de f.s.mina fäder fördärvade

l konungarna .. hava förött f.en
19:17
2 tlll Hiskia, fursten över mitt f. 20:5
1 hos de f.s.H.hade fördrivit
2H2
l f.s.H.hade förgjort för I. barn 21:9
21:24
2 Men f.et i landet dräpte alla
2 gjorde f.et i landet Josia till
21:24
22:4
2 blivit insamlade ifrån f.et
22:13
2 frågen H. för mig och för f.et
2 följde honom .. allt f.et
23:2
23:3
2 allt f.et trädde in i förbundet
5 F.et i staden svarade hm
23 :17
2 konungen bjöd allt f.et
23 :21
2 f.et i landet tog Josias son
23:30
2 av f.et i landet blev uppskattad 23:35
2 än de ringaste av f.et i landet
24:14
2'5:3
2 mängden av f.et icke hade ngt
5 f.et tog vägen åt Hedmarken till 25:4
2 återstoden av f.et förde •• bort 25:11
25:19
2 plägade utskriva f.et i landet
2 60 andra män av landets f.
25:19
2 över det f. s. blev kvar i Juds, 25:22
25:22
2 det f. s. Nebukadnessar lät
2 bröt allt f.et upp och begav sig 25:26
2 gudar s. dyrkades av f. l. Krön. 5:25
8 lät f.et föras bort i fångenskap
5:26
10:9
2 förkunna •• budskapet för f.et
3 när allt f.et .. hörde allt vad
10:11
2 skall vara en herde för mitt f. 11:2
11:2
2 en furste över mitt f. Israel
2 f.et flydde för filisteerna
11 :13
13:4
2 förslaget behagade hela f.et
2 fruktan för hm komma över f. 14:17
2 välsignade han f.et i H. namn
16:2
2 ha gärningar kunniga bland f.en 16:8
16:20
2 vandrade åstad ifrån f. till f.
2 bland alla f. (H.)under
16:24
16:26
2 f.ens alla gudar äro avgudar
2 Given åt H., I f.ens släkter ära 16:28
16:36
2 allt f.et .• lovade H.
16:43
2 Sedan gick allt f.et hem
2 förordnat till herde för mitt f. 17:6
17:7
2 en furste över mitt f. Israel
2 bereda en Plats åt mitt f. Israel 17:9
2 förordnade domare över mitt f. 17 :10
l var finnes på jorden ngt enda f.
2 s. är likt ditt f. Israel
17 :21
2 förlossa åt sig tlll ett f.
17:21
2 förjagade hedningarna för ditt f. 17 :21
2 gjort ditt f. I. tlll ett f. åt dig
17:22
l guld hemfört från alla andra f. 18:11
18:14
2 lag och rätt ät allt sitt f.
2 hjälp av kon. i Maaka med ha f. 19:7
2 övriga f.et överlämnade han
19:11
2 visa mod i striden för vårt f.
19:13
19:14
2 ryckte Joah fram med sitt f.
2 f;et därinne förde (David) ut
20:3
2 vände allt f.et tillbaka till Jerus.20:3
2 till f.ets andra hövitsmän
21:2
2 Må H. än vidare föröka sitt f.
21:3
2 befallde att f.et skulle röknas
21:17
6:25
2 förlåta ditt f. Israels synd
2 för låta.. ditt f. Israels synd
6 :27
2 land s.du givit ät ditt f.
6:27
6:28
8 om fienderna tränga f.et
2 åkallan .. från hela ditt f.Israel 6:29
2 en s. icke är av ditt f. Israel
6:32
2 alla jordens f.må känna ditt
6:33
6:33
2 frukta dig ,likasom ditt f. I. gör
2 Om ditt f.drager ut tlll strid
6:34
6:39
2 må du då.. förläta ditt f.
2 och allt f.et offrade slaktoffer
7:4
2 invigdes Guds hus av •• allt f.et
7:5
2 lät han f.et gå hem
7 :10
2 goda s.H.gjort mot sitt f.Israel 7:10
2 om jag sänder pest bland mitt f. 7:13
2 mitt f., s. är uppkallat efter mitt 7:14
2 göra det till en visa bland alla f. 7 :20
2 Allt det f. s.fanns kvar
8:7
2 hade befälet över f.et
8:10
12 sände skepp gm sitt f.
8:18
8:18
12 av sitt f. sjökunnigt manskap
12 De foro med Salomos f. tlll Ofir 8:18
12 Hirams f. och S8Iomos f. hämtade 9:10
12 till Tarsis med Hurams f.
9:21
2 men icke mot ditt f.
21:17
2 hemsökelse upphöra bland f.et 21:22
3 f. s. är kunnigt i allt slags arbete22:15
2 blivit H.och ha f. underdånigt
22:18
2 H. har lätit sitt f. komma till ro 23 :25
2 Hören mig,mina bröder och f. 28:2
2 hos dig allahanda villigt f.
28:21
28:21
2 hövdingarna och allt f.et redo
2 gladde sig f.et över deras gåvor 29:9
2 vad är väl jag och vad är mitt f. 29:14
2 huru ditt f •• burit fram ät dig
:!9:17
2 lät ditt f.s hjärtas håg och
29:18
2 tlll konung över ett f.
2. Krön. 1:9
2 vishet att vara detta f.s ledare
1:10
2 domare för detta ditt stora f.
1:10
2 kan vara domare för mitt f.
1:11
2 Därför att H. älskar sitt f.
2:11
2:18
2 att hava uppsikt över f.et
2 jag förde mitt f. ut ur Egyptens 6:5
2 vara en furste över mitt f. I.
6:5
2 tlll att råda över mitt f. Israel
6:6
2 böner s .. ditt f.Israel uppsänds 6:21
2 om ditt f. I. bUver slaget
6:24

Och f.et gick
10:5
svar råden I mig giva f.
10:6
visar dig god mot detta f.
10:7
svar råden loss giva detta f.
10:9
Så bör du säga till f.et
10:10
Jerobeam med allt f.et
10:12
hörde konungen Icke på f.et
10:15
2 gav f.et konungen detta svar
10:16
2 ingen kunde räkna det f. s. följde 12:3
13:7
5 tlll hm församlade sig löst f.
13:9
2 ss. främmande f.en göra
2 Abia med sitt f.anställde
13:17
14:13
2 Asa och ha f.förföljde dem
14:13
3 f.et tog byte i stor myckenhet
1 f.drabbade samman med f.
15:6
2 Asa våldsamt mot andra av f.et 16:10
2 undervisade bland f.et
17:9
18:2
2 f.et s.han hade med sig
2 mitt f.ss.ditt f.
18:3
18:27
2 Hören detta, If.
2 drog (Josafat) äter ut bland f.et 19:4
20:7
2 fördrev .. för ditt f. Israel
3 f.et i SeirN her 68hY61
20:10
2 (Josafat) rådfört sig med f.et
20:21
15 f.et ifrån Selrs bergsbygd
20:22
15 mot f.et ifrån Seirs bergs bygd 20:23
15 gjort ände på f.et ifrån Selr
20:23
2 begav sig dit med sitt f.
20:25
2 hade f.et Icke vänt sina hjärtan 20:33
2 stor hemsökelse drabba ditt f. 21:14
2 ha f. anställde ingen förbränning 21:19
2 f.et skall vara på förgårdarna 23:5
23:6
2 det övriga f.et skall Iakttaga
2 (Jojada) ställde upp allt f.et
23:10
2 När Atalja nu hörde f.ets rop
23 :12
2 gick han in i H. hus till f.et
23:12
2 förbund mellan sig och allt f.et 23:16
23:16
2 att de skulle vara ett H. f.
2 f.et begav sig till Baals tempel 23:17
23 :20
2 och mäktigaste bland f.et
2 allt f.et bura fram penningar
24:10
2 (Sakarja)trädde fram inför f.et 24:20
2 utrotade ur f.et alla f.ets furstar24:23
3 därför att f.et övergivit H.
24:24
2 Amasja •• tågade ut med sitt f.
25:11
2 söker du detta f.s gudar
25:15
2 s. icke kunnat rädda sitt eget f. 25:15
26:1
2 allt f.et I Juds tog Ussia
2 Jotam dömde f.et i landet
26:21
2 f.et gjorde vad fördärvligt var 27:2
1 de f. s.H.fördrivit för Israels 28:3
3 av hans f. en stor hop fångar
28:5
2 Hiskia och allt f.et gladde sig
29:36
29:36
2 vad Gud hade berett åt f.et
2 f.et icke hunnit församla sig
30:3
2 mycket f. kom tillhopa i Jerus. 30:13
2 en myckenhet av f.et
30:18
2 H. hörde Hiskla och skonade f.et 30:20
2 prästerna •• välsignade f.et
30:27
2 befallde f.et s. bodde i Jerus.
31:4
2 prisade (Hiskia) H.och hs f.I.
31:8
2 H. bar välsignat sitt f.
31:10
2 Mycket f. församlades
32:4
2 tillsatte krigshövitsmän över f.~2:6
2 f.et tryggade sig vid Hiskias ord32:8
2 gjort med andra länders alla f. 32:13
32:13
2 godar s. dyrkas av f.en
32:14
1 bland alla dessa f.
2 gud s.förmätt rädda sitt f.
32:14
2 ingen gud hos ngt f. har förmätt
32:15
2 rädda sitt f. ur min hand
32:17
1 de gudar s.dyrkas av f.en
32:17
2 hava kunnat rädda sina f.
2 Hlskias Gud kunna r ädda sitt f. 32:17
32:18
2 till Jerusalems f. ropade de
2 om de främmande f.ens gudar 32:19
32:23
l (Hiskia) högt aktad av alla f.
33:2
1 de f. s.H.fördrlvit för I. barn
33:9
1 mer ont än de f.s.H.förgjort
2 H. talade till Manasse och hs f. 33:10
33:17
2 f.et offrade ännu på höjderna
33:25
2 f.et i landet dräpte alla
33:25
2 gjorde f.et Josla till konung
34:30
2 upp i H.hus med allt f.et
35:5
2 meniga f.ets .. familjeskiften
35:7
2 Josla gav ät f.et •• småboskap
35:8
2 gåvo .. offergävor ät f.et
35:12
2 delade ut ät det meniga f.et
35:13
2 (köttet) ät allt det meniga f.et
36:1
2 f.et I landet tog Josias son
36:14
2 de översta bland •• f.et
36:15
2 (H.) ömkade sig över sitt f.
36:16
3 H. vrede över ha f. växte
36:23
2 s. tillhör hans f.
Esr. 1:3
2 eder s.tillhör ha f.
1:4
5 må han av f.et fä hjälp
2:2
2 antalet män av I. meniga f.
2:70
2 en del av meniga f.et
3:1
2 församlade sig f.et ss. en man
2 förskräckelse för främ. f.en
3:3
2 allt f.et jublade högt
3:11
2 f .ets högljudda gråt
3:13
2 f.et ropade så högt
3:13
2 f.et i landet bedrev det så
4:4
16 de andra f. s.Asenappar fört
4:10
2 förde f.et bort till Babel
5:12
2 f. s. uträcka sin hand
6:12

7 var och en i mitt rike av I.f.
7:13
7 gåvor s. f.et och,prästerna giva 7:16
7 :25
7 att döma allt f.et i landet '
2 närmare gav akt på f.et
8:15
8:36
2 gåvo understöd ät f .et
2 Varken f.et I Israel eller präst. 9:1
2 avskilda från de främmande f.en 9:1
2 blandat sig med främmande f.en 9:2
2 gm främmande f.ens besmittelse 9:11
9:14
2 f. s. bedriva sådana styggelser
2 också f.et grät bitterligen
10:1
2 kvinnor från andra f.en här i
10:2
2 f.et stannade på öppna platsen 10:9
2 skiljen eder från de andra f.en 10:11
2 Men f.et är talriki
10:13
2 förströ eder bland f.en
Neh. 1:8
2 ditt f., s. du har förlossat
1:10
2 f.et arbetade med gott mod
4:6
4:8
2 och störa f.et i deras arbete
2 då ställde jag upp f.et
4:13
4:14
2 (Nehemja) sade till övriga f.et
2 Jag hade sagt till •• övriga f.et
4:19
8 hälften av f.et stod väpnad
4:21
2 sade jag ock till f.et
4:22
2 männen av f.et med sina hustrur 5:1
5:13
2 gjorde f.et ss.det var sagt
5:15
2 stäthållarna •• betungat f.et
2 förfarit hårt mot f.et
5:15
5:17
1 s.kommo till oss ifrån f.en
2 arbetet tyngde svårt på f.et
5:18
5:19
2 vad jag gjort för detta f.
l Det förljudes bland f.en
6:6
l de kringboende f.en av fruktan
6:16
2 där fanns icke mycket f.
7:4
2 att jag skulle församla f.et
7:5
7:7
2 antalet män av I.meniga f.
2 det övriga f .ets gåvor i guld
7:72
2 del av meniga f.et .. bosatte sig 7:73
2 församlade sig f.et
8:1
8:3
2 allt f.et lyssnade till lagboken
2 Esra öppnade boken.. allt f.et såg8:5
2 stod högre än allt f.et
8:5
2 öppnade den stod allt f.et upp
8:5
2 allt f.et svarade: Amen
8:6
2 undervisade f.et i lagen
8:7
2 medan f.et stod där
8:7
2 s. undervisade f.et sade till f.et 8:9
2 allt f.et grät, när de hörde lagens 8:9
2 leviterna lugnade allt f.et
8:11
8:12
2 allt f.et gick bort och åt
2 huvudmännen för f.ets familjer 8:13
8:16
2 gick f.et och gjorde sig hyddor
9:10
2 på allt f.et i hans land
2 (H.) gav dem riken och f.
9:22
2 konungarna och f.en i landet
9:24
2 i de främmande f.ens hand
9:30
2 vedermödor s. träffat ditt f.
9:32
2 F .ets huvudmän voro
10:14
2 avskilt från främmande f.en
10:28
2 det övriga f.et, prästerna •• svurolO:28
2 döttrar åt de främmande f.en
10:30
2 främmande f.en förde In
10:31
2 och f.et, kastade lott
10:34
2 f.ets furstar bodde i Jerus.
11:1
2 det övriga f.et kastade lott
11:1
2 f.et välsignade alla de män
11:2
2 i var sak s.rörde f.et
11:24
12:30
2 och renade sedan f.et
2 följde med andra hälften av f.et 12:38
l bland de många f.en ingen
13 :26
2 föreläste ur Moses bok för f.et 13:1
23 avskilde allt främmande f.
13:3
2 av de andra f.ens tungomål
13 :24
8 renade jag f.et ifrån
13:30
2 det f. s. fanns i Susans borg Est. 1:5
1:11
2 läta f.en •• se hennes skönhet
2 mot alla furstar och alla f.
1:16
1:22
2 till vart f.på dess tungomål
2 tala sitt f.s tungomål
1 :22
2 om sitt f. hade Ester icke yppat 2:10
2 Icke yppat ngt om sitt f.
2:20
2 av vilket f. Mordokai var
3:6
2 Här finnes ett f.
3:8
2 och förstrött bland de andra f.en 3:8
2 lagar olika alla andra f.s
3:8
2 med f.et må du göra ss.du
3:11
2 furstarna över särskilda f.en
3:12
2 vart f. på dess tungomål
3:12
2 påbud, öppet för alla f.
3:14
2 söka nåd hes hm för sitt f.
4:8
2 f.et i konungens hövdingdömen
4:11
7:3
2 mitt f.s på min begäran
7:4
2 äro sålda ,jag och mitt f.
8:6
2 olycka s. träffade mitt f.
2 till vart f.på dess tungomål
8:9
2 tillstadde judarna.. i vart f.
8:11
8:13
2 påbud, öppet för alla f.
2 många ur de främmande f.en
8:17
2 förskräckelse över alla f.
9:2
2 (Mordokai) sökte sitt f.s bästa 10:3
18 f.et slogo de med svärdsegg Job 1 :15
1:16
18 Guds eld slog ned bland f.et
1 :17
18 f.et slogo de med svärdsegg
18 och det föll omkull över f.et
1:19
2 visst ären I det rätta f.et
12:2
2 satt till ett ordspråk bland f.en 17:6
18:3
3 i edra ögon ss. förstockat f.
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2
2
2

Folk
2 Utan barn bliver han i sitt f.
18:19
19 ofärdsdag häpna västerns f.
18:20
3 dårar och ärelöst f.
30:8
1 ett f. eller för' en enskild man
34:29
2 bliva snaror för f.et
34:30
2 den natt då f.en ryckas bort
36:20
2 utför han sina domar över f.en 36:31
1 tänka f.en fåfänglighet
Ps. 2:1
2 över ditt f.komme välsignelse
3:9
2 Må f.ens församling omgiva dig 7:8
7:9
2 H.håller dom över f.en
20 skipa lag bland f.en
9:9
2 förlrunnen bland f.en hs gärningar 9:12
14:4
2 dessa s. uppäta mitt f.
2 H. vill åter upprätta sitt f.
14:7
18:28
2 du frälsar ett betryckt f.
2 Du räddade mig ur f.ets strider 18:44
2 tvingat f.en under mig
18 :48
2 smälek bland män, föraktad av f.22:7
2 ha rättfärdighet bland f.
22:32
8 H. är sitt f.s starkhet
28:8
28:9
2 Fräls ditt f.och välsigna
29:11
2 H. skall giva makt åt sitt f.
2 H. skall välsigna sitt f. med frid 29:11
2 han lät f.ens tankar komma på 33:10
1 saligt är det f. vars Gud H. är
33:12
2 det f.s.han har utvalt
33:12
35:18
2 bland mycket f. skall jag lova
1 min sak mot ett f. utan fromhet 43:1
20 du fördärvade andra f.
44:3
2 Du säljer ditt f. för ett ringa
44:13
20 du låter f.en skaka huvudet
44:15
2 f. skola falla för dig
45:6
45:11
2 Förgät nu ditt f.
45:13
2 f. söka nu vinna din ynnest
2 så skola ock f.en lova dig
45:18
47:2
2 klappen i händerna alla f.
2 (H.)tvingar f. under oss
47:4
2 F .ens ypperste församlat sig
47:10
2 bliva ett Abrahams Guds f.
47:10
2 Hören detta, alla f.
49:2
50:4
2 kallar .. för att döma sitt f.
2 Hör, mitt f., jag vill tala
50:7
2 dessa s. uppäta mitt f.
53:5
2 När Gud vill upprätta sitt f.
53:7
2 slå ned f.en, Gud, i din vrede
56:8
2 Jag vill tacka dig bland f.en
57:10
2 att mitt f. ej må förgäta det
59:12
2 Du har låtit ditt f. se hårda ting 60:5
2 Förtrösta på hm alltid, du f.
62:9
20 du s. stillar •• f.ens larm
65:8
2 Prisen, I f .. vår Gud
66:8
67:4
2 F .en tacke dig, o Gud
2 alla f. tacke dig
67:4
2 du dömer f.en rätt
67:5
2 F.en tacke dig, o Gud
67:6
67:6
2 alla f. tacke dig
68:8
2 du drog ut i spetsen för ditt f.
2 med deras kalvar, f.en
68:31
68:31
2 förströr de f. s. finna behag i
68:36
2 han giver makt åt sitt f.
2 Han döme ditt f. med rättfärdigh.72:2
2 Bergen bäre frid åt f.et
72:3
72:4
2 rätt åt de betryckta i f.et
3 f. blomstre upp i städerna
72:16
2 vänder sig deras f. till dem
73:10
2 ett dåraktigt f. föraktar ditt
74:18
2 uppenbarat din makt bland f.en 77 :15
2 väldig arm förlossade ditt f.
77:16
2 förde du ditt f. ss.en hjord
77:21
78:1
2 Lyssna, mitt f.
2 skaffa kött åt sitt f.
78:20
8 När han dräpte f.et
78:34
78:52
2 han lät sitt f. bryta upp
2 han gav sitt f. till pris
78:62
2 (David) en herde för sitt f.
78:71
79:13
2 vi s. äro ditt f.
2 skall du vredgas vid ditt f.s bön 80:5
2 Hör,mitt f .. och låt mig varna 81:9
2 mitt f. ville ej höra min röst
81 :12
81:14
2 O att mitt f. ville höra mig
8 hs f.s tid skulle vara evinnerlig. 81 :16
l med arvsrätt råder du över f.
82:8
2 Mot ditt f.förehava de listiga
83:4
1 ej mer äro ett f.
83:5
85:3
2 Du förlät ditt f.s missgärning
85:7
2 att ditt f. får glädjas i dig
2 (H.) talar frid till sitt f.
85:9
2 när H. tecknar upp f.en
87:6
89:16
2 Saligt är det L s. vet vad jubel
2 upphöjt en yngling ur f.et
89:20
2 fördraga av alla de många f.en 89:51
94:5
2 Ditt f .. o H., krossa de
94:8
2 I oförnuftige bland f.et
2 H. förskjuter icke sitt f.
94:14
2 L s.han har till sin hjord
95:7
2 De äro ett f. s. far vilse
95:10
2 Förtäljen .. bland alla L hs under 96:3
96:5
2 f.ens alla gudar äro avgudar
2 Given åt H., I f.ens släkter
96:7
2 han dömer f.en med rättvisa
96:10
2 döma .. f.en med sin trofasthet 96:13
2 alla f. se hans ära
97:6
2 Han skall döma f.en
98:9
2 Därför darra Len
99:1
99:2
2 upphöjd är han över alla f.
2 Han har gjort QSs till sitt f.
100:3

2 det f. • skall lova H.
102:19
2 alla f. församlas att tjäna H.
102:23
2 ha gärningar kunniga bland f.en105:1
2 vandrade åstad ifrån f. till f.
105:13
2 f.ens behärskare gav hm fri
105:20
2 H. gjorde sitt L fruktsamt
105:24
2 hjärtan .• till att hata hs f.
105:25
2 förde han ut sitt f. med fröjd
105:43
105:44
20 f.ens förvärv flngo de
2 efter din nåd mot ditt L
106:4
2 glädja med ditt f.s glädje
106:5
2 De förgjorde icke de f.
106:34
2 upptändes H. vrede mot hs f.
106:40
2 allt f.et säge: Amen
106:48
2 upphöja hm i f.ets församling 107:32
2 Jag vill tacka dig bland f.en
108:4
2 Villigt kommer ditt f.
110:3
2 kraft •• gjort kunnig för sitt f. 111:6
2 sänt sitt f. förlossning
111:9
1 H. är hög över alla f.
113:4
2 bredvid sitt f.s furstar
113:8
2 ifrån f.et med främmande
114:1
2 i hela hans Ls åsyn
116:14
2 i hela hans f.s åsyn
116:18
1 prisen (H.), alla f.
117:1
2 H. omhägnar sitt f.
125:2
1 (H.) s. slog stora f.
135:10
2 arvedel åt sitt f. Israel
135:12
2 H. skaffar rätt åt sitt f.
135:14
2 (H.) förde sitt f. gm öknen
136:16
144:2
2 lägger mitt f. under mig
2 saligt är det f.s.det så går
144:15
2 saligt är det f. vars Gud H. är 144:15
20 I jordens konungar och alla f. 148:11
2 (H.) upphöjt ett horn åt sitt f.
148:14
2 det f. s. står honom nära
148:14
2 H.har behag till sitt f.
149:4
149:7
2 hemsöka f.en med tuktan
2 kommer f.et på fall
Ords. 11:14
20 honom förbannar f.et
11:26
2 brist på f. är furstes olycka
14:28
1 Rättfärdighet upphöjer ett f.
14:34
20 synd är f.ens vanära
14:34
24:24
2 hm skola f. förbanna
21 där f.et har förstånd
28:2
2 ogudaktig furste över fattigt f. 28:15
2 rättfärdiga växa , gläder sig f.et 29:2
2 ogudaktige till välde, suckar f.et 29:2
29:18
2 där bliver f.et tygellöst
2 myrorna äro ett svagt L
30:25
2 klippdassarna ett f. med ringa 30:26
2 Predikaren lärde f.et
Pred. 12:9
Jes. 1:3
2 (H.) f. förstår intet
1:4
2 du skuldbelastade f.
2 många f. skola gå åstad
2:3
2 (H.) skipa rätt åt många f.
2:4
2:4
2 F .en skola ej mer lyfta svärd
2 förskjutit ditt f .. Jakobs hus
2:6
2 slöjdkunnigt f.
3:3
2 Av f.et skall den ene förtrycka
3:5
2 icke till styresman över f.et
3:7
3 likasom Sodoms f. bedriva de
3:9
2 Mitt f.s behärskare är ett barn 3:12
2 Mitt f .. dina ledare föra vilse
3:12
2 träder fram för att döma f.en
3:13
2 H. till doms med sitt f.s äldste
3:14
2 kunnen I så krossa mitt f.
3:15
5:13
2 skall mitt f. föras bort
10 Juda f. är hs älsklings plantering 5:7
2 H. vrede upptänts mot hs f.
5:25
5:30
3 Ett rytande över f.et höres
2 ett f.s.har orena läppar
6:5
2 och säg till detta f.
6:9
6:10
2 Förstocka detta f.s hjärta
21 husen (bliva) utan f.
6:11
21 när H. har fört f.et bort i fjärran 6:12
2 skälvde hs och hs f.s hjärtan
7:2
7:8
2 att det icke mer är ett f.
2 över ditt f.skall H.låta dagar
7:17
2 detta f. föraktar Siloas vatten
8:6
2 Rasen, I f.; I skolen dock krossas 8:9
2 att vandra på detta f.s väg
8:11
2 detta f.kallar sammansvärjning 8:12
8:19
2 Skall icke ett f. fråga sin Gud
2 Det f. s. vandrar i mörkret
9:2
1 Du skall göra f.et talrikt
9:3
2 allt f.et får förnimma det
9:9
9:13
2 f.et vänder ej åter till hm
9:16
2 detta f.s ledare föra det vilse
2 och f.et är likasom eldsmat
9:19
2 beröva fattiga i mitt f. deras rättlO:2
2 Mot ett gudlöst f. sänder jag hm 10:6
2 min förgrymmelses f. bjuder
10:6
1 att utrota f. i mängd
10:7
2 Jag flyttade f.ens gränser
10:13
2 hand grep efter f.ens skatter
10:14
2 om än ditt f. vore ss. sanden
10:22
2 Frukta icke, mitt f.
10:24
2 står ss. ett baner för f.en
11:10
2 åt sig kvarlevan av sitt f.
11:11
2 f.s.har blivit räddad
11:16
2 gören hs gärningar •• bland f.en 12:4
1 larmar ss. av ett stort f.
13:4
2 vända de hem till sitt f.
13 :14
2 f. skola taga dem och föra
14:2
2 ris s. i grymhet slog f.en
14:6
1 f.ens alla kon. måste stå upp
14:9

1 du f.ens förgörare
14:12
1 F .ens alla konungar
14:18
14:20
2 ty du dräpte ditt f.
1 den hand s. är uträckt mot alla f.14:26
1 svara det fr ämmande f .ets
14:3 2
14:32
2 de betryckta bland hs f.
16:8
1 druvor slogo f.ens herrar
17 :12
2 Hör, det brusar av många f.
18:2
2 åstad till det resliga f.et
18:2
2 till f.et s. är så fruktat
2 det starka och segerrika f.et
18:2
2 resliga f.et med glänsande hy
18:7
2 f.et s. är fruktat vida omkring 18:7
2 det starka och segerrika f.et
18:7
2 Välsignad vare du .. mitt f.
19:25
3 Träng på,du Mediens f.
21:2
21 :20
17 mitt söndertröskade f.
26 allt ditt f. stiger upp på taken
22:1
2 mitt f. har blivit förstörd
22:4
23:3
1 drev handel bland f .en
2 f.ets s.förr ej var till
23:13
2 det går prästen ss. f.et
24:2
2 vad högt är bland jordens f.
24:4
2 s å gå på jorden bland f .en
24 :13
2 måste det vilda f.et ära dig
25:3
25:6
2 göra ett gästabud för alla f.
25:7
2 det dok s.höljer alla f.
25:8
2 H. taga bort sitt f.s smälek
l rättfärdigt L får draga därin
26:2
26:11
2 se din nitälskan för f.et
26:15
1 Du förökade en gång f.et
26:15
1 H.. du förökade f.et
2 Välan då, mitt f.
26:20
3 väl näpste han f.et
27:8
2 detta är icke ett f. med förstånd 27:11
2 krans för kvarlevan av sitt f.
28:5
2 skall (H.) tala till detta f.
28:11
2 s. råden över f.et här i Jerus.
28:14
1 alla de f.s.drogo i strid mot
29:7
1 de f. s.drogo i strid mot Sions 29:8
2 detta f.nalkas mig med sin mun 29:13
29:14
2 underbara ting mot detta f.
2 f .. s. icke kan hjälpa (Juda)
30:5
2 skatter till ett f. s. icke kan
30:6
2 det är ett gensträvigt f.
30:9
2 duf.s.borpåSion
30:19
2 H. förbinder sitt f.s skador
30:26
2 sålla f.en i förintelsens såll
30:28
2 över mitt f.s åkrar, s. fyllas
32:13
32:18
2 mitt f. skall bo i fridshyddor
2 För ditt väldiga dån fly f.en
33:3
2 F .en skola förbrännas
33:12
2 slipper se det fräcka f.et
33:19
2 f.et vars obegripliga språk
33 :19
2 f.et s.där bor
33:24
1 Träden fram, I f., och hören
34:1
l H. är förtörnad på alla f.
34:2
2 det f. jag har givit till spillo
34:5
22 ett frälsat f. skall vandra på
35:9
2 inför f.et s. står på muren
36:11
l Har ngn av de andra f.ens gudar 36:18
l de f. s. mina fäder fördärvade
37 :12
2 trösten mitt f., säger eder Gud 40:1
2 Ja, f.et är gräs
40:7
1 f.en äro att akta ss. en droppe 40:15
l F.en äro allasammans ss. intet 40:17
20 må f.en hämta ny kraft
41:1
l skall utbreda rätten bland f.en 42:1
42:5
2 han s.givit liv åt f.et
2 fullborda •• förbundet med f.et
42:6
2 ett plundrat och skövlat f.
42:22
20 f.tilllösen för ditt liv
43:4
2 det blinda f.et, s. dock har ögon 43:8
1 Alla f. hava kommit tillsammans 43:9
2 så att mitt f.kan få dricka
43:20
2 Det f.s.jag har danat åt mig
43:21
1 jag nu vill slå ned f.en inför hm 45:1
5 och Sebas resliga f.
45:14
45:20
l I räddade s. ären kvar av f.en
2 Jag förtörnades på mitt f.
47:6
20 If. s. bon i fjärran
49:1
49:8
2 fullborda förbundet med f.et
2 H. tröstar sitt f.
49:13
2 min hand till tecken åt f.en
49:22
2 Akta på mig, du mitt f.
51:4
2 till ett ljus för f.en
51:4
51:5
2 armar skaffa rätt bland f.en
2 du f. s. bär min lag i ditt hjärta 51:7
22 där ett frälsat f. kunde gå fram 51 :10
2 säga till Sion:Du är mitt f.
51:16
2 Gud, s. utför sitt f.s sak
51:22
52:4
2 Mitt f. drog ned till Egypten
2 man har fört bort mitt f.
52:5
2 skall mitt f. få lära känna
52:6
2 H. tröstar sitt f.
52:9
l väcka förundran hos många f.
52:15
2 för mitt f.s överträdelses skull 53:8
20 satt till ett vittne för f.en
55:4
20 till furste och hövding för f.en 55:4
2 H.avsktlja mig från sitt f.
56:3
56:7
2 kallas ett bönehus för alla f.
2 stötestenarna från mitt f.s väg 57:14
58:1
2 förkunna för mitt f. deras
2 ett f. s. övade rättfärdighet
58:2
20 töcken (övertäcker) f.en
60:2
1 f.en skola vandra I ditt ljus
60:3
1 f.ens skatter skola falla dig till 60:5

1 att f.ens skatter föras in
60:11
l det f.s.ej vill tjäna dig
60:12
1 sådana f. skola i grund förgöras 60:12
1 du skall dia f.ens mjölk
60:16
2 f. skola alla vara rättfärdiga
60:21
1 av den ringaste •• talrikt f.
60:22
1 få njuta f.ens skatter
61:6
2 dess släkte bliva känt bland f.en 61:9
1 och lovsång inför alla f.
61:11
1 f.en skola se din rätt
62:2
2 bereden väg för f.en
62:10
2 resen upp ett baner för f.en
62:10
2 skall kalla dem det heliga f.et
62:12
63:3
2 ingen i f.en bistod mig
2 Jag trampade ned Len i vrede 63:6
63:8
2 De äro ju mitt f.
63:11
2 tänkte ha f. på forna tider
63:14
2 så ledde du ditt f.
2 heliga f. behålla sin besittning 63:18
1 f.en darrade för dig
64:2
2 se därtill att vi äro ditt f.
64:9
65:1
1 ett f. s. icke var uppkallat
65:2
2 uträckt •• till ett gensträvigt L
2 ett f.s.beständigt förtörnar mig 65:3
65:10
2 de skola givas åt mitt f.
2 jag vill skapa •• f. till fröjd
65:18
2 fröjda mig över mitt f.
65:19
65:22
2 samma ålder •• uppnå i mitt f.
66:8
1 kan ett L födas i ett ögonblick
1 över henne •• f.ens rikedomar
66:12
1 då jag skall församla alla f.
66 :18
1 min härlighet bland f.en
66 :19
66:20
1 från alla f. föra edra bröder
1 till en profet 'för f.en
Jer. 1:5
1:10
1 sätter dig i dag över f.
2 fast stad •• mot det meniga f.et
1:18
2:11
2 mitt f. har bytt bort sin ära
2 :13
2 mitt f. har begått dubbel synd
2:31
2 mitt f. säger: Vi hava gjort oss
2:32
2 Men mitt f. har förgätit mig
l härligaste arvedel bland f.en
3:19
2 Ack ,H .. svårt bedrog du •• detta f. 4:10
2 skall det sägas om detta f.
4:11
2 brännande vind •• emot mitt f.
4:11
4:16
1 Förkunnen för f.en
2 migg f. är oförnuftigt
4:22
3 Detta är allenast de ringa i f.et 5:4
1 min själ hämnas på sådant f.
5:9
5:14
2 och detta f. till ved
5:15
1 låta komma över eder •• ett f.
1 ett starkt f. ett urgammalt f.,
l ett f. vars tungomål ••icke känner 5:15
2 dåraktiga och oförståndiga f.
5:21
2 detta f. har ett gensträvigt hjärta 5:23
2 bland mitt f. finnas ogudaktiga
5:26
1 själ hämnas på ett sådant f.
5:29
2 mitt f. vill så hava det
5:31
2 lätt med helandet av mitt f.s
6:14
2 låta olycka komma över detta f. 6:19
2 lätta stötestenar för detta f.
6:21
6:22
2 ett f. kommer från nordlandet
1 ett stort f. reser sig vid jordens 6:22
2 mitt f .. hölj dig i sorgdräkt
6:26
6 :27
2 dig till proberare i mitt f.
2 för mitt f. Israels ondskas skull 7 :12
7:16
2 må du icke bedja för detta f.
l det f.s.icke vill höra H.röst
7:28
7:33
2 detta f.s döda kroppar
8:5
2 beständig avfällighet , detta f.
2 mitt f.känner ej H. rätter
8:7
2 helandet av dottern mitt f.s skada 8:11
l dottern mitt f. ropar i fjärran
8:19
2 dottern mitt f. så krossas
8:21
8:22
2 dottern mitt f. icke helad
2 slagna hos dottern mitt f.
9:1
9:2
2 att jag kunde övergiva mitt f.
2 då nu dottern mitt f. är sådan
9:7
l själ hämnas på ett sådant f.
9:9
2 giva detta f. malört att äta
9:15
1 jag skall förströ dem bland f.
9:16
2 vad f.en predika är fåfängliga
10:3
l frukta dig, du f.ens konung
10:7
l bland f.ens alla vise ingen
10:7
1 f.en kunna icke uthärda hs vrede 10:10
2 så skolen I vara mitt f.
11:4
2 må du icke bedja för detta f.
11:14
12:14
2 arvedel jag givit åt mitt f.
12:16
2 rätt lära sig mitt f.s vägar
2 lärde mitt f. svärja vid Baal
12:16
12:16
2 upprättade mitt ibland mitt f.
12:17
1 skall jag förgöra det f.et
2 Detta onda f •• ss. denna gördel 13:10
2 att de skulle vara mitt f.
13:11
14:10
2 Så säger H. om detta f. (Juda)
2 icke bedja om gott för detta f.
14:11
2 f.et s. de profetera för
14:16
2 mitt f. har drabbats av stor
14 :17
15:1
2 icke vända sig till detta f.
2 jag förgjorde mitt f.
15:7
2 inför detta f. till en fast
15:20
2 bort min frid ifrån detta f.
16:5
16:10
2 alla dessa ord för detta f.
1 hotar jag ett f. och ett rike
18:7
1 om då det f.et omvänder sig
18:8
1 lovar jag ett f.
18:9
2 eftersom mitt f. förgäter mig
18:15
2 tag med några av de äldste i f.et 19:1
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Folk
2 skall sönderslå detta f.
19:11
2 (Jeremia) sade till allt f.et
19:14
2 ha tjänare och f.et s. äro kvar 21:7
21:8
2 till detta f.skall du säga
22:2
2 hör det du med ditt f.
2 följda av tjänare och sitt f.
22:4
1 många f. skola gå fram
22:8
23:2
2 herdar s.föra mitt f. i bet
2 förde mitt f.lsrael vilse
23:13
23:22
2 förkunna mina ord för mitt f.
23:27
2 komma mitt f.att förgäta
23:32
2 föra mitt f. vilse med lögner
23:32
2 icke kunna hjälpa detta f.
2 Om nu detta f •• gör dig denna
23:33
2 den av f.et •• skall jag hemsöka 23:34
2 skola vara mitt f.
24:7
25:1
2 angående hela Juda f.
2 talade Jeremia till hela Juda f. 25:2
lläta dem komma över alla f.en 25:9
1 dessa f. skola vara •• underdåniga25:11
l skall jag hemsöka •• f.et där
25:12
1 vad Jeremia profeterat mot f.
25:13
l dem skola mäktiga f.
25:14
l giv alla de f •• att dricka därur 25:15
l gav alla de f.att dricka
25:17
25:19
2 ha furs~ar och allt hs f.
3 allt Erebs L med alla konungar 25:20
3 konungar över Erebs f.
25:24
l H.har sak med f.en
25:31
1 olycka ifrån det ena f.et till
25:32
26:24
2 icke lämnade hm i f.ets hand
l denna stad för alla jordens f.
26:6
26:7
2 allt f.et hörde Jeremia tala
26:8
2 vad H. bjudit hm tala till f.et
2 grepo hm prästerna och allt f.et 26:8
2 f.et församlade sig mot Jeremia 26:P
2 till allt f.et sålunda:
26:11
2 Jeremia svarade •• allt f.et
26:12
26:16
2 sade furstarna och allt f.et
26:17
2 till f.ets hela församling
26:18
2 Mika sade till hela Juda f.
1 alla f.hm underdåniga
27:7
l mäktiga f •• göra hm sig underd. 27:7
l det f. s. icke vill vara hm
27:8
l det f.et skall jag hemsöka
27:8
l det f.s.böjer sin hals
27:11
2 tjänen hm och ha f.
27 :12
27:13
2 Icke vlljen I dö, du och ditt f.
2 det skall ske med det f.
27 :13
2 till hela detta f. talade jag
27:16
2 talade Hananja i •• f.ets närvaro 28:1
2 i närvaro av .. allt det f.s.stod 28:5
28:7
2 tala inför dig och allt f.et
2 Hananj a sade i Lets närvaro
28:11
28:11
l (oket) från alla f.ens hals
lok av järn•• på dessa f.s hals
28:14
2 du har förlett detta f.
28:15
2 brev s.Jeremia sände •• allt f.et 29:1
l från alla de f •• drivit eder bort 29:14
2 så säger H.om allt det f.
29:16
1 bland alla de f •• driva dem bort 29:18
29:25
2 i ditt namn sänt brev till f.et
2 skall få bo Ibland detta f.
29:32
2 goda s.Jag vill göra med mitt f. 29:32
2 her skall upprätta mitt f.
30:3
l jag skall göra ände på alla f.
30:11
8 Ifrån f.et skall ljuda tacksägelse 30:19
2 l skolen vara mitt f.
30:22
2 de skola vara mitt f.
31:1
2 Det f. s. undslipper svärdet
31:2
2 s. är huvudet bland f .en
31:7
2 H., giv frälsning ät ditt f.
31:7
31:14
2 mitt f. skall bliva mättat
31:24
3 Juda f •• skall samlat bo däri
31:33
2 och de skola vara mitt f.
1 upphöra att Inför mig vara ett f. 31:36
2 f.lsrael ut ur Egyptens land
32:21
2 de skola vara mitt f.
32:38
32:42
2 olycka komma över detta f.
l lov och ära infar alla jordens L 33:9
2 märk huru detta f. talar
33:24
2 om mitt f. att det icke mer
2 synes dem vara ett f.
33:24
2 med alla f. angrep Jerusalem
34:1
34:8
2 fdrbuod med allt f.et i Jerus.
2 detta hörsammades av •• allt f.et 34:10
2 allt f.et s.gingo mellan styckena34:19
2 detta f. icke har hörsammat
35:16
2 läsa upp H.ord inför f.et i H.hus36:6
2 s.H.har uttalat över detta f.
36:7
2 fasta .. hölls av allt f.et i Jerus. 36:9
2 allt det f. s.kommit till Jerus. 36:9
2 läste upp d!'m inför allt f.et
36:10
2 hört Baruk läsa •• inför f.et
36 :13
36:14
2 rulle varur du läst inför f.et
37:2
2 eller f.et i landet hörde på H.
2 Jeremia gick ännu .. bland f.et
37:4
2 besittning en jordlott bland f.et 37:12
37:18
2 försyndat mig mot •• detta f.
38:1
2 hörde Jeremia talade till f.et
5 eftersom han gör f.et modlöst 38:4
2 jämväl allt det övriga f.et
38:4
2 söker icke f.ets välfärd
38:4
2 brände upp i eld .. f.ets hus
39:8
39:9
2 återstoden av f.et
2 vad s. för övrlgi var kvar av f.et 39:9
39:10
2 av de ringaste bland f.et

2 fick (Jeremia) stanna bland f.et 39:14
2 stanna hos hm bland f.et
40:5
2 stannade hos hm bland f .et
40:6
2 det f. s. var kvar i Mispa
41:10
2 och allt annat f.s.lämnats
41:10
2 togo med sig allt s. var •• av f.et 41:16
42:1
2 allt f.et, både små och stora
42:8
2 allt f.et, både små och stora
2 Jeremia ~ade talat till allt f.et 43:1
43:4
2 eller ngn av f.et ville höra
1 s.från alla de f. • kommit
43:5
44:8
1 smälek bland alla jordens f.
2 allt f.et s. bodde i Egyptens
44:15
2 Jeremia sade till allt f.et
44:20
2 f.et s.givit hm detta svar
44:20
2 tänt offereld •• och f.et i landet 44:21
2 Jeremla sade till allt f.et
44:24
1 F .en få höra om din skam
46 :12
2 låt oss vända tillbaka till vårt f. 46:16
l skall göra ände på alla de f.
46:28
48:2
1 att det icke mer är ett f.
48:18
15 Stig ned du dottern Dibons f.
15 speja omkring dig, Aroers f.
48:19
48:42
2 att det icke mer är ett f.
48:46
2 Förlorat är Kemos' f.
49:1
2 varför bor hs f. i deslI städer
l budbärare är utsänd bland f.en 49:14
l göra (Edom) ringa bland f.en
49:15
49:31
l dragen mot ett fredligt f.
8 skall förströ (Elams) f.
49:36
49:36
l intet f. akall finnas
50:2
1 Förkunnen detta bland f.en
l ett f. drager upp mot (Babel)
50:3
2 vilsekommen hjord var mitt f. 50:6
l från nordlandet en hop av f.
50:9
1 bland f.en skall hon bliva
50:12
2 må envar vända om till sitt f.
50:16
1 Babel till häpnad bland f.en
50:23
19 Båden upp mot Babel f. i mängd 50:29
23 Svi1rd över allt främmande f.
50:37
1 ett f. kommer norrifrån
50:41
2 ett stort f.
50:41
l ett skriande höres bland f.en
50:46
1 Av (Babels) vin drucko f.en
51:7
51:7
1 så blevo f.en ss. vanvettiga
51:20
1 med dig (H.) krossade jag f.
1 stöten i basun ibland f.en
51:27
1 Invigen f. till strid mot (Babel) 51:27
1 Invigen f. till strid mot (Babel) 51 :28
1 föremål för häpnad bland f.en
51:41
1 f.en skola icke mer strömma
51:44
51:45
2 Dragen ut därifrån, mitt f.
51 :58
2 Så möda sig f .en fOr det
52:6
2 mängden av f.et icke hade
2 en del av de ringaste blaod f.et 52:15
52:15
2 och övriga återstoden av f.et
52:25
2 utskriva f.et till krigstjänst
2 60 andra män av landets f.
52 :25
2 var så mäktig bland f.en Klag. 1:1
2 (Slons) f. har fallit för ovännens 1:7
1:11
2 Allt hennes f. måste tigga
2 Hören då, alla If.
1:18
2:11
2 för dottern mitt f.s skada
3:14
2 ett ätlöje för hela mitt f.
2 låter du oss stå mitt ibland f.en 3 :45
2 Vattenbäckar •• fOr mitt f.s skada 3:48
2 mitt f. har blivit grym
4:3
4:6
2 mitt f.s missgärning större än
2 föda vid dottern mitt f.s skada
4:10
1 spejade vi efter ett f.
4:17
4:20
1 vi hoppades få leva bland f.en
2 ett f.med obegripligt språk Hes. 3:5
2 icke sänd tm mångahanda f.
3:6
l (Jerus. ) smälek bland f.en
5:14
5:15
1 till smälek •• for f.en
1 undan svärdet ute bland f.en
6:8
1 edra räddare ute bland f.en
6:9
3 du f. s. bor här I landet
7:7
7:27
2 f.et i landet skall stå där
3 Dragen fram och slån ned f.et
9:5
3 slogo ned f.et I staden
9:7
3 när de så slogo f.et
9:8
11:1
2 s. vora furstar I f.et
1 fort dem långt bort ibland f.en 11:16
11 :20
2 de skola vara mitt f.
1 när jag förskingrar dem bland f. 12:15
l bland de f. till vilka de komma 12:16
2 (H.) säg till f.et i landet
12:19
2 plats i mitt f.s församling
13:9
2 de förde mitt" f. vilse
13 :10
2 när f.et bygger upp en mur
13:10
2 l få fånga Själar bland mitt f.
13:18
2 ohelgen mig hos mitt f.
13:19
13:19
2 I det att l ljugen för mitt f.
13 :21
2 rädda mitt f. ur eder hand
13:23
2 rädda mitt f. ur eder hand
2 jag skall utrota hm ur mitt f.
14:8
14:9
2 förgöra hm ur mitt f.lsrael
14:11
2 Israels barn .• vara mitt f.
1 ryktet om dig gick ut bland f.en 16:14
17 :9
2 stor kraft eller mycket f.
17:15
2 där skulle giva hm mycket f.
17:17
14 icke med mycket f. bistå hm
1 Men f.en fingo höra om hm
19:4
19:8
1 Då bådade man upp f.mot hm
20:9
l vanärat i de f.s ögon
1 vanärat i de f.s ögon
. 20 :14

1 icke bliva vanärat i de f.s ögon 20:22
1 svor att förskingra bland f.en
20:23
1 bliva 8S. f.en i andra länder
20:32
2 föra eder ut ifrån f.en
20:34
1 bevisa mig helig •• inför f.ens
20:41
2 Jag för eder ut ifrån f.en
20:41
2 det drabbar mitt f.
21:12
21:12
2 De äro med mitt f. hemfallna
1 bliva till smälek för f.en
22:4
1 Jag skall fdrskingra dig bland f. 22:15
1 bliva vanärad inför f.ens ögon 22:16
2 F .et i landet begår våldsgärn. 22:29
2 komma över dig •• skaror av f. 23 :24
2 talade jag nästa morgon till f.et 24:18
2 Då sade f.et till mig
24:19
6 ropar:Rätt så! över Juda f.
25:3
25:7
2 utrota dig ifrån f.en
l Juda hus likasom med andra f. 25:8
25:10
l icke tänker på.. bland f.en
2 hämnd på Edom gm mitt f. I.
25:14
2 uppbruten är nu f.ens port
26:2
l upphäva många f. mot (Tyrus)
26:3
1 (Tyrus) bliva ett byte för f.en
26:5
26:7
2 komma med en stor hop f.
26:11
2 ditt f. skall han dräpa
26 :20
2 f. s • levde för länge sedan
2 driver köpenskap med f.en
27:3
27:33
2 mättade (Tyrus) många f.
27 :36
2 Köpmännen bland f .en vissla
1 främlingar över grymmaste f. 28:7
2 s. kände dig bland f.en häpnade 28:19
28:25
2 församlar I. barn från de f.
28:25
2 mig helig på dem inför f.ens
1 förskingra egyptierna bland f.en 29:12
2 från de f. bland vilka de äro
29:13
1 icke upphäva sig över f.en
29:15
1 icke kunna råda över f.en
29:15
30:5
23 hopen av främmande f. falla
2 Han och hans f. med honom
30:11
1 förskingra egyptierna bland f.en 30:23
1 förskingra egyptierna bland r.en 30:26
l i dess skugga bodde stora f.
31:6
l åt en s. är väldig bland f.en
31:11
2 hugga ned det, de grymmaste f. 31:12
2 alla f.måst draba bort d1irifrim :11:12
1 Gm dånet .. kom jag f.en att bäva31:16
l bott i dess skugg"a bland f.en
31:17
l (Farao) du lejon bland Len
32:2
2 gm skaror av många f.
32:3
2 r.s hjärtan skall jag slå med
32:9
2 komma många f. att häpna
32:10
1 f.ens döttrar skola sjunga den 32:16
1 döttrarna av de väldigaste f.
32:18
2 f.et i landet har utsett en man 33:2
2 stöter i basun och varnar f.et
33:3
33:6
2 om f.et så icke bliver varnat
2 sälta sig hos dig ss. mitt r.
33:31
34:13
2 föra dem ut ifrån f.en
l i eke mer bliva ett byte för f.en 34:28
34:29
l skola de lida smälek av Len
2 förnimma att de äro mitt f.
34:30
1 De båda Len och de båda
35:10
1 tillfalla de övrigs f.en
36:3
2 utsatta för .. f.s förtal
36:3
1 till rov åt de övriga f.en
36:4
l talar jag mot de övriga f.en
36:5
l liden sådan smälek av f.en
36:6
l skolen själva få lida smälek
36:7
36:8
2 bära frukt åt mitt f. Israel
2 vandra fram över eder .. mitt f. 36:12
l dödat ditt eget f.s barn
36:13
l icke mer få döda ditt f.s barn
36:14
1 icke mer •• höra smälek av Len 36:15
l ej bringa ditt f.på fall
36:15
1 Jag förskingrade dem bland f.en 36:19
2 tm vilka f.de än kommo
36:20
2 Detj;a är H.f.
36:20
1 vanärade bland de f.
36 :21
1 s.l vanärat bland de f.
36:22
1 namn s.blivit vanärat bland f.en 36:23
1 f.en skola förnimma att jag är H36:23
1 skall hämta eder ifrån f.en
36:24
2 l skolen vara mitt f.
36:28
l hungersnödens smälek bland f.en36 :30
1 de f.s.äro kvar runt omkring
36:36
2 mitt f., upp ur edra gravar
37:12
2 hämtar eder, mitt f.,upp
37:13
37:21
l hämta l. barn ifrån de f.
l göra dem till ett enda f. i landet 37 :22
1 de skola icke mer vara två f.
37:22
37:23
2 så att de bliva mitt f.
37 :27
2 de skola vara mitt f.
1 så skola f.en förnimma
37 :28
2 Togarmas f. ifrån yttersta nord. 38:6
2 många f.har du med dig
38:6
2 hopsamlat från många andra f. 38:8
2 vilkas f.då blivit hämtat fram
38:8
1 ifrån de andra f .en
38:9
2 med många f. s. följa dig
38:12
2 mot ett f. s. blivit hopsamlat
2 när mitt f. l. åter bor i trygghet 38:14
38:15
2 du och många f. med dig
38:16
2 (Gag) drags upp mot mitt f. l.
38:16
2 att f.en skola lära känna mig
38:22
2 de många f. s. följa (Gag)
38:23
l känd inför mångs f.s ögon
39:4
2 falla •• med de f. s. följa dig
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2 namn kunnigi bland mitt f. l.
39:7
39:7
2 f.en förnimma att jag är H.
2 f.et i landet skall hålla på med 39:13
39:21
1 min härlighet bland f.en
39:21
l alla f. skola se den dom
1 f.en skola förnimma att l. barn 39:23
1 helig •• inför många f.s ögon
39:27
39:28
l bort i fångenskap bland f.en
42:14
2 på den plats s. är för f.et
2 skola slakta brännoffer .. åt f.et 44:11
44:19
2 när de gå ut .. till f.et
2 icke göra f .et heligt med kläder 44 :19
44:23
2 de skola lära mitt f. att skilja
2 skola icke mer förtrycka mitt f. 45:8
2hören upp att driva mitt f.
45:9
8 att bringa försoning för f.et
45:15
2 Let i landet vara förpliktat
45:16
45:22
2 för f.et i landet offra en tjur
46:3
2 f.et i landet skall tillbedja
2 när f.et i landet kommer inför 46:9
2 icke taga ngt av f.ets arvedel
46 :18
46:18
2 ingen av mitt f •• undanträngd
2 och så göra f .et heligt
46 :20
2 skola koka f.ets slaktoffer
46:24
7 överlämnat åt ngt f.
Dan. 2:44
3:4
7 vare eder befallt, l f.
7 alla f. och stammar tillbådo
3:7
7 Så snart f.et börde ljudet av horn 3:9
7 föllo de allts å ned, alla f.
3:9
7 vilken s.helst av alla f.
3:29
7 till alla f.och stammar s. finnas 3:31
7 darrade alla f •• i förskräckelse 5:19
6:25
7 lät Darejaves skriva till alla f.
7 alla f. och stammar måste tjäna 7 :14
7 givas ät den Högstes heliga f.
7:27
l fyra riken uppstå av ha f.
8.22
2 fördärva jämväl de heligas f.
8:24
9:6
2 talade till allt f.et i landet
9:15
2 förde ditt f. ur Egyptens land
9:16
2 och ditt f. blivit till smälek
2 ditt f. uppkallade efter ditt namn 9:19
2 bekände min och mitt f. I. synd
9:20
2 70 veckor bestämda över ditt f. 9:24
2 skall en .. furstes f. förstöra
9:26
10:14
2 om vad s. skall hända ditt f.
8 göra med f.et vad han vill
11:7
11:14
2 våldsmän av ditt eget f.
l övermakten,med allenast litet f.ll:23
8 byte •• strö ut ål sitt f.
11:24
11:32
2 de av f.et s.känner sin Gud
11 :33
2 de förståndiga bland f.et
2 skola av ditt f. alla de varda
12:1
2 f.ets makt bade blivit krossad 12:7
2 I ären icke mitt L
Hos. 1,9
2 l ären icke mitt f.
1:10
2 till Lo-Ammi:Du är mitt f.
2:23
4:4
2 förebrå ditt f. s. man bör gå
2 Det är förbi med mitt f.
4:6
2 Av mitt f.s synd föda de
4:8
2 skall det gå prästen och f.et lika 4:9
2 Mitt f. frågar sin stock till råds 4:12
2 Så löper f.et till sin undergång
4:14
2 när jag åter upprättar mitt f.
6:11
7:8
2 Efraim beblandar sig med •• f.
9:1
2 att du jublar ss. andra f.
2 skall hans f. hava sorg
10:5
2 då skola f.en församlas mot demlO:10
2 mitt f.s håg står till avfall
11:7
12:7
3 Kanaans f. går med falsk våg
3 gm en prQfet blev 1.et bevarat
12:13
1 ett f. har dragit upp
Joel 1:6
2 Ett stort och mäktigt f.kommer 2:2
2:5
2 äro ss. ett mäktigt f.
2 gripas f.en av ångest
2:6
2 H., skona ditt f.
2:17
2:17
2 skulle man få säga bland f.en
2 församlen f.et, pålys en helig
2:16
2:18
2 och ban ömkade sig över sitt f.
2:19
2 H. svarade och sade till sitt f.
2 mitt f. skall icke komma på skam 2:26
2 mitt f.skallickekommapåskam 2:27
2 mitt f.s och min arvedels skull 3:2
2 de bava kastat lott om mitt f.
3:3
l till saMerna, f.et i fjärran land 3:8
l Skynden att komma, alla l f.
3:11
1 skall jag sitta till doms över f. 3:12
2 för sitt f. är H. en tillflykt
3:16
2 Arams f. bliva bortfört
Am. 1:5
1:6
3 fört bort allt f.et ss. fångar
3 överlämnat f.et ss. fångar
1:9
3 ett f. så högrest s. cedrar
2:9
2 utan att f.et förskräckes
3:6
1 uppväcka ett f.mot eder
6:14
7:8
2 ett sänklod mitt ibland mitt f.
2 Gå åstad och profetera för mitt f. 7:15
2 Mitt f. l. är moget till undergång 8:2
2 syndare i mitt f. skola dö
9:10
9:14
2 skall jag åter upprätta mitt f.
1 budbärare utsänd bland f.en Ob. v.1
l göra dig ringa bland f.en
v.2
2 Drag icke in gm mitt f.s port
v.13
v.19
3 Sydlandets L skall taga Esaus
v.19
3 Låglandets f. taga filist~ernas
3 f.et sade till varandra
Jona 1:7
1:8
2 av vad f. är du (Jana)
3:5
5 Då trodde f.et i Nineve på Gud
2 Hören,l f., allasammans Mika 1:2
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2 drabbat ända till mitt f.s port
1:9
2 Mitt f.s arvslott bliver given
2:4
2 uppreser sig mitt f. ss. en fiende 2:8
2 Mitt f.s kvinnor driven I ut
2:9
2:11
2 vore en predikare för detta f.
26 församla dig, Jakob, hela ditt f. 2:12
2 dessa äta mitt f.s kött
3:3
2 de profeter s. föra mitt f. vilse
3:5
3 båda upp f.et till helig strid
3:5
2 och L skola strömma ditupp
4:1
2 han skall döma mellan många L 4:3
4:3
2 F .en skola ej mer lyfta svärd
2 alla andra f. vandra i sin guds
4:5
l de förjagade ett mäktigt f.
4:7
4:13
2 du må sönderkrossa många f.
2 Jakobs kvarleva bland många f. 5:7
2 Jakobs kvarleva •• ibland många f.5:8
2 H. har sak mot sitt f.
6:2
2 Mitt f., vad har jag gjort
6:3
2 Mitt f., kom ihåg vad Balak
6:5
2 mitt f.s smälek skolen I få bära 6:16
2 Vakta med din stav ditt f.
7:14
2 Ditt L ör förstrött på bergen Nah. 3 :18
l bistra och oförvägna f.et
Hab. 1:6
3 Det f.et är förskräckligt
1:7
l och beständigt dräpa f.en
1:17
l församlat till sig alla f.
2:5
2:8
l Ss.du själv plundrat J;llånga f.
2:8
2 skola alla andra f.plundra dig
2 att du gör ände på många f.
2:10
2 möda sig Len
2:13
l och han kommer f.en att bäva
3:6
l i vrede tröskar du sönder Len
3 :12
2 drager ut att frälsa ditt f.
3:13
2 det kommer s. skall tränga f.et 3:16
l Besinna dig •• du f.
Sef. 2:1
3 skall Asdods f. drivas ut
2:4
2:5
l Ve eder .. I av keret~ernas f.
2:8
2 huru de smädat mitt f.
2 Kvarlevan av mitt f. skall plundra 2:9
2 forhävt sig mot H. Sebaots f.
2:10
l tillbedja •• vart f. på sin ort
2:11
l jag skall församla f.
3:8
2 gtva åt Len nya, renade läppar
3:9
25 mitt forskingrade f.
3:10
2 lämna kvar i dig ett f .. betryckt 3 :12
2 till lovsång bland alla· jordens f. 3:20
2 Detta f. säger
Hagg. 1:2
2 kvarlevan av f.et lyssnade
1:12
2 Let fruktade för H.
1:12
2 efter H. uppdrag till f.et
1:13
1:14
2 H. uppväckte'kvarblivna f.ets
2 Säg till •• kvarlevan av f.et
2:3
2 arbeten, I s. hören till f.et
2:5
2 Så är det med detta L
2:15
8 Säg därför nu till f.et
Sak. 1:3
2 många hednafolk .. bliva mitt f.
2:11
2 Säg till allt f.et i landet
7:5
2 underbart •• för kvarlevan av f.
8:6
2 Se,jag skall frälsa mitt f.
8:7
2 de skola vara mitt f.
8:8
2 mot kvarlevan av detta f.
8:11
8:12
2 kvarlevan av detta f. få detta
2 skall det ske att f.skola komma 8:20
2 många f •• komma och söka H.
8:22
3 Ekrons f. skall bliva ss.
9:7
9:10
l (H.) skall tala frid till f.en
2 f. s. han har till sin hjord
9:16
2 måste f.et draga nädan ss.
10:2
2 när jag planterar dem bland f .en 10:9
2 förbund jag slutit med alla f.
11:10
2 berusningens kalk för alla f.
12:2
2 Jerus.tilllyftesten för alla f.
12:3
l alla jordens f. skola forsamia
12:3
2 förbränna alla f. runt omkring 12:6
l i sinnet att fOrgöra alla f.
12:9
2 Detta är mitt f.
13:9
14:2
l församla alla f. till strid
2 hälften av f.et skall föras bort 14:2
14:3
l H. skall •• strida mot de f.en
14:11
3 f.et skall bo där i ro
2 drabba de f. s. drogo ut
14:12
l skatter samlas tillhopa från f. 14:14
l överbliv.na ur alla de f.
14:16
l s. H. skall låta drabba de f.
14:18
l alla andra f. drabbas av sin synd 14:19
Mal. 1:4
2 det f.på vilket H. vredgas
l mitt namn stort bland f.en, ja,
l mitt namn är stort bland f.en
1:11
l namn är fruktansvärt bland f.en 1:14
2 låga i allt f.ets ögon
2:9
l alla f.skola prisa eder sälla
3:12
41 då f.et blev bortfört
Matt. 1:11
41 f.et hade blivit bortfört
1:12
41 intill dess att f.et blev bortfört 1:17
41 från det att f.et blev bortfört
1:17
36 han skall frälsa sitt f.
1:21
36 och skriftlärde bland f.et
2:4
36 vara en herde för mitt f.lsrael 2:6
27 gick f.et ut till (Johannes)
3:5
36 det f. s.där satt i mörker
4:16
36 allt slags skröplighet bland f.et 4:23
28 Och hm följde mycket f.
4:25
28 När (J.) nu såg f.et
5:1
28 häpnade f.et över hs förkunnelse 7 :28
8:1
28 följde hm (J.) mycket f.
28 Då nu J.såg mycket f.omkring
8:18

28 När f.et såg detta, blevo de häpna 9:8
28 fick se f.et s.höjde klagolåt
9:23
9:25
28 sedan f.et hade blivit utvisat
28 Och f.et fOrundrade sig och sade 9:33
28 begynte J. tala till f.et
11:7
29 forktmna rätten bland f.en
12:18
12:21
29 till hs namn skola f.en sätta
28 allt f.et uppfylldes av häpnad
12:23
28 Medan (J.) ännu talade till f.et
12:46
28 fOrsamIade sig mycket f.
13:2
28 medan allt f.et stod på stranden 13:2
36 detta f.s hjärta .. förs,tockat
13:15
30 men när f.et sov, kom hs ovän 13 :25
28 talade J. i liknelser till f.et
13 :34
28 Därefter lät (J.) f.et gå
13:36
42 undervisade han f.et
13 :54
28 (Herodes) fruktade för f.et
14:5
28 när f.et fick höra härom
14:13
28 fick (J.) se att där var mycket f. 14:14
14:15
28 Låt f.et skiljas åt
28 tillsade (J.)f.et att lägga sig ned 14:19
28 lärjungarna gåv.o åt f.et
14:19
28 (J.)tillsåg att f.et skildes åt
14:22
32 f.et där på orten kände igen hm 14:35
36 Detta f. ärar mig med läppar
15:8
28 Och han kallade f.et till sig
15:10
28 Då kom mycket f. till hm
15:30
28 så att f.et förundrade sig
15:31
28 Jag ömkar mig över f.et
15:32
28 att vi kunna mätta så mycket f. 15:33
28 tillsade han f.et att lägra sig
15:35
28 lärjungarna gåvo åt f.et
15:36
28 Sedan lät han f.et skiljas åt
15:39
30 Vem säger f.et Människosonen 16:13
28 När de därefter kommo till f.et 17:14
28 Och mycket f.följde hm
19:2
29 furstarna uppträda mot sina f. 20:5
29 de mäktige låta f.en känna
20:25
28 följde hm mycket f.
2Q:29
28 f.et tillsade dem strängeligen
20:31
28 f.et .. ropade och sade: Hosianna 21:9
28 f.et sade:Det är Jooprofeten
21:11
36 trädde f.ets äldste fram
21:23
28 då måste vi frukta för f.et
21:26
29 ett f.s.bär dess frukt
21:43
28 de fruktade fOr f.et
21:46
28 När f.ethörde detta, häpnade
22:33
28 Därefter talade J. till f.et
23:1
29 f. skall resa sig upp mot f.
24:7
24:9
29 bliva hatade av alla f.
24:14
29 ett vittnesbörd for alla f.
29 inför hm skola församlas alla f. 25:32
36 församlade sig f.ets äldste
26:3
36 oroligheter uppstå bland f.et
26:5
26:47
36 folkskara, utsänd från f.ets
27:1
36 fattade f.ets äldste beslutet
27:15
28 gav f.et en fånge lös
28 de äldste hade övertalat f.et
27 :20
28 tvådde sina händer i f.ets åsyn 27:24
27:25
36 f.et svarade: Hs blod komme
27 :64
36 säga till f.et att han uppstått
28:19
29 gören alla f. till lärjungar
31 Och f.et häpnade
Mark. 1:22
33 församlade sig så mycket f.
2:2
28 för f.ets skull icke kunde komma 2:4
28 allt f.et kom till (J.)
2:13
34 en stor hop f.följde hm
3:7
3:8
34 kom en stor hop f. till hm
28 båt tillreds åt hm för f.ets skull 3:9
28 församlade sig f.et åter
3:20
28 mycket f.satt där omkring (J.)
3:32
28 församlade sig en stor hop f.
4:1
28 f.et stod på land utmed sjön
4:1
4:10
43 (J.) dragit sig undan ifrån f.et
28 Så läto de f.et gå
4:36
31 f.et gick åstad för att se
5:14
5:17
31 begynte f.et bedja (J.)
5:21
28 fOrsarnIade sig mycket f.
28 och hm följde mycket f.
5:24
5:31
28 ser huru f.et tränger på
33 f.et häpnade, när de hörde hm
6:2
31 omtalade •• vad de hade lärt f.et 6:30
28 fick han se att där var mycket f. 6:34
42 att de skulle lägga fram åt f.et
6 :41
6:45
28 tillsåg att f.et skildes åt
42 (J.) hade tagit avsked av f.et
6:46
6:55
31 f.et begynte bära de sjuka
36 Detta f. ärar mig med läppar
7:6
28 kallade (J.) åter f.et till sig
7:14
28 När han sedan lämnat f.et
7 :17
28 tog (J.) hm avsides ifrån f.et
7:33
31 f.et häpnade övermättan
7:37
28 mycket f. hade kommit tillstädes 8:1
28 Jag ömkar mig över f.et
8:2
28 tillsade han f.et att lägra sig
8:6
28 de lade fram åt f.et
8:6
3 O Vem s äger f .et mig vara
8:27
28 (J.) kallade till sig f.et
8:34
28 mycket f. var samlat
9:14
28 då allt f.et fick se hm
9:15
28 när J.såg att f.strömmade till
9:25
33 f.et menade att han var död
9:26
28 myckl'l f. församlades åter
10:1
29 de s. räknas för f.ens furstar
10:42
28 följd aven ganska stor hop f.
10:46
29 ett bönehus för alla f.
11:17
28 allt f.et häpnade över hans
11:18

36 vågade icke av truktan for f.et 11:32
28 men de fruktade för f.et
12:12
28 huru f.et lade ned penningar
12:41
13:8
29 f.skall resa sig upp mot f.
29 först bliva predikat för alla f.
13:10
36 ej oroligheter uppstå bland f.et 14:2
28 F .et kom nu ditupp och begynte 15:8
28 översteprästerna uppeggade f.et 15:11
28 Pilatus ville göra f.et till viljes 15:15
Luk. 1:17
36 åt H. ett välberett f.
36 f.et stod och väntade på Sakarias 1 :21
36 Gud,s.har sett till sitt f.
1:68
36 giva hs f. kunskap om frälsning 1:77
2:10
36 s. skall vederfaras allt f.et
36 frälsning •• att skådas av alla f.
2:31
2:32
36 härlighet givas åt ditt f. Israel
28 f.et s. kom ut att låta döpa sig
3:7
28 f.et frågade (Johannes)
3:10
36 f.et gick där i förbidan
3:15
36 förmanade (Johannes) f.et
3:18
36 När nu allt f.et lät döpa sig
3:21
42 undervisade f.et på sabbaten
4:31
28 f.et sökte efter (J.)
4:42
28 f .et •• tr ängde sig inpå honom
5:1
28 undervisade f.et ifrån båten
5:3
28 mycket f.samlade sig att höra
5:15
5:17
31 en dag,då han undervisade f.et
28 för f.ets skull icke kunde
5:19
36 en stor hop f. ifrån hela Jud~en 6:17
28 f.et sökte att få röra vid hm
6:19
36 talat till slut inför f.et
7:1
29 ty han har vårt f. kärt
7:5
28 till f.et s.följde hm: Icke ens i l. 7:9
28 med hm gingo .. mycket f.
7:11
28 en ganska stor hop f. gick med
7 :12
7:16
36 Gud har sett till sitt f.
28 begynte (J.) tala till f.et
7 :24
7 :29
36 gav ock allt f.et Gud rätt
28 Då nu mycket f.kom tillhopa
8:4
28 för f.ets skull kunde de icke
8:19
8:35
31 f.et gick ut för att se
34 f.et ifrån .. gerasenernas land
8:37
28 mottogs han av f.et
8:40
28 trängde f.et hårt på (J.)
8:42
36 omtalade infor allt f.et
8:47
9:11
28 när f.et fick veta detta
28 Låt f.et skiljas åt
9:12
9:13
36 köpa mat åt allt detta f.
28 skulle lägga fram åt f.et
9:16
28 Vem säger f.et mig vara
9:18
9:37
28 mycket f. kom hm till mötes
9:53
31 f.et där tog icke emot (J.)
28 och f.et förundrade sig
11:14
11 :29
28 när f.et strömmade till
36 Mör (J.) inför allt f.et sade detta 11:53
28 otaligt mycket f. var församlat 12:1
28 (J.) sade också till f.et
12:54
28 (synagogforeståndaren)till f.et 13:14
28 allt f.et gladde sig
13 :17
31 {J.) undervisade f.et
13 :22
14:25
28 mycket f. gick med (J.)
18:43
36 f.et s.såg detta lovade Gud
28 kunde det icke för f.ets skull
19:3
19:47
36 f.ets förnämste män sökte
36 allt f.et höll sig till hm
19:48
36 då (J.) undervisade f.et
20:1
36 kommo allt f.et att stena oss
20:6
36 framställde för f.et denna
20:9
36 men de fruktade för f.et
20:19
36 fånga (J.) gm hs ord inför f.et
20:26
36 så att allt f.et hörde det
20:45
29 F.skall resa sig upp mot f.
21:10
36 en vredesdom över detta f.
21:23
29 på jorden ångest komma över f. 21:25
21:38
36 allt f.et kom bittida till (J.)
22:2
36 De fruktade nämligen för f.et
29 uppträda mot sina f.ss.härskare22:25
42 s. hava myndighet över f.en
22:25
36 församlade sig f.ets äldste
22:66
29 denne man (J.) förleder vårt f.
23:2
28 Pilatus sade till .• f.et
23:4
36 (J.) uppviglar med sin lära f.et 23:5
36 kallade Pilatus tillhopa .. f.et
23:13
36 sagt att (J.) fOrleder f.et
23:14
23:27
36 en stor hop f. fOljde med hm
36 f.et stod och såg därpå
23:35
23:48
28 allt f.et sägo vad s.skedde
24:19
36 profet •• inför Gud och allt f.et
29 bättring •• predikas bland alla f. 24:47
31 f.et kom dit och lät döpa sig Joh. 3:23
30 kvinnan .. sade till f.et
4:28
28 mycket f. var där på platsen
5:13
6:2
28 mycket f. följde (J.)
28 Då J •• såg att mycket f.kom
6:5
30 Låten f.et lägra sig här
6:10
28 F .et s. stod på andra sidan
6:22
31 det ställe där f.et bespisades
6:23
6:24
28 När f.et såg att J. icke var där
28 bland f.et talades i tysthet
7:12
28 Nej, (J.) förvillar f.et
7:12
28 F.et svarade: Du är besatt
7:20
44 sade några av f.et i .Jerusnlem
7:25
28 många av f.et trodde på hm
7:31
7:32
28 fingo faris~erna höra f.et tala
28 Några av f.et, s.hörde dessa
7:40
28 stridiga meningar bland f.et
7:43
28 detta f .. s.lcke känner lagen
7:49

28 for f.ets skull .. säger jag detta 11 :42
29 taga ifrån oss både land och f. 11:48
36 att en man dör for f.et
11:50
29 än att hela f.et förgås
11 :50
29 J. skulle dö för f.et
11:51
29 icke allenast for f.et
11 :52
28 f. s. kommit till högtiden
12:12
28 gav nu f.et (J.) sitt vittnesbörd 12:17
28 kom också det övriga f.et
12:18
28 F .et, s. stod där och hörde detta 12 :29
28 Då svarade f.et (J.)
12:34
36 bäst om en man finge dö för f.et 18:14
29 Ditt eget f.och översteprästerna 18:35
42 gick Pilatus ut och sade till f.et 19:4
29 män från allahanda f.
Apg. 2:5
36 f.et var dem väl bevåget
2:47
36 allt f.et såg honom där han gick 3:9
36 strömmade allt f.et tillsammans 3:11
36 talade till f.et så
3 :12
36 han skall utrotas ur f.et
3 :23
36 Medan de nu talade till f.et
4:1
36 att de undervisade f.et
4:2
36 I f.ets rådsherrar och äldste
4:8
36 mån I veta •• hela Israels f.
4:10
31 olärda män ur f.et
4:13
36 icke ännu mer komma bland f.et 4:17
36 för f.ets skull icke finna utväg
4:21
36 tänkte f.en fåfänglighet
4:25
36 tecken och under bland f.et
5:12
5:13
36 f.et liöll dem i stor ära
5:16
34 f.et i skaror och förde med sig
36 talen till f.et •• livets ord
5:20
36 i helgedomen och undervisa f.et 5:25
36 fruktade bliva stenade av f.et
5:26
5:34
36 Gamaliel, aktad av allt f.et
36 forledde en hop f. till avfall
5:37
36 Stefanus .. tecken bland f.et
6:8
6:12
36 De uppeggade så f.et
29 det f. vars trälar de bliva
7:7
7:17
36 växte f.et till
35 listigt till väga mot vårt f.
7:19
36 nogsamt sett mitt f.s betryck
7:34
29 de f. s. Gud fördrev fOr våra fäder7 :45
42 predikade K. för f.et där
8:5
29 slagit samaritiska f.et med häpn. 8:9
31 den är tom på f.
8:26
36 utdelade rikligen allmosor åt f.etlO:2
29 av hela det judiska f.et
10:22
29 vilket f.han än må tillhöra
10:35
36 väl icke (uppenbar) för allt f.et 10:41
10:42
36 (J.) bjöd oss predika fOr f.et
37 åtskillnad mellan f.och f.
11:12
28 mycket f. blev fört till H.
11:24
28 undervisade ganska mycket f.
11:26
12:4
36 ställa (Petrus) inför f.et
36 s. det judiska f.et hade väntat
12:11
38 ropade f.et: En guds räst är
12:22
13:15
36 förmaningens ord .. till f.et
36 Detta f.s, I. Gud utvalde våra
13 :17
29 utrotat sju f.i Kanaans land
13:19
36 bättringens döpelse för hela I. f. 13 :24
36 äro hs vittnen inför f.et
13 :31
28 judarna sägo det myckna f.et
13:45
34 f.et i staden delade sig
14:4
28 När f.et såg vad Paulus gjort
14:11
28 jämte f.et anställa ett offer
14:13
28 sprungo ut bland f.et
14:14
28 Gm sådana ord stillade de f.et 14:18
28 drogo f.et över på sin sida
14:19
15:14
36 ett f.s.kunde kallas efter hs
28 f.et reste sig upp emot dem
16:22
32 allahanda dåligt f. ifrån gatan
17:5
38 ville draga dem ut inför f.et
17:5
28 väckte (judarna) orO bland f.et
17:8
28 uppviglade också där f.et
17 :13
29 skapat människosläktets alla L 17 :26
36 mycket f. i denna stad
18:10
36 (Johannes döparen) sade till f.et 19:4
28 förlett ganska mycket f.
19:26
38 Paulus ville gå in bland f.et
19:30
38 hålla försvarstal inför f.et
19:33
28 stadens kansler lugnade f.et
19:35
28 uppviglade då allt f.et
21 :27
36 lär alla sådant s. är emot vårt f. Zl:28
36 f.et skockade sig tillsammans
21:30
28 bland f.et ropade den ene så
21:34
28 trängde f.et så våldsamt på
21:35
21:39
36 tillstäd mig tala till f.et
36 med handen ett tecken åt f.et
21:40
36 Mot en hövding i ditt f.
23:5
29 vidtagna för detta f.
24:3
24:10
29 varit domare över detta f.
29 överlämna allmosor till mitt f. 24:17
29 framlevat det bland mitt f.
26:4
36 rädda dig •• från ditt eget f.
26:17
36 budskap om ljuset .. till vårt f. 26:23
36 icke gjort något mot vårt f.
28:17
29 anklagelse att göra mot mitt f. 28:19
36 åstad och säg till detta f.
28:26
36 detta f.s hjärta blivit förstockat 28:27
39 mot andra f •• förpliktelser Rom. 1:14
45 dem s. hörde till lagens f.
4:16
29 bliva en fader till många f.
4:17
29 bliva en fader till många f.
4:18
45 Det ta s. icke var
36 mitt f., skall jag kalla mitt f.
9:25
36 I ären icke mitt f.
9:26

1421

1422

1423

1424

Folkens öken-Forska
29 avund mot ett f. s.lcke är ett f. 10:19
36 ohörsamt och gensträvigt f.
10:21
36 Har då Gud förskjutlt sitt f.
11:1
11:2
36 Gud har icke förskjutlt sitt f.
36 Jublen, I hedningar, med ha f. 15:10
36 (H.) prlse alla f.
15:11
36 F .et satte sig ned
1. Kor. 10:7
36 skall jag tala till detta f.
14:21
36 de skola vara mitt f.
2. Kor. 6:16
29 I dig skola alla f. varda
Gal. 3:8
Fil. 3:5
35 jag s. är av Israels L
42 obesmittad av sådant f. 2. Tim. 2:21
42 profet av deras eget f.
Tit. 1:12
36 att försona f.ets synder lIebr. 2:17
36 en sabbatsvIla åter för Guds f.
4:9
36 egna synder likaväl s. för f.ets
5:3
36 egentligen taga tionde av f.et
7:5
7:11
36 på detta var f.ets lagstiftning
36 offer •• sedan fdr f.ets
7:27
36 de skola vara mitt f.
8:lO
36 för f.ets ouppsåtliga synder
9:7
36 av Moses kungjorda för allt f.et 9:19
36 (Moses) bestänkte •• allt f.et
9:19
36 H. skall döma sitt f.
10:30
36 hellre utstå lidande med Guds f. 11:25
13 :12
36 gm sitt eget blod helga f.et
29 I åter ären •• ett heligt f. 1. Pet. 2:9
36 s. förut icke voren ett f.
2:10
36 men nu ären ett Guds f.
2:lO
36 falska profeter bland f.et 2. Pet. 2:1
40 bo kringspridda bland f.en Jak. 1:1
Jud. v.5
36 fr1ilst sitt f. ur Egypt ens
36 köpt mskor, av alla .. f.
Upp. 5:9
36 skara ur alla •• f.och tungomål
7:9
36 profetera om många f.
10:11
36 av allahanda f.och stammar
11:9
29 F .en vredgades
11 :18
29 s. en gång skall styra alla f.
12:5
36 makt över alla stammar och f. 13:7
36 för alla •• tungomål och f.
14:6
29 s. har givit alla f. att dricka
14:8
29 rätta dina vägar ,du f.ens kon. 15:3
29 alla f.skola komma tillhopa
15:4
29 f.ens städer störtade samman 16:19
17:15
36 Vattnen s.du sett •• äro f.
29 vredes vin hava alla f. druckit
18:3
36 Dragen ut i från henne, mitt f. 18:4
29 trolldom alla f. blevo förvillade 18:23
29 varmed han skulle slå f.en
19:15
29 icke mer skulle förvilla f.en
20:3
29 de f.s. bo vid jordens fyra hörn 20:8
36 de skola vara hans f.
21:3
29 f.en skola vandra i dess ljus
21:24
29 vad härligt och dyrbart f.en
21:26
29 till läkedom för f.en
22:2
FOLKENS öKEN

jag skall föra eder in iF.

Hes. 20:35

FOLKFöRDÄRVARE

en f. bryter upp

Jer.

4:7

FOLKFÖRSAMLING

I de grekiska samhällena hade man
instituerat folkförsamlingar med po.
litisk och juridisk myndighet. Här
kunde alla röstberättigade medbor·
gare deltaga. Det grundläggande grekiska ordet, ekklesia, används även
om den kristna församlingen. Se:
Församling.
FOLKFöRSAMLING

l) mo'e4, 1 F. io
sammankomst; samling av represen·
tanter för folket, folkförsamling; av:
jä'ad, befalla, bestämma; nif. komma
samman. Se: Avtal 3.
2) 'edä, il 1 V

= m~'ed, s~ i Ordet är van!. övers.
menighet, t.ex. 2.Mos.12:3.
3) ~ehillä, il ~ i! 17
sammankallad skara, församling; av:
\f.ähal, kalla samman, församla. Jfr
5.Mos.33:4, övers. menighet. Jfr
Folk 14.
4) mebo'.'am, O V -K i ~o
folke~ kommand~ el. sa~mankomst;
m/!bo', cstr. av mäbo', kommande,
gående, inträdande; Ingång; av: bo',
komma, gå (in); 'am, se Folk 2.
5) ekk/esia, f. K K An a l CI.
utkallad skara; samling människor;
folkförsamling; i N.T. vanl. övers.
församling; den grek. motsvarigheten
till \f.ähäl, se Folk 14.

4 ss. gällde det en f.
Hes. 33:31
5 avgöras i den lagliga f.en Apg. 19:39
FOLKFöRSKINGRARE

Bn f. drager upp mot Nineve

Nah. ,2:1

FOLKHOP

den blandade f. s. åtföljde 4. Mos. 11 :4
f.ar gripas av bävan
Job 34:20
Hon kom nu i f.en, bakom hm Mark. 5:27
vände han sig om i f.en
5:30
en man i f.en svarade hm
9:17
f.en trycker och tränger
Luk. 8:45
Då ropade en man urf.en och sade 9:38
hov en kvinna i f.en upp sin röst
11:27
en man i f.en sade till hm:Mästare 12:13
faris6er s. voro med i f.en sade
19:39
Apg. 19:33
Då drog man ur f.en fram
f.en följde efter och skriade
21:36
FOLKMÄNGD

får veta huru stor f.en är 2. Sam. 24:2
höra huru hela f.en jublade 2. Kon. 11:14
f.en begav sig till Baals tempel
11:18
(Jojada)tog med sig hela f.en
11:19
hela f.en gladde sig
11:20
höra huru f.en jublade
2. Krön. 23:13
(Jojada)tog med sig hela f.en
23:20
hela f.en gladde sig
23 :21
FOLKRIK

Jes. 32:14
KIag. 1:1

den f.a staden ligger öde
övergiven. ,den f.a staden

FOLKRÄKNING

Under Davids regeringstid företogs
en folkräkning, som på konungens
befallning genomfördes av härens
hövitsmän med överstebefälhavaren
Joab i spetsen. På 9 månader och 20
dagar genomströvade man landet
från Dan till Beer-Seba.
Efteråt kom David i samvetsnöd.
Han förstod, att folkräkningen var
ett utslag av högmod och att den
misshagade Herren. Den företogs
också trots Joabs och de övriga hö·
vitsmännens protester. Genom profeten Gad fick David sin missgärning
bekräftad, och han hade att välja
mellan tre förelagda straffdomar: sju
års hungersnöd, tre månaders flykt
och förföljelse eller tre dagars pest.
Han valde den sista. Sedan 70.000
man hade fallit för pesten, upphörde
denna emellertid då konungen lät
bygga ett altare och offra till Herren
på Araunas (Ornans) tröskplats. 2.
Sam.24; I.Krön.21.
FOLKRÄKNING
och anställ en en f.
för att anställa f. i Israel
slutsumma f.en utvisade
slutsumma f .en utvisade

2. Sam. 24:2
24:4
24:9
1. Krön. 21:5

FOLKSKARA

Jos. 11:4
en f.så talrik s.sanden
när (J.) såg f.orna
Matt. 9:36
f.n bredde ut sina mantlar
21:8
och jämte (Judas) en stor f.
26:47
sade J.till f.n:Ss.mot en rövare
26:55
f.orna hörde (J.) gärna
Mark. 12:37
jämte (Judas) en f. med svärd
14:43
medan (J.)talade, kom en f. Luk.22:47
FOLKSKOCKNING

utan att ngn f. uppstod
Oudarna) ställde till f.
giltig anledning till denna f.
funnit mig ställa till f.
utan att hava vållat ngn f.

Luk.22:6
Apg.17:5
19:40
24:12
24:18

FOLKSLAG

l)

go;, ' i

;l

nation, folk; här plur. gojim. Se:
Folk 1.
2) le'om, o'K ~
folk, nation; här plur. l/!'ummim. Se:
Folk 20.
3) 'am, t:l lZ
folk, stam, släkt; här plur. 'ammim.
Se: Folk 2, Fäder 3.
4) ethnos, r!e v o ~
människor som lever tillsammans,
släkt, stam, folk; här plur. ethne. Se:
Folk 29.

2 (Isak:) f. fulle ned för dig
27 :29
1 anser sig likt andra f. 4. Mos. 23:9
2.Sam.22:44
1 f. s.jag ej kände
1 Han låter f. växa till
Job 12:23
1 f. s:jag ej kände •• tjänare Ps. 18:44
2 tvingar f. under våra fötter
47:4
2 lovsjunga dig bland f.en
57:10
2 F .en glädje sig och juble
67:5
2 du leder f.en på jorden
67:5
2 lovsjunga dig bland f.en
108:4
2 hm skola f.önska ofärd Ords. 24:24
1 i vrede härskade över f.en Jes.14:6
2 Det dånar av f.
17:12
2 det dånar av f.
17:13
1 täckelse s. betäcker alla f.
25:7
1 lägga i f.ens mun ett betsel
30:28
1 reser dig upp, förskingras f.en 33:3
1 If., akten härpå
34:1
2 Vem giver f. i hans våld
41:2
1 sätta dig till ett ljus för f.en
42:6
2 f.en samla sig tillhopa
43:9
,1 mitt baner till tecken åt f.en
49:22
1 f. s.du icke känner
55:5
1 och f. s. icke känna dig
55:5
3 och deras avkomma bland f.en 61:9
2 f.en arbeta sig trötta
Jer.5l:58
3 församla eder ifrån f.en Hes. 11:17
1 undergång bekant bland f.en
32:9
3 icke nödgas bära f.ens f6rakt
36:15
3 vända tillbaka ifrån f.en
39:27
1 prisgav f. gm sin otukt
Nah. 3:4
l låta f. se din blygd
3:5
3 hämtat tillhopa alla f.
Hab. 2:5
2 f.en arbeta sig trötta
2:13
Sef. 3:6
1 (H.) utrotade f.
4 köpt mskor, av alla •• f.
UPP. 5;9
4 se en skara ur alla f.
7:9
4 profetera om många f.
10:11
4 makor av allahanda f.
11:9
4 makt över alla tungomål och f. 13:7
4 förkunna för alla f.
14:6
4 Vattnen s. du sett äro •• f.
17 :15
FOLKSTAM

två f.mar ur ditt sköte
1. Mos. 25:23
anakiternas resliga f.
5. Mos. 9:2
skall kalla på alla f.mar
Jer. 1 :15
hämta alla nordens f.mar
25:9
prisgav f.mar gm sina
Nab. 3:4
om ngn av jordens f.mar
Sak. 14:7
Om Egyptens f. icke drager åstad 14:18
mot J •• hedningarna och I. f.mar Apg.4:27
FOLKTOM

den fasta staden en f.plats
Om jag läte göra det f.t

Jes. 27:10
Hes. 14:15

FORDOM

Em6erna bodde där f.
5. Mos. 2:10
1 Seir bodde däremot f. horlIerna
2:12
rafa6erna bodde f. där
2:20
Tänk på de dagar s. f. voro
32:7
Hasor var f. huvudstaden
Jos. 11:10
Hebron hette f. Kirjat-Arba
14:15
Debir hette f. Kirjat-Sefer
15:15
Hebron.. f. hette Kirjat-Arba Dom. 1 :10
Debir hette f. Kirjat-Sefer
1:11
Betel, samma stad s. f.hette Lus
1:23
var det f. sed i Israel
Rut 4:7
F. sade man så i Israel
1. Sam. 9:9
den kallade man f. siare
9:9
förtrycka det, ss. f.skedde 2.Sam. 7:10
F. plägade man säga så
20:18
hus s.f.,för många är sedan Esr. 5:11
i f. tid, på Davids och Asafs tid Neh.12:46
menighet, s.du H.tld
Ps. 74:2
uppenbara förborgade ting ifrån f. 78:2
Din tron står fast ifrån f. tid
93:2
du utför rådslut ifrån f. tid
Jes. 25:1
akten icke på vad f. har skett
43:18
(Jakobs) söner vara ss. f.
Jer. 30:20
Sodom •• åter bliva vad de f. voro
och Samaria vad de f. voro
Hes. 16:55
skolen åter bliva vad I f. voren
16:55
bebodda, alldeles ss. I f. voren
36:11
vandrar de vägar han f.gick
Hab.3:6
bliva talrika s.de f.voro
Sak. 10:8
allt vad s. f. blivit skrivet
Rom. 15:4
Gud f.talat gm profeterna
Hebr. 1:1
prydde sig f. kvinnorna
1. Pet. 3:5
sådana s. f. voro ohörsamma
3 :20
FORDOMTIMA
jag vill tänka på dina f. under

Ps. 77:12

FORDRA

FOLKFÖRSAMLING
1250 män •• ombud i f.en 4.Mos.16:2
2 läto kalla hm till f.en
1. Kon. 12:20
3 sammankallade jag en f.
Neh. 5:7

FOLKSLAG
lläta f. komma av dig
1. Mos. 17:6
1 f. skola komma av henne (Sara) 17 :16

vad I Len vill jag giva
1. Mos. 34:11
(Sikem:) jag vill giva vad I f.en
34:12
vad är det s.H. f,r'av dig 5. Mos. 10:12
om du har ngt att f. av din broder 15:3
f.r att vi skola giva bröd
Dom. 8:6
eftersom du f.r att vi skola giva
8:15
(David:) en sak f.r jag
2. Sam. 3:13
Vi f.icke silver av Saul och hs hus 21:4
penningar och säd att f.
Neh. 5:10
den ränta s. I haven att f. av dem
5:11
s.lcke f.r pant eller tager rov Hes,18:16
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1426
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f.de vishet i förstAndet
Dan. 1 :20
av hm skall man f. dess mera Luk.12:48
FORDRAN
skall efterskänka sin f.
5. Mos. 15:2
låt 08S nu avstå från vår f.
Neh. 5:10
FORDRAS
vad s. f,s för omkostnaderna Esr. 6:4
skall vad s. f.s för omkostnaderna 6:8
FORDRINGSÄGARE

alla s.ansattes av f.
1. Sam. 22:2
nu kommer ha f. och vill taga 2.Kon. 4:1

.form

FORM

lerform I.Kon.7:46
tegelform Nah.3:14
FORM
skall hava f.av en väska
2.Mos.28:16
i f. av en väska gjorde man den
39:9
fint mjöl, hopknådat ,i f.av 3.Mos. 7:12
i f. av gurkfrukter
1. Kon. 6:18
Båda keruberna hade samma f.
6:25
snidverk i f. av keruber
6:29
hade f.en aven femkant
6:31
med utsirningar i f.av keruber
6:32
hängprydnader I f. av kedjor
7 :17
dess kant I f. av utslagen lilja
7 :26
(bäckenställen)hade samms f.
7:37
i f. aven utslagen lilja
2. Krön. 4:5
skepnad vars f. jag icke skönjde Job 4:16
ändrar den f. ss. leran under
38:14
teckna för deras ögon husets f.Hes.43:11
alla dess f.er så att de
akta på hela dess f.
43:11
FORMA
(Aron) f.de det med mejsel 2. Mos.32:4
T änk på huru du f .de mig
Job 10:9
när jag ännu knappast var f.d Ps~139:16
Hs midja.är f.d av elfenben
HY. 5:14
Jes. 29:16
säga om hm s.har f.t den
44:10
Om ngn f.r en gud
Smeden f.r det med hammare
44:12
FORMARE
eftersom dess f. så förtröstar Hab. 2:18
FORN

bodde edra fäder i f.a tider
Jos. 24:2
att jag vore ss.ir.a månader Job 29:2
alla ha f.a bekanta kommo
42:11
H., var äro dina f.a nådegärn. Ps. 89:50
tänker på dina domar i f.a tider 119:52
Jag tänker på f.a dagar
143:5
f.a dagar voro bättre än vära Pred. 7:11
Var äro edra f.a utsagor
Jes. 41:22
låta oss höra sina f.a utsagor
43:9
vakna upp ss. i f.a dagar
51:9
folk drog i f.a dagar till Egypten
52:4
bar dem alltjämt, I f.a tider
63:9
tänkte ha folk på f.a tider
63:11
F.a tiders profeter hava
Jer. 28:8
bebott ss. i f.a dagar, säger H.
46:26
dyrbart hon ägde i f.a dagar KIag. 1:7
om vilken jag i f. tider talade Hes. 38:17
sådan den var i f.a dagar
Am. 9:11
återvända, det f.a herradömet Mika 4:8
7 :14'
i bet i Basan likasom under f.a
hus i dess f. härlighet
Hagg. 2:4
härligheten större än dess f.a
2:10
vilka f.a tiders profeter pred. Sak. 1:4
skola bliva ett byte för sina f.a
2:9
lI.lät predika gm f. tiders profeter 7:7
förmedelst f.a tiders profeter
7:12
s. jag var i f.a dagar. säger H.
8:11
behaga H.likasom i f.a dagar Mal. 3:4
FORNTID

detta var f.ens väldiga män 1. Mos. 6:4
Vill du då hålla dig på f.ens
Job 22:15
gärning du gjorde i f.ens dagar Ps.44:2
Jag tänker på f.ens dagar
77:6
en son av f.ens konungar
Jes. 19:11
vad förr var, redan I f.en
46:9
och frågen efter f.ens stigar Jer. 6:16
härkomst tillhör f.ens dagar Mika 5:2
lovat vära fäder i f.ens dagar
7 :20
FORNTIDA
grundvalar Ifrån f. släkten
gm f.heliga profeters mun
gm sina f. heliga profeters
Ej skonade han den f. världen

.forsko

Jes. 58:12
Luk. 1:70
Apg. 3 :21
2. Pet. 2:5

FORSKA

efterforska Luk.I:3
utforska Ords.25:2; Matt. 10: 11
FORSKA

l) bin, 1'::l
skåda emelian (jfr prep. ben, mellan),
skilja, skilja ut, särskilja (för betraktandet el. tänkandet); urskilja; märka,
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Forska-Fot
varsebliva; förstå; i Jer.2:10 hithp.
övers. forska noga efter. Se: Akta 3,
Besinna 4.

hon föder fram sitt f.
2. Mos. 21:22
icke bliva likt ett dödfött f. 4. Mos.12:12
f.ren hava kommit fram
2. Kon. 19:3

FOT (allmänt)
ingen plats .. vila sin f.
1. Mos. 8:9
kunnen två edra fötter
18:4
(Lot:) och tvån edra fötter
19:2
vatten till att två hans fötter
24:32
skall ingen lyfta hand eller f.
41:44
vatten till att två sina fötter
43 :24
icke härskarstaven ifrån hs fötter 49:10
(Jakob:) en s. biter hästen i f.en
49:17
drog sina fötter upp i s~en
49:33
dina skor av dina fötter
2. Mos. 3:5
vara stekt på eld, med •• fötter
12:9
hava edra skor på fötterna
12:11

eller komma vid (bergets) f.
19:12
hand för hand, f. för f.
21:24
under ha fötter var ett golv
24:10
sätta dem över de fyra fötterna
25:12
de fyra hörnen vid de fyra fötterna 25:26
gjuta ut vid f.en av altaret
29:12
29:17
du skall två fötterna
bestryka stortån på högra f.
29:20
två sina fötter med vatten därur
30:19
(ringarna) över de fyra fdtterna
37:3
fyra hörnen vid de fyra fötterna
37 :13
två sina händer och fötter
40:31
fötterna skola tvås i vatten 3. Mos. 1:9
fötterna skola tvås
1:13
gjuta ut vid f.en av brännoffersalt. 4:7
tjurens huvud och hans fötter
4:11
vid f.en av brännoffers altaret
4:18
gjuta ut vid f.en av
4:25
skall han gjuta ut vid f.en av
4:30,34
blodet utkramas vid f.en av altaret 5:9
blodet göt han ut vid f.en av altaret 8:15
fOtterna tvådde han i vatten
8 :21
beströk stortån på hans högra f.
8:23
beströk stortån på deras högra f.
8:24
blodet göt han ut vid f.en av altaret 9:9
tvådde inälvorna och fötterna
9:14
smådjur s. gå på fyra fötter
11 :20
smådjur s. gå på fYra fötter
11 :21
dem s.ovanfdr sina fötter hava
11:21
smådjur s.hava fyra fötter
11:23
det s.går på fYra eller flera fOtter 11:42
från huvud till fOtter, är betäckt
13:12
bestryka stortån på hs högra f. 14:14,17
bestryka •• på hans högra f.
14:25,28
din f.svullnade icke
5.Mos. 8:4
Var ort s.ederf.beträder
11:24
f. för f.
19:21
svägerska draga skon av hans f.
25:9
sätta sin f. på jorden
28:56
icke få ngn vila för din f.
28:65
sko blev icke utsliten på din f.
29:5
den tid då deras f. skall vackla
32:35
(folkets heliga)ligga vid din f.
33:3
(Aser) doppe sin f. i olja
33:24
Var ort s. eder f. beträder
Jos. 1:3
med sina fötter i Jordans vatten
3 :13
med sina fötter vidrörde vattnet
3:15
prästerna stodo med sina fötter
4:3
prästerna stått med sina fötter
4:9
deras fötter knappt hunnit upp
4:18
Drag dina skor av dina fOtter
5:15
togo lappade skor på sina fötter
9:5
sätten edra fötter på dessa
10:24
satte sina fOtter på deras halsar
10:24
det land s.din f.har beträtt
14:9
Vid hennes fötter sjönk han Dom. 5:25
vid hennes fötter sjönk (Sisera)
5:27
(Siseras) vagnhästars fötter
5:28
sedan de tvätt sina fötter
19:21
Rut 3:4
lyft upp täcket vid hs fdtter
lyfte upp täcket vid hs fötter
3:7
se en kvinns ligga vid sina fötter
3:8
Så låg (Rut) vid hans fötter
3:14
frommas fötter bevarar (H.) 1. Sam. 2:9
klättrade på händer och fOtter
14:13
25:24
(Abigail) föll till (Davids) fötter
s.tvår min herres .. fötter
25:41
fötter ej slagna i fjättrar
2. Sam. 3:34
en son, s. var ofärdig i fötterna
4:4
höggo av deras händer och fdtter
4:12
en s. är ofärdig i fötterna
9:3
9:13
(Mefiboset) halt på båda fötterna
till Uria:två dina fötter
11:8
David gtck grätande med bara fötter15:30
varken ansat sina fötter eller
19:24
sex tår på var f.
21 :20
töcken var under (H.) fötter
22:10
du s. gjorde hs fOtter ss. hindens
22:34
mina fötter vacklade icke
22:37
(fiender) föllo under mina fötter
22:39
s. han hade på sina fötter
l. Kon. 2:5
H.lade dem under hans fötter
5:3
fyra fötter försedda med bärarmar 7 :30
När din f.träder in I staden
14:12
en sjukdom i (Asas) fötter
15:23
fattade hon om(Elisas) fötter 2.Kon. 4:27
av henne intet annat än rotterna
9:35
reste sig upp på sina fötter
13:21
med min f. uttorkade jag strömmar 19:24
de stodo på sina fötter
2. Krön. 3 :13
fick Asa en sjukdom i sina fötter
16:12
deras fötter svullnade icke
Neh. 9:21
förakt •• vilkas fötter vackla
Job 12:5
13 :27
du sätter mina fötter i stocken
rusar med sina fOtter i nätet
18:8
Vid hs spår har min f.hållit fast
23:11
färdas man under vandrarens f.
28:4
mina fötter badade i gräddmjölk
29:6
fötter var jag åt den halte
29:i5
mina fötter vilja de stöta undan
30:12
har min L varit snar till svek
31:5
Han sätter mina fötter i stocken
33:11
bryr sig ej om att en f. kan krossa 39:18
allt lade du under hans fötter Ps. 8:7
9:16
i nät •• har deras f. blivit fångad
mina fötter vackla icke
17:5
töcken var under hans fötter
18:10

du gjorde mina fötter ss. hindens
18:34
mina fOtter vacklade icke
18:37
de föllo under mina fötter
18:39
mina fötter hava de genomborrat 22:17
han drager mina fötter ur nätet
25:15
Ja, min f. står på jämn mark
26:12
ställer mina fötter på rymlig
31:9
Låt icke högmodigas f. komma
36:12
när min f. vacklar
38:17
ställde mina fötter på en klippa
40:3
tvingar .. folkslag under våra fötter 47:4
du har röddat mina fötter ifrån
56:14
De lägga ut nät för mina fötter
57:7
tvä sina fötter i ogudaktiges blod 58:11
han har icke låtit vår f. vackla
66:9
stampa med din f. i blod
68:24
så när stapplat med mina fötter
73:2
icke stöter din f. mot ngn sten
91 :12
När jag tänkte: Min f. vacklar
94:18
105:18
Man slog (Josefs) fötter i bojor
med sina fötter gå de icke
115:7
du har räddat min f. ifrån fall
116:8
mina fötter till dina vittnesbörd
119:59
avhåller mina fötter ifrån onda
119:101
Ditt ord är mina fötters lykta
119:105
Icke skall han läta din f. vackla
121:3
Våra fOtter fingo träda in i
122:2
håll din f.ifrån deras stig
Ords. 1:15
deras fötter hasta till vad ont är
1:16
din f. skall du då icke stöta
3:23
han skall bevara din f. för snaran
3:26
Akta på den stig där din f. går
4:26
vänd din f. bort ifrån vad ont är
4:27
Hennes fOtter styra mot döden
5:5
skrapar med fOtterna
6:13
fötter s. äro snara till att löpa efter 6:18
utan att hans fOtter varda svedda
6:28
hennes fOtter hade ingen ro
7:11
s. är snar på f .en, stiger miste
19:2
Låt din f. icke för ofta komma
25:17
ss. ett skadedjurs f. är den
25:19
han hugger själv av sig fötterna
26:6
trampar honung under fötterna
27:7
breder ut ett nät för hans fötter
29:5
Bevara din f., när du går
Pred. 4:17
Jag har tvagit mina fötter
HV. 5:3
Huru sköna äro icke dina fötter
7:1
med två betäckte sina fötter Jes. 6:2
drag dina skor av dina fötter
20:2
av sina fötter bars till fjärran
23:7
Den trampas under fötterna,
under de förtrycktas fötter
26:6
Under fötterna bliver den trampad 28:3
med min L uttorkade jag strömmar 37:25
vanliga vägar trampar icke ha f.
41:3
slicka (Sions) fötters stoft
49:23
varsam med din f.på sabbaten
58:13
fötter hasta till vad ont är
59:7
den plats där mina fötter stå
60:13
Akta din f., så att den icke
Jer. 2:25
edra fötter snubbla pä bergen
13:16
och dina fötter nesligt blottade
13 :22
de hålla icke sina fötter i styr
14:10
snaror .. lagt ut för mina fötter
18:22
38:22
Dina fötter fastnade i dyn
bredde ut nät fOr mina fötter Klag. 1 :13
krossar under sina fOtter alla
3 :34
deras fötter ss. fötterna på
Hes. 1:7
mskobarn. stä upp på dina fötter
2:1
reste mig upp på mina fötter
2:2
reste upp mig på mina fötter
3 :24
säger H.: stampa med dina fötter
6:11
(H.:)tag skor på dina fötter
24:17
behålla skorna på edra fötter
24:23
stampar med fötterna vid l.ofärd 25:6
ingen f. av boskaps djur skall gå
29:11
rörde upp vattnet med dina fötter 32:2
med edra fötter trampen ned
34:18
med edra fOtter grumlen (vattnet) 34:18
beta av det s. edra fötter trampat 34:19
dricka vad edra fötter grumlat
34:19
reste sig upp på sina fOtter
37:10
såg huset låg på en upphöjd f.
41:8
plats där mina fötter skola stå
43:7
fötter av järn och av lera
Dan. 2:33
träffade bildstoden på fOtterna
2:34
såg fötterna vara delvis av järn
2:41
tårna på fötterna voro delvis av
2:42
(djuret) blev ställt på två fötter
7:4
trampade (djuret) under fötterna
7:7
s.trampade under fOtterna
7:19
(mannens) fötter ss. glänsande
10:6
Danlel, res dig upp på dina fOtter 10:11
Bergen smälta under hs fOtter Mika 1:4
våra missgärningar under fötterna 7 :19
molnet dammet efter hs fötter Nab. 1:3
nalkas glädjebudbärarens fOtter
1:15
(H.) gör mina fOtter ss.hindens Hab.3:19
slungstenar under fötterna
Sak. 9:15
stå med sina fOtter pä Oljeberget 14:4
medan de ännu stå med sina fötter 14:12
ss. aska under edra fdtter
Mal. 4:3
stöter din f. mot ngn sten
Matt. 4:6
icke trampa dem under fötterna
7:6
skudden stoftet av edra fötter
10:14
dem lade de ned för hs fOtter
15:30
Om din f. är dig till förförelse
18:8

1429

1430

1431

1432

a

2) exetazö, ~ ~ er 1; w
noga pröva el. undersöka; av: prep.
ek, ur, från, och etazö, pröva, undersöka. Jfr Matt. l O: Il, övers. utforska.
3) ekzeteö, EK 1; n 1" € w
noga söka el. uppsöka; här övers.
ivrigt forska; av: prep. ek, ur, från,
och zetoo, se Begära 24. Verbet är
vanl. övers. söka, t.ex. Apg.15:17.
FORSKA
l sänden bud och Len noga Jer. 2:10
2 (Herodes:) f.en efter barnet Matt. 2:8
3 hava profeter ivrigt f.t
1. Pet. 1:10
FORT

F.,skynda dig,stanna icke 1.Sam.20:38
andre lärjungen sprang f.are Joh. 20:4
FORTFARA
vattnet fortfor att stiga
l. Mos. 7:24
men (Abraham) fortfor att tala
18:29
(Jakob:) skall jag f. att vara herde 30:31
I skolen f. ända till aftonen 2. Mos. 12:18
man fortfor att bära fram gåvor
36:3
onda menighet f. att knorra 4. Mos. 14:27
H.fortfor att läta se sig
1.Sam. 3:21
fortfor att frambära offer l. Kon. 22:44
2. Kon. 12:3;14:4;15:4;15:35
fortfor (Juda) att vandra
Jes. 57 :17
fdr att f.med dessa styggelser Jer. 7:10
Daniel fortfor så intill
Dan. 1:21
fortfor och sade: Och ändå ser jag 3:25
Om vi låta hm så f.
Joh. 11 :48
Petrus fortfor att klappa
Apg. 12:16
Förstockelse skall f. intill
Rom. 11:25
Upp. 22:11
f. att öva sin orättfärdighet
22:11
f.e att öva sin rättfärdighet
FORTFARANDE
f. slippa den mat s. varit
vistades f. i Antiokia
det främre •• f. äger bestånd

Dan. 1:16
Apg.15:35
Hebr.9:8

FORTGÅ
så f.n i avfällighet
Detta skall f. till dess att
Och ännu f. de i sin synd
Så fortgtck det i två år

Jes. 1:5
Dan. 9:27
Hos. 13:2
Apg.19:10

FORTPLANTA
f.e sig (konungens) namn

Ps. 72:17

FOSTERBRODER
landafursten Herodes ' f.

Apg.13:1

FOSTERFADER
(Mordokai) var f. ät Hadassa

Est.

-fostra

Esr. 7:12
3.Joh. v.6

FORTUNATUS

lat. välsignad, lycklig. En kristen från
Korint, vilken besökte Paulus i Efesus. Namnet var ett vanligt slavnamn.
l.Kor.16:17.
FORUM APPII

lat. Appius' torg. En välkänd handelsplats och skjutsstation omkring 6
mil söder om Rom, vid Via Appii
(den appiska vägen). Hit förde en
kanal från Tarracina nere vid kusten, och persontrafiken gick mestadels
på denna. På Forum Appii möttes
Paulus av romerska kristna. Apg.
28:15.
FOSTER

2:7

FOSTRA

uppfostra Dan. l :5
FOSTRA
att H. f.r dig
5. Mos. 8:5
ss. en man f.r sin son
8:5
huru H. har f.t eder
11:2
de store i staden, vilka f.de 2.Kon. 10:6
från min ungdom f.des han
Job 31:18
den son s.du har f.t ät dig
Ps. 80:16
människoson s. du har f.t ät dig
80:18
då f.des jag ss. ett barn
Ords. 8:30
hernfödda tjänare f.des ät
Pred. 2:7
Barn har jag uppfött och f.t
Jes. 1:2
och har icke f.t jungfrur
23:4
Jag var barnlös, vem har då f.t
49:21
bland alla de söner hon hade f.t
51:18
(l.)lik en vildåsna, f.d i
Jer. 2:24
Dem s.jag hade f.t
Klag. 2:22
Under tre mån. f.des (Moses) Apg. 7:20
f.en dem i H. tukt och förmaning Ef. 6:4
för att f. dem till tuktighet
Tit. 2:3
(Guds nåd) f.r oss till att avsäga
2:12
s.hava blivit f.de därmed
Hebr.12:11

FOSTRAN

Se: Uppfostran.
FOSTRAN
nyttig till f. i rättfärdighet 2. Tim. 3:16
eder f.s.l fån utstå lidande Hebr.12:7

-fostrare

FORTSÄTTA
(Lot:) kunnen I L eder färd 1. Mos. 19:2
Jos. 2:16
kunnen I sedan f. eder färd
Därefter fortsatte Dans barn Dom.18:26
gtck ut för att f. sin färd
19:27
striden fortsattes
1. Sam. 14:23
när Saul hade fortsatt sin färd
24:8
30:10
David fortsatte förföljelsen
fortsätt med kraft stadens 2. Sam. 11:25
fortsatte Joab att förfölja Seba
20:10
Rehabeam fortsatte
2. Krön. 12:13
(Juda) fortsatte plundringen
20:25
icke få f. att skåda falska
Hes. 13 :23
begav sig åstad för att f.
Mark. 10:17
(J.) fortsatte sin färd
Luk.13:22
(hovmannen)glad fortsatte sin Apg. 8:39
f. (Herodes) och lät fasttaga Petrus 12:3
Och (Paulus) fortsatte
22:2
f. ss. (Titus) hade begynt
2.Kor. 8:6
FORTSÄTTNING
Artasasta •• med övlig f.
för f.en av deras resa

lik ett nedgrävt f.
Job 3 :16
de avbörda sig sina f.
39:6
Må han vara lik en kvinnas f. Ps. 58:9
lyckligare än ett ofullgånget f.Pred. 6:3
f.ren hava väl kommit fram Jes. 37:3
läta f.ret bliva fullgånget
66:9
men sedan hålla f.ret tillbaka
66:9
Han är ett oförnuftigt f.
Hos. 13:13
att likna vid ett ofullgånget f.1.Kor .15:8

FOSTRARE

uppfostrare Rom.2:20; l.Kor.4:15
FOSTRARE
de f. s. Ahab hade utsett
2. Kon. 10:1
konungasönernas f. sände till Jehu 10:5
FOSTRARI"''''''
fOrt hm in i min f.s kammare

HY. 3:4
en enda är hon .. sin f.s utkorade
6:8

FOT

Se även: Trampa, fotfäste, häl, fotblad, fotapall.
-fot

människofot Hes.29:1l
barfota 5.Mos.25:10
fyrfota Apg.l0:12
Fot

Att falla ned för någons fötter var
ofta ett uttryck för ödmjukhet och
vördnad, Luk.17:16, att sitta vid någons fötter ett bildligt uttryck för
lärjungaförhållande, Apg.22:3, samt
att slicka stoftet från någons fötter
en bild på djupaste underkastelse, J es.
49:23.
På mänskligt vis talar Bibeln stundom även om Guds fötter, Ps.18:10;
Jes.60:13; Nah.l:3.
Jesu fötter
1) Vid hans fötter, Luk.l0:39. 2)
Bakom hans fötter, Luk.7:37-38. 3)
Under hans fötter, Hebr.l:13; 2:8.
FOT

Uppdelning: allmänt, falla ned för
fötter, till fots.

Fot-Fram
att hava båda fotterna i bebåll
18:8
Gripen hm vid händer och fOtter
22:13
dina fiender under dina fötter
22:44
(kvinnorna) fattade om ha fötter
28:9
Sandaler •• hava på fötterna Mark. 6:9
stoftet s. är under edra fötter
6:11
om din f. är dig till fårförelse
9:45
än hava båda fötterna i behåll
9:45
styra våra fötter in på fridens Luk. 1:79
icke stöter din f. mot ngn sten
4:11
stannade bakom hm vid ha fOtter
7:38
begynte väta hs fötter och
kysste ivrigt hs fÖtter
7:38
gav du intet vatten till mina fötter
7 :44
7 :44
hon har v ätt mina fötter
icke upphört kyssa mina fötter
7:45
hon har smort mina fötter med
7:46
mannen sitta invid J.fötter
8:35
skudden stoftet av edra fötter
9:5
det stoft s.låder vid våra fötter
10:11
satte sig ned vid H. fötter
10:39
sätten skor på hans fötter
15:22
(J.) var nära f.en av Oljeberget
19:37
här mina händer och mina fötter
24:39
visade (J. )dem sina fötter
24:40
torkade hs fötter med sitt hår Joh.11:2
med händer och fåtter inlindade
11:44
(Maria) smorde därmed J. fOtter
12:3
torkade hon hs fötter med sitt hår 12:3
(J.) begynte två lärjungarnas fOtter 13:5
H., skulle du tv å mina fötter
13:6
Aldrig skall du två mina fötter
13:8
H. (två) icke allenast mina fötter
13:9
behöver allenast två fötterna
13:10
Sedan han tvagit deras fötter
13 :12
Har nu jag tvagit edra fötter
ären l pliktiga två varaodras fOtter 13 :14
den andre vid fötternas (plats)
20:12
strax fingo hs fötter styrka
Apg. 3:7
lade den för apostlarnas fötter
4:35
lade dem för apostlarnas fötter
4:37
(Ananias )lade för apostlarnas fötter 5:2
förr (Safira) ned vid hans fötter
5:1 0
Lös dina skor av dina fOtter
7:33
vid en ung mans fötter, s. hette
7 :58
skor icke värdig lösa av hs fötter 13 :25
skuddade stoftet av sina fötter
13:51
oförmögen att bruka sina fötter
14:8
stå på dina fötter
14:10
fastgjorde deras fötter i stocken
16 :24
21:11
band därmed sina fötter
undervisad vid Gamaliels fötter
22:3
res dig upp och stå på dina fötter 26 :16
Deras fotter äro snara
Rom. 3 :15
Satan krossad under edra fOtter
16:20
Om f.en ville jag säga
l. Kor. 12:15
till fötterna: Jag behöver eder icke 12:21
sina fiender under sina fötter
15:25
allt har ha n lagt under ha fötter
15 :27
Allt lade han under hs fötter
Ef. 1:22
haven ss. s kor på edra fötter
6:15
har ·t vagit heligas fötter
1. Tim. 5:10
al lt lade du under hs fötter Hebr. 2:8
gören räta stigar för edra fött er
12:13
s å att den f. s. haltar icke vrides
12:13
Upp. 1:15
Hs fOtter liknade glänsande
fötter likna glänsande malm
2:18
satte sin högra f. på havet
10:2
de reste sig upp på sina fötter
11:11
s. hade månen under sina fötter
12:1
vilddjuret hade fötter ss. en björn 13:2
tillbedja infor ängelns fötter
22:8

de vara klädda i vita, f.a kläder
klädda i de vita, f .a kläderna

7:9
7:13

FOTSPÅR

FOTSTÄLLNING

ljusstaken göras, med sin f. 2.Mos. 25:31
bäcken av koppar, med en f.
30:18
äntligen bäckenet med dess f.
30:28
bäckenet med dess f.
31 :9
förfärdiga:bäckenet med dess f.
35:16
gjorde ljusstaken med dess f.
37:17
bäckenet av koppar med dess f.
38:8
bäckenet med dess f.
39:39
smörja bäckenet jämte dess f .
40:11
smorde bäckenet jämte f. 3 . Mos. 8:11
f.och blommorna i drivet
4. Mos. 8 :4

FOTSTEG

FOTSULOR

FOT5TEG5KEDJOR
Kedjor, som kvinnorna bar mellan
anklarna. Förmodligen skulle de vara
en hjälp till att åstadkomm a en trippande gång.

på sin tron med fötterna på slagna
fienders nacke. Jfr Jos. lO:24; Ps.18:
39; 110:1 ; l.Kor.15 :25. - PS.99:5 och
132:7 uppmanar till bön vid Guds
fotapall. I Jes.66:1 talas om jorden
som Guds fotapall , jfr Matt.5 :35;
Apg.7:49.
FOTAPALL
ett hus för vår Guds f.
1. Krön. 28 :2
tillbedjen vid hans f.
Ps. 99:5
lagt dina fieoder dig till en f.
110:1
Låtom oss tillbedja vid hs f.
132:7
(H.:) jorden är min f.
Jes. 66:1
vårdade sig icke om sin f.
Klag. 2:1
ty (jorden) är hans f .
Matt. 5:35
lagt dina fiender dig till en f. Mark. 12:36
lagt dina fiender dig till en f. Luk. 20:43
dina fiender dig till en f.
Apg. 2:35
jorden är min f. ,-säger H.
7 :49
dina fiender dig till en f .
Hebr. 1 :13
10:13
ha fiender lagda hm till en f.
Sätt dig därnere vid min f.
Jak. 2:3
FOTBLAD

bulnader ifrån f.et ända till 5. Mos. 28:35
från hs f. upp till hs hjässa 2. Sam. 14:25
bulnader ifrån f.et till hjässan Job 2:7
Ifrån f.et ända upp till huvudet Jes . 1:6
FOTBOJA

blivit fängslad med f.or
Mark. 5:4
men han hade brutit söooer f.orna
5:4
fängslad med kedjor och f.or Luk. 8:29
FOTFOLK

av I.föllo 30000 man f.
1.Sam. 4 :10
f. så talrikt s.sanden på havets
13:5
mönstrade 200000 man f.
15:4
tog till fånga 20000 man f. 2. Sam. 8:4
lejde 20000 man f.
10:6
l. barn slaga 100000 man f. l. Kon. 20:29
icke mer än 10000 man f.
2.Kon.13:7
l. Krön. 18:4
David tog •• 20000 man f.
David dräpte 40000 man f.
19:18
FOTFÄSTE

givit oss f. på sin heliga plats Esr . 9:8
FOTGÄNGARE

icke orkar löpa i kapp med f. Jer. 12:5

FOTSTEGSKEDJOR
huvudprydnader , f.

Jes.

3:20

FOTSTYCKE

göra 40 f.n av silver
2. Mos. 26:19
två f.n under vart bräde
26:19
med deras 40 f.n av silver
26:21
två f.n under vart bräde
26 :21
bräder med tillhörande f.n
26 :25
16 f.n, två f.n uoder vart bräde
26:25
(stolpar) s.skola stå på fyra f.n
26:32
till dem gj uta fem f.n av koppar
26:37
och dess as f.n 20, av koppar
27:10,11
stolparna och dessas f.n tio
27 :12
omhängena med tre stolpar på f.n 27:14
skola vara .. tre stolpar på tre f.n 27:15
förhänge med fyra stolpar på f.n
27 :16
deras f .n skola vara av koppar
27 :17
f.na skola vara av koppar
27 :18
(tabernaklets) häktor och f .n
35:11
dess stolpar och f .n
35:17
man gjorde 40 f.n av silver
36 :24
två f .n under vart bräde
36:24
deras 40 f.n av silver
36 :26
två f.n under vart bräde
36:26
bräder med tillhörande f.n av silv. 36:30
16 f.n, två f.n under vart bräde
36:30
göt till dem fyra f.n av silver
36:36
der as fem f.n gjordes av koppar
36:38
20 stolpar, och till dessa 20 f.n
38:10
gjordes 20 stolpar och 20 f.n
38:11
tio stolpar , och till dessa tio f.n
38:12
tre stolpar på tre f.n
38:14
likaledes •• tre stolpar på tre f.n
38:14
f.na till stolparna gjordes av
38:16
gjordes fyra stolpar på fyra f.n
38:19
talenterna till gjutningen av f.na
38:27
och av f.na för förlåten
38:27
100 tale nter till 100 f.n
38:27
en talent till vart f.
38:27
f.na till uppenbarelsetältets ingång 38:30
vidare f.na till förgården
39:33
och f.na till förgårdens port
39:33
dess stolpar och f.n
39:40
(Mose) lade ut dess f.n
40:18
(tabernaklets) stolpar och f.n 4.Mos. 3:36
(vården) om stolparna med f.n
3:37
tjänstgöring .. stolpar och Ln
4:31

för mina f. märker du stegen

FOT (till fots)
vid pass 600000 man till Ls 2.Mos.12:37
Av 600000 man till f.s
4 . Mos. 11:21
Sisera •• flydde till f.s
Dom . 4:15
400000 svärdbeväpnade män till f.s 20:2
till f.s gingo de gm floden
Ps. 66:6
hövdingar gå till f.s ss . trälar Predl0:7

vattnet räckte mig till f.na

taliska länderna, var sandaler den
vanliga fotbeklädnade n . Under vandringen blev fötterna dammiga och
smutsiga, varför det var sed, att en
gäst fick två s ina fötter, när han kom
in i ett hus, l.Mos. 18:4; 19:2; 24 :32;
43:24; Dom.19:21. Att underlåta detta
a nsågs vara oartigt, Luk.7:44. Fottvagning var vanligtvis slavarnas arbete, jfr l.Sam .25 :41.
Vid sin sista samvaro med lärjungarna tvådde Jesus deras fötter ,
Joh .13:4-17. Därmed gav han dem
en förebild på ödmjukhet och ömsesidig omsorg, v . 15 . Bland de kvalifikationer, som krävdes aven för·
samlingsänka, var även att hon hade
tvagit heligas fötter , l.Tim.S:lO.
FRADGA

f.n står gossen om munnen
f.D står honom om munnen
f.n står honom om mwmen

ingen köper de varor s.de f.

FRAM
Rebr.
1) Med frimodighet, 4 : 16. 2) Med
uppriktiga hjärtan , 10:22. 3) I full
trosvissh et, 10:22. 4) Renade från ett
ont samvete, 10:22. 5) Till nådens
tron, 4 : 16. 6) I rätt tid, 4: 16.

FRAM·

Se även: FRAM i fö rbind e lse med:
bära, dra ga, fara, föra, gå, tåga.
FRAM +
Träden f. inför H.
2. Mos. 16 :9
Då gick H. ängel längre f.
4. Mos. 22:26
det s.ligger långt f. i tiden 2. Sam . 7:19
Guds söner trädde f.inför H.
Job 1:6
Guds söner trädde f. inför H.
2:1
skrider f .över havets toppar
9:8
Från Sion träder Gud f. i glans Ps.50:2

Hes. 47:3
Apg. 3:7

FOTRINGAR

Jes.

3 :16
3:18

FOTSBREDD

skall jag icke giva eder en f. 5. Mos. 2:5
icke ens så mycket s. en f.
Apg. 7:5
FOTSENA

på hästar avskär a f.orna
Jos. 11:6
på hästar lät han avskära f.orna
11:9
David lät avskära f.orna
2.Sam . 8:4
avskära Lorna på alla
1. Krön. 18:4
FOTSID

FOT (mött )

tveeggat svärd , en f.långt

Dom.

3:16

Konungarna hade i förbindelse m ed
tronen en fotapall, 2.Krön.9:18, som
ofta var vackert utsmyckad . Uttrycket
att använda någon som s in fotapall
betyder att vara segerherre. Orientens
konungar avbildades ibland sittande

göra åt hm en f.livklädnad 1. Mos.37:3
toga de av hm den f.a kl ädnaden
37:23
sände de den f.a livklädnaden hem 37:32
(Tamar) hade en f.livklädn. 2. Sam. 13:18
f.a livklädnaden rev hon sönder
13:19
de gå omkring i f.a kläder
Mark. 12:38
klädd i en vit f. klädnad
16:5
skriftlärde gå i f.a kläder
Luk. 20:46
människoson, klädd i en f.
Upp. 1:13
åt var och en gavs vit, f. klädnad
6:11
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FOTAPALL

Fottvagning. Målning på en gammal keramikvas.
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UPP. 18 :11

Gå fram,

Ett slags smycke av brons, som bars
av kvinnorna runt vristen.
FOTRINGAR
döttrar .. pingla med sina f.
skall H.taga bort .. f.

Mark. 9:18
9:20
Luk. 9:39

FRAKTA

FOTLED

strax fingo hs .. f.er styrka

Job 13 :27

FOTTVAGNING
I Palestina, liksom i de övriga orien-

FOTKNöLAR

FOT (falla ned för fötter)
föll ned för (Elisas ) fötter
2. Kon. 4:37
(Ester)föll ned för hs fötter
Est. 8:3
falla ned för dina fötter
Jes. 60:14
föll tjänaren ned för hs fötter Matt. 18:26
fOll han ned för hans fötter Mark. 5:22
(kvinnan) föll ned för hans fötter
7 :25
(Jairus ) föll ned för J.fåtter Luk. 8:41
(spetälsk) föl! ned för J. fötter
17 :16
roll (Maria) ned för hs fötter Joh. 11:32
Apg. 10 :25
han föl! ned för hans fötter
föll ned för hans fötter
Upp. 1 :17
och falla ned för dina fötter
3:9
jag föll ned för hans fötter
19:10

4:32
HY. 5:15

trätt i edra fäders f.
4. Mos. 32:14
dina f.fann man icke
Ps. 77:20
H., huru de smäda din smordes f. 89:52
vi icke gått i samma f.
2. Kor. 12:18
1. Pet. 2:21
I skullen vandra i hans f.
ljuvliga •• glädjebudbärarens f. Jes.52:7
höras nu f.en av de män
Apg. 5:9
Huru ljuvliga äro icke f.en Rom. 10:15

Jag skall lägga dina fiender
dig till en jotapall.

stolparna med deras f .n
vila på f.n av finaste guld
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Framalstra-Framme
du s.lät källa och bäck bryta f.
74:15
träde de f. inför Gud på Sion
84:8
lät källor flyta f. i dalarna
104:10
Tre s. skrida ståtligt f.
Ords. 30:29
(floden) skall tränga f. i Juda Jes·. 8:8
vatten skola bryta f. i öknen
35:6
s. kallade människors släkten f.
41:4
Må han •• lägga det f. för mig
44:7
ljus bryta f. ss. en morgonrodnad 58:8
Trad f.och gör dig redo
Jer. 46:14
Säll den s. hinner f. till 1335 Dan. 12:12
rätten kommer aldrig f.
Hab. 1:4
han träder f.
3:6
den dagen hastar f.
Sef. 2:2
ingen färdas den vägen f.
Matt. 8:28
Kalla f. arbetarna och giv dem lön 20:8
trädde den f.,s. fått de fem punden 25:20
trädde ock den f., s. fått de två
25:22
trädde ock den f.,s.fått ett pund
25:24
många falska vittnen trädde f.
26:60
Slutligen trädde dock två män f.
26.60
kommo de kringstående f.
26 :73
J. ställdes f. inför landshövdingen 27:11
trädde J. f. och talade till dem
28:18
(J.:) Stå upp och kom f.
Mark. 3:3
då han skulle träda f. för l.
Luk. 1:80
Stå upp och träd f.
6:8
Då stod han upp och trädde f.
6:8
äten, vad s. sättes f. åt eder
10:8
taga f.den yppersta klädnaden
15:22
J. bjöd att mannen skulle ledas f. 18:40
när han hade kominit f.,frågade
18:40
Sackeus trädde f. och sade till H. 19:8
Då kom den förste f. och sade
19:16
först sätta f.det goda vinet
Joh. 2:10
ställde f. två:Josef och Mattias Apg. 1:23
trädde Petrus f.jämte de elva
2:14
Dem läto de träda f. for apostlarna 6:6
läto de falska vittnen träda f.
6:13
ställde (Tabita) levande f. for dem
9:41
efter påsken ställa (Petrus) f. for
12:4
trädde ut och gingo en gata f.
12:10
trängde f.mot Jasons hus
17:5
trädde Paulus f.på Areopagen
17:22
drog ur folkhopen f. Alexander
19:33
till Cesarea,lämnade de f. brevet 23:33
och förde jämväl Paulus f.
23:33
både natt och dag, hoppas nå f.
26:7
försöka komma f. till Fenix
27:12
äta av allt s.sättes f.
1. Kor. 10:27
med hurudan kropp de träda f.
15:35
Ljus skall lysa f. ur mörkret 2.Kor. 4:6
Guds härlighet,s.strålar f.i K.
4:6
sådana vi äro ,träda f.infor K.
5:10
(Gud) bestämde att vi skulle nå f.
10:13
komma f. till enheten i tron
Ef. 4 :13
nå f. till uppståndelsen från
Fil. 3:11
FRAMALSTRA
icke besås eller f. växter
Så f.r du bröd ur jorden
den jord,s. f.r växter

5. Mos. 29:23
Ps. 104:14
Hebr. 6:7

FRAMBRINGA
F.e jorden grönska
1. Mos. 1:11
jorden frambragte grönska
1:12
F .e vattnet levande varelser
1 :20
F.e jorden levande varelser
1 :24
2. Mos. 8:3
Nilfloden skall f. vimmel
frambragte jorden och världen Ps. 90:2
smeden vilken f.r ett vapen
Jes. 54:16
med tungor f.en begripliga 1. Kor. 14:9
FRAMBÄRA
Jetro frambar brännoffer 2. Mos. 18:12
skall du utan dröjsmål f.din gåva 22:29
De framburo klenoder av guld
35:22
huden av det framburna
3. Mos. 7:8
Men ett spisoffer s. f.es torrt
7:10
utan att f.det ss.en offergåva
17:4
träda fram för att f.sin Guds spis 21:17
gå fram för att f. H. eldsoffer
21:21
icke gå fram for att f. Guds spis
21:21
framburo främmande eld
4. Mos. 3:4
ss. sitt offer åt H. f. ett lamm
6:14
framburos offergåvor av l. hövd.
7:2
ss. spisoffer f.s fint mjöl
15:9
varit framburna inför H. ansikte
16:38
så ofta de f. spisoffer
18:9
eller framburo skuldoffer
18:9
så ofta de f. viftoffer
18:11
om vi vilja f. tackoffer
Jos. 22:23
frambar (Saul) brännoffret 1. Sam. 13 :9
(Saul) hade slntat att f. brännoffret 13 :10
Salomo frambar offer
1. Kon. 3:3
3:15
(Salomo) frambar tackoffer
och f. offer åt sina gudar
11:8
den tid, då spisoffret f.es
18:29
att f. spisoffret
18:36
22:44
folket fortfor att f. offer
den tid då spisoffret f.es
2. Kon. 3:20
l dag kunna vi f. glädjebudskap
7:9
utan folket fortfor att f. offer
12:3
14:4
folket fortfor att f. offer
utan folket fortfor att f.offer
15:4,35
16:4
(Ahas) frambar offer och tände
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framburo brännoffer
1. Krön. 16:1
(Ahas) frambar offer
2. Krön. 28:4
offer man frivilligt frambar Esr. 3:5
en plats där man frambär offer
6:3
för att de må kunna f. offer
6:10
f. en vädur 8S. skuldoffer
10:19
foder åt hm f. bergen
Job 40:15
bittida frambärs mitt offer
Ps. 5:4
Brännoffer av får vill jag f.
66:15
Jag skall f. H. väldiga gärningar
71:16
Tackoffer har jag haft att f. Ords. 7:14
när det f.es i skändligt uppsåt
21:27
slaktoffer s.dårarna f.
Pred. 4:17
Icke framburit brännoffersfår Jes.43:23
kommer för att f. gott budskap
52:7
åt dem frambär du spisoffer
57:6
eder tunga frambär orättfärdighet 59:3
s. frambär offer i lustgårdar
65:3
den s. frambär ett spisoffer
men därvid frambär svinhlod
66:3
må du nu icke f.någon klagan Jer. 7:16
Så må du nu icke f. någon klagan
11:14
om du frambär ädel metall
15:19
från Juda •• f. brännoffer och
f.lovoffer till H. hus
17 :26
dessa s. f.sin egen tungas ord
23:31
s. f.lovoffer i H.hus
33:11
rökelse till att f.i H.hus
41:5
ingen frambär offer på offerhöjden 48:35
framburo där sina offergåvor Hes. 20:28
l f.en åt dem edra offerskänker
20:31
under det l framburen min spis
44:7
vadhelst l f.en ss. offergärd
44:30
f. brännoffer •• på festerna
45:17
vid högtiden f.likadana offer
45:25
brännoffret s.fursten skall f.
46:4
skall han f. en efa till väduren
46:5
på nymånadsdagen f. en felfri
46:6
frambar min forbön för Guds Dan. 9:20
På bergens toppar f. de offer Hos. 4:13
f. offer åt Baalerna
11:2
f.en på morgonen slaktoffer
Am. 4:4
Framburen l väl åt mig slaktoffer 5:25
frambär han offer åt sitt nät
Hab. 1:16
vilket svar jag skall få att f.
2:1
skola f.offer åt mig
Sef. 3:10
överallt f.s rökoffer
Mal. 1:11
När l f.en eder offergåva
1:13
utrota den s. frambär offergåvor
2:12
3:3
f. åt H.offergåvor i rättfärdighet
framburo åt det skänker
Matt. 2:11
frambär den offergåva s. Moses
8:4
hs huvud framburet på ett fat
14:11
frambär fOr din rening offer Mark. 1 :44
frambär för din rening offer Luk. 5:14
få tillfälle att f. vittnesbörd
21:13
Vad haven i fOr anklag. att f. Joh. 18:29
framburo apostl. vittnesbördet Apg. 4:33
Framburen l väl slaktoffer
7 :42
hade framburit sitt vittnesbörd
8:25
offer skulle f.s för var och en
21:26
Så kom jag för att f.offer
24:17
de män s. f. gott budskap
Rom. 10:15
f. edra kroppar till ett offer
12:1
frambar Guds vittnesbörd 1. Kor. 2:1
för att där f. eder kärleksgåva
16:3
frambar offret av eder tro
Fil. 2:17
vi hava framburit till eder 2. Tess. 1:10
vittnesbördet skulle f.s
1. Tim. 2:6
f.gåvor och offer för synder Hebr. 5:1
frambar han böner och åkallan
5:7
s.icke var dag behövde f.offer
7:27
for att f.gåvor och offer
8:3
måste också (J.) hava ngt att f.
8:3
efter lagens bud att f. gåvorna
8:4
översteprästen frambär blodet
9:7
9:9
i enlighet härmed f.s gåvor
(K.)framburit sig själv ss.offer
9:14
gm de offer s.ständigt f.s
10:1
dock f.s (offer) efter lagen
10:8
präster f. gång på gång offer
10:11
har framburit ett enda offer
10:12
frambar Abel åt Gud ett bättre
11:4
Abraham frambar laak ss.offer
11:17
sin ende son frambar han ss. offer 11:17
låtom oss f. ett lovets offer
13 :15
heligt prästerskap skall f.
1. Pet. 2:5
frambar sin son laak på altaret Jak. 2:21
vittnar och frambär Guds ord Upp. 1:2
till fullo framburit sitt vittnesbörd 11:7
FRAMDELES
(Jakob:) när du f.kommer 1. Mos. 30:33
förkunnen vad f. skall hända Jes. 41:23
f. skall du fatta det
Joh. 13:7
f.skall du följa mig
13:36
Når jag f. sänder Artemas
Tit. 3 :12
om vad s.f.skulle fOrkunnas Hebr. 3:5
FRAMEMOT
ej må får gå i bet f •• berg

2. Mos. 34:3

FRAMFARNA
Ty fråga f. tider
Ty fråga f. släkten
under f. släktens tider
under den f. tiden gjort

5. Mos. 4:32
Job 8:8
Apg.14:16
1.Pet. 4:3
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FRAMFÖDA
f .er (synden) död

Jak. 1:15

FRAMFÖR +
H.,din Gud, är den s,går f. 5.Mos. 9:3
H.,din Gud,går f.dig
31:3
Själv skall jag gå f.dig
Jes. 45:2
52:12
ty H. går f. eder
F. honom går pest
Hab.3:5
jag s änder min ängel f. dig Matt. 11:10
ty du skall gå f. H.
Luk. 1:76
Fil. 3:13
sträcker mig mot det s. är f.
FRAMFÖRA
forrän jag f.t mitt ärende 1.Mos.24:33
f.en till Farao dessa ord
50:4
Mose f.de folkets svar
2. Mos. 19:9
f.de ss. sin offergåva
4. Mos. 7:19
f.de till (Bileam) Balaks ord
22:7
f.de (Samuel) det till H.
1. Sam. 8:21
mannen s. f.t underrättelsen 2.8am. 1:6
mannen s.hade f.t underrättelsen
1:13
Når Benaja f.de detta till kon.1.Kon. 2:30
med dessa ord f. sitt budskap Jer. 27:4
FRAMGENT
H. gav sina bud och allt f. 4. Mos. 15:23
H. straffe mig nu och f.
Rut 1:17
Gud straffe dig nu och f.
1.Sam. 3:17
Gud straffe mig nu och f.
14:44
H.A.kom över David •• och allt f.
16:13
från den dsgen och allt f.
18:9
20:13
H. straffe Jonatan nu och f.
straffa Davids fiender nu och f.
25:22
från den dagen och allt f.
30:25
Gud straffe Abner nu och f. 2. Sam. 3:9
(David:) Gnd straffe mig nu och f.
3:35
Gud straffe (David) nu och f.
19:13
Gud straffe mig nu och f.
1. Kon. 2:23
Gudarna straffe mig nu och f.
19:2
Gudarna straffe mig nu och f.
20:10
Gud straffe mig nu och f.
2. Kon. 6:31
Job utstå prövningar allt f.
Job 34:36
Likväl syndade de allt f.
Ps. 78:17
(l.) frestade Gud allt f.
78:41
bliver du lönad, nu och allt f.
120:3
man s.hör på får allt f.tala Ords. 21:28
ej allt f. få leva i fröjd
Jes. 23:12
(H.) allt f. är jag densamme
43 :13
jag också f.hålla eder uppe
46:4
jag,H.,är deras Gud allt f.
Hes. 39:22
skola prästerna allt f. offra
43 :27
stadens namn skall allt f. vara
48:35
f.få stanna i den ogudaktiges Mika 6:10
skall han f. få tömma sitt nät Hab. 1 :17
Skola vi f.hålla gråtodagar
Sak. 7:3
Jerusalem skall f. trona
12:6
att han allt f.skall frälsa
2.Kor. 1:10
allt f.skall jag akta mig därför
11:9
det skall jag ock f.göra
11:12
jag skall ock f. få glädja mig
Fil. 1 :18
f.skolen göra vad vi
2. Tess. 3:4
FRAMGNlSTRA
Hans andedräkt f.r eldkol

Job 41:12

FRAMGÅ
om en ren skulle kunna f.
Job 14:4
Ur ett redbart hjärta f.r mitt tal
33:3
bäckar lät han f. ur klippan
Ps. 78:16

FRAMGÅNG

1) säkal, ';> J·iV
hif. (~al end: i l.Sam.18:30) vara el.
bli förståndig, handla förståndigt; här
övers. hava framgång. Se: Akta 12..
2) o$ela/.!, n l ~
aram. = hebr: ~älal}, se 6.
3) [kun], l 1 J
nif. vara fast, ha ett fast el. riktigt
läge; i Ords. 16:3; 20:18 (om planer)
övers. hava framgång. Se: Akta 51,
Fast l.
4) to~, J i~

något gott el. förträffligt. Se: Bättre
1, Dyrbar 3.
5) Jes.19:15 ordagrant: det skall icke
bliva för Egypten (= Egypten skall
icke hava) ett verk, som huvud och
svans, palmtopp och sävstrå gör.
6) ~äla/.!,

n:;>

~

gå el. komma över, tränga igenom;
lyckas, hava framgång; jfr 2. Se:
Duga 2, Falla 15.
7) 'Sälom, D i ';> tV
helt el. oskad;t tillstånd; ordning,
fred. Se: Fred 3, Frid l.
8) auxanö, et l'> 1;; ii v w
föröka, låta växa; här intransitivt:
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förökas, växa; övers. hava framgång.
Jfr Matt.6:28; 2.Pet.3:18, övers. växa.
9) megalynö, )J E Y et A (j v w
göra stor; här pass. bliva stor; därav
övers. vinna framgång; av: megas,
stor. Jfr akt. i Matt.23:5, övers. göra
stor; Luk.1 :46 prisa storligen.
10) prokope, 'Tf p o K O 'Tf ii
fortskridande, framsteg, tillväxt; av:
prok6ptö, hugga el. skära fram; bringa fram, främja; göra framsteg, förkovras, tillväxa. På övriga ställen är
ordet övers. förkovran, Fil.l :25; 1.
Tim.4:15.
11) 1.Tess.1:9 ordagrant: hurudan
ingång vi hade till eder.
12) trechö, T p € X lJ.l
löpa, springa; skynda sig, hasta; här
övers. hava framgång. Jfr Joh.20:2,
övers. skynda; v.4 springa; 1.Kor.
9:24,26 löpa.
FRAMGÅNG
1 hava f. i allt vad l
5. Mos. 29:9
1 på det att du må hava f. Jos. 1:7
1:8
1 då skall du hava f.
1 hade (David) f.överallt 1.Sam.18:5
1 David hade f.på alla sina vägar18:14
1 att han hade så stor f.
18:15
1 hade David större f.
18:30
1 f. i allt vad du gör
1. Kon. 2:3
1 (Hiskia) hade f. i allt
2. Kon. 18:7
2 god f. under deras händer Esr. 5:8
2 hade god f. i arbetet
6:14
3 så hava dina planer f.
Ords. 16:3
17:8
1 än kommer bereder den f.
4 vrångt hjärta vinner ingen f.
17 :20
3 Planer hava f., när de äro
20:18
5 Egypten skall icke hava f. Jes.19:15
1 min tjänare skall hava f.
52:13
6 H. vilja gm hm hava f.
53:10
1 hade de ingen f.
Jer. 10:21
1 Han skall •• hava f.
23:5
32:5
6 skolen l icke hava ngn f.
7 darra vid åsynen av all f.
33:9
6 det skall icke hava ngn f. Dan. 11:27
Apg. 6:7
8 Guds ord hade f.
12:24
8 Guds ord hade f.
8 hade H. ord mäktig f.
19:20
9 bland eder vinna f.
2. Kor. 10:15
10 länt till evangelii f.
Fil. '1:12
11 med vilken f. vi begynte 1.Tess. 1:9
12 att H.ord må hava f.
2.Tess.3:1
FRAMHAVD
en evig rättfärdighet f.

FRAMHÅLLA
genom att f. andras nit

Dan. 9:24

2. Kor. 8:8

FRAMHÄMTA
gruvan ur vilken (Sion) f.ts
FRAMHÄRDA
f.de (Farao) i sin synd
f. i att icke vilja tro
skulle han f. så för alltid

Jes. 51:1
2. Mos. 9:34
4. Mos. 14:11
Jer. 3:5

FRAMKALLA
ville de f.ont rykte om mig
Neh.
omgjorda sig med ngt s.foI' Hes.
huru mycket nit •• icke f.t
2. Kor.
vilka skola f. tacksägelse till Gud
f. många tacksägelser till Gud
FRAMKOMMA
ingen profet har f.it aven

6:13
44:18
7:11
9:11
9:12

2. Pet. 1:21

FRAMLEVA
Job 36:11
så få de f. sina dagar i lycka
alla sina livsdagar f.er han Pred. 5:16
7:1
de livsdagar s. hon får f.
Apg.26:4
f.t det bland mitt folk
FRAMLIDEN
och dagen var långt f.

Dom. 19:11

FRAMLÄGGA
Du må f.deras ärenden
2. Mos. 18:19
framlade Esra lagen
Neh. 8:2
Klag. 2:13
Vad jämförligt skall jag f.
f. sin anklagelse mot mannen Apg. 25:5
framlade Festus Paulus' sak
25:14
2 Kor. 4:2
f. öppet sanningen
för bröderna där framlade jag Gal. 2:2
särskilt framlade jag det för
2:2
f.er detta för bröderna
1. Tim. 4:6
0

FRAMME
Har du varit f. vid snöns
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Job 38:22

Framom-Fred
FRAMOM
(Juda gräns) gick f. Herson
Jos.
(Juda barns gräns) gick f. Timna
gränsen gick så f. berget Baala
Job
(Gud) drager f. mig

15:3
15:10
15:11
9:11

FRAMSIDA
dubbel på f.n av tältet
2. Mos. 26 :9
fdrgårdens bredd på f.n 50 alnar
27 :13
efodens axelstycken på dess f.
28 :27
på f.n av huvudbindeln
28 :37
for Ln gjordes de 50 alnar långa
38:13
efodens axelstycken på dess f.
39:18
på dess f. där den fästes ihop
39:20
På f.n,österut, skall Juda 4. Mos. 2:3
mitt för tabernaklet, på f.n
3 :38
mot f.n av uppenbarelsetältet
19:4
kopparaltaret •• från husets f.2.Kon.16:14
hjul vid •• fyra f.or
Hes. 1:15
avståndet mellan ingångsportens
f. och forhusets f. var 50 alnar
40:15
avståndet från nedre portens f.
till den inre fdrgårdens yttre f.
40:19
40:44
tempelkamrar med f. åt söder
40:44
och med en sin f. åt norr
40:45
tempelkamm are. vars f. ligger
40:46
vars f.ligger mot norr
bredden på husets L 100 alnar
41:14
f.n av det heligaste
41:21
41:25
på förhusets f. var ett trapphus
ty husets f.låg mot öster
47:1
FRAMSKALLIGHET
är det vanlig L; han är ren 3. Mos .13 :41
FRAMSKRIDEN
(Isai) var vid f. ålder
1. Sam. 17:12
tiden är redan f.
Matt . 14:15
Natten är Loch dagen är nära Rom. 13:1 2
FRAMSTUPA
se Dagon ligga Lpå jorden 1.Sam. 5:3
fingo de ånyo se Dagon ligga L
5:4
(Judas) störtade f. ned
Apg. 1:18
FRAMSTÅ
så f.r r ätten förvrängd
Lr (tungan) bland .• lemmar

Hab.l:4
Jak. 3:6

FRAMSTÄLLA

Se även: Ställa, visa, frambringa,
göra, bygga, dana, skapa, tillreda,
utföra.
FRAMSTÄLLA
stadgar s. jag i dag f.er
5. Mos. 5:1
(Salomo:) Framställ din bön 1. Kon. 2:20
(mansbilder)f.de med gördlar Hes. 23:15
på vilka f.des keruber
41 :18
keruber och palmer Lda
41:20
på dörrarna funnos Lda keruber
41:25
En ,annan l iknelse f.de(J.)
Matt. 13:24
En annan liknelse f.de han
13:31
En annan liknelse f .de han
13:33
När J. hade f.t dessa liknelser
13 :53
de äldste f.de sina anklagelser
27:12
liknelse skola vi f. det
Mark. 4:30
(Herodias' dotter) f.de sin begäran 6:25
f.de han denna fråga: Huru kunna
12:35
f.de många anklagelser
15:3
(J.)f.de ock för dem denna
Luk. 5:36
Lde för dem denna liknelse
6:39
Lde för d em en liknelse
12:16

~... ~

~ Z ~"" .l,

Båtbyggare vid Eufrats (Frats)
strand.
1441

Ii"' ,
En kamelkaravan , som går över floden Eutrat (Fra t) på en betongbro i närheten av Kuta i Irak .
Lde denna liknelse
f.de han för dem en liknelse
Då f .de han för dem denna liknelse
(J.)f.de för dem en liknelse
Ytterligare f.de (J.) denna liknelse
f.de han ytterligare en liknelse
f.de för folket denna liknelse
f.de för dem en liknelse
borde f. sina klagomål
Apg.
f .de många svåra beskyllningar
f.des icke med visdomsord 1. Kor.
Detta har Jag nu så f.t
lagen f.er icke tingen
Hebr.

13:6
14:7
15:3
18:1
18:9
19:11
20:9
21 :29
24:19
25:7
2:4
4:6
10:1

FRAMSATTA
vin stod framsatt för konungen Neh. 2:1
blevo troner framsatta
Dan. 7:9
jag fick se en tron framsatt
Upp. 4:2
FRAMTAGA

F .en och blottad är din båge

Hab.3:9

FRAMTID

Se även: Dag, härefter, tid, tidsålder, evig, evighet, tusenårsrike,
ände, kommande, hopp.
FRAMTID
när din son i f.en frågar
2. Mos. 13:14
När din son i f.en frågar
5.Mos . 6 :20
När edra barn I f.en fråga
Jos. 4:6
När nu edra barn i f.en fråga
4:21
edra barn i f.en skulle säga
22:24
att edra barn I f.en icke kunna
22 :27
Om det i f.en händer att de säga
22:28
se huru fridens man har en f. Ps. 37:37
de ogudaktigas f. varder avskuren 37:38
Hans f. varde avskuren
109:13
att du för Len må bliva vis Ords . 19:20
Förvisso har du då en f.
23 :18
Om du finner henne har du en f.
24:14
den s. är ond hsr Ingen f.
24:20
I f.en komma till ära
Jes. 9:1
för f.en giva akt och höra därpå
42 :23
Davids tron och i f.en råda
Jer. 22:30
till att giva eder en f.
29:11
det finnes ett hopp för din f.
31:17
på vad s. skall ske i f.en
Dan. 2 :29
vad s. skall ske i f.en
2 :45
(synen) syftar på en avlägsen f.
8 :26
en syn s. syftar på f.en
10:14
FRAMTILL
på huvudbindeln f. gyllene 3. Mos. 8 :9
när L, en rödvit fläck uppstår
13 :42
spetälska •• på skalliga stället f.
13:42
fläcken på det skalliga stället f.
13:43
stänka f.på nådastolen
16:14
väsenden fullsatta med ögon f. Upp. 4:6
FRAMTRÄDA
f.dde en envigeskämpe
jag lät urtidsfolket f.
f.dde till hm en kvinna
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1.Sam.17:4
Jes. 44:7
Matt. 26:7

dödens ämbete f.dde
2. Kor. 3:7
försvinnande f.dde i härlighet
3:11
aldrig fullkomna dem s. f.
Hebr.l0:l
FRAMTÅGA

åt Gog .. De f .ndes dal

Hes. 39:11

FRAMVÄGG

mätte avsatserna på dess L 'Hes.
avsatserna på f.en runt omkring
avsatserna på det ena husets f.
avsatserna på det andra husets f.
avsatserna på f.en toga bort rum

41:15
41 :16
42:3
42:3
42:5

FRAMVALLA

så låter (Jerusalem) ondska f.

Jer. 6 :7

FRAMÅT

blev svårt att komma f.
2. Mos. 14:25
gränsen drog sig vidare f.
Jos. 18:14
tappra ryttare jagade f .. f.
Dom. 5:22
böjde (Simson) sig f. med kraft
16:30
uppskrämd och böjde sig f.
Rut 3:8
filistl!engick L och kom
1.Sam.17:41
När filistl!en gick f . sprang David 17:48
när de hade gått 6 steg f.
2. Sam. 6 :13
När David hade gått f.
16:1
Driv på f.,och gör icke ngt 2. Kon. 4:24
farit ett stycke väg f.
5:1 9
skuggan har gått 10 steg f.
20:9
skuggan att sträcka sig 10 steg f. 20:10
arbetet gick f.
2. Krön. 24 :13
Låt dina ögon skåda rätt f.
Ords. 4:25
färdas f. utan att bliva trötta Jes. 40:31
veka tillbaka i stället för .. f. Jer. 7:24
beständigt går han f. i lögn
Hos. 12:1
stridsmännen draga f.
Joel 3:9
störta överända,där de rusa f. Nab. 2:5
av sin stridslust drivas de f.
Hab. 1:9
Så fara kaldl!erna f.
1:11
såvitt vi hava hunnit ngt f.
Fil. 3 :16
f.mot det s.hör till fullkomn.Hebr. 6:1
ock vi med uthållighet löpa f.
12:1
s.så går f. har icke Gud
2.Joh. v .9

in i landet, hade floderna var sin
mynning.
Genom tiderna har Frat (Eufrat)
jämte Tigris haft stor betydelse. På
slättlandet mellan dessa floder, det
gamla Mesopotamien, grävdes ett otal
kanaler, och på så sätt fick man
odJjngsbar mark, vilket i sin tur bildade grundlag för rika kulturer, den
sumeriska, babyloniska och assyriska. Det mesta av detta kanalsystem
har för länge sedan förfallit, och på
många platser har stora ökenområden
avlöst fruktbart land.
Frat var för israeliterna den stora
gränslinjen och gick ofta endast under
beteckningen »floden», se d.o. I Jes.
8:? och Jer.2:18 står Frat som en
bild på Assyriens krigsmakt, i Upp.
9:14 ff.; 16:12 omtalas den under
namnet Eufrat.
FRAT
Den fjärde floden är F.
1. Mos. 2:14
detta land .. till floden F.
15:18
till den stora floden F.
5. Mos. 1:7
Ifrån floden F. till Västra havet
11:24
Från öknen •• till floden F.
Jos. 1:4
drog Farao Neka .• till F.
2. Kon. 23 :29
Egypt. bäck ända till floden F.
24:7
sträcker sig Ifrån floden F.1. Krön. 5:9
befästa sitt välde vid F.
18:3
Karkemis, s.ligger vid F. 2.Krön.35:20
stå upp och gå bort till F. Jer. 13:4,6
gömde (gördeln) vid F.
13:5
jag gick bort till F.
13:7
stod invid floden F.
46:2
Norrut, vid floden F.
46:6
slaktoffer .• vid floden F.
46:10
kasta (boken) ut iF.
51 :63

FRAT

hebr. Perä!, grek. Euphrates, betydelse
okänd. Främre Asiens längsta flod,
ca 2900 km. Den har sin upprinnelse
på det armeniska höglandet, där den
bildas av två källfloder, av vilka den
östligaste, Murad, kommer från trakterna vid Ararat. Efter att ha brutit
sig genom Taurusbergen rinner Frat
(Eufrat) ned på den syriska slätten
och går däri från först i sydlig och
sedan i sydostlig riktning. Omkring
120 km från mynningen förenar den
sig med Tigris, och under det gemensamma namnet Satt el-'arab rinner
den så ut i Persiska viken. Under
forntiden, när denna vik gick längre

2) räpä, n ~ 1
bli slapp el. lös; hif. göra slapp el.
lös; släppa; lämna; här övers. lämna
i fred. Jfr hif. i Jos.1:5, övers. lämna;
1.Sam.ll:3 giva uppskov. Se: Avhålla
6, Falla 21.
3) :fälom, D i ';> tV
helt el. oskadat' tillstånd, hälsa; ordning, fred, säkerhet, trygghet; av:
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FRED

l) iä!a~ be'ene- - , :! ' JJ. ~ ::lQ ~
vara god i (någons) ögo'n; här omskrivande övers. vara till freds. Se:
Anse 5, Behag 4.

Fred-Fresta Gud
FRED (till freds )
l till f.s med vad de
1. Mos. 34:18
1Mose •• var till f.s
3. Mos. 10:20
11 ka n jag icke vara till f.s Est . 5:13
13 Skulle jag giva mig till f.s J es .57:6
16 ställa honom till f.s
Matt. 28:14
15 gåvo de sig till Ls
Apg. 11:18
15 gåvo vi oss till f.s
21 :14
FREDA

d å äro hs ägodelar Lde

Luk.11:21

4
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3

Låtom oss icke heller L K.
10:9
l blive n f.de över ede r förmåga 10:13
att icke också du bliver f.d Gal. 6 :1
att frestar e n . • så f.t
1. T ess . 3:5
i det han själv blev f.d
Iiebr . 2:18
kan han hjälpa de m s . Ls
2:18
där edra fäder f.de mig
3:9
en s. har varit f.d i a llting
4:15
Inge n säge, när han bliver Ld Jak.l:13
ss. Gud i cke kan Ls a v ngt ont
1:13
så f.r ha n icke hell er ngn
1:13
närhelst ngn f.s
1:14

FREDLIG

1) Siilem, D '7 rj;
fullständig, h~l, oskadad, fullkomlig;
som har ett helt och odelat sinne;
fredlig; här övers . fredligt sinnad;
av verbet salem, se Fred 4 . Jfr l.Kon.
8:61, övers. hängiven.
2) salom, D i '7W
helt el. oskadat tillstånd; ordning,
fred; i l.Kon.20:l8; l.Krön.12:17
lesalom, se Avsikt 3. Se: Fred 3.

FRED (lämna i fred)
2 Lämna mig i f.
5. Mos. 9:14
5 han må lämna mig i L LKon. 15:19
6 lämna honom i f.
2 . Kon . 3 :27
5 d å lämnade denne J er us. i L
12:1 8
7 vänd om och lämna mig i L
18:14
8 lämnade man då hs ben i L
23 :1 8
5 (Baesa) lämna mig i f. 2. Krön. 16:3
10 lämna (Neko ) i f.
35:22
2 lämnar mig i L ett litet
Job 7 :19
12 Kort min tid .• lämna mig i L 10:20
5 att denne lämnar oss if. Jer. 21:2

FRESTA
l Varfö r f.en I H.
2.Mos .17: 2
17:7
l att lsraels barn f.t H.
l tio gånger hava f.t mig 4.Mos .14:22
5 . Mos . 6 :16
l I skolen icke L H.
6 :16
l ss. I Lden hm i Massa
33 :8
l dem du Lde i Massa
l De f.d e Gud i s ina hjärtan Ps. 78 :1 8
78:41
l de Lde Gud allt framge nt
l i si n gensträvighet f.de de Gud 78 :56
95 :9
l där edra fäder Lde mig
106 :14
l och f.de Gud i ödemarken
l jag vill icke f. H.
J es. 7 :1 2
Mal. 3 :1 5
2 fria, huru de än f.Gud
Matt . 4:1
3 att han skulle f.s av
4 Du skall icke f. H. , din Gud
4:7
Mark . 1:13
3 och Ldes av Satan
3 (J.) f.d es av dj ävul e n
Luk . 4:2
4 Du skall icke f. H. , din Gud
4 :1 2
Apg. 5:9
3 överens om all f. H. A.
3 Varför Len I d å nu Gud
15:10
3 så :ltt Satan icke Lr eder l.Kor. 7:5
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F REDLIG
l äro Lt s innade mot oss
2 dragit ut i f . avsikt

1. Mos. 34 :21
1. Kon. 20:18
1. Krön. 12:17
2 trygg i ett Lt land
Jer. 12:5
25 :37
2 de L a ängderna förgöras
49:31
3 dragen mot ett Lt folk
2 kommen i f. avsikt

FREDSBUDBÄRARE

1) mal'like salom, 0'1 '; tli
-

').' -K: '7:

T'"

O
-

fredsbudbärare; mal'iike, st. cstr. plur.
av mal'ak, se Bud 9; -salom, se Fred

3.

1445

?

Fresta Gud

Att »fresta Gud. in,n ebär icke att
locka honom till synd. Gud är ape/rastos, (= ofrestbar, som icke kan
frestas), dvs. icke påverkbar för någon form av frestelse till ont, Jak.
1:13 . Han är a bsolut helig.
Att fresta Gud är att sätta hans
allmakt, allvetande, trofasthet eller
godhet på prov, att i oförstånd eller
med respektlöshet utmana honom och
därmed föranleda hans straffa nde
domsingripande. Gud måste nämligen
ingripa vid dylika tillfällen fö r att
upprätthålla sin ära.
Hela den gudomliga treenigheten
är föremål för denna försyndelse:
Gud, M att.4 :7, Kristus, l.Kor.l0:9,
Anden, Apg.5:9 .
Enligt Skriften är detta att fresta
Gud d et största av alla helgerå n, ett
majestätsbrott a v högsta rang. Denna
synd har si n rot i bristande gudsfruktan och respekt för gudomliga
lagar.
E n mångfald exempel på denna
synd har genom den helige Andes
inspi ration nedtecknats i Skriften till
varnagel och lärdom »för oss , som
hava tidernas ände inpå oss», l.K o r.
\O: 11. Israels folk frestade Gud gång
efter a nnan under ökenva ndringen,
2.Mos.14:l1, 12; 15:23 ,24; 16:2,3,20;
17 :1-3; 4 .M os.1I: 1 ff. ; kap . 13-14.
Guds so rg och missnöje över denna
synd, dess allvarliga karaktä r och det
djupa intryck den gjo rt på fromma
sinnen spåras överallt både i G.T.
och N.T., exempelvis PS.78: 18,41,56;
95:9; 106: 14; l.Kor.l0:9; Hebr.3:8 ,9.
J esu frestelse i öknen visar ett sätt
att fresta Gud på . Jesus fr estas att
gå utanför det som var Guds väg
med honom som H errens Tjänare
(lidandets väg, till vilken han var
döpt) . På denna väg får han icke
bruka demonstratio nsunder (tecken
från himmelen, vilket fo lket begärde,
Matt.16:1 ff.). Satan frestar Jesus att
göra demonstrationsunder och att därmed bli en Messias i judisk stil. Jesus
ställdes här inför Messias-frestelsen,
frestelsen att bruka sin makt utanför
Guds plan, att gå en rak väg fram
till tronen, jfr M att. 16:22-23 . Han
skulle därvid utsätta sig för faror av
en sådan karaktär, att endast ett
gudomligt under kunde rädda honom.
Således skulle han fresta Gud genom
att begära hans ingripande, Matt.
4:6-7.
De kristna i Korint stod genom
missbruk av den kristna friheten i
fara att fresta Kristus, l.Kor.lO. Genom att gå till den kristna frihetens
yttersta gräns i sitt ställningstagande
till och deltagande i för kristendom
och frälsn ing väsensfrämmande företeelser, 10:22, drog de växlar på
Herrens under alla fö rhållanden beva rande makt samt hans förlåtande
och upprättande kärlek , om någon
sku ll e falla i synd. Några i församlingen menade nämligen , att de kunde
deltaga i hedningarnas offermåltide r,
som ägde rum i många (även sociala)

3) Siilew, 17W
hä r aram. fot1m selew; lugn , stilla;
säker, trygg ; av verbet salew, se Frid
3. Jfr salew i Hes.23:42, övers. sorglös; Sak.7:7 i god ro.

salem, se 4. Se: Framgång 7, Frid l,
Fridsam 1.
4) salem, D '; rj;
vara fullständig, hel el. oskadad; hi f.
göra fullständig el. hel; åstadkomma
ordning el. fred; här övers. ingå el.
hålla fred. Jfr 3. Se: F rid 6, Fridsam 2.
5) 'ala me'al, '7!!.Q n ~
gå bort från; här övers. lämna i fred;
'ala, gå upp; gå bort, begiva sig i väg ;
prep. me'al (min + 'al), bort från .
6) nasa' me'al, '7 V O V O J
begiva sig iväg frå~;" här Öv;rs. lämna
i fred; nasa', begiva sig i väg, bryta
upp, se Lex. 1.Mos.33:l7 ; me'al, se 5.
7) sub me'al, '7 VO ) 1 rj;
vänd; tillbaka frfn; vända sig bort
från; här övers. lämna i fred; sub,
se Avvända 2, Begynna B, Betala 4,
Driva 14, Falla 22; me'al, se 5.
8) [mala!], t:l '? ~
pi. rädda, befria; här övers. lämna
i fred. Se: Fly 14, Flykting 2.
9) nuall, C! 1 J
vila; sätta el. lägga sig; här hif. låta
vila; övers. lämna i fred. Jfr Fridsäll
1. Se: Falla 9, Fri 29.
10) 2.Krön.35:22 ordagrant: han
vände icke sitt ansikte från honom .
11) Est.5:13 ordagrant: a llt detta är
av intet vä rde för mig.
12) si! min, 1Q 11' lP
begiva sig i väg (ego ställa sig) från;
här övers. lä mna i fred; sit, sätta,
ställa, placera; prep. min, från.
13) [nabam], D [I ~
pi . trösta, Lex . l.Mos.5 :29; i Jes.
57 :6 nif. bli tröstad; övers. giva sig
till freds.
14) eirene, E l pil \i n
fred, ordning ; frid, lugn ; ordet motsvarar i N .T. hebr. salom, se 3. Se:
Frid 7.

FRESTA GUD

Se även: Pröva, kränka, tvivel, otro,
o ndska, gensträ vighet.

n

-

FREDSBUDBÄRARE
l Lna gråta bitterligen

Jes. 33:7

as

15) hesycluizo, a u X
w
vara still a el. lugn; här övers. giva
sig till freds; av: hesychos, stilla, lugn.
Jfr hesychios, l.Tim .2:2, övers. stilla;
hesychia, 2.Tess.3:l2 still het. Verbet
är i Luk .14:4 övers. tiga; 23 :56 vara
stilla.
16) pet/hö, 11 E f e w
övertala, övertyga (med argument);
här övers. ställ a till fred s. Jfr Matt.
27:20, övers. övertala. Se: Frimodig

8.
FRED

Uppdelning: allmänt, lämna
till freds.

fred ,

FRED (a ll mänt)
3 först tillbjuda den f.
5. Mos. 20 :10
4 om den icke vill hava f.
20 :1 2
3 Josua tillförsäkrade L
Jos. 9 :1 5
10:1
4 Gibeon hade ingått L med l.
4 ingått L m e d Josua och l. barn 10:4
4 s . i ngick f. med lsrae ls barn
11:19
3 tillbjöd dem f.
Dom. 21:13
3 mellan I.och .• blev f. 1. Sam. 7:14
4 ingingo de f. med dem 2. Sam.10:19
3 han hade Lpå a lla sidor l.Kon. 4:24
4 Josafat höll f. med Israels kon. 22 .45
1. Krön. 19:19
4 ingi ngo L med David
9 få f. med alla sina fiender
22 :9
4 med djur e n •• ingått L
Job 5:23
3 och f. har sin tid
Pred . 3 :8
J es . 27:5
3 göra f. med mig (H.)
3 ja , L måste man göra med mig 27:5
14 och underhandl a om L
Luk . 14 :3 2
14 bådo de om L
Apg . 12:20

FREDSTID

så at! han i L utgöt blod

1. Kon.

2:5

FRESTA

l) [nasa], n ~ }
pi. nissa, pröva, undersöka ; försöka;
fresta. Jfr l.Mos .22:1, övers. sätta
på prov; 5.Mos.8:2 pröva; Dom.6:39
försö ka.
2)

ballan, 1 C! ~

undersöka, utforska , pröva. V erbet
är vanl. övers. pröva, Lex. Ps.17:3;
Sak.13:9 (om guld).

a

3) peirazo, lT E \ P t; w
försöka ; sätta på prov , pröva; fresta;
av: peira , försök. Jfr Hebr.ll :17,
övers. sätta på proV .
4) ekpeirazö, f. K 11 E \ P t; w
förstärkt form av peirazö, se 3. Jfr
Luk.l 0:25, övers. snärja.
5) apeiras/os, &11 E f p a a T 0<;
ofrestbar, som ej kan frestas; av: neg.
a- och peirazö, se 3. Ordet förekommer endast i Jak.l :13.

a

Fresta re-F restelse
sammanhang, något som var aktuellt
för de kristna vid fester i familjen
och i yrkesgrupperna, ett slags fackföreningar. Dessa fester förekom ofta
i templens lokaler, och man .menade,
att det var utom all fara, eftersom
de kristna icke trodde på avgudarnas
realitet. Men Paulus lär, att bakom
avgudadyrkan står onda andar, v.1920, samt att det finns en slags .sakramental> förbindelse mellan dessa
onda andar och deras • bord.. Därmed uppeggas Herren till nitälskan, då den helige Ande, som har
sin boning i de troende, kränkes,
v.21-22. Jfr Upp.2:14,20. Därför bör
de sky varje form av avgudadyrkan.
FRESTARE

l) peirazön, 1T E 1 P 6: S wv

en som prövar el. frestar; part. av
peiråzö, se Fresta 3.
FRESTARE

l Då trädde Ln fram
1 att f.n så frestat eder

Matt. 4:3
1. Tess. 3:5

FRESTELSE

Se även: Fresta, dåre, locka, pröva,
fall, sorg, orm, djävul, a nfäktelse.
Frestelse

De hebreiska och grekiska orden för
frestelse, massä och peirasmos, är
ursprungligen neutrala och användes
i såväl god som ond mening. Bety·
delsen är både .prövning . och .frestelse •. Vanligast är dock, att de brukas i betydelsen . Iockelse till synd»
under förespegling av fördelar och
njutning.
1. Djävulen är frestelsens upphov frestelsen personifierad.
Bibeln lär klart, att Gud icke frestar någon, Jak.I :13. Denna Jakobs
försäkran synes visa, att Gud blivit
föremål för dylika beskyllningar.
Människan är benägen att göra Gud
till frestelsens upphov. Denna villfarelse är lika gammal som fallet i
Edens lustgård. Våra första förä ldrar
gav Gud skulden för syndens inträde
i världen,l.Mos.3:12. Men Gud frestar
ingen. Hans eget väsen, hans absoluta gudomlighet och helighet gör honom själv otillgänglig för frestelser.
Han är apeirastos, ( = ofrestbar, som
icke kan frestas) , och hans förhållande
till andra väsen ä r rent. Frestelse
röjer en ond natur och avsikt, och
sådant finnes icke hos Gud, Jak.I:13 .
Hans gudomliga väsen och karaktär
är utan förändring, 1:17 . Även hans
ställning som skapare och frälsare
gör varje ond frestelse från hans

sida otänkbar, 1:18. Frestelsens källa
är djävulen, som även kallas fres·
taren, Matt.4:3; l.Tess.3:5. Han
är en avsvuren fiende till Gud, Guds
folk och allt gott verk. Han är själv
ett skapat väsen som fallit, som gjort
uppror mot Gud, l.Joh.3:8, och som
en personifikation av det onda är
han oavlåtligen överallt och till alla
tider verksam för att göra Guds fräls·
ningsplaner om intet, Upp.12. Han
söker sålunda få Guds barn att falla
på de mest skilda områden och sätt.
Jfr I.Pet.5 :8-9; I.Kor.7:5; 2.Kor.
11:3 ; GaI.6:1 ; Ef.6:11; l.Mos.3:1-5.
Han kan till och med felaktigt an·
vända själva Ordet för att uppnå sin
fördärvliga avsikt, Matt.4:5, jfr 2.
Kor.ll:14. Han använder människor
i sin tjänst, ej endast onda utan ä ven
goda, Matt.16:23.
Frestarens makt och frihet är dock
begränsad. Guds svurne fiende tvingas till att tjäna både Guds frälsande
och dömande syften. Såväl i sin kärlek som i sin vrede kan Gud använda
sig av frestelsen. Att Satans frestelse
kan tjäna Guds vredes syften, framgår t.ex. av 2.Tess.2:9-12. När människans övermod nått så långt, att
det för frälsningen utgör ett större
hinder än ett felsteg, kan Gud tillåta
ett fall för att förödmjuka det övermodiga hjärtat, Luk.22:31-34. Å
andra sidan kan Gud bruka Satans
frestelser i uppfostrande och karaktärsstyrkande syfte, Matt.4:l ff.; Jak.
1:2-4; I.Pet.!:6-7 . Också Jobs bok
visar, att Gud använder frestelsen i
positivt syfte. Såväl Adam som Kristus och varje människa har mött
denna form av frestelse. Båda dessa
ändamål uppnås i det som omtalas
i I.Krön.2l:l ff., jfr 2.Sam.24:l ff.:
David räddas från övermod, Israel
dömes för sin synd. Se: Prövning,
Förföljelse.
Bönen i Fader vår: . inled oss icke
i frestelse., Matt.6: B, synes förutsätta, att Guds styrelse även omfattar
alla de omtändigheter, vilka kan leda
till fall (frestelser från Satan, världen
och vårt eget kött) . Bönen förstås
bäst som en bön om att Gud i sin
vrede icke skall prisgiva oss åt frestelsens domäner, överlämna oss till
frestaren, 2.Tess.2:9 ff.; Rom.l :2 I,24,
26. I ljus av bönens andra del: .utan fräls oss ifrån ondo (eller den
onde). blir den en bön om att icke
jämte den ogudaktiga världen drabbas av Guds vredesdom och av denna
överlämnas åt Satans förförelser utan
bli mäktigt befriad från Satans välde

Berget Djebel, även kallat Frestelsens berg, vid Jeriko.
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Från utgrävningarna av Jerikos murar. l bakgrunden »Frestelsens berg •.
och alla förförande makter. Före·
gående bön, om syndernas förlåtelse,
avser frälsning från syndens skuld,
medan bönen .fräls oss ifrån ondo»
avser frälsning från syndens makt.
Den som har Guds förlåtelse och
därmed Guds nåd, kan med frimodighet bedja, att Gud mäktigt skall
befria honom från Satans våld. Den
som är rättfärdiggjord, skall enligt
Guds löfte icke kvarhållas i frestarens
våld.

punkter för frestarens angrepp. Människans personliga svagheter och
böjelser utgör också anknytningspunkter för frestelser. Sådana frestelser var okända både för Adam
före fallet och för Kristus, den full·
komlige och rene, Hebr.4:15; 2.Kor.
5:21; Joh.14:30.
3. Frestelsens psykologiska process
beskrives i J ak.l: 14-15. Människans
personlighet lockas och drages av
hennes eget begär (den habituella,
inneboende, synden), v.l4. När icke
begärelsen avvisas omedel bart och
kategoriskt, besegras viljan, och ge·
nom förening av dessa två födes den
syndiga handlingen (den aktuella,
personliga, synden), v.15. Ingen und·
går att bli frestad, och frestelser kan
ej utan vidare identifieras med personlig synd. Jesus blev frestad men
förblev syndfri, Hebr.4:15. Det gäller att segra i frestelsens stund .

2. Frestelsen har sin subjektiva förutsättning i den förändring, som inträdde i och med syndafallet. Människan skapades alltigenom syndfri
och god, l.Mos.I :31; Pred .7:30. Med
syndafallet förändrades emellertid
allt. Den syn diga natur, som genom
människans fall gick i arv från släkte
till släkte, fick en sådan verkan, att
till och med legitima och i sig själva
rena och goda funktioner och krav
blev angreppspunkter för frestelse till
synd, exempelvis könsdriften, l.Kor.
7:5, näringsdriften, Matt.4:3-4; Luk.
2 J :34 etc. Människans själ med dess
känsla, vilja, tanke, personlighetsmedvetande och värderingsförmåga utsättes för Satans frestelse. Frestarens
inflytande tränger in i själva gudsmedvetandets säte, anden, och frestar
till avfall och avgudadyrkan, Matt.
4:8-10.
Rent individuellt utgör varje särdrag i personligheten och alla karak·
teristiska faktorer, som temperament,
läggning, uppfostran och målsättning,
lika många speciella anknytnings·

4. Hos Kristus finns hjälp att övervinna frestelser. I kraft av sin för·
son ings- och återlösningsgärning .kan
han hjälpa dem som frestas», Hebr.
2:16-18; 4:14-16. En vandring i
Andens helgande och förnya nde kraft
ger möjlighet att vinna seger över
köttet, GaI.5:l6-18. Genom att ikläda
sig Guds kraft och hela hans frä ls·
ningsrustning lovas de troende seger
till och med i den eskatologiska frestelsen, Ef.6:10-18. Vissheten om att
Gud avpassa r frestelsen efter människans förmåga att bära den, är en
stor tröst i frestelsens nöd, I.Kor.
10:13.
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Frestelse-Fri
Å andra sidan är det hos människan själv fråga om vissa förutsättningar för att vinna seger över frestelserna, jfr Ga1.5: 16-18: vaksamhet,
Ords.14:16; Matt.16:41; l.Joh.5:18,
bön, Matt.6:13; 26:41, bibelläsning,
Matt,4:4,7, 1O, ett ödmjukt och rätt
bruk av den kristna friheten, 1.Kor.
10:1-13, en bestämd och avvisande
hållning emot frestelsen, Matt.5:2930. Där frestelsen fört till nederlag,
erbjuder Guds ord förlåtelse, rening
och ny kraft, 1.Joh.1:7-2:2, jfr Hos.
14:5-7.
5. Skriften talar även om att människan kan fresta Gud. Redan i G.T.
ljuder den starka varningen: • I skolen
icke fresta Herren, eder Gud., 5.Mos.
6:16. Att fresta Gud är att pröva
hans tålamod med synden, hans förmåga att märka och iakttaga synden,
hans vilja att straffa eller döma den.
Man kan även fresta Gud genom
knorrande emot hans ledning eller
förakt för hans nådegåvor. Se 4.Mos.
14:2 ff., jfr Hebr.3:8 ff.; Ps.95:8-9;
Matt,4:6-7; Apg.5:9; 15:10; 1.Kor.
10:9 etc. Se för övrigt: Fresta Gud.
Frestelse

Vem frestar
Djävulen, 1.Mos.3:1-5; 1.Krön.
21:1; Matt,4:1 ff.; 1.Tess.3:5. Ogudaktiga, Ords.l:lO; 7:7 f.; 16:29. Den
egna begärelsen, Jak.1:14.
Vad kan orsaka frestelse
Rikedom, Ords.28:20; 1.Tim.6:9.
Världens ära och härlighet, 4.Mos.
22:17; Ords.30:9; Matt,4:8 f. Fattigdom, Ords.30:9; Matt.4:2 f.
I frestelsen prövas
Tron, Jak.l:2-3.
Gud
Frestar icke någon, Jak.1:13. Tilllåter icke att den troende blir frestad
över sin förmåga, 1.Kor.l0:13.
Kristus
Frestades av Satan, Mark.l:13.
Var frestad i allting, Hebr,4:15. Motstod frestelsen med Guds ord, Matt.
4:4,7,10. Har medlidande med dem
som frestas, Hebr,4:15. Hjälper dem,
Hebr.2:18. Beder för dem, Luk.22:31,
32; Joh.17:15.
Den troende skall
Vara på vakt mot frestelsen, Matt.
26:41; GaI.6:1; 1.Pet.5:8. Bedja om
att icke bli ledd in i frestelse, Matt.
6:13. Motstå frestaren med tron, Ef.
6:16; 1.Pet.5:9. Icke vara orsak till
andras frestelse, Rom.14:13. Hjälpa
den som fallit i frestelse, Ga1.6: 1.
Undfly frestelsen, Ords,4:14,15.
Exempel:
Eva, 1.Mos.3:1-5. Josef, LMos.
39:7. Bileam, 4.Mos.22:16 f. Akan,
Jos.7:20 f. David, 2.Sam.11:2. Galaterna, Ga1.4: 14.

FRI

Se även: Frigöra, frikänna, lösa, frigiva, lösgiva, lösköpa, förlossning,
försoning, fängelse, nåd, frälsning.
-fri

felfri 2.Mos.12:5; 3.Mos.1:10
skattefri 1.Sam.17:25
FRI

l) (Iäre~,

j

JQ

uttorka, bli uttorkad; här övers. vara
fri ifrån vatten. Jfr övers .• sina bort.
tidigare i samma vers liksom också i
t,ex. Jes.19:5-6.
2) utf. ord.
Job 19:26 ordagrant: skall jag från
mitt kött skåda Gud; jfr gamla sv.
övers.: .Och jag skall sedan med
desso mine hud omklädd warda; och
skall i mitt kött få se Gud •. Jes.29:18
ordagrant: ifrån dunkel och mörker
skola de blindas ögon se.
3) nii~ö, il 8 .a
vanl. nif. vara ren, oskyldig el.
ostrafflig; här övers. vara fri, döma
fri. Jfr 1.Mos.24:41, övers. vara löst.
Se: Döma 10.
4) nii~i, '

P)

ren, oSkyldig, ostrafflig; av: näI!:ä,
se 3. Jfr Jer.26:15, övers. oskyldig.
5) tlåpsi, 'rq ~ Q
fri (i motsats till fånge el. slav); av:
l,1äpas, se 10.
6) jiqö', X ~ ;

gå ut, gå bort; här mestadels öven.
givas fri; Dom.16:20 göra sig fri; 1.
Sam.14:41 gå fri; Dan.10:20 vara fri.
Se: Betala 8, Falla 14, Fly 13.
7) päqö, il ~ ~
lösköpa, lösa, friköpa, frigiva, befria,
rädda, släppa fri; I!:al i 1.Sam.14:45,
övers. köpa fri; hif. i 2.Mos.21 :8,
övers. låta köpas fri. Jfr övers. förlossa, t.ex. 2.Sam,4:9; Ps.71:23; Jes.
29:22. Se: Befria 7, Friköpa 1.
8) sölatl, il:;> ~
sträcka el. räcka ut; skicka el. sända
ut; här pi. driva ut el. bort; släppa
el. giva fri; i Job 39:6 övers. göra sig
fri ifrån. Jes.32:20 ordagrant: I som
släppen oxens och åsnans fot fri. Beträffande Hes,44:20, se Fiendehövding. Jfr pi. i 2.Sam.3:24, övers. låta
gå. Se: Bud 8, Budskap 1, Driva 3,
Egga 3.
9) I 1.Mos.2:16; 2.Sam.3:24 hänger
övers. .fritt äta», .fritt draga sina
färde. samman med att resp. verb i
grundtexten är förstärkta med en infinitiv. Jfr Bitter 6, Bitterligen 4.
10) [tzapa$J, tO ~ Q

övers. (offergåvor) efter sin fria vilja.
Se: Frivillig 1.
16) [nedab], ,
aram. ,; h~br. näJab, se Frivillig 2;
driva, förmå, mana,-egga, sporra (om
hjärtat el. sinnet som manar till frivillig gåva el. gärning). Det aram.
verbet förekommer endast i hithp.
med betydelsen: mana el. sporra sig
själv att göra el. giva något, giva
självmant; övers. giva av fritt beslut.
Jfr Esr. 7: 13, övers. vara villig. Se:
Frivillig 3.
17) <äza~, j l ~
övergiva, lämna; släppa lös; här övers.
giva fritt lopp. Se: Akta 45, Avstå 6,
Bekymra 7.
18) beli-, l' '? ~
neg. icke, utan; här övers. fri ifrån.

j., )

19)'en,1'~

st. cstr. av 'ajin, icke-existens; det finnes icke. Ps.73:4 ordagrant: det finnes
icke vedermödor för dem.
20) [pälas], D 2~
pi. se till att något är rätt el. jämnt,
jämna, bana. PS.78:50 ordagrant: han
banade en väg för sin vrede. Se:
Akta 10.
21) 'öb ar, 1 j )l
gå öve-r el. fÖrbi; här övers. bliva fri.
Se: Avvända 5, Driva 41.
22) pä!atl, il D~
öppna; här pi. i betydelsen: lösa, befria, giva fri. Se: Befria 8, Frigiva 2.
23) [mälat], tl ';> /.:)
pi. rädda, befria~ här nif. bli räddad;
övers. gå fri. Se: Fly 14, Flykting 2,
Fred 8.
24) täher, 1 i]~
vara ren (i kultisk el. etisk mening),
vara oskyldig; här övers. vara fri. Jfr
4.Mos.19:19, övers. bliva ren.
25) lo', X' 'I
neg. icke. Jes.33:1 ordagrant: och du
[är] icke fördärvad.
26) #irja~,

pJ ~

vara rättfärdig el. oskyldig; här hif.
förklara rättfärdig el. oskyldig, frikänna; övers. döma fri. J fr hif. i l.
Kon.8:32, övers. skaffa rätt.
27) rurj, ., 11
ströva fritt omkring; här övers. göra
sig fri. Jfr Hos.ll: 12, övers. vara
trolös.
28) bära~,

l J

~

falla på knä; pi. berek, prisa, välsigna; i Job 2:9 eufemism för motsatsen: förbanna; övers. tala fritt ut
om. Jfr pi. i 1.Kon.21:lO, övers. tala
förgripligt mot; Job 1:5 tala förgripligt om. Se: Avsked l, Falla 47.
29) nuatl, l] 1 )
vila, sätta el. lägga sig; hif. låta vila,
lämna i fred; här hof. part. något
som är lämnat i fred, något som är
fritt el. ledigt; övers. den plats som
blev fri, den fria platsen. Se: Falla 9,
Fred 9.

34) apolyö, &11 o A (j w
lösa från (sig), skilja ifrån sig; släppa,
lösgiva, befria, frigiva; i Luk.13:12
pass. vara löst från; övers. vara fri
från; av: prep. apa, från, och lyö,
lösa. Jfr Matt. l : 19, övers. skilja sig
från; 27:15 giva lös. Se: Frigiva 4.
35) parresia, 1T ap p n o l a
fritt el. öppet tal; frimodighet. I Apg.
2:29 står meta parresias, övers.
» fritt» , på övriga ställen • med frimodighet., t.ex. Apg.4:31. Se: Fast
53, Frimodig 6, Frimodighet 6.
36) eleutheroö, EA e: u e e: p 6 w
göra fri, befria; av: eleutheros, se 33.
Se: Frigöra 1.
37) Joh.l0:18 ordagrant: av mig själv,
övers. av fri vilja.
38) apallassö, 0.11 a A A Ii o o w
avlägsna; befria, förlossa, göra fri;
av: prep. apa, från, och allässö, förvandla. Jfr pass. i Luk.12:58, övers.
bliva förlikt; Apg.19:12 vika ifrån.
39) utf. ord.
40) amerimnos, &~ Ep l Il v o <;
utan omsorg el. bekymmer; här övers.
fri ifrån omsorger. Se: Bekymmer 8.
41) eleutheria, EA e: u e e: p 1: a
frihet; av: eleutheros, se 33. GaL5:1
ordagrant: Till frihet har Kristus frigjort oss. Se: Frihet 6.
42) FiL2:3 ordagrant: [så att] intet
[sker] av genstridighet eller av fåfänglig ära.
43) chöris, X wp 1: <;
prep. med gen. utan; övers. fri ifrån.
44) aphiltirgyros, &<P l A lip y up 0<;
icke penningkär; neg. av philärgyros,
penningkär, Luk.16:14; 2.Tim.3:2.
45) hekousios, t; K o (j o l o <;
frivillig; i Filem.v.14 kata hekousion
= hekousiös, se 46, övers. av fri vilja.
Jfr hek6n, i Rom.8:20 övers. av eget
val; l.Kor.9: 17 av egen drift.
46) hekousiös, ~ K o U o f w <;
adv. frivilligt, av fri vilja; av: hekousios, se 45. Jfr Hebr.1O:26, övers.
med berått mod.
47) aditikritos, & ol 6. K P l T o <;
som icke gör åtskillnad, opartisk; som
är fri ifrån strider el. tvivel; av: neg.
a- och diakrinö (se Dom 24, Döma
19), i med. strida, tvista; tveka, tvivla.
48) anypokritos, &v U 11 6 K P l T o ~
oförställd, oskrymtad; här övers. fri
ifrån skrymtan; av: neg. an- och hypokrinomai, förställa sig, låtsa. Jfr Rom.
12:9, övers. utan skrymtan; 2.Kor.
6:6 oskrymtad.

FRESTELSE
1 inled oss icke i f.
Matt. 6:13
26 :41
1 att I icke mån komma i f.
Mark. 14:38
1 I icke mån komma i f.
1 slutat med alla sina f.r
Luk. 4:13
1 i f.ns stund avfalla de
8:13
1 inled oss icke i f.
11:4
1 att I icke mån komma i f.
22:40
1 att I icke mån komma i f.
22:46
1 Inga andra f.r hava mött 1. Kor. 10:13
1 innebära en f. för eder
Gal. 4:14
1 råka in i f.r och snaror 1. Tim. 6:9
1 förbittrade mig på f.ns dag Hebr. 3:8
1 när I kommen i f.r
Jak. 1:2
1 s. är ståndaktig i f.n
1:12
1:13
1 från Gud s. hs f.kommer

göra fri, frigiva; endast i 3.Mos.19:20,
pu. övers. vara fri. Jfr 5.
11) su~, j 1 tO
vända om, vända tillbaka; här övers.
vara fri. Se: Avvända 2, Begynna 13,
Betala 4, Driva 14, Falla 22.
12) 5.Mos.18:6 ordagrant: han må
komma i allt sin själs begär (be!ål'awwa! napso).
13) säpat, tl ~ ~
döma, skipa rätt; skaffa rätt; här
övers. döma fri. Se: Dom 8, Domare
2, Döma 2.
14) pätar, 1 tl El
grundbet. klyva, spränga, öppna;
släppa fri el. lös; i 2.Krön.23:8 övers.
låta vara fri; i 1.Krön.9:33 part. pass.
frisläppt, lösgiven; ledig, fri. Jfr Ords.
17:14, övers. släppa lös; 1.Sam.19:10
vika undan.
15) ne4ö~ö, il ~ 11
fri vilja, frivillighet; frivilligt offer,
frivillig gåva; av: nädab, se 16. I 2.
Krön.35:8 står IinQä~-ä (prep. le, för,
åt, till, och neQä~ä), av frivillighet;

aram. = hebr. päraI!:; klyva, spränga,
krossa, bryta sönder; rycka undan,
befria. Jfr päraI!: i 1.Mos.27:40, övers.
riva; Ps.136:24 rycka.
31) Dan.11:30 ordagrant: och han
skall handla (verka); övers. giva den
(= sin vrede) fritt lopp.
32) gö' al, ';> t) ~
befria, återlösa, friköpa; här övers.
köpa fri. Se: Börda (verb).
33) eleutheros, EAe: (j e e: p 0<;
ego en som kan gå vart han vill; fri
(1 motsats till fånge el. slav); av:
eleuthö = erchomai, gå.

FRI
9 må du Ut äta
1. Mos. 2:16
1 att marken var f. ifrån vatten
8:13
3 f. ifrån denna din ed till mig
24:8
4 vara f. ifrån eden till mig
24:41
2 I skolen Ut få draga omkring 42:34
2. Mos. 21:2
5 skall han givas f.
6 skall han givas f. allena
21:3
6 så skall hs hustru givas f.
21:3
6 allenast mannen skall givas f. 21:4
5 att jag icke vill givas f.
21:5
6 så skall hon icke givas f.
21:7
21:7
6 ss. trälarna givas f.a
21:8
7 så låte han henne köpas f.
21:11
6 skall hon givas f. utan lösen
3 den s. slog hm vara f. ifrån
21:19
21:26
5 så släppe han den skadade f.
5 släppe han den skadade f.
21:27
21:28
4 oxens ägare f. ifrån straff
8 släppa levande fågeln f. 3. Mos. 14:7
14:19
2 bliver f. ifrån sin orenhet
14:5:i
8 släppa den levande fågeln f.
16:10
8 må Släppas f. ut till Asasel
10 eftersom hon icke var f.
19:20
6 skall du giva honom f.
25:41
6 skall han på jubelåret givas f. 25:54
3 f. ifrån missgärning
4. Mos. 5:31
11 vara f. ifrån att tjäna
8:25
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FRESTELSE

1) peirasmos, 11 e: l p a o ~ 6 <;
prov, prövning; frestelse; av: peirazö,
se Fresta 3. Jfr övers. prövning, t.ex.
Luk.22:28; 1.Pet,4:12.

30) pera~,

P J~

Fri_Frid
5 sjunde året släppa f. 5. Mos.15:12
5 släpper hm f. ur din tjänst
15:13
5 släppa din tjänare f.
15:18
12 stå hm f.tt att komma
18:6
4 Han skall vara f. ett år
24:5
4 likväl vara f.a ifrån den ed Jos. 2:17
4 äro vi f.a ifrån den ed
2:20
6 Jag gör mig väl f.
Dom. 16:20
6 och folket gick f.tt
1. Sam. 14:41
7 folket köpte Jonatan f.
14:45
13 må han döma mig f.
24:16
9 f.tt kunde draga sina 2.Sam. 3:24
13 f. ifrån hs fienders hand
18:19
13 H. i dag har dömt dig f.
18:31
8 vill jag giva dig f.
1. Kon. 20:34
8 (Ahab) gav honom f.
20:34
14 f.a ifrån tjänstgöring 1. Krön. 9:33
14 f. ifrån tjänatgöring
2. Krön. 23:8
15 efter sin f.a vilja offergåvor 35:8
16 av f.tt beslut givit åt
Esr. 7:15
28 Tala f.tt ut om Gud
Job 2:9
5 trälen har där blivit f.
3:19
5:1
2 Ropa f.tt, vem finnes
7 f. ur våldsverkares hand
6:23
3 (Gud) icke skall döma mig f.
9:28
17 Jag vill giva f.tt lopp åt klagan 10:1
2 f. ifrån mitt kött skåda Gud
19:26
4 räddar ock'den s.ej är f.
22:30
18 och f. ifrån överträdelse
33:9
8" f.a ifrån födslovåndan
39:6
3 varder f. ifrån överträdelse Ps.19:14
19 f.a ifrån vedermödor äro de 73:4
20 Han gav f.tt lopp åt sin vrede 78:50
21 ha händer blevo f.a
81:7
22 folkens behärskare gav hm f. 105:20
23 rättfärdigas avkomma f. Ords. 11:21
24 jag är f. ifrån synd
20:9
2 varda f.a ifrån dunkel
Jes. 29:18
8 och åsnor Ut ströva omkring 32:20
25 själv gått f. ifrån fördärvet
33:1
26 s. dömer mig f. är nära
50:8
5 given de förtryckta f.a
58:6
27 Vi hava gjort oss f.a
Jer. 2:31
3 Jag går f.ifrån straff
2:35
5 träl och sin trälinna f.a
34:9
34:10
5 sin träl och sin trälinna f.a
5 trälinnor s.de släppt f.a
34:11
5 släppa hm f. ur din tjänst
34:14
34:16
5 dem s. I haden släppt f.a
8 skall giva själarna f.a
Hes. 13:20
24 icke mer bliva f. ifrån orenhet 24:13
29 den plats s. blev f.
41:9
29 lågo utåt den f.a platsen
41:11
29 den f.a platsen var 5 alnar
41:11
8 låta håret växa f.tt
44:20
30 f. ifrån dina synder
Dan. 4:24
6 när jag är f. ifrån hm
10:20
31 giva (vreden) f.tt lopp
11:30
32 köpa dem f.a ifrån döden Hos. 13:14
8 släppa dina fångar f.a
Sak. 9:11
23 de gå f.a, huru de än
Mal. 3:15
33 äro då sönerna f.a
Matt. 17:26
34 tjänarens herre .• gav hm f.
18:27
34 f. från din sjukdom
Luk. 13:12
35 får (J.) tala f.tt
Joh. 7:26
36 sanningen skall göra eder f.a 8:32
33 I skolen bliva f.a
8:33
36 Om nu Sonen gör eder f.a
8:36
33 så bliven I verkligen f.a
8:36
37 jag giver det av f. vilja
10:18
35 jag kan väl Ut säga
Apg. 2:29
39 gick (Saulus) f.tt ut och in
9:28
36 när I nu haven gjorts f.a Rom. 6:18
33 f.a ifrån rättfärdighetens tjänat 6:20
36 då I haven gjorts f.a ifrån synd. 6:22
33 om mannen dör, då är hon f.
7:3
36 gjort mig f. ifrån syndens
8:2
33 om du kan bliva f.
1.Kor. 7:21
33 den f.e •. en K.livegne
7:22
40 att Ivoren f.a ifrån omsorger 7:32
33 står henne f.tt att gifta sig
7:39
33 Är jag icke f.
9:1
33 fastän jag är f. och oberoende 9:19
33 vare sig vi äro trälar eller f.a 12:13
33 här är icke träl eller f.
Gal. 3:28
33 en (son) med sin f.a hustru
4:22
33 f.a hustruns son i kraft av
4:23
33 Jerus. därovan, det är f.tt
4:26
33 icke ärva med den f.a hustruns 4:30
33 barn •• av den f.a hustrun
4:31
41 att vi skola vara f.a
5:1
33 vare sig han är träl eller f. Ef. 6:8
42 f.a Ifrån genstridighet
Fil. 2:3
33 om ngn är träl eller f.
Kol. 3:11
43 f.a ifrån vrede •• upplyfta I.Tim. 2:8
44 f.ifrån penningbegär
3:3
45 göras av f. vilja
Filem. v.14
38 göra alla dem f.a
Hebr. 2:15
44 f.a ifrån penningbegär
13:5
33 I ären ju f.a
1. Pet. 2116
46 icke av tvi:ng, utan av f. vilja
5:2
47 f.ifrån tvivel
Jak. 3:17
48 f. ifr ån skrymtan
3:17
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33 både trälar och f.a, dolde Upp. 6:15
33 både f.a och trälar .. ett märke 13:16
33 kött av alla, både f.a och
19:18
FRIA

1) ~4alf,

iJ J

~

vara rättfärdig el. oskyldig; här hif.
förklara rättfärdig el. oskyldig; övers.
fria. Se: Fri 26.
2) [nä~all, '7 ~ 4
hif. rycka undan, rädda, befria. Se:
Befria 4, Fly 4.
3) dikai6o, ol K et l 6 w
förklara el. döma rättfärdig, frikänna,
fria; av: dfkaios, rättfärdig. Se: Döma
18.
FRIA
1 f.den oskyldige
5. Mos. 25:1
2 (Josua) f.de dem
Jos. 9:26
l Den s. f.r den skyldige Ords. 17:15
3 f.d ifrån allt det varifrån I
3 icke .• kunden bliva f.de
Apg. 13:39
3 den s. är död, är f.d
Rom. 6:7

ff.; Jer.29:11 ff.; 33:6 ff.; Hagg.2:10;
Sak.6:12,13. I det messianska fridsriket skall folken icke mer lära sig
att strida, Mika 4:1-4. Allt detta skall
ske på grund av den kommande Messias. Hans namn skall vara Fridsfurste, Jes.9:6; jfr Mika 5:1-4; Sak.
9:9-10.
Shalom är i G.T. en sammanfattning av den eskatologiska frälsningstidens tillstånd, lösenordet för paradistillståndets återvändande (Jes.ll:1 ff.;
Hos.2:20 ff.; Am.9:13 ff.), då det nya
förbundets välsignelser strömmar över
Guds folk, så att allt läkes och på
nytt blir helt (oskadat). Då har skapelsens »mycket gott», I.Mos.l:31,
åter blivit en verklighet. (Jfr Upp.
kap.21-22). Shalom är alltså ett sammanfattande uttryck för fridstillståndet - den nya skapelsens normaltillstånd.
N.T.

- Jesus lovade lärjungarna sin frid,
Joh.14:27. (Frid betyder" här sakligt
sett detsamma som frälsning, och
skall alltså icke tolkas endast som
själsfrid.) Inga yttre omständigheter
kan beröva den troende denna frid,
icke ens de största trångmål, J oh.16:
33; Rom.8:35-39. Det gör däremot
den egna synden, i form av olydnad,
gensträvighet eller direkta brott mot
Guds bud och vilja. Men genom
uppgörelse återvänder friden, jfr J es.
48:22. Även genom otro mot Herrens
löften kan en kristen förlora sin
hjärtefrid, så att han låter sig gripas
av bekymmer och liknande. Lägger
han däremot fram allt detta inför
Gud i bön och åkallan, kommer han
på nytt att få erfara »Guds frid, som
övergår allt förstånd-, FiI.4:7.
Kristendomen skänker alltså frid
från Gud genom Jesus Kristus. Den
blir frid med Gud i ett gott samvete
för den, som tror på Fridsfursten.
Konsekvensen av detta blir även frid
med människor. Levande kristendom
är en mäktig fridsskapande kraft.
N.T. räknar icke med någon varaktig politisk fred i världen men däremot med krig in i ändens tid, Matt.
24:6; Upp.12:17; 13:7; 16:14; 19:19
etc. Först sedan en ny himmel och en
ny jord skapats, skall allt andas frid,
Upp.21:1-4. G.T.s profetia om att
friden skall bliva utan ände över
Davids tron, Je8.9:7, skall därför gå
i uppfyllelse först på den nya jorden,
.där rättfärdighet bor_, 2.Pet.3:13.
Frid är alltså i överensstämmelse med
G.T.s språkbruk resultatet av den eskatologiska frälsningen i dess totalitet,
sådan Jesus, som löftenas fullbordan,
realiserar den.

Att äga shalom är icke endast att
ha frid enligt vår uppfattning av
ordet utan även att befinna sig väl,
vara hel, dvs. oskadd, sund. Judarnas
hälsningsönskan: .Frid vare med dig.
och .Gå i frid», hade därför ursprungligen en mycket rik innebörd.
Frid blev i likhet med andra goda
ting satt i relation till Gud. Gud skänker frid i sitt förbund. Frid är det
harmoniska tillstånd, som råder i Israel, när gudsgemenskapen är intakt
och när Herrens välsignelser tillflyter
folket med rättfärdighet och frälsning
från all nöd i löfteslandet. Särskilt
klart utformad är fridstanken i Ps.
85:9-14. Frid för såväl den enskilde
som för folket berodde på att Guds
bud beaktades, Jes.48:18; 3.Mos.26:
3-6. Jfr 5.Mos.28, som behandlar
välsignelsen och förbannelsen. Profeterna ser all ofärd i landet som en
frukt av folkets olydnad och gensträvighet emot Gud, Jes.48:22; 59:8; Jer.
6:13,14; 8:14,15; 16:5; Sak.8:9,10.
Ända från Mika ben Jimla till Hesekiel pågår i Israel en väldig strid
mellan de äkta profeterna och de
falska lyckoprofeterna, vilka bortsåg
från folkets synder och förkunnade
»frid. - huvudsakligen i politiskt hänseende. För den äkta profetian hade
friden sin förutsättning i rättfärdighet
(~eQä~ä), Jes.48:18; 54:13; 60:17; 32:
17. För ett avfälligt, olydigt folk
finns ingen frid.
All denna folkets olydnad kunde
leda till resignation inför problemet.
• Krig har sin tid, och fred har sin
tid», Pred.3:8. Men genom profetian
växer också ett framtidshopp fram.
Ett nytt förbund med Gud skall komma, ett frids förbund, som icke skall
vackla, Jes.54:10 ff.; Hes.34:25 ff.;
37:26. Den kommande Herrens Tjänare (Ebed-JHWH) skall genom sitt
lidande och sin död taga syndastraffet
på sig • för att vi skulle få frid.
(grt. ordagrant: vår frids straff el.
tuktan var på honom), Jes.53:5. Detta
fridsförbund medför bl.a. att Israel
icke mer skall vara ett offer för
folken utan bo i trygghet, Jes.57:17

I N.T. ses Jesus som uppfyllelsen
av G.T.s framtidshopp. Vid hans födelse sjöng änglarna: .Frid på jorden., Luk.2:14. När han inför sitt
lidande och sin död tågade in i J erusalem i överensstämmelse med profetian, Sak.9:9-10, sjöng lärjungaskaran: .Frid vare i himmelen., Luk.
19:38.
Allt ifrån fallets dag hade människan levat på krigsfot med Gud.
»Köttets sinne är nämligen fiendskap
mot Gud», Rom.8:7. För att det
skulle bli frid mellan Gud och människan, måste Gud själv taga initiativet. Detta gjorde han, då han sände
sin Son, han som .är vår frid., Ef.
2:14. Genom Jesu försoningsdöd för
våra synder slöt Gud förlikning med
den fallna människan. Denna förlikning gäller alla och' erbjudes därför
alla genom Herrens ord och sändebud, 2.Kor.5:18-20. Det är ett fridsförbund, som redan profeterna såg
fram emot och hoppades på, och
som också river ned gamla förbundets
skiljemur mellan judar och hedningar,
Ef.2:14--18.
Budskapet om det stora, som skedde
här, kallas därför fridens evangelium,
Ef.6:15; Apg.l0:36; Ef.2:17, och den
Gud, som står bakom, kallas fridens
Gud, Rom.16:20 etc. Detta evangelium skall tjäna till frid för den som
icke stöter det ifrån sig, Luk.19:42.
Den som tror på Kristus och därmed
är rättfärdiggjord, t,ar frid med Gud,
Rom.5:1, jfr 2.Kor.5:21. Guds vrede
vilar icke längre över honom. Han
står i Guds nåd och äger den helige
Andes gåva, Rom.5:2-5.
Den helige Ande bär frukt i den
troendes liv, och en av Andens frukter är frid, GaI.5:22. Den fridens
atmosfär, som en levande kristen
genom sitt förhållande till Gud har
kommit in i, skall han även få förmedla till sin omgivning.• Saliga äro
de fridsamma (grt. de fridsstiftande),
ty de skola kallas Guds barn., Matt.
5:9. Även om andekampen om Jesu
person skall uppväcka söndring såväl
i familjelivet, Matt.l0:34--35, som för
övrigt människor emellan, förmanas
de kristna att om möjligt hålla frid
med alla människor, Rom.12:18;
Hebr.12:14. De troende skall söka
friden och trakta därefter, I.Pet.3:11.
Detta gäller icke minst de troendes
inbördes förhållande, 2.Kor.13:11;
Ef.4:3; l.Tess.5:13; 2.Tim.2:22.
Friden som en Andens frukt har
även med den enskildes hjärteliv att
göra. Frid är ej endast ett tillstånd
i förhållande till Gud och människor
utan en salig erfarenhet i människans
konkreta livsförhållande. Den skänker ett gott samvete, Luk.7:50; 8:48.

Gud
Är fridens Gud, Rom.15:33; l.
Kor.14:33; 2.Kor.13:11; I.Tess.5:23.
Talar frid tiIl sitt folk, Ps.85:9. TiIlsäger dem sin frid, Jes.57:19. För
dem åstad i frid, Jes.55:12.
Kristus
Är Fridsfursten, Jes.9:6. Är vår
frid, Ef.2:14. Bragte frid genom sin
försoning, Kol.1:20; Ef.2:14--15. Jfr
Jes.53:5. Leder in på fridens väg,
Luk.l:79. Ger frid, Joh.14:27; 16:33.
Frid förkunnas
Genom Kristus, Apg.l0:36. Av
Herrens tjänare, Jes.52:7; Rom.l0:15.
Av änglar, Luk.2:14.
Evangelium är ett budskap om
frid, Apg.IO:36; Ef.6:15.
Kommer av
Tro, Rom.15:13. Förlikning med
Gud, Job 22:21; Jes.27:5. Kärlek !iII
Herrens lag, Ps.119:165. Andens Sinne, Rom.8:6. Herrens förbund, Jes.
54:10; Hes.34:25; MaI.2:5.
Har lovats
Den ödmjuke, Ps.37:1l. Den som
omvänder sig, Jes.57:15,19. Den som
förtröstar på Gud, Jes.26:3. Den som
aktar på Herrens bud, Jes.48:18.
Guds folk, Jes.66:12. Folken, Sak.
9: 10. Alla som är i Kristus, LPet.
5:14, jfr PS.72:3,7.
De troende
Har frid med Gud, Rom.5:l. Frid
i Kristus, Joh.16:33. Välsignas med
frid, Ps.29: 11; 128:6. TiIlsäges frid,
PS.122:7-8. Bevaras i frid, Jes.26:3;
FiI.4:7. Behärskas av frid, KoI.3:l5.
önskar varandra frid, I.Kor.l:3; Gal.
6:16; Fil.1:2.
De troendes frid
Är stor, Jes.54:13, jfr Ps.72:7.
Övergår allt förstånd, FiI.4:7. Ger
frimodighet i trångmål, Joh.14:27.
Förblir efter döden, Jes.57:2.
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FRID

Se även: Fridsfurste, fridsförbund,
ro, stillhet, from, frukt, Gud, Kristus,
korset, blod, hjärta.
Frid, fred

Ordet frid (fred), hebr. sälom, (utt.
shaI6m), grek. eirene, förekommer
ofta både i G.T. och i N.T. och är ett
av Skriftens huvudbegrepp. Den svenska kyrkobibeln använder ordet fred
för att beteckna det tillstånd, som
utgör motsatsen till krig. Se: Fred.
G.T.

Guds frid

Frid-Fridfurste
De ogudaktiga

6) sälem, IJ ';> lO

lugn, stilla; säker, trygg; av: sä'an,
vara lugn el. stilla; vara säker el.
trygg; i Job 21:23 tillsammans med
sälew, se Fredlig 3, därav övers. i
allsköns frid och ro. Ordet sal'anän
är liktydigt med sa'anän, som ofta är
övers. säker, t.ex. Jes.33:20; Am.6:lo

1 vill jag tillsäga dig f.
122:8
125:5
1 F. vare över Israel
128:6
1 F. över Israel
147:14
1 Ran skaffar dina gränser f.
Ords. 3:2
1 f. skola de bereda dig
12:20
1 s. stifta f .. de undfå glädje
1 f.en utan ände över Davids. Jes. 9:7
1 bast i sitt sinne bevarar du i f. 26:3
1 if.; ty på dig förtröstar han
26:3
26:12
1 H•• du skall skaffa f. åt oss
32:17
1 rättfärdighetens frukt vara f.
39:8
1 F. och tryggbet skola råda
1 Då skulle f. tillflyta dig
48:18
1 de ogudaktiga få ingen f.
48:22
1 när lian kommer •• förkunna f. 52:7
53:5
1 för att vi skulle få f.
1 stor f. skola dina barn då hava 54:13
55:12
1 if. skolen I föras åstad

1 och går då in i f.en
57:2
57:19
1 F. över dem s. äro fjärran
57:19
1 och f.över dem s.äro nära
57 :21
1 ogudaktiga hava ingen f.
1 F .ens väg känna de icke
59:8
1 jag vill sätta f. till din överhet 60:17
1 Se. jag vill låta L komma
66:12
Jer. 8:15
1 Vi bida efter f.
14:13
1 en varaktig f. skall jag giva
14:19
1 Vi bida efter f.
16:5
1 tagit bort min f. ifrån detta
1 f.ens tankar och icke ofärdens 29:11
1 jag skall låta dem skåda f.
33:6
34:5
1 i f. skall du dö
Klag. 3 :17
1 (H.) tog bort min f.
2 Mycken f. vare med eder Dan. 3 :31
2 Mycken f. vare med eder
6:25
1 f. vare med dig (Daniel)
10:19
1 hans s.förkunnar f.
Nah. 1:15
Ragg. 2:10
1 skall jag låta f.en råda
1 f.ens rådslag skola vara Sak. 6:13
8:12
1 nu skall f.en skaffa utsäde
8:19
l älsken sanning och f.
9:10
1 (H.) skall tala f. till folken
l och däri var liv och f.
Mal. 2:5
7 må den f. I tillönsken
Matt. 10:13
7 den f. I tillönsken det vända
10:13
7 för att sända f.på jorden
10:34
7 icke kommit att sända f.
10:34
7 Gå i f. och var botad
Mark. 5:34
9:50
9 hållen f. inbördes
7 våra fötter in på f.ens väg Luk. 1:79
7 och f. på jorden
2:14
7 din tjänare fara hädan i f.
2:29
7:50
7 (J.:) Gå i f.
7 Gå i f.
8:48
7 F. vare över detta hus
10:5
7 Om ngn finnes, s.är f.värd
10:6
7 den f. I tillönsken vila över hm 10:6
7 kommit att skaffa f. på jorden 12:51
7 F. vare i him. och ära i höjden 19:38
7 insett •. vad din f. tillhör
19:42
7 F. vare med eder
24:36
Joh. 14:27
7 F . lämnar jag efter mig
7 min f. giver jag eder
14:27
16:33
7 I skolen hava f. i mig
20:19
7 F. vare med eder
7 F. vare med eder
20:21
7 F. vare med eder
20:26
7 Så hade nu församlingen f. Apg. 9:31
7 det glada budskapet om f.
10:36
7 fingo de i f. fara ifrån bröderna 15:33
7 Gån •• eder väg i f.
16:36
24:3
7 gm dig åtnjuta mycken f.
7 Nåd .. och f. ifrån Gud
Rom. 1:7
2:10
7 härlighet ocb ära och f.
7 och f .ens väg känna de icke
3 :17
7 f.med Gud gm vår H. JK.
5:1
7 men A. sinne är liv ocb f.
8:6
9 Hållen f. med· alla människor
12:18
14:17
7 Guds rike består •• i f.
14:19
7 fara efter det s.länder till f.
7 Gud uppfylle eder med .. f.
15:13
7 F .ens Gud vare med eder alla 15:33
7 f.ens Gud skall snart låta
16:20
7 Nåd vare med eder och f.l. Kor. 1:3
7 kallat oss till att leva i f.
7:15
7 icke oordningens Gud, utan f.ens14:33
16:11
7 Hjälpen hm till vägs i f.
2. Kor. 1:2
7 och f. ifrån Gud
9 hållen f.
13:11
7 skall f.ens Gud vara med eder 13:11
7 Nåd vare med eder och f. Gal. 1:3
7 A.frukt åter är kärlek, glädje, f. 5:22
6:16
7 över dem f. och barmhärtighet
7 Nåd vare med eder och f. Ef. 1:2
2:14
7 Ty han (K.) är vår f.
7 en enda mska och så bereda f.
2:15
7 om f. för eder. il. voren fjärran 2:17
2:17
7 och f. för dem s. voro nära
7 bevara A. enhet gm f.ens band
4:3
6:15
7 s. f.ens evangelium giver
6 :23
7 F. vare med bröderna
7 f. ifrån Gud, vår Fader
Fil. 1:2
7 Guds f .. s. övergår allt förstånd 4:7
4:9
7 skall f.ens Gud vara med eder
7 Nåd vare med eder och f. Kol. 1:2
8 gm blodet på hs kors berett f.
1 :20
7 låten K.f.regera i edra hjärtan 3:15
7 Nåd ocb f. vare med
1. Tess. 1:1
9 Hållen f. inbördes
5:13
7 f.ens Gud själv helge eder
5:23
7 Nåd vare med eder och f.2.Tess. 1:2
7 f.ens H. give eder sin f. alltid
3 :16
1. Tim. 1:2
7 barmhärtighet och f.
2. Tim. 1:2
7 barmhärtighet och f.
7 f. med dem s •• åkalla H.
2:22
Tit. 1:4
7 Nåd ocb f. ifrån Gud
7 f. ifrån Gud, vår Fader Filem. v.3
7 det är f.ens konung
Hebr. 7:2
7 Faren efter f. med alla
12:14
13:20
7 f.ens Gud s.från de döda
7 Nåd och f. föröke sig
l. Pet. 1:2

FRIDSFURSTE
Titeln Fridsfurste, sar sälom, som
enligt profeten Jesaja tilldelas den
kommande Messias, Jes.9:6, får sin
innebörd dels av den mångsidiga betydelsen av ordet sälom (utt. shalom)
i det hebreiska språket, och dels av
titelns placering i utsagan.
Termen sälom är ett allmänbegrepp
av vid omfattning. Dess innebörd på
de olika ställena i Skriften måste fattas utifrån sammanhanget eller de
ledande tankar, vars sammanfattning
ordet ofta utgör. Ordets grundbetydelse är hälsa, 1.Mos.29:6; 43:27,
28; Dom.19:20; 2.Sam.18:29; 20:9
etc. Det inrymmer även begrepp som
välstånd, framgång, välgång, lycka,
Ps.73:3; Jer.33:9; Jes.4l:3, välfärd i
såväl individuell som social och nationell mening, Jer.38:4, frid, trygghet, ro, vila, Job 21:9; Ps.4:9; Jes.
55:12; Jer.34:5 etc., fredligt förhållande till andra människor eller folk,
i motsats till krig, strid, Jos.9:15; 2.
Sam.17:3; l.Kon.2:5; 5:4; 20:19;
Pred.3:8, vänskap, beseglat genom
förbund eller en följd av detta, Dom.
4:17; l.Kon.5:12; Ob.v.7, jfr termen
»fridsförbund., Jes.54:1O; Hes.34:25;
37:26, ynnest, HV.8:10. Ordet sälom
innefattar även den inre tillfredsställelse, trygghet, harmoni och lycka,
som är en följd av åtnjutandet av
dessa förmåner. Termen får slutligen
även etiska och religiösa dimensioner:
sälom är följden av rätt förhållande
till Gud och hans lagar, Job 22:21 f.;
Ps.4:9; Jes.48:18; 54:10; MaI.2:5.
Begreppet sälom sammanfattar kort
sagt den messianska frälsningens alla
välsignelser på livets olika områden.
Titeln Fridsfurste innefattar följaktligen hela Messias' verk och dess

1461

1462

1463

1464

Har ingen frid, Jes.57:2lo Får ingen
frid, Jes.48:22. Inser icke vad som
tillhör frid, Luk.19:42. Känner icke
fridens väg, Jes.59:8, jfr Rom.3:17.
Frid i människolivet

Bör sökas
Ps.34:13-l5, jfr loPet.3:lO-llo

En frukt av
Messias' (Kristi) herravälde, Jes.
2:4. Förbön för alla människor, L
Tim.2:l-2. Vishet ovanifrån, Jak.3:l7.

När är det frid
När människor håller Guds bud,
3.Mos.26:3-6. När deras vägar behagar Gud, Ords.16:7.

De troende skall
Älska frid, Sak.8:19. önska frid,
Ps.122:6. Trakta efter frid, Ps.34:15;
2.Tim.2:22. Hålla frid, 2.Kor.13:llo
Hålla frid inbördes, Mark.9:50; L
Tess.5:13. Bevara Andens enhet genom fridens band, Ef.4:3. Fara efter
frid med alla, Hebr.12:l4.

De ogudaktiga
Talar icke frid, Ps.35:20. Hatar
frid, PS.120:6. Motsäger sig frid, Ps.
120:7.

Messiasrikets frid
Jes.9:6-7; 11:6-9; Hos.2:l8.
Frid, Ef.l:2
1) Ifrån »Gud. - till hans skapade
varelser. 2) Ifrån »vår Fader» - till
hans barn. 3) Ifrån »Herren» - till
hans tjänare. 4) Ifrån »Jesus. - till
frälsta syndare. 5) Ifrån »Kristus. till hans undersåtar.
Friden, Efesierbrevet
1) Fridens preludium, 1:2. 2) Fridens källa, 2: 14. 3) Fridens instiftare,
2:15.4) Fridens förkunnare, 2:17. 5)
Fridens band, 4:3. 6) Fridens evangelium, 6: 15. 7) Fridens postludium,
6:23.
Kristus och friden, Ef.2:l4-l7
1) Kristus är vår frid, v.14. 2)
Kristus gjorde frid, v .15. 3) Kristus
förkunnade frid, v.17.
Frid
1) Gud beredde frid, Kol.1:20 på Kristi kors. 2) Kristi verk bragte
frid, Jes.53:5 - genom försoningen.
3) Guds ord förkunnar frid, Apg.lO:
36 - i evangeliet. 4) Guds barn äger
frid, Rom.15:13 - i tron.
Frid allestädes, Luk.
1) Frid på jorden, 2:14. 2) Frid i
himmelen, 19:38. 3) Frid i hjärtana,
24:36.
FRID

1) sälom, IJ i ';>10
helt el. oskadat T tillstånd, hälsa; ordning, fred, säkerhet, trygghet; av:
sälem, se 6. Se: Framgång 7, Fred 3.

tf

2) 'Seläm, IJ ~
aram. = hebr. sälom, se 1.

l.?

3) sälew,
~
vara lugn el. stilla; vara säker el.
trygg; här övers. åtnjuta frid. Jfr Job
3:26, övers. få rast. Jfr Fredlig 3.

n

4) rliga', ))
kort tid, ögonblick; tid för vila; vila,
ro. Jfr 2.Mos.33:5, övers. ögonblick;
Esr.9:8 andrum.

5) sal'tinän, l

JIi 7W

vara fullstä~dlg, hel el. oskadad; ha
ett helt och odelat sinne; i Job 22:21
övers. söka frid; Ps.7:5 hålla frid
med. Se: Fred 4.
7) eirenii, E l p ii v n
fred, ordning; frid, hälsa; motsvarar
hebr. sälom, se 1. Se: Fred 14.
8) eiriinopoieö, E l p n v o 1T o l € w
stifta (eg. göra) fred el. frid; övers.
bereda frid; av: eirene, se 7, och
poioo, göra.
9) eiriineuö, E: l p n v E (j w
bringa till fred; i N.T. intransitivt:
leva i fred, hålla fred; övers. hålla
frid; av: eirene, se 7.
FRID
1. Mos. 15:15
1 till dina fäder i f.
1 hava låtit dig fara i f.
26 :29
1 och de foro ifrån hm i f.
26:31
1 att jag kommer i f. tillbaka
28:21
1 I andra mån i f. fara hem
44:17
l Jetro till Mose: Gå i f. 2. Mos. 4:18
18:23
l allt folket .. gå hem i f.
3.Mos.26:6
l skaffa f.i landet
1 H. give dig f.
4. Mos. 6:26
Dom. 6 :23
l F. vare med dig
l Gideon .. kallade det H. är f.
6:24
1 Gån i f.
18:6
19:20
1 F. vare med dig
1 svarade Eli: Gå i L
1. Sam. 1:17
20:42
l till David: Gå i f.
1 F. vare med dig själv
25:6
ILvuemeddillhu
~~
l f. vare med allt vad du har
25:6
l (David~ Far i f. hem igen
25:35
1 vänd tillbaka och gii i f.
29:7
l (Abner) drog bort i f.
2.Sam. 3:21
1 han hade dragit bort i f.

3 :22

1 han drog bort i f.

3 :23

l Konungen sade: Gå i f. ,

15:9

1 vänd tillbaka till staden i f.
15:27
1 allt folket får då f.
17:3
19 :24
l den dag han kom igen if.
1 konungen har kommit hem i f. 19:30
1 med f. fara i dödsriket 1. Kon. 2:6
1 skall H.giva f.till evig tid
2:33
1 må de vända tillbaka hem i L
22:17
1 Far i f.
2. Kon. 5:19
10m blott f.och trygghet få råda 20:19
1 samlas i din grav med f.
22 :20
1 F. vare med dig, f:
1. Krön. 12:18
1 och f. vare med dem s. bistå dig 12:18
22:9
1 f. och ro skall jag låta vila
1 vända tillbaka hem i f. 2. Krön. 18:16
34:28
1 att du får samlas •• med f.
2 följande svar: Frid o.s.v. Esr. 4:17
2 F. vare i allo med kon. Darejaves 5:7
3 förhärjares hyddor åtnjuta f. Job12:6
4 till dödsriket fara de i f.
21 :13
21 :23
5 sitter i allsköns f. och ro
6 sök förlikning och f. med hm
22:21
1 skapar f. i sina himlars höjd
25:2
Ps. 4:9
1 I f. vill jag lägga mig ned
1 i f. skall jag somna in
4:9
7:5
6 den s. höll f. med mig
1 H. skall välsigna sitt folk med f.29:11
34:15
1 sök f.en och trakta därefter
1 det är icke f. s.de tala
35:20
1 ödmjuka .• hugnas av stor f.
37:11
1 huru f.ens man har en framtid 37:37
1 Bergen bäre f. åt folket
72:3
72:7
1 I hs dagar .• stor f.råde
1 han talar f. till sitt folk
85:9
85:11
1 rättfärdighet och f. kyssas
119:165
1 Stor f, äga de s.hava din lag
1 måst bo ibland dem s. hata f. 120:6
1 Jag själv håller f.
120:7
1 Önsken Jerusalem f.
122:6
1 F. vare inom dina murar

122:7

7 söke f.en och trakte därefter
7 F. vare med eder alla
2. Pet.
7 Nåd och f. föröke sig
7 obefläckade och ostraffliga i f.
7 och f. ifrån Gud, Fadern 2. Joh.
7 F. vare med dig (Gajus) 3. Joh.
7 Gå i f.
Jak.
7 kommer aven sådd i f.
7 dem till del s. hålla f.
Jud.
7 f. och kärlek föröke sig
Upp.
7 och f. ifrån hm s. är
7 blev givet att taga f.en bort

3:11
5 :14
1:2
3:14
v.3
v.15
2:16
3:18
3:18
v.2
1:4
6:4

FRIDSAM
1) $älom, IJ i '7 lO
helt el. oskad;t tillstånd; ordning,
fred. Se: Framgång 7, Fred 3, Fredlig 2, Frid 1.
2) sätern, IJ ';> il
vara fullstän·di~, hel el. oskadad; ha
ett helt och odelat sinne; vara fredlig
el. fridsam. Se: Fred 4, Frid 6.
3) eiriinopoios, E t p n v o 1T o 1 6 t;
som stiftar (eg. gör) fred el. frid; av:
eirenopoioo, se Frid 8.
4) eiriinikos, E ~ P nv 1 K 6 t;
som hör till freden el. friden, freds-,
frids-; fredlig, fridsam; av: eirene, se
Frid 7. Jfr låneordet 'irenisk'. Jfr
Fridsfrukt.

FRIDSAM
l till Sihon med f. hälsning 5. Mos. 2:26
20:11
l giver dig ett f.t svar
2. Sam. 20:19
2 Vi äro de f.maste
l dömen rätta och f.ma
Sak. 8:16
1 f.t vandrade (Levi)
Mal. 2:6
Matt. 5:9
3 Saliga äro de f.ma
4 vishet ovanifrån är .. f.
Jak. 3 :17

FRIDSFRUKT
1)

karpos eiriinikos,

•

freds frukt, frids frukt; karpOs, frukt;
eirenikos, se Fridsam 4.
FRIDSFRUKT
1 en f.s.är rättfärdighet

Hebr.12:11

Fridsfunte--Frihet
följder individuellt, socialt, nationellt,
universellt, religiöst och materiellt.
De föregående titlarna i utsagan, Jes.
9:6, anger hans förutsättningar för
denna alltomfattande funktion. Hans
persons upphöjdhet över allt skapat
är uttryckt i namnet Underbar, hans
visdom och insikt i Råd, Rådgivare,
hans makt och kraft för uppdraget i
Väldig Gud eller Hjälte, hans kärleksfulla ställning och försyn till
fromma för hela universum i namnet
Evig Fader eller Evighetens Fader.
Alla dessa egenskaper gör honom till
Fridsfursten, den ende, självskrivne
och fullkomlige Frälsaren för allt
skapat i himmelen och på jorden.
Fridsfursten, Messias, är i sin person och i sin gärning verkligheten
bakom den skuggbild, som Melkisedek, »konungen i Salem., 1.Mos.14:
18, .det är fridens konung», Hebr.
7:2, utgjorde. Han bringar åt universum vad Salomo, _den fridsamme»,
för en kort tid och på ett begränsat,
ofullkomligt sätt förmådde skänka
Israel.
N.T. erbjuder en detaljerad undervisning rörande Kristi person och
gärning som Fridsfursten, med universell (Kol.1:14-20, jfr Upp.21-22),
frälsningshistorisk (Ef.2: 11 f.) samt
individuell (Luk.7:50; Joh.20:19--21)
innebörd.
FRIDSFURSTE
Väldig Gud, Evig fader, F.

Jes.9:6

FRIDSFöR8UND

1) beri! sälom, Cl j ';>~

n' '1

fredsfördrag, fridsförbund; beri!, fördrag, förbund, överenskommelse;
sålom, se Fred 3, Frid 1.

bildade dessa en egen synagoga
Jerusalem.
FRIGöRA

Se även: Frihet, fri, förlossning, försoning, frälsning.
Frigöra

Kristus frigör
För att vi skall vara fria, har Kristus frigjort oss, Ga1.5: 1. Sonen gör
verkligen fri, Joh.8:36.
Sanningen frigör
Sanningen skall göra eder fria,
Joh.8:32.
De troende är frigjorda
Ifrån synden, Rom.6:18,22. Ifrån
syndens och dödens lag, Rom.8:2.
Skapelsen skall bli frigjord
Ifrån sin träldom under förgängelsen, Rom.8:21.
FRIGORA

1) eleuther6ö, ~ A e: u e e: p 6 w
göra fri, befria; av: eleutheros, se Fri
33. Se: Fri 36.
2) I Ko1.2:20 är hela uttrycket »och
så blivit frigjgrda» utan motsvarighet
i grundtexten.
FRIGÖRA
1 skapelsen •• bliva frigjord Rom. 8:21
1 har K. frigjort oss
Gal. 5:1
Kol. 2:20
2 frigjorda ifr ån v är Idens
FRIHET

Se även: Fri, frigöra, frigörelse, frigiva, förlossning, försoning, frälsning,
slag, träldom, fängelse.
Frihet

utsättningen för och ändamålet med
folkets frihet. Folkets gudsförhållande
och dess frihet förhöll sig till varandra såsom orsak och verkan. Detta
samband gjorde sig starkt gällande
under domartiden. Det var en ständig
pendling mellan gudsfruktan och frihet å ena sidan och avfall och ofrihet
å andra sidan, Dom.2:12-15; 3:7-10,
12-15; 6: 1 ff. Detta förhållande präglar även i övrigt folkets historia. När
dess ledare försökte trygga friheten
genom att sätta kött sig till arm,
exempelvis genom allianser med stormakterna, jfr Jes.30-31, ådrog de sig
Guds misshag, och följden blev ofrihet, utarmning, träldom och landsflykt, jfr 30:1-17.
Då Israel framstälIde kravet om
en konung, 1.Sam.8, förlorade det
mycket av den frihet, som var betingad av Guds omedelbara herravälde, jfr 8:7-18. Folket blev föremål
för tyranni, som slutade med katastrof: träldom under obarmhärtiga
hedniska makter, 2.Kon.kap.17,24,
25, jfr 5.Mos.28:64 ff. Men under
fångenskapen klingar frigörelsens
budskap på nytt, JesAO:l ff.; 49:8 ff.;
Sak.9:9 ff.; Am.9:14,15, frigörelse
från landsförvisning och träldom,
men först och främst i form av ett nytt
förbund, som utlovar ett nytt gudsförhålIande, som vilar på en fullkomlig syndaförlåtelse (frihet från Herrens
vrede och dom), Jer.31:31-34; 33:
7-8; Hes.36:25 ff.; Jes.53. På grund
av Israels avfall och träldom under
Guds dom får frihetslängtan i profetian efter hand stark eskatologisk
färg. Messias blir frihetens förmedlare och garant, Jes.61:1-3; 42:7; 49:
8-9; 9:2 ff.; 11 :2. I Sakarias' lovsång, Luk.1:67-79, har G.T.s messianska frihetshopp - sådant det levde
bland _de stilla i landet» vid tiden
omkring Jesu födelse (se särskilt v.
74-75) - fått en osedvanligt pregnant utformning.

Med »frigivne» i Apg.6:9 avses tidigare slavar av judisk härkomst, vilka
nu försatts i frihet. Tillsammans med
judar från Cyrenaika och Alexandria

De ord i Bibeln, som är återgivna
med subst. frihet eller motsvarande
adj. och verb, är huvudsakligast dels
det hebreiska subst. deror, Jes.61:1;
Jer.34:8,15,17, eller avledningar av
l!äPaS, dels det grekiska eleutheria, 1.
Kor. 10:29; 2.Kor.3:17; GaI.2:4; 5:1,
13; 1.Pet.2:16; 2.Pet.2:19; Jak.l:25;
2:12, samt adj. eleutheros, 1.Kor.7:
39, och verbet eleutheroun, befria,
frigöra, Joh.8:32,36; GaI.5:1; Rom.
6:18; 8:2,21.
Begreppet frihet har ursprungligen
sin bakgrund i fångenskap eller slaveri. I motsats härtill betecknar frihet
ett tillstånd utan fysisk eller andlig
begränsning eller tvång, ett tillstånd,
där människan kan göra självständiga
val. Ett sådant tillstånd är det enda
normala och en absolut betingelse
för utveckling och framåtskridande.
Frihetslängtan är också djupt rotad
i det mänskliga själslivet.
G.T.s frihetsbegrepp är främst religiöst och står i motsats till fångenskap och träldom under gudlösa makter. Från dessa befrias Israel för att
kunna tjäna sin Skapare. All träldom
och fångenskap i Israels historia tolkas djupast sett som en följd av Guds
vredesdom på grund av folkets synd.
Frihet från vreden (domen) är den
största av alla friheter i G.T. På den
följer frihet från alla gudlösa makter,
från lidande och död, politisk träldom
och social förnedring. Se 5.Mos.28.
Gud själv var garanten för Israels
frihet, och denna var alltigenom hans
verk. Han tog således själv initiativet
till att befria sitt folk ur träldomen i
Egypten, 2.Mos.1-4, och hela frigörelseverket var ett resultat av hans
makt och visdom, kap.5-12. Befrielsen förverkligades över påskfirandets
försoningsritual, varvid Herrens vrede
sonades, 12:23, jfr Hebr.ll:28. Därefter ingick han sitt förbund med
folket och förde det in i löfteslandet,
där han vakade över det och garanterade dess oavhängighet.
Israels absoluta beroende av Gud
och lydnad mot honom var både för-

N.T.s frihetsbegrepp innebär en
fördjupning och ett fulIbordande av
det gammaltestamentliga, men själva
grundprinciperna är de samma. Här
avses icke först och främst förtryck
av social och politisk karaktär som
en fiende till friheten, utan andliga,
religiösa och moraliska faktorer, 1.
Kor.7:17-24. Det är Guds vrede
(resp. syndaskulden), Satan och de
onda andemakterna, som berövar
människorna deras frihet. Därför
gälIer det att bli frigjord i Kristus,
Joh.8:34-36; LukA:18.
Detta innebär primärt frihet från
lagens förbannelse, Gal.3:13-14. Försoningen i Kristi blod frälsar undan
vredesdomen, Rom.5:9; 3:24-26; 4:
5-8, lagen, Ef.2:15, och anklagelseskriften, Ko1.2: 14. Rättfärdiggörelsen
är kristenhetens frihets brev (jfr Galaterbrevet). Om frihet från lagen,
se: Lagen. Vidare betyder det frihet
från syndens dominerande makt,
Rom.8:1-4. En frigjord kristen slipper vara en syndens träl, Joh.8:34-36;
GaI.5:16; Rom.6:12. Slutligen är frigörelse i Kristus även frihet från
döden, Rom.8:11; 2.KorA:14; loKor.
15:55. Principiellt har en kristen övervunnit döden; den som tror på Jesus
Kristus, skall leva, om han än dör,
Joh.11:25. Därmed är han även befriad från fruktan för döden, Hebr.
2:14,15.
Liksom i gamla förbundet, är villkoret för livet i den gudagivna friheten en hel och full överlåtelse till
Guds vilja och herradöme. En sann
kristen är samtidigt »Herrens frigivne» och »Kristi livegne», J.Kor.
7:22. Den troende är »Guds tjänare»
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FRIDSFÖRBUND
l jag gör med hm ett f.
4. Mos. 25:12
Jes. 54:10
1 skall mitt f. icke vackla
1 med dem sluta ett f.
Hes. 34:25
1 jag skall med dem sluta ett f. 37:26
FRIDSHYDDOR

mitt folk skall bo i f.

Jes. 32:18

FRIDSÄLL

1) 'is menul!ä, n n 1 lO tO' ~
viians el. rons ~n; :övers. fridsäll
man; 'is, man; menulJ.ä, vila, ro; av:
nual}., vila; sätta el. lägga sig, se Falla
9, Fred 9.
FRIDSÄLL
1 han skall bliva en f. man l.Krön.22:9
FRIGIVA

1) nä!an Qupsä, n~9 ~ l!) ~
giva befrielse el. frihet; nå!an, giva;
här nif. givas, få; l}.upså, befrielse,
frihet; av: [l}.åpås], se Fri 10. Jfr Fri 5.
2) pätah, n nEJ
öppn~; . lösa: ~ befria. Se: Befria 8,
Fri 22.
3) libertinos, A l B e: p , i \I o ~
grek. låneord av lat. libertinus; frigiven (från slaveri el. fångenskap) el.
avkomling till en frigiven.
4) apolyö, <h o A ii w
lösa från (sig), skilja ifrån sig; släppa,
lösgiva, befria, frigiva. Se: Fri 34.
5) apeleutheros, &1T e: A e: uee: p o ~
frigiven (från slaveri); av: prep. apa,
från, och eleutheros, se Fri 33.
FRIGIVA
1 icke köpt eller f.en
3. Mos. 19:20
2 s.aldrig frigav sina fångar Jes.14:17
3 De f.nes .. synagoga
Apg. 6:9
4 (Paulus) hade väl kunnat f.s
26:32
5 han är en H. f.ne
1. Kor. 7:22
FRIGIVNE

(doulos, ego slav), 1.Pet.2:16, jfr Rom.
6:22. Han har blivit »tJänare under
rättfärdigheten», 6:18, _av hjärtat
lydig», 6:17. Den kristna friheten
tillåter honom att göra sig till alIas
tjänare för evangelii skulI, 1.Kor.9:
19--23, och för Jesu skulI, 2.KorA:5.
Den kristna friheten skänker frihet
att tjäna Gud och nästan och därmed
frihet att realisera Guds skaparvilja
med människolivet.
Den kristna friheten är alltså icke
detsamma som laglöshet, 1.Kor.9:21;
GaI.6:2. Även om en kristen är löst
från lagen såsom frälsningsväg och
således icke längre är under lagen, så
är han icke därmed färdig med lagen,
sådan den är förklarad och utformad
i Jesu lära och liv. Se Bergspredikan,
Matt.5-7. Genom Andens gåva har
den kristne fått Guds lag skriven i
sitt hjärta, Hes.36:26-27; Jer.31:33;
Rom.8:5-8; Hebr.1O:14-17. Han drives av Anden, Rom.8:14; GaI.5:18,
och lever därför efter »den fulIkomliga lagen, frihetens lag», Jak.1:25;
2:12, kärlekens lag, jfr GaI.5:13-14;
Mark.12:28 ff.; Joh.13:34, självuppoffrandets lag, 1.Kor.9:1-23. Detta
bestämmer även den kristnes förhållande till de s.k. adiafora, (oväsentliga elIer likgiltiga ting och handlingar). TiII sin praktiska utformning
begränsas den kristnes frihet av två
sidor, en fråga som Paulus ingående
behandlar i 1.Kor.8-10. A ena sidan
begränsas friheten a v hänsyn till eget
gagn: .Allt är lovligt; ja, men icke
allt är nyttigt», 10:23, och å den
andra sidan a v hänsyn till nästans
timliga och eviga väl: »Allt är lovligt;
ja, men icke alIt uppbygger>, 10:23.
Huvudregeln för den kristna livsstilen uttryckes i detta ord: »Ingen söke
sitt eget bästa, utan envar den andres», 10:24.
Den kristne kommer alltid att löpa
fara att förlora sin frihet i Kristus.
Därför förmanas han starkt och inträngande att stå fast, så att han ick,!l
på nytt låter sig läggas under något
träldomsok, GaI.5:1. Detta sker, när
en frigjord kristen åter kommer under
lagen, i det att han åter gör sin frälsning och sitt barnaskap beroende av
laggärningar, såsom galaterna gjorde,
5:1-4. Men den kristne kan även förlora friheten genom motsatsen, ett
liv utan lagen, nämligen som rättesnöre för sitt liv, så att friheten i
Kristus förvandlas till en frihet för
köttet, 5:13-14. Jfr Upp.2:14-15,20.
Se: Lagen.
Den kristnes frihet innebär ej politisk anarki. Den betyder inte ett
åsidosättande av samhälIets myndigheter och lagar. Den kristnes lydnad mot Gud innefattar även lydnad
mot mänsklig ordning, 1.Pet.2:13-17;
Rom.13:1-7. överheten skall åtlydas,
så länge den är »Guds tjänare», 13:4.
Men löser den sig från denna sin
gudagivna uppgift, skall en kristen
lyda Gud mer än människor, Apg.
5:29, och hellre taga de konsekvenser,
som följer härav, jfr ApgA:18-20.
Den kristna friheten betyder ej heller
social anarki. Var och en blir frigjord
i sin ställning (även trälen) och i kallet att tjäna »såsom gällde det Kristus», och därmed inkluderas lydnad
mot jordiska herrar. Jfr hustavlorna, Ef.6:5-8 och KoI.3:22-25 samt
Filem. och 1.Kor.7:17-24.
Frihet

Profeterad, JesA2:7. Förkunnad av
Kristus, LukA:18, jfr Jes.61:1. Tillhör Guds barns härlighet, Rom.8:21.
De troende är kalIade till frihet, Gal.
5:13. Att tjäna Kristus är frihet, 1.
Kor.7:22.
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Frihet-Frimodighet
Frihet gives
Av Kristus, Joh.8:36; GaI.4:3-5.
Av den helige Ande, 2.Kor.3:l7, jfr
Rom.8:l5. Genom sanningen, Joh.
8:32.
De troende skall
Lova Gud för friheten, Ps.116:l6,
17. Taga vara på sin frihet, 1.Kor.
10:29. Stå fasta i friheten, GaI.5:1.
Icke missbruka friheten, GaI.5:13.
Icke låta sin frihet bli en stötesten för
andra, 1.Kor.8:9; 10:29,32.
Förebilder: 3.Mos.25:lO-l7; Gal.
4:22-26,31.
Falska lärare
Lovar människorna en falsk frihet,
2.Pet.2:19. Bespejar Guds barns frihet, GaI.2:4.
Sann frihet
1) Från syndens träldom, Joh.8:
34,36; Rom.8:2. 2) Från lagens förbannelse, Rom.7:6; GaI.3:13; 4:5. 3)
Från mörkrets välde, Kol.l:13. 4)
Från träldom under världens makter,
GaI.4:3. 5) Från träldom under förgängelse, Rom.8:21. 6) Från dödens
lag, Rom.8:2. 7) Från fruktan för
döden, Hebr.2:l5.
Vägen till sann frihet
1) Genom förståelse av sanningen,
Joh.8:32. 2) Genom Jesu blod, Upp.
1:5. 3) Genom Herrens Ande, Rom.
8:2; 2.Kor.3:17.
Falsk frihet
1) Frihet ifrån rättfärdighetens
tjänst, Rom.6:20. 2) Frihet för köttet,
GaI.5:13; 1.Pet.2:16. 3) Inbillad frihet, Joh.8:33; 2.Pet.2:19.
FRIHET

1) Jäbat, n ::ltU
upphör~; vll;; här hif. bringa att

upphöra, föra till vila; övers. skaffa
frihet. Se: Avskaffa 2.
2) deror, 1 ;11
fritt lopp; befrieise, frihet; trol. aven
rot som betyder: röra sig snabbt, löpa
fritt.
3)

(ldpsi, 'o/~ Q,

fri (i motsats till fånge el. slav). Job
39:8 ordagrant: Vem har sänt vildåsnan fri .. Jfr Frigiva 1. Se: Fri 5.
4) 'al, ';> ~
neg. icke. Ords. 12:28 ordagrant:
[dess] stigs väg [är] icke död.
5) tiphesis, f:f <P E CJ l ~
lössläppande, frigivande (av fångar);
efterskänkande, förlåtelse (av skuld);
av: aphiemi, skicka iväg, lössläppa;
efterskänka, förlåta. Ordet är vanl.
övers. förlåtelse, t.ex. Ef.l:7.
6) eleutheria, ~ A E U e E p ( Cl
frihet (i motsats till slaveri el. fångenskap); av: eleutheros, se Fri 33. Se:
Fri 41.
7) exousia, l!; o u CJ ( Cl
rätt, rättighet, frihet (att handla och
verka); förmåga, makt, myndighet;
av: exesti, det är tillåtet, det står en
fritt. Jfr Matt.7:29, övers. makt och
myndighet; 21:23 myndighet; Joh.1:
12; Rom.9:2l makt.

6
6
6
6
6
6
6
6

där H.A.är, där är f.
2. Kor.
for att bespeja vår f.
Gal.
l ären ju kallade till f.
icke Len att köttet får tillfälle
f.en att överskyla oDdskan 1.Pet.
De lova dem f.
2.Pet.
s.skådarin i f.ens lag
Jak.
dömas gm f.ens lag

3:17
2:4
5:13
5:13
2:16
2:19
1:25
2:12

FRIKOSTIG

f.e varder rikligen mättad
Ords. 11:25
du har varit f.med din skam Hes. 16:36
FRIKOSTIGHET
i sin konungsliga f.

l. Kon. 10:13

FRIKöPA
1) pätJ.ä,

n ~~

lösköpa, lösa, friköpa, frigiva, befria,
rädda; här nif. bliva lösköpt el. friköpt; förstärkt av hof. inf. av samma
verb. Se: Befria 7, Fri 7.
2) ~änä,

n 4~

FRIMODIG
l då ser du f.t upp

grunda, skapa; förvärva, köpa. Jfr 5.
Mos.32:6; Ps.139:13, övers. skapa.
Se: Betala 2.
3) exagordzo, ~!; Cl Y o P el s UJ
köpa (ut), lösköpa, friköpa; av: prep.
ek, ur, från, och agoråzö, se 5. Se:
Akta 60.
4) utf. ord.
5) agorazo, &y o p asUJ
köpa; här i betydelsen: lösköpa, friköpa; av: agod., torg, marknadsplats.
Jfr Mark.6:37; 1.Kor.6:20, övers.
köpa.
FRIKÖPA
1 icke f.t eller frigiven
3. Mos. 19:20
2 f.t våra Judiska bröder
Neh. 5:8
Gal. 3 :13
3 K. f.te oss från lagens
4 Vi f.tes, f'6r att den välsignelse 3:14
3 f.dem s.stodo under lagen
4:5
Upp. 14:3
5 !le 144.000 s. voro f.ta
5 De hava blivit f.ta ifrån mskor 14:4

FRIMODIG
Se även: Frimodighet, modig, oförfärad, bekymrad.

.Var frimodig., Jos.l:6
1) Frimodigt hjärta, Ps.112:7. 2)
Frimodig ande, Ps.51: 12. 3) Frimodigt böneliv, Ef.3:12. 4) Frimodig
förkunnelse, Apg.14:3.
FRIMODIG

1) se'et,

kauchaomai, se Berömma 6. Verbet
är på övriga ställen övers. förhäva
sig, Rom.11:18; Jak.3:l4.
6) parresia, 1T Cl P P n CJ 1 Cl
fritt el. öppet tal; frimodighet; av:
pas, all, hel; resis, talande, tal. Se:
Fast 53, Fri 35, Frimodighet 6.
7) parresidzomai,
tala fritt ut el. öppenhjärtigt, tala el.
framträda frimodigt; av: parresia, se
6. Jfr Apg.13:46, övers. taga mod till
sig. Se: Frimodighet 5.
8) peitho, 1T E ( eUJ
övertala, övertyga (med argument);
här perf. förtrösta, förlita sig på, ha
tillförsikt el. förtroende. Fil.l:l4
ordagrant: fått förtröstan på (el. tillit
till) Herren. Se: Fred 16.

mfro

upplyftand~;: kan uppfattas antingen

FRUlET
1 f.ifrån deras dagsverk. 2. Mos. 5:5
2 utropa f. i landet
3. Mos. 25:10
3 Vem har skänkt •• hennes f. Job 39:8
4 stig går fram är f. ifrån Ords. 12:28
2 att predika f.f'6r de fångna Jes.61:1
2 blaDd sig-skulle utropa f.
Jer.34:8
2 utropat f. for sin broder
34:15
2 utropat f •• f'6r sin broder
34:17
2 utropar jag f.att hemfalla åt
34:17
Luk. 4:18
5 predika f. f'6r de fångna
5 att giva de fortryckta f.
4:18
Rom. 8:21
6 f. s. tillhör Guds barns
7 eder f.icke •• stötesten 1. Kor. 8:9
6 skulle jag låta min f.dömas
10:29

som ett substantiv eller som inf. av
nasa', upplyfta, höja; bära; se Akta
21, Börda (subst.) 7. Sv. övers. »då
ser du frimodigt upp» i I.Mos.4:7
hänger samman med v.6: »varför är
din blick så mörk (ordagrant: varför
har ditt ansikte fallit ned)?» Jfr Akta
20. I I.Mos.49:3; Hab.1:7 är siret
övers. myndighet.
2) (läza~, p 10
vara fast el. stark; här övers. vara frimodig; i 2.Krön.25:8 gå frimodigt ut;
göra fast el. stark; här övers. styrka
(någon) att vara frimodig; i Esr. 7:8
hithp. visa sig stark, vara vid gott
mod; övers. känna sig frimodig. Se:
Arbeta 6, Bota 2, Botare, Fast 20,
Frimodighet l, Förstocka l.
3) [kun], 1 1:;)
nif. vara fast, ha ett fast el. riktigt
läge; här part. nakon, fast, stadig. Se:
Akta 51, Fast 1, Framgång 3.
4) (läsä, n ~ O
taga sin tillflykt (till), förtrösta (på),
hoppas; vara i trygghet el. säkerhet;
här övers. vara frimodig. Verbet förekommer ofta i Psaltaren, oftast övers.
taga sin tillflykt till, t.ex. PS.2: 12;
64:11.
5) katakauchaomai,
berömma sig inför; förhäva sig mot;
här: triumfera över; övers. frimodigt
träda fram inför; av: prep. katå och
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l. Mos·. 4:7
Styrk hm att vara f.
5. Mos. 1:38
styrk (Josua) att vara f.
3:28
Varen f.a och oförfärade
31:6
Var f.och oförfärad
31:7
Var f. och oförfärad
31 :23
Var f. och oförfärad
Jos. 1:6
Allenast må du vara helt f.
1:7
bjudit dig att vara f.och
1:9
Allenast må du vara f.
1:18
2 varen f.a och oförfärade
10:25
2 varenf.a och skicken
2. Sam. 13:28
2 (David:) var då f.
1. Kon. 2:2
2 Var f.och oförfärad
1. Krön. 22:13
28:10
2 Var f. och gå till verket
2 Var f.och oförfärad och gå
28:20
2 (Asarja:) Men varen l f.a 2.Krön.15:7
2 gå f.t ut i striden
25:8
32:7
2 Varen f.a och oförfärade
2 jag kände mig f.
Esr. 7:28
10:4
2 Var f. och grip verket an
2 f.och of'6rfärad i ditt hjärta Ps. 27:14
2 Varen f.a och oförfärade
31 :25
3 giv mig på nytt en f. ande
51 :12
3 Mitt hjärta är f.t
57:8
57:8
3 o Gud, mitt hjärta är f.t
3 Mitt hjärta är f.t, o Gud
108:2
3 hs hjärta är f.t
112:7
4 rättfärdige är f. i döden Ords. 14:32
2 Varen f.s, frukten icke
Jes. 35:4
2 Men var likväl nu f.
Hagg. 2:5
2 var f., du överstepräst Josua
2:5
2 varen f.a •• l s.kännen till folket 2:5
6 Petrus och Johannes f.a
Apg. 4:13
7 f.t predikat i J.namn
9:27
7 predikade f.t i H. namn
9 :28
7 predikade f.t i fortröstan på H. 14:3
7 att f.t tala i synagogan
18:26
7 samtalade (Paulus) där , f.t
19:8
7 talar jag•• f.t inför (Agrippa)
26:26
Ef. 3:12
6 f.t träds fram, gm tron
6 f.t kungör evangelii hemlighet
6 :19
6:20
7 bedjen att jag må f.t tala
8 gm mina bojor f.a i H.
Fil. 1:14
6 kunna f.t träda fram
l. Joh. 2:28
5 f.t träda fram infor domen Jak. 2:13

2
2
2
2
2
2
2
2
2

eftersom .vi nu hava en fast tillförsikt (grt. parresia, frimodighet; jfr
gamla övers .• frihet. ) att få gå in i
det allraheligaste i och genom Jesu
blod., Hebr.1O:l9. Genom sin blodiga offerdöd borttog Jesus synden,
som skilde människan från Gud, och
därmed öppnade han en ny och levande väg in i det allraheligaste, in
i Guds himmel, in till Gud själv, 10:
20, där Jesus utövar sin översteprästerliga gärning för alla, som kommer
till Gud genom honom, 10:21, jfr 7:
25. Genom tron på Jesus, genom syndernas förlåtelse och genom hans
namn finns förutsättningarna för en
fri och lycklig gemenskap med Gud,
10:22; Ef.3: 12.
Denna frimodighet får b1.a. uttryck i förtröstansfull bön, I.Joh.3:
21-22; Hebr.4:l4-l6; jfr Job 22:23
-28. Den troende lever i frimodighet
inför Gud, så länge hans hjärta icke
fördömer honom, 1.Joh.3:21, dvs. så
länge han har ett gott samvete, eftersom han håller Guds bud och gör
vad som är välbehagligt för honom,
3:22. Budets två sidor är tron på
Jesus och kärleken till nästan, 3:23.
När den troende står i denna ställning
inför Gud och beder om något efter
Guds vilja, så har han den frimodiga
tillförsikten till Gud om att bli bönhörd, 5:14.
Frimodigheten är eskatologiskt fär·
gad, särskilt i l. Johannesbrevet. Ett
liv där kärleken till Gud och nästan
blir dominerande, såsom den var hos
Kristus, fördriver fruktan för domens
dag, l.Joh.4:17-l8. För varje troende
gäller det därför att förbliva i honom
(i Jesu kärlek), så att vi, .när han en
gång uppenbaras, kunna frimodigt
träda fram och icke med skam nödgas gå bort ifrån honom vid hans tillkommelse., 2:28. Den som förbliver
i honom, är just den som håller hans
bud och gör vad som är välbehagligt
för honom, 3:22, jfr 2:4-6. Se: Dom,
Guds dom.

Ordet frimodighet är en översättning
av grek. parresia (sammansatt av pas,
all, och r~is, tala), ego det att säga
allt, dvs. att icke tala förtäckt eller
förtiga något. Substantivet har tre
huvudbetydelser: 1) öppenhet (i tal),
2) offentlighet, 3) frimodighet (det att
icke vara försagd, rädd el. förfärad).
I förhållande till Gud är det uttryck
för det tillitsfulla, glada trosförhållandet, jfr I.Tim.3:13; Hebr.lO:19,35;
l.Joh.3:21; 5:14.
l. Frimodighet har först och främst
med människans gudsförhållande att
göra. Synder binder och gör henne
stum inför Gud Gfr .så länge jag
teg., Ps.32:3. Tron fungerar i bönens
samtal (dialog) med Gud: .Jag tror,
därför talar jag och, 2.Kor.4:13).
Synden verkar rädsla för Gud och
flykt ifrån honom, jfr I.Mos.3:10.
Genom rening i Jesu blod, 1.Joh.I:7,
syndernas förlåtelse, l :9, får människan ny frimodighet inför Gud, 2:28;

2. Frimodighet inför Gud ger även
frimodighet inför människor, 2.Kor.
3:12. Den som genom tron på Kristus har frid med Gud i ett gott samvete, Rom.5:1, jfr Apg.24:l6, har
intet att dölja, skämmas för eller
frukta för i förhållandet till sina medmänniskor, jfr Ps.34:6. Den som i
kristen frihet skådar Herrens härlighet och själv förvandlas till hans avbild, 1.Kor.3: 17-18, kan med Kristi
härlighets återsken leva öppet och
frimodigt inför alla människor och
äga Andens förtroliga gemenskap
med var och en som är i samma
ställning, !.Joh.l:7. Förklaringen till
apostlarnas stora frimodighet, trots
brist på profan lärdom och teologisk
utbildning, var att de hade varit med
Jesus, blivit berikade av honom och
fått andlig fullmakt att förkunna
J esus såsom Messias och föra hans
evangelium vidare, Apg.4:13. Guds
stadfästelse av förkunnelsen genom
tecken och under som svar på bön
och mottagandet av hans Andes fullhet gav de första kristna ny frimodighet att förkunna Herrens ord, 4:29,
31; 14:3. Icke ens blodig förföljelse
och misshandel kunde beröva dem
frimodigheten, I.Tess.2:2, då den
hade sin källa i Gud och förbindelsen
med honom. Också vetskapen om att
vara kallade av Gud till att förkunna
evangeliet samt deras rena motiv för
sin gärning styrkte deras frimodighet,
2:3-4.
En troende kan förlora sin frimodighet på grund av ouppgjord . synd
eller genom olydnad och genstridighet mot Guds vilja, Ps.32:1-5; 51:1-
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FRIMODIGHET
Se även: Frimodig, mod, modig, bekymrad, oförfärad.
Frimodighet

Frimodighet-Frivillig
14. Därav kommer förmaningen: ~Så
kasten nu icke bort eder frimodighet,
som ju har med sig stor lön», Hebr.
10:35. Redan detta att från dag till
dag få leva i trons frimodighet, är
i sig själv en ~stor lön •. Därtill får
en frimodig kristen daglig nåd att
vara ett levande vittne för sin Herre
och Frälsare, jfr Ps.5l:l4-lS. Han
får vara ett .Guds hus., ett Andens
tempel, såframt han håller fast vid
sin frimodighet .intill änden., Hebr.
3:6, och sålunda ledes och drives av
Guds Ande, jfr Rom.8:l4. Därjämte
åsyftas i Hebr.1O:3S främst den lön,
som väntar den troende vid Herrens
tillkommelse, jfr 10:37-38. Se: Lön.
Frimodighet

Kommer av
Förtröstan på Gud, Ps.112:7; Jes.
50:7; S.Mos.3l:6. Tro på Kristus,
Hebr.1O:l9; 1.Tim.3:13. Gudsfruktan, Apg.4:13,19-20.
De troende
Uppmuntras till frimodighet, Jos.
1:7; Jer.l:8. Beder om frimodighet,
Apg.4:29; Ef.6:l9-20. Kan med frimodighet gå fram till nådens tron,
Hebr.4:l6. Har frimodighet i fråga
om domens dag, 1.Joh.4:l7.
Ordets tjänare skall ha frimodighet
Att förkunna Guds ord, Apg.4:3l;
Fil.1:l4. Att tillrättavisa om synd,
Jes.58:l; Mika 3:8. I motgång, Apg.
13:46; 1.Tess.2:2.
Exempel
Abraham, 1.Mos.18:22-32. David,
1.Sam.17:4S. Elia, 1.Kon.18:lS,18.
Nehemja, Neh.6:l1. Sadrak, Mesak
och Abed-Nego, pan.3:l7-l8. Daniel, Dan.6:3-l1. Josef från Arimatea, Mark.lS:43. Petrus och Johannes,
Apg.4:8-13. Stefanus, Apg.7:S1. Paulus och Bamabas, Apg.14:3. Apollos,
Apg.18:26.
Frimodighet
1) På löftenas grund, Jos. 1:5-6.
2) På nådens grund, Hebr.4:l6. 3)
På försoningens grund, 1.Joh.2:28.

reslas, övers. med frimodighet. Se:
Fast 53, Fri 35, Frimodig 6.
7) euthymos, E ~ e (j illA ~
adv. med glatt mod, modigt; övers.
med frimodighet; av: euthymos, vid
gott mod, Apg.27:36. En del handskrifter har i Apg.24:l0 euthymoteron
(neutr. komparativ aveuthymos), modigare.
FRIMODIGHET
,
1 med f.mån kunna gå in 5.Mos.11:8
2 har din tjänare fått f.
2. Sam. 7 :27
2 (Josafats) f. växte
2. Krön. 17:6
3 du gav mig f.
Ps. 138:3
Mika 3:8
4 uppfylld •• med f.
6 med all f. förkunna ditt ord Apg. 4:29
6 förkunnade Guds ord med f.
4:31
24:10
7 försvarar jag min sak med f.
6 predikade •• med all f.
28:31
6 med all f. bliva förhärligad Fil. 1:20
5 f. i vår Gud att förkunna 1. Tess. 2:2
6 uppträda med mycken f; 1. Tim. 3:13
6 med mycken f. i K.
Filem. v.8
6 hålla fast vår f.
Hebr. 3:6
6 med f. gå fram till nådens tron 4:16
6 kasten nu icke bort eder f.
10:35
6 så hava vi f. inför Gud
1. Joh. 3 :21
6 att vi hava f. i fråga om domens 4:17

FRISK

Se även: Helbrägda, kraft, bota, styrka, sund, lekamen, frodig, fruktbar.
FRISK

l) täräp, t] 1t:l
trol. något s~~ har slitits el. plockats
av; nyplockat el. friskt blad; av:
!ärap, slita el. plocka av; slita el.
plocka sönder. Jfr Hes.17:9, övers.
blad. Övers. .friskt olivlöv. (hebr.
'ale zaji! !äräp) i l.Mos.8:11 beror
på att !äfäp sammanställts med ett
arabiskt och arameiskt ord som betyder: friskt löv.
2) la/;l, n 2
grundbet. fuktig, mjuk; färsk, ny.
Jfr leal;t i S.Mos.34:7, övers. livskraft.
3) fiaj, 'O
levande; av: l;1äjä, leva. På samtliga
ställen står majim hajjim, levande
(= rinnande) vatten; övers. friskt vatten. Jfr 13.

12) hygr6s, Vy p 6~
våt, fuktig; endast i Luk.23:31 (om
träd) saftig, grön, frisk. Jfr hydör,
vatten.
13) zon, 1; W\I
levande; part. av zaö, leva. I Joh.
4:11 står hydör zön, levande (= rinnande) vatten, övers. friskt vatten;
jfr v.l O, övers. levande vatten. Jfr 3.
14) hygies, Uy l ii ~
frisk; i Matt.lS:31; Apg.4:10 övers.
frisk och färdig. Jfr Tit.2:8, övers.
sund. Se: Bota 5.
15) sozo, CJ w1; w
frälsa, bota, hela, göra frisk; i J oh.
11:12 pass. bliva frälst el. botad;
övers. bliva frisk. Se: Bevara 17,
Bota 8, Frälsa 10.
16) Ulomai, . ~ o Il eL l
med. hela, läka, bota, göra frisk;
pass. vara el. bliva frisk. Se: Bota 4.
17) haplOla, &1T A o \) ~
enkel, odelad, osammansatt; jfr gamla
sv. övers. enfaldig. Se Enfald.
18) ischyo, laX uw
vara stark, vara frisk; här part. plur.,
övers. de friska. Se: Duga 4.
19) psychr6s, \jJ uX p 6 ~
sval, kall; av: psychö, svalka, göra
kall; jfr psychos, köld, t.ex. 2.Kor.
11 :27. I Matt. l 0:42 står [hYclörl psychron, kallt [vatten]; övers. friskt vatten. Jfr Upp.3:1S-16, där psychros,
övers. kall, sättes i motsats till zestos,
varm. Jfr 10.
20) kaMs echO, K eLA w~ '€ Xw
ha det gott, befinna si,! väl; i Mark.
16:18 övers. bliva frisk; ka16s, adv.
av kalos, vacker; god; echö, hava,

a

hålla.

hjärta; ofta i betydelsen: säte för
själslivet el. personligheten, för människans känslor, vilja och förstånd;
sinne; sinnesstyrka. Se: Ande 4.
3) rähab, :l i1 i
vara våidsa~ Tel. vild; här hif. göra
våldsam el. vild; den sv. övers. »du
gav mig frimodighet> i Ps. 138:2 beror
på att verbet här står i nära anslutning
till 'oz, övers. kraft. Jfr kal i Ords.
6:3, övers. ansätta; hif.· i HV.6:4
underkuva.
4) geburä,.n., \ :l ~
styrka; makt;T av: ~äbar, vara stark;
vara mäktig. Jfr Jöb 39:22, övers.
styrka; l.Krön.29:ll,12 makt. Jfr
Drottning 2.
5) parriisUlzomai,
tala el. framträda med frimodighet;
här övers. hava frimodighet. Se: Frimodig 7.
6) parriisEa, 7f eL P P n CJ r eL
fritt el. öppet tal; frimodighet; i Apg.
4:29,31; 28:31; Hebr.4:l6 meta par-

laga, reparera; hela, läka, bota, göra
frisk. Se: Bot 2, Bota l.
5) täri, ' !~
fuktig, mjuk; färsk, frisk (= ännu ej
förtorkad el. stelnad).
6) utf. ord.
7) dmä', X!? 'J.
gröna el. fårska skott; broddar, knoppar; grönt el. friskt gräs; av: däsä',
-vara grön, grönska, Joel 2:22. Jfr 1.
Mos.l:11, övers. grönska; Jes.37:27
gröna örter; 66:14 spirande gräs.
8) ra'linän, 1 ~ l!, 'J
grön; frisk; av: [ra'an], pilp. grönska,
Job 15:32. Ordet brukas i G.T. mest
om träd, t.ex. S.Mos.12:2, övers.
grön; PS.37:3S grönskande. Den senare övers. förekommer t.ex. också i
HV.l:16.
9) tämim, I:l 'O 1'I
fullkomlig, hel; ';,skadd, felfri, utan
lyte; här övers. frisk och sund. Se:
Felfri 1, From 3.
10) /far, i Q.
kall; här majim kärim, kallt vatten;
övers. friskt vatten. Jfr Ords. 17:27 ,
övers. lugn. Jfr ~or i l.Mos.8:22,
övers. köld; ~ärä i Job 24:7; 37:9,
övers. köld. Jfr 19.
11) hygiaEno, D l eL \I w
vara frisk; i Luk.5 :31 part. plur. övers.
de friska; av: hygies, se 14. Jfr 3.
Joh.v.2, övers. vara vid god hälsa;
Luk.lS:27 part., övers. välbehållen.

FRISK
1 f.t olivlöv i sin näbb
1. Mos. 8:11
30:37
2 Jakob tog sig f.a käppar
3 lerkärl med f.t vatten 3. Mos. 14:5
3 slaktad över det f.a vattnet
14:6
3 ett lerkärl med f.t vatten i
14:50
3 doppa •• i det f.a vattnet
14:51
3 rena huset med det f.a vattnet 14:52
2 druvor, vare sig f.a
4. Mos. 6:3
12:13
4 O Gud, gör (Mirjam) åter f.
3 gjuta f.t vatten därpå
19:17
5 åsnekäke s. ännu var f. Dom. 15:15
2 bunde mig med f.a sensträngar 16:7
2 till henne 7 f.a sensträngar
16:8
6 (Naamans) kött blev f.t 2. Kon. 5:14
4 Se, jag vill göra dig f.
20:5
4 att H.skall göra inig f.
20:8
7 när hon har f.t gräs
Job 6:5
8 varder övergjuten med f. Ps. 92:11
9 uppsluka dem .• f.a
Ords. 1:12
10 Ss. f.t vatten för försmäktande 25:25
HV. 4:15
3 en brunn med f.t vatten
5 f.a sår, icke utkramade Jes. 1:6
3 en källa med f.t vatten
Jer. 2:13
17 :13
3 källan med det f.a vattnet
10 eller sina de f.a vatten ut
18:14
2 s.låter f.a träd förtorka Hes. 17:24
2 förtära alla träd, både de f.å 20:47
17 Om nu ditt öga är f.t
Matt. 6:22
16 så bliver min tjänare f.
8:8
16 i samma stund blev tjänaren f. 8:13
18 icke f.a s. behöva läkare
9:12
19 en bägare f.t vatten att dricka 10:42
14 och den blev f. igen
12:13
16 hennes dotter var f.
15:28
14 funno f.a och färdiga
15:31
18 icke f.a s. behöva läkare Mark. 2:17
14 hans hand blev f.igen
3:5
20 och de skola bliva f.a
16:18
11 icke f.a s. behöva läkare Luk. 5:31
14 och hans hand blev f. igen
6:10
16 ett ord, så bliver min tjänare f. 7:7
11 funno tjänaren vara f.
7:1'0
16 huru hon strax hade blivit f.
8:47
16 s. behövde botas gjorde han f.a 9:11
16 J.gjorde gossenl':9:42
11:34
17 När ditt öga är f.t
16 (J.) gjorde hm f. och lät hm gå 14:4
12 gör så med det f.a trädet
23:31
13 får du då det f.a vattnet Joh. 4:11
14 Vill du bliva f.
5:6
14 strax blev mannen f.
5:9

1473
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Frimodighet, 1.Joh.brev
1) Under vår levnadstid, 3:21. 2)
Vid Kristi tillkolllJllelse, 2:28. 3) Inför domens dag, 4:17.
FRIMODIGHET

l) /;Iäza/f, P l n
vara fast el. -stark. S.Mos.11:8 ordagrant: på det att I mån vara starka
(frimodiga) och gå. Se: Arbeta 6,
Bota 2, Botare, Fast 20, Frimodig 2,
Förstocka 1.
2) le~, :l.?
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4)

mPä',

X~

1

y r

14
14
14
14
15
14
16

Den s. gjorde mig f. sade till
Se, du har blivit f.
J. s. hade gjort honom f.
gjorde en mska .. f.
så bliver (Lasarus) f. igen
står inför eder f.
Apg.
Paulus •. gjorde honom f.

5:11
5:14
5:15
7:23
11:12
4:10
28:8

FRISTAD

-fristad

dråparfristad Jos.21:13
Fristad

Vid israeliternas intagande av Kanaan
utsågs på Herrens befallning sex städer, som skulle vara fristäder. Dråpare, som ouppsåtligen hade dödat
någon, kunde här finna skydd mot
blodshämnaren, 4.Mos.3S:9 tf., och
detta gällde ej endast israeliter utan
även främlingar och inhysesmän, 35:
15. De städer som uttogs för detta
ändamål var: Kedes i Ga1ileen i Naftalis bergsbygd, Sikem i Efraims
bergs bygd, Hebron i Juda bergs bygd,
alla på Jordans västra sida, samt på
östra sidan Beser på Moabs slättland,
Ramot i Gilead och Golan i Basan,
Jos.20:7 ff. Samtliga städer var levitstäder, 4.Mos.3S:6.
Det var menighetens sak att avgöra,
om ett dråp begåtts med eller utan
uppsåt. I förstnämnda fall straffades
dråparen med döden, men i det senare fallet fick han leva i trygghet i
fristaden. Vi1le han undgå blodshämnaren måste han emellertid uppehålla
sig här så länge den dåvarande översteprästen levde, 4.Mos.3S:12 ff.
För att underlätta en mandråpares
flykt till fristaden, var det påbjudet,
att vägarna dit skulle hållas i gott
skick, S.Mos.19:3. Enligt rabbinsk
tradition skulle de till och med vara
uppmärkta. Förordningen om fristäder vidmakthölls ända till tiden efter
exilen.
Även helgedomens altare kunde tjäna som ti1lfällig tillflyktsort, 1.Kon.
1:50; 2:28, jfr 2.Mos.21:14. Se för
övrigt: Blodshämnd, Mandråpare.
FRISTAD

l) 'ir mi/fliit, D? 90
l' ~
tillflyktsort, fristad; 'ir, stad, ort;
miklät, tillflykt, asyl.

FRISTAD
1 åt leviterha 6 fristäder 4. Mos. 35:6
1 I skolen hava till fristäder
35:11
1 s. I skolen giva till fristäder
35:13
1 dessa skola vara fristäder
35:15
1 f.en dit han hade flytt
35:25
1 utom området för den f.
35:26
35:27
1 utom hs f.s område
l i sin f. skall en dråpare stanna 35:28
1 den s.har flytt till en f.
35:32
1 Utsen de fristäder
Jos. 20:2
1 gav man fristäderna
1. Krön. 6:57
1 Man gav dem fristäde,rna
6 :67
FRITAGEN

både upp Juda, ingen f.
rätt att vara f.na ifrån

1. Kon. 15:22
1. Kor. 9:6

FRIVILLIG
l) nediihä, i1:l1 J

fri viija~ frivillighet; frivilligt offer,
frivillig gåva; i Esr.1:4 övers. vad
som frivilligt gives; av: nädab, se 2.
Se: Fri 15.
- 2) niirja~, :l

J4

driva, förmå, mana, egga, sporra (om
hjärtat el. sinnet som manar ti1l frivillig gå va el. gärning); här hithp.
mana el. sporra sig själv att göra el.
giva något, giva självmant, göra el.
giva något frivilligt. I Esr.3:S står
verbet tillsammans med subst. nedäbä,
se 1. Jfr kal i 2.Mos.3S:29, ö'Vers.
vara villig ..
3) [ne4a~], :l

J

~

aram. = hebr. nädab, se 2; förekommer endast i hithp~ I Esr.7:16 står
inf. plur. hi!naddäbut, övers. frivilliga
gåvor. Se: Fri 16. - -
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Frivillig-Frukt
FRIVILLIG
1 bar fram sin f.a gåva
2. Mos.35:29
1 fortfor att bära fram f.a gåvor 36:3
1 ett f.t offer, så skall
3. Mos. 7:16
22:18
1 vare sig det är •• ett f.t offer
1 det gäller ett f.t offer
22:21
1 må du väl offra ss. f.t offer
22:23
23:38
1 förutom alla f.a offer
4. Mos. 15:3
1 gäller ett f.t offer
1 förutom edra •. f.a offer
29:39
1 skolen I föra edra .• f.a 5. Mos. 12:6
1 äta av dina f.a offer
12:17
16:10
1 bära fram din f.a gåva
1 i enlighet med d~t f.a löfte
23:23
2 f.t fylla sin hand
1. Krön. 29:5
2 kommo f.t familjehövdingarna 29:6
2 gladde sig över deras f.a gåvor 29:9
2 buro fram sina f.a gåvor åt H. 29:9
29:14
2 förmå giva sådana f.a gåvor
29:17
2 burit fram dessa f.a gåvor
2 burit fram sina f.a gåvor
29:17
2 Amasja s. f.t •• i H.tjänst2. Krön. 17:16
1 uppsikten över f.a gåvorna
31:14
1 jämte vad s. f.t gives
Esr. 1:4
2 vad man eljest f.t gav
1:6
2 f.a gåvor till Guds hus
2 :68
2 offer s.man f.t frambar åt H.
3:5
3 f.a gåvor s. folket •• giva
7:16
1 guldet är en f. gåva åt H.
8 :28
Neh. 11:2
2 män s. f.t bosatte sig
1 min muns f.a offer behaga Ps. 119:108
1 fursten vill offra f.t offer Hes. 46:12
1 kungören f.a offer
Am. 4:5

FRIÄR

Enligt S.Mos.lS:l ff. skulle vart sjunde år vara ett friår. Den som hade
lånat något till en landsman, skulle
då efterskänka sin fordran. Av utlänningen fick man däremot återkräva ett lån även under friåret, v.3.
Vidare skulle en hebreisk träl frigivas
under friåret, utan lösen. Var han
gift när han blev träl, skulle hans
hustru också givas fri med honom.
Men om han fått sin hustru av sin
herre och med henne fått söner och
döttrar, skulle dessa tillhöra hans
herre och endast han själv frigivas.
Vägrade han att lämna hustru och
barn, förblev han träl för livstid. Som
tecken härpå genomborrades hans ena
öra med en syl, 2.Mos.21:2-6.

hetskamp. Ut från chasidim växte
fariseernas parti fram. Se: Judendomen_o

_De frommas psalm», PS.149
1) De frommas församling, v.l. 2)
De frommas fröjd, v.5. 3) De frommas härlighet, v.9.
FROM

1) l;uisirj, l ' 1;1 Q

from, god, vänlig; av: [I}äsa!!l, se 2.
När ordet används om Gud, är det
övers. nådig, t.ex. Jer.3:12.
2) ~i1sätj, 1RD
fromhet, godhet; kärlek, vänlighet;
nåd, barmhärtighet; här plur. övers.
fromma gärningar; av: [I}äsa!!l, vara
from el. god. Se: Barmhärtig 5, Barmhärtighet l.
3) tämim, tJ 'b l'1
fullkomlig, hei; Toskadd, felfri, utan
lyte; av: tämam, fullfölja, avsluta,
fullkomna, göra hel. Se: Felfri 1,
Frisk 9.
4) täm, tJ ~
fullkomlig; felfri, utan lyte; ren, obefläckad; av: tämam, se 3. Jfr Job 1:1;
Ords.29: 10, övers. ostrafflig. Se:
Fromsint.
5) eulabes, e: 131.. et i3 Ii ~
grundbet. som väl fattar el. griper
tag i något; som tar sig till vara;
grannlaga, aktsam, varsam; i N.T.
endast i betydelsen: gudfruktig, from;
av: adv. eu, gott, väl; lambanö, taga,
gripa, fatta.
6) eusebes, e: Öae: i31i~
som väl fruktar el. vördar; gudfruktig, from; av: eu, gott, väl; sebomai,
frukta; vörda. Jfr Apg.1O:2, övers.
from; 2.Pet.2:9 gudfruktig.
7) eusebeia, e: Da € 8 e: l et
gudsfruktan, fromhet; av: eusebes,
se 6. l.Tim.2:2 ordagrant: i all fromhet och värdighet. Se: Fromhet 2.
8) eulabeomai, e: 13 A et 8 € o ].l et l
ego taga sig till vara; frukta; vara gudfruktig; av: eulabes, se 5. Hebr.l1:27
ordagrant: fruktande; övers. i from
förtröstan. Jfr Apg.23: 10, övers.
frukta.

6
6
6
7
8

(Kornelius)var en f.man
10:2
kallade till sig •• en f. krigsman 10:7
en efter lagen f.man, Ananias 22:12
1. Tim. 2:2
i allo f.t och värdigt
Noa .. i f. förtröstan
Hebr. 11:7

FROMHET
1) l;uisirj, 1 ' QO

from, god, vänlig; i Ps.43:1 ordagrant:
icke from; övers. utan fromhet. Se:
From 1.
2) eusebeia, e: Da € 8 e: l et
gudsfruktan, fromhet. Se: From 7.
FROMHET
l min sak mot ett folk utan f. Ps. 43:1
2 gm ngn vår kraft eller f. Apg. 3:12
FROMMA (fördel)

till f. skall jag tänka
3. Mos. 26:45
eder själva till ingen f.
2. Krön. 24:20
dem till f., på sitt förbund
Ps. 106:45
Guds tjänare dig till f.
Rom. 13:4
15:2
må leva sin nästa till f.

FROMSINT
l) täm, tJ l'1

fullkomlig;T felfri,
From 4.

utan

FROMSINT
1 Jakob åter en f. man

lyte.

Se:

ljus, godhet, tacksägelse, Ande, kärlek, glädje, frid, tålamod; mildhet,
godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet.
-frukt

frids frukt Hebr .12: 11
förstlingsfrukt 5.Mos.26:2
gurkfrukt 1.Kon.6:18
livsfrukt 1.Mos.4:2S; 15:3
träd frukt l.Mos.l:29
Frukt

Ordet frukt används i Bibeln dels i
egentlig, dels i överförd betydelse.
l. Frukt i egentlig betydelse avser
såväl i G.T. som i N.T. jordens avkastning. På skapelsens tredje dag
satte Gud i gång den process, som är
oumbärlig för allt liv, med dessa ord:
»Frambringe jorden grönska, fröbärande örter och fruktträd, som
efter sina arter bära frukt, vari de
hava sitt frö, på jorden., l.Mos.l: 11.
Alla fröbärande örter och alla träd
med fröbärande frukt gav han till
föda åt människorna, 1:29.

1. Mos. 25:27

FROSSA

Se även: Överflöd, vällevnad, omåttlighet, frossare.
Frosseri

Leder till
Fattigdom, Ords.23:21. Fördärv
för folket, Pred.l0:16-17. Andlig slöhet, Jes.22:13; Luk.12:19; jfr l.Kor.
15:32. Guds vrede, 4.Mos.11:33-34;
Ps.78:31; S.Mos.21:21; Am.6:4,7.
Förtappelse, Luk.12:4S-46.
De troende
Varnas för frosseri, Ords.23:2-3;
Rom. 13: 13-14. Frosseri kan ej förenas med sann kristendom, l.Pet.4:3.
De ogudaktiga
Har benägenhet för frosseri, Fil.
3:19; Jud.v.12.
Bön om
Att icke bli frestad till frosseri, Ps.
141:4.

De fromma, hebr. I}asidim (utt. chasidim), ego de hängivna, trofasta, blev
efterhand en teknisk term för de aktiva deltagarna i det israelitiska gudstjänstlivet, de som gjOTde allvar av
sin gudstro. Särskilt i Psaltaren möter
vi ofta denna term, jfr Ps.30:S; 31:
24; 32:6; 37:28; 132:9; 149:1 m.f1.
Ibland syftade den även på hela folket, sålunda i Ps.50:S, jfr v.7. Under
mackabeertiden övergick chasidim till
att bli namnet på det parti, som särskilt stödde mackabeerna i deras fri-

FROM
1 tillhöra din f .mes skara 5. Mos. 33:8
1 f.mas fötter bevarar han l. Sam. 2:9
1 Mot den f.me
1 bevisar du dig f.
2. Sam. 22:26
1 f.ma glädje sig
2. Krön. 6:41
2 om hans f.ma gärningar
32:32
2 f.ma gärningar (Josia) gjorde
35:26
2 icke de f.ma gärningar
Neh. 13:14
1 H. utvalt åt sig den f.me
Ps. 4:4
l de f.ma äro borta
12:2
l icke låta din f.me se graven
16:10
l Mot den f.me bevisar du dig f. 18:26
1 Lovsjungen H.. I hans f.me
30:5
l Älsken H., alla I hans f.me
31:24
l skola alla f.ma bedja till dig
32:6
3 H.känner de f.mas dagar
37:18
l H. övergiver icke sina f.ma
37 :28
l Församlen till mig mina f.ma 50:5
l inför dina f.ma skall jag förbida 52:11
1 dina f.mas kött åt markens djur 79:2
l (H.) talar frid till sina f.ma
85:9
l Bevara min själ, ty jag är f.
86:2
l talade i en syn till dina f.ma
89:20
l (H.) bevarar sina f.mas själar 97:10
l aktad i H. ögon är hs f.mas död 116:15
1 och dina f.ma juble
132:9
l dess f.ma skola jubla högt
132:16
l dina f.ma skola lova dig
145:10
1 för alla hs f.ma, för I. barn
148:14
l hs lov i de f.mas församling 149:1
l De f.ma fröJde sig
149:5
1 En härlighet •• för ha f .ma
149:9
l f.mas väg bevarar han
Ords. 2:8
HV. 5:2
4 Öppna för mig •• min f.ma
4 en enda är hon, min f.ma
6:8
2 f.ma mskor ryckas bort
Jes. 57:1
1 f.ma försvunna ur landet Mika 7:2
5 Simeon, rättfärdig och f. Luk. 2:25
5 bodde i Jerus. f.ma
Apg. 2:5
8:2
5 f .ma män begrovo Stefanus

Se även: Fruktb'ar, träd, växa, helgelse, gärning, rättfärdighet, läppar,

Det land, som Gud gav åt Israel,
Kanaan, var rikt på frukter av många
slag; spejarna hade med sig prov på
frukten, 4.Mos.13:27. När man i
Israel hade planterat ett fruktträd,
var det förbjudet att äta dess frukt
de tre första åren. Det fjärde året
skulle frukten »vara helgad till Herrens lov., och det var först på femte
året, som det var tillåtet att äta den,
3.Mos.19:23-2S. Denna förordning
tjänade antagligen till skydd för trädets • hälsa., och den skulle möjligen
också fostra israeliterna till självtukt,
då det samtidigt blev en påminnelse
om fallet och den förbjudna frukten,
l.Mos.2:16-17; 3:1 ff. Träd med ätbar frukt fick icke huggas ned för att
användas till bålverk under krigshandlingar, såsom man gjorde med
andra träd, S.Mos.20:19-20.
Trädens frukt och markens gröda
berodde på folkets gudsförhållande:
olydnad medförde rubbningar även i
naturens ordning. »Eder jord skall
icke giva sin gröda, och träden i landet skola icke bära sin frukt., 3.Mos.
26:18-20. Gud kunde även tillåta
fiendefolk att förtära landets frukt
och gröda, S.Mos.28:30,33, jfr 49
-51. Men å andra sidan skulle lydnad
mot Gud bringa harmoni även i naturen med riklig tillgång på frukt och
näring, 28:1-4,11,12.
2. På hebreiska och hebraiserande
grekiska används ordet frukt om avkomma, både av människor och av
djur. Barn kallas från moderns synpunkt livsfrukt, l.Mos.30:2; Klag.2:
20; Mika6:7; Luk.l:42, och från
faderns hans livs frukt, Apg.2:30. Att
vara ofruktsam betraktades som ett
uttryck för brist på Guds välsignelse,
l.Mos.16:2; 20:18, och var orsak till
både själsligt och andligt lidande, 30:
1; l.Sam.l:S,9-18. Den ofruktsamma
bemöttes ofta med hån och förakt
från andra människor, Luk.l:2S,36.
Se: Barn.
3. I överförd betydelse används ordet
frukt i hela Bibeln. Israel framställs
sålunda ofta som Guds plantering,
Guds vingård, J es.5: 1 ff. Den frukt,
som Gud väntar efter allt arbete med
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FRIÅR
Vart sjunde år ett f.
5. Mos. 15:1
skall förhålla sig med det f.et
15:2
ett H. f. har då blivit utlyst
15:2
15:9
Det sjunde året, f.et, är nära
när f.et är inne, vid lövhyddohögt. 31:10
skulle vart sjunde år vara f. Neh. 10:31
skall tillhöra denne intill f.et Hes. 46:17
FRODAS

Deras ungar f. och växa till
Job
morgonen likna de gräset s. f. Ps.
blomstrar upp och f.om morgonen
(de rättfärdiga) f.och grönska
FRODIG
i drömmen, sju ax, f.a

39:7
90:5
90:6
92:15

1. Mos.41:5

uppslukade de sju f.a och fulla
41:7
till dess f .aste skog
2. Kon. 19 :23
Lik en f.planta växer han
Job 8:16
(övermodigas)hull är f.t
Ps. 73:4
trängde fram till dess f.aste Jes.37:24
bryter in på f.a betesmarker Jer. 49:19
bryter in på f.a betesmarker
50:44
Israel var ett f.t vinträd
Hos. 10:1
jag har skonat hans f.a hals
10:11
han står där f. bland sina bröder
13:15

FROM

Se även: God, lydig, foglig, troende,
oskyldig, saktmodig, gudfruktig, helig,
ren, inviga, hängiven, ödmjuk.
De fromma

FROSSA
svärdet få oavlåtligen f.
2.Sam. 2:26
maskar f. på (våldsman)
Job 24:20
(örnens) ungar f. på blod
39:33
Vildsvinet från skogen f.r
Ps. 80:14
nu skall svärdet f. sig mätt
Jer. 46:10
svärdet f.r runt omkring dig
46:14
svärdet skall f.omkring sig Hos. 11:6
vid gästabuden f. i sina
2. Pet. 2:13
FROSSARE
5. Mos. 21:20
Denne vår son är en f.
drinkare och f. bliva fattiga Ords. 23:21
vilken f.och vindrinkare han Matt. 11:19
f.och vindrinkare han är
Luk. 7:34

-frDst

FROST

rimfrost 2.Mos.16:14
FROST
sin andedräkt sänder Gud f.
vem kan bestå för hans f.

Job 37:10
Ps. 147:17

FRU

ringaktade (Hagar) sin f.
I.Mos.16:4
på flykt ifrån min f. Sarai
16:8
16:9
(ängeln:) Vänd tillbaka till din f.
Denna flicka sade till sin f. 2. Kon. 5:3
tjänarinnas ögon på f.s hand Ps. 123:2
när hon tränger undan sin f. Ords. 30:23
äldste hälsar utvalda f.n
2. Joh. v.l
nu har jag en bön till dig, kära f.
v.5
FRUHUSET

jungfrur till f. i Susans borg Est.
flytta in i bästa delen av f.
utanför gården till f.
fick hon taga med sig ifrån f.
skulle hon gå in i det andra f.

2:3
2:9
2:11
2:13
2:14

FRUKT

Frukt

sitt utvalda folk såsom monoteismens
förkunnare och den kommande Messias' moderssköte, är trohet mot honom, den ende sanne Guden. Därtill
väntar han även en livsföring i enlighet med sin heliga lag samt villighet
att mottaga Messias vid hans ankomst, jfr Matt.21 :33-43 . Israel bar
icke i något avseende sådan frukt.
Det misslyckades i sin frälsningshistoriska uppgift, Ps.5:1 ff.; Matt.
21 :33 ff. Därför blev också detta folk
överlämnat till främmande makter,
Matt.3 :8-10; Mark.11: 12,14, jfr Luk.
13:6--9. I kommande tider skall dock
Israel, Guds vingård, bära rik frukt,
Ies.27:2-9.
Frukt kan även ses i relation till
den enskilda människan, hennes livsföring eller livsgärning. Den sanna
grunden för bedömning av människans inre, är hennes gärningar, hennes sätt att handla i förhållande till
Guds vilja sådan den är uppenbarad
i hans ord; icke en bedömning av
hennes nådegåvor eller bekännelse,
Matt.7:15- 23. Beviset på sann omvändelse är den frukt , som människan
bär i form av kärlek och rättfärdighet
i sitt liv, Luk.3 :8-l4. Ingen form av
lagväsen mäktar frambringa en sådan
frukt, Rom.7 :5.
Förutsättningen för att en människa skall kunna bära frukt inför Gud
är livsgemenskap med Kristus, Ioh.
15:1-5; jfr Rom.7 :4. Den som förbliver i Kristus, såsom grenen förbliver i vinträdet, bär frukt med en
andelags nödvä ndighet. Rikt och nyanserat, som Guds ord är, ger det
uttryck fö r samma tanke även på
annat sätt. Således heter det i Kol.
I: 1O, att det att • bära frukt och växa
till i allt gott verk» är en naturlig
följd av att va ra fylld med kunskap
om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och förstånd , 1:9. Det är förutsättningen för att vandra värdigt inför Herren , honom i allt till behag.
Jfr Fil.J :9-11 , där aposteln talar om
»rättfärdighetens frukt . i ett liknande
sammanhang. I Ga1.5 :16 heter det,
att den som vandrar i ande, icke skall
gö ra vad köttet har begä relse till utan
tvärtom bära Andens frukt , 5 :22, med

kärleken som den främsta, jfr I.Kor.
13:13. De troende förmanas att vandra såsom ljusets barn, så att de kan
bära . ljusets frukt., som . består i
allt vad godhet och rättfärdighet och
sanning är. , Ef.5 :9.
Den personliga helgelsen är en
frukt av den troendes frigörelse från
synden och ett liv i obetingad överlåtelse till Gud och tjä nst för honom,
Rom.6:22; jfr dess motsats i 6:20-21.
Den som är fostrad i att taga emot
Guds aga med det rätta, ödmjuka
sinnet, får i gengäld .en frids frukt,
som är rättfärdighet., Hebr.12:11.
Och den som låter sig behärskas av
. den vishet som kommer ovanifrån.,
får uppleva ett liv fyllt av goda frukter, Iak.3:17-18. Offersinne, när det
gäller Guds verk och nästans behov,
är en god frukt, Tit.3:14. Det ger i
sin tur ny fr ukt, som kommer givaren
själv till godo i rikligt mått, Fil.
4 :17,19.
Om frukten uteblir i den troendes
liv, är det all grund att tvivla på
äktheten i hans kristendom. Här gäller det att vara öppen för den apostoliska förmaningen att göra sin
kallelse och sin utkorelse fast, 2.Pet.
1:3-11, jfr 2.Kor.6:1; Iud.v.12.
Evangeliets utbredande med människors omvändelse och Guds rikes
tillväxt som följd härav anses i Bibeln
som en välsignad frukt. Paulus önskade komma till Rom för att .så bland
eder få skörda någon frukt såsom
bland övriga hednafolk» , Rom. I :13.
Missionsarbetets framgång räknar han
så värdefull, att han är villig att fortsätta jordelivet ännu en tid .om det
att leva i köttet för mig är att utföra
ett arbete, som bär frukt ., Fil.1 :22.
Han kan också glädja både sig själv
och andra med att evangelium »är
att finna överallt i världen och där
bär frukt och växer till» , Kol.1:6.
Hemligheten till all framgång i Guds
rike är, att den enskilde kristne dör
som vetekornet och därvid bär . mycken frukt », Ioh.12:24-25.
En evangeIii förkunnare är å andra
sidan en såningsman, som främst av
alla bör få njuta av den frukt han
genom sin möda har frambragt, 2.

Blommor och fru kter av granatträdet.
Tim.2:6. De församlingar, som han
har grundlagt, bör stödja honom materiellt för att främja hans fortsatta
arbete i evangelii tjänst, l.Kor.9:7.
T al och bön med tungomål i församlingen skall åtföljas av uttydning
fö r att åstadkomma frukt, dvs. giva
såväl anden som förståndet gudomligt
ljus och inspiration till fruktbärande
verksamhet, l.Kor.14: 14.
Den troendes lovprisning och tillbedjan är .en frukt ifrån läppar som
prisa hans namn », Hebr.13: 15.
Frukt
l) Andens frukt , GaI.5 :22. 2) Ljusets frukt, Ef. 5:9. 3) Rättfärdighetens
frukt, Fil.1:11. 4) Läppars frukt ,
Hebr.13 :15.
Rättf"årdighetens frukt
l) Kommer, Fil.1:ll. 2) Bä res,
Hebr.1 2:11. 3) Sås, Iak.3 :18.
Växt och frukt, Ioh.15:1-16
l) Icke frukt, v.2. 2) Frukt, v. 2.
3) Mer frukt, v.2. 4) Mycken frukt,
v.5 ,8. 5) Beståndande frukt, v.1 6.
FRUKT

Uppdelning: allmänt, bä ra frukt , livs
frukt.
FRUKT (allm änt)
Vi få äta av f.en på de andra 1.Mos . 3:2
om f.en på det tr äd s.står
3:3
hon tog av dess f.och åt
3:6
m arkens f. bar fram offergåva
4:3
tagen av landets bästa f.
43 :11

Vindru vsskörd.
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de åto .. all f.påträden
2.Mos . 10:15
inbärgar f.en av ditt arbete
23:16
träd med ätbar f.
3.Mos . 19:23
skolen l anse deras f. ss. fdrhud 19:23
deras f. vara helgad till H.lov
19:24
skolen l äta deras f.
19:25
taga f. av edra skönaste träd
23:40
landet skall giva sin f.
25 :19
av säden eller av tr ädens f.
27:30
tagen hlt av landets f.
4. Mos. 13:21
(spejarna) visade dem landets f.
13:27
här är dess f.
13 :28
togo med sig av landets f. 5.Mos. 1:25
han skall välsigna •• din marks f.
7:13
ännu icke fått skörda ngn f. därav 20:6
du m å äta av deras f.
20 :19
taga förstling av all markens f.
26:2
bär nu fram förstlingen av f.en
26:10
Välsignad •• din marks f.
28 :4
och din boskaps f .
och lycka •• i din boskaps f.
28:11
och i din marks f.
28:18
Förbannad • • din marks f.
28 :30
m en icke fä skörda dess f.
28:33
F .en av din mark skall fdrtäras
28:42
Alla dina träd och din marks f.
skall äta upp f.en av din boskap
och L en av din mark
28 :51
i din boskaps f.och i din marks f. 30:9
och månvarvens ädlaste Ler
33 :14
de eviga höjdernas ädlaste L
33 :15
Välsignat •• med jordens ädlaste f. 33 :1 6
avstå från min goda f.
Dom . 9:11
vingårdar och äta deras f. 2. Kon. 19 :29
att de skulle äta dess f.
Neh. 9:36
till H~ hus förstlingen av all f.
10:35
betro hm åt ditt arbetes f.
Job 39:14
dess f . susa likasom •• skog
Ps. 72 :16
gav deras arbetes f. åt gräshoppor 78:46
jorden mättas av den f. du skapar 104:13
de åto upp f.en på deras mark
105:35
vingårdar, s.gåvo dem sin f.
107 :37
arbete får du njuta f.e n
128:2
få äta sina gärningars f.
Ords . 1 :31
dina mödors f. komma i en annans
5:10
Min f. är bättre än guld
8 :19
r ättfärdiges mun bär vishet ss. f. 10:31
Den rättfärdiges L är ett livets
11:30
Sin muns f. får envar njuta
12:14
Sin muns f. får envar njuta
13:2
Av sina gärningars f. varder den
14 :14
Av sin muns f. får envar sin buk
18:20
de få äta hen nes f.
18 :21
söker han förgäves efter f.
20:4
han får äta dess f .'
27 :18
Må hon få njuta gärningars L
31 :31
söt är dess f. för m in mun
HV. 2:3
Fikonträdets Ler begynna mogna
2 :13
granatträd med de ädlaste Ler
4:13
äta (lustgårdens) ädla f.er
4 :16
finnas alla slags ädla f.er
7 :13
1000 siklar hämta ur dess L
8:11
200 må de få, s. vakta dess f.
8:12
skola äta sina gärni ngars f.
Jes . 3 :10
f.en i moderlivet hava de intet
13:18
jordkretsen uppfylla med sin f.
27 :6
synds borttagande giva fullmogen f. 27:9
rättfärdighetens f. skall vara frid 32:17
plantera vingårdar och ät a deras f. 37 :30
må dess L bliva fräls ning
45 :8
se L och så bliva mättad
53:11
skapa f. ifrån hans läppar
57 :19
62 :8
(Sions) vin, f.en av din möda
s kola de ock få äta deras f.
65 :21
äta av dess f. och dess goda
Jer. 2:7
3 :24
s kändlighets gude n förtärt L e n
din ondskas L att det bliver bittert 4 :18
olycka ss . en L av deras anslag
6:19
min vrede över f .en på jorden
7 :20
olivträd, prytt med sköna f.er
11:16
fördärva tr ädet med dess f.
11 :19
efter hans gärningars f.
17 :1 0
hem söka efter edra gärningars L 21 :14
trädgårdar och äten deras f.
29 :5
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Frukt-Frukta
planteren och äten deras f.
29:28
planteringsmännen skörda Len
31:5
åt var och en efter hs gärn. f.
32:19
insamla vin och f. och olja
40:10
vin och f. i stor myckenhet
40:12
Skall man icke riva av dess L Hes.17:9
(cedern) bära grenar och få f.
17:23
stormen förtorkade dess L
19:12
eld har förtärt (vinträdets) f.
19:14
de skola få äta din f.
25:4
ymnig • • l åta trädens f. bliva
36:30
deras Ler skola tjäna till föda
47:12
Dan. 4:11
(ängeln:) förströn dess f.
frodigt vintr äd, s. satte L
Hos. 10:1
jag fOrgjorde deras f. ovantill Am. 2:9
rättfärdighetens f. till malört
6 :12
Jag såg en korg med mogen f.
8:2
Men ju mer f. (I.) fick
10:1
l haven ätit lögnaktighetens f.
10:13
hos mig skall finnas f. att hämta
14:9
skola de ock få äta deras f.
9:14
ss. när f .en är insamlad
Mika 7:1
skall vara deras gärningars L
7:13
fikonträd med brådmogen f.
Nah. 3:1 2
olivträdets Lslår fel
Hab .3 :17
Hagg. 1:11
f. av edra händers arbete
vinträdet skall giva sin L
Sak. 8:12
att de icke fördärva eder f.
Mal. 3:11
Av deras L skolen l känna
Matt. 7:16
skolen l känna dem av deras f.
7:20
då inåste dess f. vara god
12:33
och då måste dess f. vara dålig
12:33
Ty av f.en känner man trädet
12:33
(J.:) det gav f., dels hundrafalt
13:8
så att han bliver utan f.
13:22
(J. :) när nu säden • • satte f.
13:26
Aldrig skall f. växa på dig
21:19
för att uppbära Len åt hm
21 :34
åt a ndra s. giva hm Le n
21:41
så att det icke gav ngn L
Mark. 4:7
det sköt upp och växte och gav f.
4:8
så att (ordet) bliver utan f.
4:19
När så Len är mogen
4:29
Aldrig mer äte ngn L av dig
11:14
uppbära del av vingårdens f.
12:2
vart träd kännes igen på sin f. Luk. 6:44
kom och sökt e f. därpå
13:6
i 3 år har jag sökt f.på detta
13:7
lämna ngn del av vingårdens f.
20 :10
samla in f. till evigt liv
Joh. 4:36
bland eder få skörda ngn f. Rom. 1:13
vilken f. skördaden l då därav
6:21
nu skörden l L en av detta
6:2 2
l. Kor. 9:7
och äter icke dess L
förstånd kommer ingen f. åstad
14:14
icke så det bliver utan f.
2. Kor. 6 :1
växt åt eder rättfärdighets f,
9:10
Andens f. är kärlek, glädje
Gal. 5:22
ljusets f. består i allt vad
Ef. 5:9
mörkrets gärningar, s. icke giva L 5:11
rika på r ättfärdighetens f.
Fil. 4 :17
arbete sknlle bliva utan f. 1. Tess. 3:5
främst få njuta av f.en
2. Tim. 2:6
för att icke bliva utan f.
Tit. 3 :14
offer, är en f. ifrån läppar
Hebr . 13 :15
utan L i fråga om kunskapen 2. Pet. 1:8
vishet •• full av goda Ler
Jak. 3:17
rättfärdighetens L kommer av
3:18
väntar på jordens dyrbara f.
5:7
fikonträd fäller sina Ler
Upp. 6:13
3.,ar av Len ifrån vinträden
14:19
De f.er s .din själ hade begär till
18:14
FR UKT (bära frukt)
s. efter sina art er bära L
1. Mos. 1:11
träd s. eft er sina arter bura f.
1:12
träden på marken bära f.
3. Mos. 26:4
tr äden skola icke bära sin f .
26:20
att de icke bära ätbar f.
5. Mos. 20:20
(Juda skall) bär a f. upptill
2. Kon. 19:30
träd vilket bär sin L i sin tid
Ps. 1:3
bär vishet ss. f.
Ords. 10:31
en telning skall bära f,
J es. 11:1
skall åter bära f.upptill
37:31
de växa och bära f.
Jer. 12:2
upphör ej heller att bära L
17:8
så att det kunde bära f.
Hes. 17:8
Träden på marke n bära sin f.
34 :27
l skolen bära f. åt mitt folk
36 :8
47 :12
vilkas f. icke skall taga s lut
var månad skola tr äden bära ny f. 47:1 2
Dan. 4:18
(trädet) bar mycken L
då det begynner bära f.
Hos. 9:10
(Efraim) skall ej bära någon f.
9:16
och träden bära sin f.
Joel 2:22
olivträdet har burit ngn f.
Hagg. 2:20
Bären sådan f . s. t illhör
Matt. 3:8
vart träd s . icke bär god f.
3 :10
bär vart och ett gott t räd god f.
7:17
men ett dåligt träd bär ond f.
7 :17
gott tr äd kan icke bära ond L
7:18
ej heller ett dåligt tr äd bära god f. 7 :18
(J.:) Vart träd s. icke bär god f.
7:19
(J.:) den s.jämväl bär f.
13:23
åt ett folk s. bär dess f.
21 :43
dem s.bära f. tr ettiofalt
Mark. 4:20
Av sig själv bär jorden f.
4:28
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Från Israel av i dag. Innan citronerna sändes ut på m arknaden, fö retas sortering.

frukta ; vörda. Se: Fruktan 2.
2) järe', i\ l '
verbaladj. fr~ktande; vördande; av
verbet järe', se 1. Se: D yrka 2, Fruktan 3.

5) päbat!, llJ ~
darra el. skälva av fruktan; (plötsligt)
förskräckas, frukta . Jfr Jes. 19:16,
övers. förskräckas; 60: 5 bäva. Jfr 14.
Se: Fruktan 6.
6) megorä, n ~ j )1;1
fem. form av magar; fruktan, fasa ,
förskräckelse; av: gur, se 4 . Jfr Ps.
34:5; J es.66:4 , övers. förskräckelse.
7) morä', X l j tI
fruktan; vörd-;;ad; det som man fruktar el. vördar; av; jare', se 1. Jes.
8:13 ordagrant: han [är] eder frukta n.
Jfr Jer.3 2:2 1, övers. förskräckelse.
Se: F ruktan 1.
8) bärad, l l n
skälva, d arr; ~v fru ktan, bäva; skynda sig el. löpa i skräck el. ångest. I
Hes. 32: l0 står we\:låreQu lirgä'im,
ordagrant: och de skola skälva varje
ögonblick; övers. vart ögonblick skola
de frukta. Sa mma uttryck är i H es.
26: 16 övers. deras förskräckelse var-

der ständigt ny. Jfr Qara<l i I. Sa m.
15: 14, övers. gripas av fö rskräckelse.
9) pän-, - 1~
nekad villko·rskonj .: på det a tt icke,
för att icke. Ordet ha r en va rna nde
eller a vvä rjande innebö rd och ä r på
dessa ställen fö regånget av 'ärnar,
säga (fö r sig själv), tänka; dä rav
övers. frukta att.
10) jägor, l 'J '
frukta, bli förskräCkt, vara rä dd ; jfr 4.
11 ) jägor, l j ) ,
verbaladj . frukta~de, förskräckt, rädd ;
av verbet jaga r, se 10.
12) sä'ar, ll!~
sto rma; sopa el. rycka bort (om vinden, PS.58 :10); skälva, rysa, fö rskräckas. Jfr Jer. 2: 12, övers. förs kräckas.
13 ) bärec!, l ~ Q
.
verbaladj . som skälver, bäva r el. fru ktar ; av: QaraQ, se 8. Jfr D om.7:3,
övers. rädd; l.Sam.4: 13 bäva .
14) pabdä, n :). T)§
fem. fo rm av paQa<l, se 5.
15 ) jir'ä, n ~ l ~
fruktan; vördnad ; av: jare', se l. Se:
Fruktan 5.
16) de(w /, '7 lJ '1
aram . = hebr. ziiQal (t.ex. Mika 7: 17,
övers. kräla); krypa ; krä la; bli förskräckt, frukta; jfr deQal i D an.4: 2,
övers. fö rskräcka; zäQal i Job 32:6,
övers. vara försagd .
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L s . tillhör bättringen
Luk. 3 :8
vart träd s. icke bär god L
3 :9
intet gott träd s. bär dålig L
6 :43
lika litet dåligt träd s . bär god f.
6:43
bar det hundrafaldig L
8:8
bära L i ståndaktighet
8:15
kanhända skall det bära L
13 :9
om det dör, bär det mycken f. Joh.12:24
Var gren i m ig, s.icke bär f.
15 :2
s . bär f. rensar han
15:2
för att den skall bära mer L
15:2
Ss . grenen icke kan bära f. av sig
15 :4
så bär han mycken f .
15:5
att l bären mycke n f.
15 :8
l skolen gå åstad och bära f.
15:16
sådan L s . bliver bestånda nde
15:16
Rom . 7:4
att vi må bära f. åt Gud
till att bära f. åt döden
7:5
utföra ett arbete s . bär f.
Fil. 1:22
bär L och växer till
Kol . 1:6
gm kunskapen om Gud bära f.
1 :10
jorden bar sin f.
Jak. 5:18
(livsträd) buro L var månad
Upp. 22 :2
FR UKT (livs frukt)
s kall välsigna ditt livs f.
5. Mos . 7:13
Välsignad skall ditt livs f. vara
28:4
överflöd och l ycka i ditt livs f.
28:11
Förbannad skall ditt livs f. vara
28:18
i ditt livs f. och i din boskaps f.
30:9
Av sitt livs L skall jag sätta P s. 132:11
av hs livs L sätta en konung Apg. 2:30
FRUKT A

1) järe', X

'"l. :

3) pdbac!, llJ ~
förskräckelse, fruktan; det som man
förskräckes för el. fruktar; av: päl:m<l,
se 5. I l. M os.31:42,53 står paQa<l
J ishäk, Isaks skräck; övers. han som
ls~ic 'f ruktar (frukta de). Jfr paQa<l i
l.Sam. 1l :7, övers. fö rskräckelse. Se:
F ruktan 4.
4 ) gur, l 1 l
frukta, bli förskräckt, vara rädd; jfr
10. Se: Bekymmer 6.

Frukta

FRUKTA
1. Mos. 15:1
1 F. icke, Abram
19:30
1 ban f.de att bo kvar i Soar
1 F.icke, ty Gud har hört
21:17
1 Han f.de nämligen för att säga 26:7
9 f.de att jag annars skulle
26:9
26:24
1 F. icke, ty jag är med dig
31:31
1 (Jakob:) Jag f.de för dig
2 jag f.r att (Esau) förgör mig
32:11
1 F. icke; också denna gång
35:17
9 f.de att också denne skulle dö 38:11
42:4
9 (Jakob) f.de att ngn olycka
1 Varen vid gott mod, f.en icke 43:23
1 f. icke att draga ned till
46:3
1 F .en icke. Hållen r mig för
50:19
l (Josef:) F .en därför nu icke
50:21
1 (Mose) f.de att se Gud 2. Mos. 3:6
2 bland Faraos tjänare f.de
9:20
l svarade Mose: F .en icke
14:13
1 Mose sade till folket: F .en icke 20:20
1 f.de de att komma (Mose) nära 34:30
1 f.e sin moder och fader 3. Mos. 19:3
l för folket •• mån r icke f.4.Mos.14:9
1 f.en icke för dem
14:9
9 f.de att bliva uppslukade
16:34
21:34
l F. icke för (Og)
4 icke f.för ngn människa 5.Mos. 1:17
1 :21
l F. icke och var icke förfärad
1 r skolen icke f. för dem
1 :29
1 fastän de skola f. för eder
2:4
3:2
1 (H.:) F.icke för (Og)
l F.en icke för dem
3:22
1 r f .den för elden
5:5
7:18
1 må du dock icke f. för dem
2 göra med alla de folk s. du f.r 7:19
10 jag f.de för den vrede
9:19
1 hela r. skall höra detta och f. 13:11
1 folket skall höra det och f.
17 :13
4 du skall icke f. för hm
18:22
1 det övriga folket höra det och fl9:20
1 skall du dock icke f. för dem 20:1
1 f.en icke och ängslens icke
20:3
2 s. f.r och har försagt hjärta
20:8
1 hela r. skall höra det och f.
21 :21
28:10
l alla folk på jorden•• f.dig
1 att du icke f.r detta härliga
28:58
10 Egyptens sjukdomar, s. du f.r 28:60
1 f.en icke •. icke förskräckta
31:6
31:8
1 du må icke f.
12 gudar s.edra fäder ej f.de
32:17
4 Om jag icke f.de att deras
32:27
1 och de f.de (Josua)
Jos. 4:14
4:14
1 ss.de hade f.t Mose
8:1
1 H. till Josua: F. icke
1 f.de vi storligen för våra liv
9:24
1 f.de han och hs folk storligen 10:2
1 F. icke för dem
10:8
1 (Josua:) F .en icke
10:25
1 F. icke för dem
11:6
1 kom in •• f. intet
Dom. 4:18
1 r skolen icke f.de gudar
6:10
1 Frid vare med dig, f. icke
6 :23
1 (Gideon) f.de göra det om dagen 6:27
2 Om ngn f.r och är rädd
7:3
2 om du f.r att draga ditned
7:10
1 Så f. nu icke, min dotter
Rut 3:11
1 Samuel f.de att omtala l. Sam. 3:15
1 F. icke; du har fött en son
4:20
1 Samuel till folket: F .en icke
12:20
9 filisteerna f.de att hebreerna 13:19

1 ty folket f.de för eden
14:26
15:24
1 f.de för folket och lyssnade
17 :24
1 r. män •• f.de storligen
1 Saul f.de för David
18:12
4 f.de han honom än mer
18:15
1 Då f.de Saul ännu mer
18:29
21:12
1 begynte storligen f. för Akts
22:23
1 Bliv kvar hos mig, f. intet
1 (Jonatan:) F. icke
23 :17
1 såg fIlisteernas läger, f.de han 28:5
1 F. icke. Vad är det då du ser 28:13
31:4
1 ty han f.de storligen
1 David sade: F • Icke
2. Sam. 9:7
10:19
1 Efter detta f.de arameerna
1 f.de Davids tjänare att omtala 12:18
1 Adonia f.de för Salomo I.Kon. 1:50
1 Adonia f.r för konung Salomo
1:51
17 :13
1 (Elia:) F • icke
2. Kon. 1:15
1 Gå med hm, f. icke
1 (Elisa) svarade: F. icke
6:16
17:7
1 de hade f.t andra gudar
1 r skolen icke f. andra gudar
17 :35
17:37
1 r skolen icke f.andra gudar
17:38
1 r skolen icke f.andra gudar
1 F.icke för de ord s.du hört
19:6
25:24
1 F .en icke för kaldeernas
25:26
1 (judarna) f.de för kaldeerna
1 han fruktade storligen l. Krön. 10:4
1 f. icke och var icke försagd
22:13
28:20
1 gå till verket; f. icke
1 F .en icke
2. Krön. 20:15
1 F .en icke och varen icke
20:17
1 (Hiskia:) f.en icke
32:7
13 s.f.de för vad I. Gud talat Esr. 9:4
10:3
13 s. f. för vår Guds bud
1 s. vilja f.ditt namn
Neh. 1:11
1 F .en icke för dem
4:14
lOvad jag f .de för, kommer Job 3 :25
l du har intet att f.
5 :21
11 :15
1 står fast och har intet att f.
23:15
5 när jag betänker det, f.r jag
31:23
3 Jag måste då f. för ofärd
1 Jag f.r icke för skaror
Ps. 3:7
1 f.r jag intet ont, ty du är med 23:4
1 för vem skulle jag f.
27:1
1 så f.r ändå icke mitt hjärta
27:3
9 jag f.r att de .• få glädja sig
38:17
1 Därför skulle vi icke f.
46:3
1 skulle jag f. i olyckans dagar 49:6
1 F.icke,när en man bliver rik 49:17
1 rättfärdiga skola se det och f. 52:8
l förtröstar och skall icke f. 56:5,12
5 så att de icke behövde f.
78:53
l att jag f.r ditt namn
86:11
91:5
1 Du skall icke behöva f.
1 skola hedningarna f. H. namn 102:16
1 För ont budskap f.r han icke 112:7
l hjärta är fast, det f.r icke
112:8
l H. står bi, jag skall icke f.
118:6
10 Vänd bort den smälek jag f.r 119:39
5 mitt hjärta f.r för dina ord
119:161
Ords. 1 :26
3 det kommer, S. I f .en
1:27
3 när det r f.en kommer
3:25
1 ej f. för plötslig skräck
G Vad den ogudaktige f.r
10:24
2 den s. f.r budet
13 :13
31:21
1 Av snötiden f.r hon intet
1 då man f.r för var backe Pred.12:5
l Licke .• förResin
Jes. 7:4
1,7 ej skolen I f. vad det Lr
8:12
7 (H.) skolen r f.
8:13
10:24
l F.icke, mitt folk, för Assur
5 jag är trygg och Lr icke
12:2
l folket s. är f.t vida omkring 18:2,7
25:3
1 den grymma hednastaden f.
1 Varen frimodiga, f.en icke
35:4
1 F. icke för de ord s. du hört
37:6
1 Havsländerna se det och f.
41:5
1 f. icke, ty jag är med dig
41:10
1 F. icke, jag hjälper dig
41 :13
l Så f.nu icke, du mask Jakob
41:14
l F.icke, ty jag har förlossat
43:1
1 F. då icke, ty jag är med dig 43:5
1 F.icke, du min tjänare Jakob 44:2
5 F .en icke
44:8
1 F.en icke för mskors smädels. 51:7
1 att du Lr för dödliga mskor
51 :12
1 F. icke, ty du skall ej
54:4
54:14
1 skall intet hava att f.
1 För vem räddes och f.de du
57:11
66:2
13 s. f.r för mitt ord
13 r s. f.en för hans ord
66:5
lF.ickefördem
Jer. 1:8
10:5
l F .en då icke för (avgudarna)
11 i de mäns hand, s.du f.r
22:25
1 skola icke mer behöva f.
23:4
1 L nu icke, du min tjänare
30:10
1 att de f. mig beständigt
32:39
11 de mäns hand s. du f.r för
39:17
1 'F .en icke att tjäna kaldeerna 40:9
1 Lde för dessa
41:18
1 F .en icke mer för kon. i Babel 42:11
1 s. r nu l.en för; f.en icke hm 42:11

2 så skall svärdet, S. r f.en
42:16
1 (judarna) f. intet
44:10
1 f.då icke, min tjänare Jakob 46:27
1 f. icke, du min tjänare Jakob 46:28
1 f.en icke för de olycksbud
51:46
1 (H.)säger:F. icke
Klag. 3:57
Hes. 2:6
1 f.a icke för dem
2:6
l och f. icke för deras ord
l Nej, f. icke för deras ord
2:6
3:9
1 Du skall icke f. för dem
l r f.en för svärd
11:8
8 vart ögonblick skola de f.
32:10
2 Jag f.r att I skolen draga Dan. 1:10
1 F. icke, Daniel
10:12
IF. icke ,du högt benådade man 10:19
l F. icke, du land
Joel 2:21
2:22
1 F .en icke, r markens djur
1 lejonet ryter, vem skulle f. Am. 3:8
l ja, för dig skola de f.
Mika 7:17
Sel. 3:15
l du behöver ej mer f. ngt
1 F. icke, Sion, låt ej modet falla 3:16
1 Len icke
Hagg. 2:6
l F .en icke, fatten mod
Sak. 8:13
8:15
l (Sakar ja:) l.en icke
2 Is. f.en mitt (H.) namn
Mal. 4:2
18 f. icke taga till dig Maria Mat!. 1:20
18 f.de han att begiva sig dit
2:22
10:26
18 F.en alltså icke för deni
18 Len icke dem s.dräpa kroppen 10:28
18 f.en fastmer hm s. har makt
10:28
18 F .en alltså icke
10:31
18 (Herodes) f.de för folket
14:5
18 då måste vi f. för folket
21 :26
18 f .de för folket
21 :46
28:10
18 sade J.till dem:F.en icke
18 kvinnan f.de och bävade Mark. 5:33
18 F. icke, tro allenast
5:36
6:20
18 (Herodes) l.de för (Johannes)
18 (lärj.) f.de att fråga honom
9:32
12:12
18 men de Lde för folket
Luk. 1:13
18 F. icke, Sakarias
18 F. icke, Maria
1:30
18 J. sade till Simon: F. icke
5:10
18 F. icke;tro allenast
8:50
18 dock f.dede att fråga (J.)
9:45
12:4
18 F .en icke för dem s.dräpa
18 lära eder vem r skolen f.
12:5
18 f.en hm s. har makt att kasta 12:5
18 Honom skolen r f.
12:5
18 F .en icke; r ären mer värda
12:7
12:32
18 F. icke, du lilla hjord
19:21
18 jag f.de för dig
20:19
18 de f.de för folket
18 De f.de nämligen för folket
22:2
18 därför att de Lde judarna Joh. 9:22
18 F. icke, du dotter Sion
12:15
~8 l.de bliva stenade av folket Apg. 5:26
18 alla l.de för (Saulus)
9:26
18 H.till Paulus:F. icke
18:9
20 f.de översten att de skulle
23:10
18 f.de bliva kastade på
27:17
27:24
18 F. icke, Paulus
18 f.de att vi skulle stöta på
27:29
18 vad ont är, då må du f. Rom. 13:4
18 f.r •• sinnen fördärvas 2. Kor. 11:3
12:20
18 f.r att jag icke skall finna
19 f.r att till äventyrs kiv
12:20
19 f.r att min Gud skall räta
12:21
18 f.r att jag arbetat förgäves Gal. 4:11
1. Tess. 3:5
19 jag f.de att frestaren
18 jag skall icke f.
Hebr. 13:6
18 F. icke. Jag är den förste Upp. 1:17
18 F. icke för det du skall få lida 2:10
18 löna •• dem s.f.ditt namn
11:18
FRUKTA (Gud, Herren)
15 f.r man icke nog Gud
l. Mos. 20:11
2 nu vet jag at! du f.r Gud
22:12
3 Gud, han s.ock !sak f.r
31:42
31:53
3 eden vid hm s. hs fader f.de
42:18
2 (Josef:) ty jag f.r Gud
1 hjälpkvinnorna f.de Gud 2.Mos. 1:17
1:21
1 hjälpkvinnorna f.de Gud
9:30
1 ännu icke f.en för H. Gud
1 f.de folket H.
14:31
2 dugande män s. f.Gud
18:21
1 du skall f.din Gud 3. Mos. 19:14,32
25:17,36,43
l (H.:) lära sig att f. mig 5. Mos. 4:10
1 (H.:) Ack •• att de l.de mig
5:29
1 du må f.H., din Gud
6:2
1 H.. din Gud, skall du f.
6:13
1 bjöd oss .• att f. H.. vår Gud
6:24
l på hs vägar och f.r (H.)
8:6
1 att du f.r H., din Gud
10:12
1 H .. din Gud, skall du f.
10:20
l H.. eder Gud •• skolen r f.
13:4
1 att f.H .. din Gud, alltid
14:23
17 :19
1 lära att f. H .. sin Gud
2 utan att f. Gud, gick (Amalek) 25:18
1 att du icke f.r •• H.. din Gud
28:58
31:12
1 de må f.H., eder Gud
l så att de f. H., eder Gud
31:13

l så att r f.en H., eder Gud Jos. 4:24
l hindra våra barn att f. H.
22:25
24:14
l Så f.en nu H.
1 Allenast mån r f. H.
1. Sam. 12:14
l Allenast f.en H. och tjänen
12:24
l de alltid må f. (H.)
1. Kon. 8:40
1 jordens folk må •• f. (H.)
8:43
1 har jag, din tjänare, f.t H.
18:12
2 att din tjänare f.de H. 2. Kon. 4:1
17:25
1 då de •• icke f.de H.
1 huru de skulle f.H.
17:28
17:32
2 de f.de också H.
2 Så f.de de visserligen H.
17:33
2 (samariterna) f. icke H.
17:34
l H.allena •• hm skolen r f.
17:36
l Allenast H.skolen r f.
17:39
17:41
2 Så f.de dessa folk H.
1 alltid må f. dig
2. Krön. 6:31
6:33
l alla jordens folk må f.dig
15 icke jag, ty jag f.de Gud Neh. 5:15
2 Job •. f.de Gud och flydde Job 1:1
2 ingen s. så f.r Gud
1:8
1 för intet s. Job f.r Gud
1:9
2 ingen s. så f.r Gud
2:3
1 f. människorna (Gud)
37:24
2 ärar dem s. f. H.
Ps. 15:4
2 r s. l.en H .. loven hm
22:24
22:26
2 inför dem s.f. (H.)
2 Finnes det en man s. f.r H.
25:12
2 umgängelse med dem s. f. hm 25:14
2 förvarar åt dem s.f.dig
31:20
1 Hela jorden f.e H.
33:8
2 H. öga vänt till dem s. f. hm
33:18
2 omkring dem s.l.honorn
34:8
2 F .en H., r hs helige
34:10
2 ty de s. f. hm lida ingen brist 34:10
1 de f. ej Gud
55:20
2 dem s.f.dig gav du ett baner 60:6
2 s. f. ditt namn giver du arvedel 61:6
2 r alla S. l.en Gud
66:16
67:8
l alla jordens ändar f.e hm
1 Dig f.e man, så länge solen
72:5
2 frälsning är nära dem s. f. hm 85:10
15 så at! han f.r dig
90:11
1 skola hedningarna f. H. namn 102:16
2 väldig hs nåd över dem s. f. 103:11
2 över dem s. f.honom
103:13
2 nåd •• över dem s.f.hm
103:17
2 giver mat åt dem s.f.hm
111:5
1 Säll är den man s.l.r H.
112:1
2 r s. l.en H., förtrösten på H. 115:11
115:13
2 välsigna dem s. f. H.
2 Så säge de s. f. H.
118:4
l till alla dem s. f.dig
119:63
2 De s.f.dig skola se mig
119:74
2 må de vända sig, s. f.dig
119:79
2 Säll är envar s. l.r H.
128:1
128:4
2 välsignad, s. l.r H.
130:4
1 på det att man må f.dig
2 r s. f.en H .. loven H.
135:20
2 H. behag till dem s. f. hm
147:11
1 f. H., och fly det onda
Ords. 3:7
15 Att L H. är att hata det onda
8:13
2 s. f.r H., vandrar i redlighet 14:2
15 s. f.r H.har ett tryggt fäste
14:26
1 Min son, f. H.och konungen
24:21
2 prisas en hustru s.l.r H.
31:30
1 att man skall f. hm
Pred. 3:14
1 Ja, Gud må du f.
5:6
2 den s. l.r Gud finner en utväg 7:19
8:12
2 väl, därför att de f. Gud
2 icke väl .. eftersom han icke f.r 8:13
l F. Gud och håll hs bud
12:13
Jes. 50:10
2 bland eder s. f.r H.
1 (H.:) därför l.r du mig icke
57:11
1 skall H. namn bliva Lt
59:19
63:17
1 att vi ej L (H.)
14 icke vill f. mig, säger H. Jer. 2:19
1 Skullen r icke f. mig, säger H. 5:22
1 Låtom oss f. H., vår Gud
5:24
l Vem skulle icke f.dig
10:7
2 F .de (Hiskia) icke i stället H. 26:19
16 bäva och f. för Daniels Gud Dan. 6:26
Hos. 10:3
1 att vi icke f.de H.
l tillsade att allenast f. mig Sel. 3:7
l folket l.de för H.
Hagg. 1:12
7 för at! han skulle f. mig
Mal. 2:5
2:5
l och han f.de mig
3:5
1 dem s.icke f. mig, säger H.
2 de s. f. H. talat med varandra
3:16
2 åminnelse av dessa s. f. H.
3:16
18 de f.de för hm (J.)
Mark. 11:18
Luk. 1:50
18 över dem s. f. (H.)
18 en domare s. icke f.de Gud
18:2
18 må nu vara, att jag icke f.r
18:4
18 F.r icke heller du Gud
23 :40
18 from man, s. f.de Gud
Apg.10:2
18 den s. f.r (Gud)
10:35
18 r S. f .en Gud, hören mig
13 :16
13 :26
18 bröder •• r s. l.en Gud
21 kvinnor s. f.de Gud
13 :50
21 en kvinna s. f.de Gud
16:14
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17) ph6bos, q, 6 il o t;
förskräckelse, fruktan; 2.Kor.5: 11
ordagrant: då vi känna Herrens fruktan. Se: Fruktan 14.
18) phobeomai, q, o S e: O].l et t
pass. bli förskräckt, frukta; av: ph6bos, se 17. I Luk.2:9 står verbet tillsammans med subst. ph6bos; ordagrant: de fruktade med en stor fruktan. Verbet brukas ofta i betydelsen:
ha vördnad el. respekt för, i N.T. i
synnerhet om att frukta och vörda
Gud. Uttrycket -frukta Gud. används för att beteckna hedningar, som
anammat den judiska tron utan att
iakttaga alla yttre bruk, såsom omskärelse o.dyl. Se: Bekymra ll,-Fruktan 13.
19) utf. ord.
20) eulabeomai, e: 0 A et il € o ].l et t
ego taga sig till vara; frukta. Se:
From 8.
21) sebomai, <] e: .B o ].l et t
frukta; frukta Gud, dyrka, tillbedja;
här part. som fruktar Gud. Jfr 18.
Se: Dyrka 7.

Fruktan-Fråga
21
21
21
17
18
18
18
18

greker s. f.de Gud
17:4
med dem s. f.de Gud
17:17
Titius Justus , s. f.de Gud
18:7
2. Kor. 5:11
vad det är att f.H.
f.en Gud, ären konungen 1. Pet. 2:17
F.en Gud, given hm ära Upp. 14:7
Vem skulle icke f.dig, H.
15:4
Loven vår Gud .• I s. f.en hm 19:5

FRUKTAN
Se även: Gudsfruktan, ångest, bekymmer, bävan, förfäran, förskräckelse,
rädsla, dödsångest, själsångest, skräck,
oro, orolig, ängslig, ängslan, räddhåga, farhåga.
-fruktan
gudsfruktan Job 4:6
rränniskofruktan Ords.29:25
Fruktan

Beskrives som
Fruktan för avgudar, 2.Kon.17:38.
Fruktan för människor, 1.Sam.15:24;
Joh.9:22. Fruktan för Herrens dom,
Jes.2:19; Hebr.10:27. Fruktan för
Guds väldighet, 2.Mos.15:16.

Den ogudaktige
Kännetecknas av träldomens fruktan, Rom.8:15. Fruktar det som skall
komma, Ords.l:27; 10:24.

Den troende
Frestas av fruktan, Ps.55:6. Uppmuntras att icke frukta, Job 5:21; Jes.
8:12; 43:10; Matt. 10:26; Apg.18:9;
Upp.l:17.

12; Jos.2:9. Jfr adj. 'äjom, förskräcklig, t.ex. Hab.1:7.

11) 'arai,

r""\ V

förskräcka, fö;sätta i skräck; bliva
förskräckt. Jfr Jes.2:l9, övers. förskräcka; 5.Mos.7:21 förskräckas; Jos.
1:9 vara förskräckt.
12) euldbeia, E (l A i3 E l ex
varsamhet; fruktan; i Hebr.12:28 tillsammans med deos, som betecknar
långvarig fruktan, övers. helig fruktan och räddhåga. Jfr eulåbeia i
Hebr.5:7, övers. ångest.
13) phobeomai, <Il o i3 € o l..I ex l
bli förskräckt, frukta; bli uppfylld av
fruktan, hysa fruktan; av: ph6bos, se
14. Se: Bekymra 11, Frukta 18.
14) ph6bos, <Il 6 i3 o <;
förskräckelse, förfäran, fruktan; i
N.T. också om fruktan för Gud och
Herren. Se: Frukta 17.
15) aph6bös, å <Il 6 i3 UJ <;
adv. utan fruktan, oförskräckt; av:
neg. a- och ph6bos, se 14. Jfr Fil.
1:14, övers. oförskräckt; Jud.v.12
oförsynt.
16) emphobos, t l..I <Il o i3 0<;
i fruktan, förskräckt; av: prep. en, i,
och ph6bos, se 14; i Luk.24:37 tillsammans med ginomai, bliva, övers.
uppfyllas av fruktan. Jfr övers. förskräckt, t.ex. Luk.24:5.

a

9) ba!, 11 O
bävan, skräck, förskräckelse; av:
i}ä!a!, bryta ned, krossa; förskräcka;
i lob 41:24 beli-i}.a!, utan skräck,
övers. otillgänglig för fruktan. Jfr 1.
Mos.9:2, där i}.a! är övers. förskräckelse.
10) 'ema, il ~ , ~
skräck, förskräckelse, fasa; vanl.
övers. förskräckelse, t.ex. 1.Mos.15:

FRUKTAN (allmänt)
1 f. för eder över alla
1. Mos. 9:2
28:17
2 (Jakob) betogs av f.
4 förskräckelse och f.
2. Mos. 15:16
2 for helgedom •• hava f. 3. Mos. 19:30
2 för min helgedom •• hava f.
26:2
5 f. för dig over alla folk 5. Mos. 2:25
4 F.för eder skall H,låta komma11:25
6 känna f. både natt och dag
28:66
4 Sådan f. skall du känna
28:67
7 sannerligen gjort så av f. Jos. 22:24
2 betogs folket av stor f. 1. Sam. 12:18
2 gripna av •• stor f.
17:11
23:3
3 leva ju I f. redan här i Juda
2 Kände du ingen f.
2. Sam. 1:14
2 icke säga ett ord mer av f.
3:11
13 :28
2 döden (Amnon) utan f.
4 H.lät f. för (David)
1. Krön. 14:17
8 församlat •• av f.
2. Krön. 12:5
Neh. 6:16
2 betogos de .. av f.
2 vilddjur behöver du ej .. f. Job 5:22
31:34
11 av f. för den stora hopen
10 f.för mig ej forskräcka dig
33:7
4 Han ler åt f.
39:25
9 otillgänglig för f.
41:24
5 Tjänen H. med f.
Ps. 2:11
5 F. och bävan kommer över mig 55:6
2 när f.kommer över mig
56:4
5 av f. för tistel och törne Jes. 7:25
40:9
2 häv upp den utan f.
5 låta f. komma över Egypt. Hes. 30:13
6 med f. skola de söka H. Hos. 3:5
2 betogos sjömännen av f.
Jona 1:5
1:10
2 betogos männen av stor f.
2 Askelon må se det med f. Sak. 9:5
13 av f. för dig gick jag bort Matt. 25:25
14 de gingo •• under f.
28:8
13 voro uppfyllda av f.
Mark. 10:32
13 vågade icke av f. för folket
11:32
13 i sin f. sade de intet
16:8
Luk. 1 :12
14 f. föll över (Sakarias)
15 få tjäna hm utan f.
1:74
24:37
16 uppfylldes (lärjungarna) av f.
14 av f. för judarna
Joh. 7:13
13 blev hs f. ännu större
19:8
14 i hemlighet ,av f.för judllrna 19:38
14 av f. för judarna •• inom stängda20:19
14 f. kom över var och en
Apg. 2:43
14 stor f. kom över alla
5:5
14 stor f. kom över hela försam!. 5:11
14 f. föll över dem alla
19:17
14 I åter skullen känna f. Rom. 8:15
13 utan lev i f.
11:20
13 Vill du vara utan f.
13:3
14 f.åt den s. f.tillkommer
13:7
14 med f. och mycken bävan l.Kor. 2:3
16:10
15 utan f.må kunna vistas
14 huru mycken f.
2. Kor. 7:11
14 togen emot hm med f. och bävan 7:15
13 av f. för de omskurna
Gal. 2:12
14 lydiga, med f.och bävan
Ef. 6:5
14 med f. och bävan arbeta
Fil. 2:12
14 också de andra känna f.l. Tim. 5:20
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"Frukta icke!"
1) Frukta icke - han frälser, Jes.
35:4. 2) Frukta icke - han förlossar,
Jes.43:1. 3) Frukta icke - han är med,
Jes.4l:l0. 4) Frukta icke - han hjälper, Jes.4l:13. 5) Frukta icke - hatIJ.
är sköld, 1.Mos.15:1. 6) Frukta icke
- han har omsorg, Matt.1O:31. 7)
Frukta icke - han har ett rike, Luk.
12:32.
FRUKTAN

1) mOT/i', 'l{""\ iD
fruktan; vörd~ad, det som man fruktar el. vördar; av: jare', se 2. Se:
Frukta 7.
2) jare', X""\ '
frukta; vörda~ här övers. betagas el.
gripas av fruktan, hava el. känna
fruktan. Ps.56:4 ordagrant: den dag
då jag fruktar. Se: Frukta 1.
3) jare', X""\ '
verbaladj. 'i~ktande; vördande; av
verbet jare', se 2. Se: Frukta 2.
4) pabad, "10§
förskräckelse, fruktan. Se: Bekymra
5, Frukta 3.
5) jir'a, il ~ ""} ;
fruktan; vördnad; av: jare', se 2. Se:
Frukta 15.
6) piihad, "1 il;)
darra' e1~ skäiv~ av fruktan; (plötsligt)
förskräckas, gripas av fruktan; här
övers. känna fruktan. Se: Frukta 5.

7) dUga, il ~l:$1
ängslan, oro, fruktan; av: da'ag, ängslas, bliva el. vara orolig, rädas, t.ex.
1.Sam.9:5; Jer.38:l9. Ordet är oftast
övers. oro, t.ex. Jer.49:23; Hes.12:l8;
jfr Ords.12:25, över~. sorg.
8) 2.Krön.12:5 ordagrant: på grund
av Sisak.

14 av f. för döden
Hebr. 2:15
13 må vi alltså med f. se till
4:1
12 tjäna Gud •. med helig f.
12:28
1. Pet. 1:17
14 så vandren ock i f.
14 underordnen eder .. med all f.
2:18
14 rena vandel s. I fören i f.
3:2
13 Hysen ingen f. for dem
3:14
14 svara .• med saktmod och f.
3:15
14 barmhärtiga, dock med f. Jud. v.23
14 stor f.föll över dem
Upp. 11:11
FRUKTAN (för Herren)
2 av sådan f. för H.
2. Sam. 6:9
2 betogs av f. för Gud
1. Krön. 13:12
2. Krön. 19:7
4 Låten f. för H. vara
10 må f. för hm ej förskräcka Job 9:34
4 f. för hm skall falla över eder 13:11
10 f. för (Gud) må icke förskräcka 13:21
4 av f. för (H.) ryser mitt
Ps. 119:120
5 (H.)deras f.för mig består Jes.29:13
5 betogs av stor f. för H.
Jona 1 :16
1 var är då den f. • för mig MaJ. 1:6
FRUKT AN (Herrens/Guds, Kristi)
5 (Guds) f. för ögonen
2. Mos. 20:20
5 den s.råder i Guds f. 2. Sam. 23:3
5 skolen I göra i H. f.
2. Krön. 19:9
5'vandra i vår Guds f.
Neh. 5:9
5 övergiver den Allsmäkt. f. Job 6:14
5 H. f .. det är vishet
28 :28
5 jag får tillbedja i din f.
Ps. 5:8
5 H. f. är ren och består
19:10
5 jag skall lära eder H. f.
34:12
36:2
4 för vilkens ögon Guds f. ej
5 H.f. är vishetens begynnelse 111:10
5 (ditt tal) leder till din f.
119:38
5 H. f. är begynnelsen
Ords. 1:7
5 icke funno behag i H. f.
1 :29
5 då skall du förstå H. f.
2:5
5 H. f. är vishetens begynnelse
9:10
5 H. f. förlänger livet
10:27
5 H. f. är en livets källa
14:27
15:16
5 Bättre ngt litet med H. f.
5 H.f. är en tuktan till vishet
15:33
5 gm H. f. undflyr man det onda 16:6
5 H. f. för till liv
19:23
5 Ödmjukhet har lön i H. f.
22:4
5 nitälska för H. f. beständigt
23 :17
5 välbehag i H. f.
Jes. 11:3
33:6
5 H. f. skall vara dess skatt
5 min f.skall jag ingiva
Jer. 32:40
14 vandrade i H. f.
Apg. 9:31
14 Guds f. är icke för deras Rom. 3 :18
14 vår helgelse i Guds f. 2. Kor. 7:1
14 underordnen eder .. i K.f. Ef. 5:21
13 varen lydiga .. i H.f.
Kol. 3:22

FRUKTBAR
planterade den i f.jordmån
(Gud) har givit eder f.a tider

Hes. 17:5
Apg. 14:17

FRUKTB.i.RANDE

dörr till stor och f.verks.
FRUKTKAKA

åsnor, s.buro 100 f.or
f.orna skola tjänarna hava

1. Kor. 16:9
2.Sam.16:1
16:2

FRUKTKLASAR

din barm liknar f.

HV. 7:7

FRUKTLöST

f.och fåfängt har jag förtärt

Jes. 49:4

FRUKTSAM

-fruktsam
ofruktsam l.Mos.ll:30

FRUKTSAM
Varen f.ma och föröken
1. Mos. 1:22
Varen f.ma och föröken eder
1:28
de må växa till och vara f.ma
8:17
Varen f.ma och föröken eder
9:1
Varen I f.ma och föröken eder
9:7
jag skall göra dig övermåttan f.
17:6
och göra (Ismael) f.
17 :20
göra dig f.och föröka dig
28:3
gjorde han (Lea) f.
29:31
och gjorde (Rakel) f.
30:22
var f. och föröka dig
35:11
(Josef:) Gud har gjort mig f.
41:52
47:27
f.ma och forökade sig storligen
48:4
Se, jag skall göra dig f.
men I. barn voro f.ma

2. Mos. 1:7

jag skall göra eder f.ma
3. Mos. 26:9
H.gjorde sitt folk mycket f.t Ps. 105:24
Lik ett f.t vinträd varder
128:3
klagen över f.ma vinträden
Jes. 32:12
vattnat jorden och gjort den f.
55:10
bliven f.ma i landet, säger H. Jer. 3:16
skola bliva f.ma och föröka sig
23:3
(vinträdet) blev ett f.t träd
Hes. 19:10
mskor och boskap bliva f.ma
36:11
ingen (skall där) bliva f.
Hos. 9:11
FRUKTSKöRD

ingen f. kommer mer

(J.:) När sedan f.en nalkades Matt. 21:34
FRUKTTRÄD

Frambringe jorden.. f.
1. Mos. 1:11
(Jakob:) Ett ungt f. är Josef,
ett ungt f. vid källan
49:22
i besittning av f. i myckenhet Neh. 9:25
(Loven H.) f. och alla cedrar Ps. 148:9
Pred. 2:5
och planterade i dem f.
vid strömmen skola f. växa

FRUSNA

FRUKTANSVÄRD

Vem är dig lik, du f.e
2. Mos. 15:11
gm den stora och f.a öken 5. Mos. 1:19
gm stora, f.a gärningar
4:34
H. är en stor och f. Gud
7 :21
s. har lett dig gm den f.a öknen
8 :15
är den väldige och f.e Guden
10:17
med stora och f.a gärningar
26:8
härliga och f.a namn H. din Gud
28:58
alla de stora och f.a gärningar
34:12
ss. Guds ängel, mycket f.
Dom. 13:6
att göra dessa f.a gärningar 2.Sam. 7:23
f. är han mer än alla gudar 1. Krön. 16:25
så göra dig ett stort och f.t namn 17:21
Ack H. du store och f.e Gud Neh. 1:5
4:14
tänken på H. den store och f.e
vår Gud, du .• f.e Gud
9:32
Gud är höljd i f.t majestät
Job 37 :22
H.är den högste, f.är han
Ps. 47:3
F.är du, Gud, i din helgedom
68:36
Du, du är f.
76:8
bäre fram skänker åt den F.e
76:12
f. är han för konungarna på jorden 76:13
Gud är f. utöver alla s. äro omkring 89:8
f. är han mer än alla gudar
96:4
99:3
ditt namn, det stora och f.a
så f.a gärningar vid Röda havet
106:22
heligt och f.t är hans namn
111:9
tala om dina f.a gärningars makt 145:6
Jes. 2:10
göm dig i jorden, för H.f.a
in i jordhålor, för H. f.a makt
2:19
2:21
in i bergsklyftor , för H. f.a makt
från det f.a landet (Elam)
21:1
ett fjärde djur .. f.t och starkt Dan. 7:7
9:4
Ack H., du store och f.e Gud
Ja, H. dag är stor och f.
Joel 2:11
H.dag kommer, den stora och f.a
2:31
folket är förskräckligt f.t
Hab. 1:7
F. skall H. bevisa sig mot dem Sef. 2:11
Mal. 1:14
(H.) namn är f.t bland folken
förrän H. stora och f.a dag kommer 4:5

FRUKTANSVÄRDE, DEN
Ett respektingivande namn på Gud.
Ps.76:l2.

FRUKTBAR

-fruktbar
ofruktbar Jud.v.12
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Jes. 32:10

FRUKTTID

sänder ord, då smälter det f.

Hes. 47:12

Ps.147:18

FRUSTA

För var basunstöt f.r han: Huj Job 39:28
om I f.en ss. hingstar
Jer. 50:11
FRUSTANDE
Från Dan hör man f.t av hästar Jer. 8:16
FRUSTNING
Hans stolta f.

Job 39:23

FRYGIEN
grek. Ursprungligen hela höglandet i
det inre av Mindre Asien, väster om
floden Halys. Senare delades det i
Frygia Major (det större) och Frygia
Minor (det mindre). När området
kom i romarnas händer, delades det
i tre, Frygia Salutaris i öster, Frygia
Pacatiana i väster och Frygia Katakekaumene i mitten. Det är Frygia
Major, som omtalas i N.T. Här låg
en rad städer, bl.a. Laodicea, som var
huvudstad, Kolosse och Hierapolis.
Landskapet var mycket fruktbart,
inte minst Lykosdalen.
Bland dem som var närvarande i
Jerusalem på första pingstdagen, var
även judar från Frygien. Några av
dem förde troligtvis med sig evangelium tillbaka till sitt hemland. Paulus besökte Frygien på sin andra och
tredje missionsresa. Apg.2:l0; 16:6;
18:23.

FRÅGA

-fråga
rådfråga Jes.30:2
rättsfråga 5.Mos.17:8
tvistefråga Apg.15:2; 18:15
utfråga Matt.2: 16
FRÅGA

Uppdelning: fråga (subst.);
(verb): allmänt, fråga Gud.
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fråga

Fråga
FRÅGA (subst. )
f. uppstår angående tillgrepp 2.Mos .22:9
skolen icke i f.om mått
3.Mos.19:35
Om f.n gäller en kvinna
27:4
f.n gäller ngn mellan 5 och 20 år
27:5
f.n gäller ngn mellan 1 mån och
27:6
f.n gäller ngn s.är 60 år gammal 27:7
Om f.n .gäller boskap
27:9
om f.n gäller ngt orent djur
27:11
om f.n gäller ngt orent djur
27 :27
om f.n gäller ngt tillspillogivet
27 :28
i f.om allt vad de hava
4. Mos. 4:27
H.gjort i f.om Baal-Peor 5. Mos. 4:3
i f.om Abimelek sade han
Dom. 9:29
Det var ju allenast en f.
1.Sam.17:29
(David)upprepade sin f.
17:30
i f.om det s.jag och du talat
20:23
gossen visste icke varom f. var
20:39
i f.om cederträ och
1. Kon. 5:8
sätta hm på prov med svåra f.or
10:1
Salomo gav svar på hennes f.or
10:3
varken i f. om angelägenhet
eller i f.om förråden
2. Krön. 8:15
Salomo på prov med svåra f.or
9:1
Salomo gav henne svar på alla f.or 9:2
29:34
i f.om att helga sig
Så snart jag lagt mig, är min f. Job 7:4
s.kan giva ett svar på min f. Jes. 41:28
detta folk gör dig denna f.
Jer. 23:33
Hes. 42:11
i f.om övriga anordningar
och i f.om själva dörröppningarna 42:11
i f.om tionden och offergärden Mal. 3:8
forekom (Petrus) J.med f.n
Matt. 17:25
Också jag vill ställa en f. till eder 21:24
att vidare ställa ngn f. på (J.)
22 :46
(J.) svarade icke på en enda f.
27:14
Jag vill ställa en L till eder Mark. 11 :29
Visar icke eder f. att I faren vilse 12:24
att'vidare ställa ngn f. på hm
12:34
framställde han denna f.
12:35
hs synd i f. om Herodias
Luk. 3 :19
(J.:) Jag vill göra eder en f.
6:9
6:26
i f. om de falska profeterna
sände dem till H.med denna f.
7:19
Guds rådslut i f.om dem själva
7:30
Också jag vill ställa en f. till eder 20:3
att vidare ställa ngn f.på (J.)
20:40
fastän han ställde f.or på J.
23:9
när de stodo fast vid sin f.
Joh. 8:7
har jag att döma i f.om eder
8:26
veta sanningen i f. om synd
16:8
i L om synd, ty de tro icke på mig 16:9
16:10
i f.om rättfärdighet, jag går till
i f.om dom, världens furste är
16:11
ingen del i det s. här är f. om Apg. 8:21
skulle vara i f. om detta enda ord 24:21
några f.or s. rörde gudsdyrkl n
25:19
i f. om allt s. judarna anklaga mig 26:2
övertyga (judarna) i f.om J.
28:23
ss. vore det f.om en msks
Rom. 3:5
i f.om min tjänst inför Gud
15:17
att I voren visa i f.om de goda
16:19
och menlösa i f. om det onda
16 :19
1.Kor. 1:5
i f.om allt vad tal och
icke stån tillbaka i f. om ngn
1:7
I skolen i f. om oss lära eder
4:6
hopp vi hysa i f. om eder
2. Kor. 1:6
att berömma eder i f. om oss
5:12
omtalade eder iver i f. om mig
7:7
berömt mig ngt i f. om eder
7 :14
plägar jag, i f.om eder, berömma 9:2
hålla provet i f.om detta understöd 9:13
då nu f. är om vår myndighet
10:8
berömma oss i f.om det s. är
10:16
likväl icke i f.om kunskap
11:6
likställda i f.om berömmelse
11:12
I f. om den mannen vill jag
12:5
12:5
i f. om mig själv icke berömma
f. är om testamentsförordn.
Gal. 3:15
sksll överflöda i f.om mig
Fil. 1:26
jag s.i f.om lagen varit en faris~
3:5
i f. om nitälskan varit förföljare
3:6
i f. om rättfärdighet
3:6
ingen döma eder i f. om mat
Kol. 2:16
nu hava vi i f.om eder
1. Tess. 3:7
i f.om eder ståndaktighet 2. Tess. 1:4
i f. om vår H., JK. tillkommelse
2:1
farit vilse i f.om tron
1. Tim. 6:21
förebild i f. om sunda ord 2. Tim. 1 :13
icke hålla provet i f.om tron
3:8
i f.om eder äro vi vissa om Hebr. 6:9
i f.om det s.de förtalade
1. Pet. 3:16
utan frukt i f. om kunskapen 2. Pet. 1:8
detta är sant både i f. om hm
och i f. om eder
1. Joh. 2:8
frimodighet i f. om domens dag
4:17
FRÅGA (verb)
f.de:Vems dotter är du
1. Mos. 24:23
24:47
jag f.de henne och sade
24:57
kalla hit flickan och f. henne
24:65
(Rebecka) f.de tjänaren
26:7
niir männen f.de om hs hustru
27:24
f.de:Är du verkligen Esau
Hs fader Isak f.de hm: Vem är du 27:32
(Esau) f.de: Har du då ingen
27:36
(Jakob) f.de dem vidare
29:6

När min broder Esau for dig
32:17
f.de Jakob och sade: Låt mig
32:29
Varför f.r du efter mitt namn
32:29
Sedan f.de Esau:Vad ville
33:8
mannen f.de(Josef):Vad söker du 37:15
han f.de folket där på orten
38 :21
Då f.de han Faraos hovmän
40:7
tilltalade dem hårt och f.de dem
42:7
Mannen f.de noga om oss
43:7
(Josef) hälsade dem och f.de
43:27
f.de (Josef): Är detta eder yngste
43 :29
(Juda:) Min herre f.de sina tjänare 44:19
(Josef:) När sedan Farao f.r
46:33
Då f.de Farao hs bröder
47:3
Farao f.de Jakob: Huru hög är
47:8
Men hs syster f.de Faraos 2. Mos. 2:7
de f.de mig (Mose):Vad är he
3:13
När edra barn f. eder: Vad betyder 12:26
när din son i framtiden f.r dig
13:14
f.de de varandra:Vad är det
16:15
Mose f.de efter
3. Mos. 10:16
om I f.en:Vad skola vi äta
25:20
Balak f.de(Bileam)
4. Mos. 23:17
om du f.r efter hm
5.Mos. 4:29
f. framfarna tider
4:3 2
f. ifrån himmelens ena ända till
4:32
När din son i framtiden f.r dig
6:20
f. icke efter deras gudar
12:30
(domarna) skall du L
17:9
ingen s. f.r andar
18:11
till dess din broder f.r efter det
22:2
aldrig f.efter deras välfärd
23:6
F. din fader, han skall forkunila
32:7
skall han f.: Var är nu deras
32:37
När edra barn i framtiden f. Jos. 4:6
edra barn i framtiden f. sina fäder 4:21
(Josua) f.de hm: Tillhör du oss
5:13
Josua f.de dem: Vilka ären I då
9:8
f.r dig om ngn är här
Dom. 4:20
f.de och gjorde efterforskningar
6:29
f.de Gileads män:Är du efraimlt
12:5
Jag f.de hm icke varifrån han var 13:6
när (Manoa) kom till mannen f.de
13:11
Varför f.r du efter mitt namn
13 :18
filist6erna f.de efter vem s.
15:6
Då f.de Mika:Varlfrån kommer
17:9
(spejarna)f.de hm: Vem har
18:3
F. då Gud, så att vi får veta
18:5
f.de deras bröder dem
18:8
Dans barn f.de Mika: Vad fattas
18:23
ändå f.en I mig: Vad fattas dig
18:24
20:18
(I. krigsmän) f.de Gud
f.de åter: Finnes ngn s. icke kom
21:8
Boas f.de den bland tjänarna
Rut 2:5
Då f.de de: Vad för ett
1. Sam. 6:4
niir man gick för att f. Gud
9:9
träffade några flickor •• dem f.de de 9:11
Då f.de Sauls farbroder hm
10:14
Saul f .de: Vad fattas folket
11:5
f.de Saul Gud: Skall jag draga
14:37
blevo de förskräckta och f.de
16:4
Samuel f.de Isai: Är detta alla
16:11
f.de han härhövitsmannen Abner
17 :55
när (Saul) kom •• f.de hen
19:22
Ahimelek f.de (David)
21:1
21:8
David f.de Ahimelek
David f.de ytterligare
23:12
F. dina tjänare därom
25:8
vill jag f. (andebesvärjerskan)
28:7
Kvinnan f.de:Vem skall jag mana 28:11
(Saul)f.de henne: Huru ser han ut 28:14
Samuel svarade:Varför f.r du mig 28:16
David f.de hm: Vem tillhör du
30:13
David f.de hm: Varifrån
2. Sam. 1:3
1:5
David f.de den unge mannen
Då f.de (Saul) mig vem jag var
1:8
David f.de den unge mannen
1:13
f.de David: Vart skall jag draga
2:1
Konungen f.de: Finnes ingen kvar
9:3
9:4
Konungen f.de (Siba):Var är han
niir Uria kom till David, f.de denne 11:7
Då f.de David sina tjänare
12:19
Konungen f.de (Absalom)
13 :26
varom jag nu vill f.dig
14:18
kallade Absalom •• och f.de
15:2
vem törs då f.: Varför gör du så 16:10
s.om man hade f.t Gud till råds
16:23
f.de var Ahimaas och Jonatan voro 17 :20
f.de konungen: Står det väl till
18:29
Konungen f.de etiopiern
18:32
till kvinnan, f.de hon: Är du Joab
20:17
I Abel skall man f. till råds
20:18
(David) f.de: Vad begären I då
21:4
f.de konungen:Vad önskar 1. Kon. 1:16
(Bat-Seba) f.de då: Har du gott
2:13
när man f.r: Varfor har H. gjort
9:8
f.de deras fader vilken väg han
13:12
(profeten i Betel) f.de hm: Är du
13 :14
Då f.de Ahab: Genom vem
20:14
f.de (Ahab): Varför är du missmod. 21:5
22:4
(Ahab) f.de Josafat: Vill du draga
(Ahab) f.de dem: Skall jag draga
22:6
H.profet, så att vi kunna f.gm hm 22:7
f.de(Ahab)hm: Mika, skola vi
22:15
H. f.de hm: På vad sätt
22:21
Gån och f.en Baal-Sebub
2. Kon. 1:2
gån åstad och f.en Baal-Sebub
1:3

f.de han (sändebuden): Varför
1:5
du sänder bud att f.Baal-Sebub
1:6
Då f.de(Ahasja)dem: Huru såg
1:7
sändebud för att f. Baal-Sebub
1:16
han f.de: Vilken väg skola vi draga 3:8
Sedan f.de(Elisa):Vad kan jag då
4:14
f. (sunemitiskan):Allt står väl rätt 4:26
f.de Elisa hm: Varifrån kommer
5:25
Gudsmannen f.de: Var föll (yxan) i
6:6
konungen f.de henne: Vad fattas dig 6:28
Då f.de konungen kvinnan
8:6
Din son Ben-Hadad låter f.
8:9
f.de denne hm: Vad sade Elisa
8:14
Jehu f.de: Till vem av oss
9:5
f.de man (Jehu):Allt står väl
9:11
låta hm f.om allt stode rätt till
9:17
låter f. : Allt står väl rätt till
9:18
9:19
Konungen låter f .. Allt står väl
(Jehu) f.de dem: Vilka ären I
10:13
(Josia)f.de:Vad är det för en vård 23:17
därför att han hade f.t
1. Krön. 1 O:13
f.de vi icke efter den
13:3
F.en efter H.och hans makt
16:11
när ngn f.r: Varför har H. 2.Krön. 7:21
Ahab, I.konung, f.de Josafat
18:3
I.konung f.de (profeterna)
18:5
att vi kunna f. gm (H. profet)
18:6
f.de konungen hm: Mika, skola vi
18:14
H. f.de (anden): på vad sätt
18:20
Hiskia f.de prästerna om högarna 31:9
sändebud för att f. efter det
32:31
Då f.de vi de äldste där
Esr. 5:9
5:10
Vi f.de dem ock huru de hette
I skolen aldrig f. efter deras
9:12
jag f.de dem om judarna
Neh. 1:2
f.de konungen mig: Huru länge
2:6
konungen f.de de vise
Est. 1:13
(Ahasveros) f.de: Vad skall man
1:14
Konungen f.de: Vilken ära
6:3
Då f.de H. Åklagaren
Job 1:7
Då f.de H. Åklagaren:Varifrån
2:2
må Gud i höjden ej f.efter den
3:4
(Bildad:) f.framfarna släkten
8:8
jag f.r icke efter, om jag får leva
9:21
f.du boskapen, den må undervisa 12:7
s. sågo hm måste f. : Var är
20:7
vad f.r han efter sitt hus
21:21
21 :29
Haven I då ei f.t dem s. vida foro
du s. f.r vad rättfärdighet gagnar 35:3
35:10
ingen f.r: Var är Gud
jag vill f.dig, och du må giva mig 38:3
(H.:) jag vill f. dig
40:2
jag vill f. dig och du må giva mig 42:4
(H.) f.r icke därefter
Ps. 10:4
att du icke f.r därefter
10:13
Sådant är det släkte s. f.r efter hm 24:6
då f.r jag efter intet på jorden
73:25
dräpte folket, f.de de efter hm
78:34
F .en efter H.och hans makt
105:4
de f. icke efter dina stadgar
119:155
ingen finnes, s. f.r efter min själ 142:5
f.r icke efter sitt liv
Ords. 15:32
Dåren f.r ej efter förstånd
18:2
att f. efter starka drycker
31:4
icke av vishet kan du f.så
Pred. 7:11
F. en andebesvärjare
Jes. 8:19
Skall man f. de döda för de levande 8:19
mederna, s.icke f.efter guld
13:17
de skola då f. sina avgudar
19:3
Viljen I f. mer, så f.en
21:12
Ve dem s.icke f. efter H.
31:1
F .en mig om det tillkommande
45:11
f.de mig om rättfärdighetens
58:2
(H.:) f. dem s. icke f.de efter mig 65:1
Jer. 2:6
De f.de icke: Var är H.
Prästerna f.de icke: Var är H.
2:8
om I då f.en: Varför har H.
5:19
f.en efter forntidens stigar
6:16
f.en vilken väg s. är den goda
6:16
6:20
Vad f.r jag efter rökelse
Ty herdarna f.de icke efter H.
10:21
om de f.dig: Vart skola vi gå
15:2
för att f.om det står väl till
15:5
När de f. dig: Varfor har H. uttalat 16:10
säger H. så: F .en efter bland
18:13
skall f. varandra: Varför har
22:8
så skolen I f. varandra
23:35
om I f.en efter mig av allt edert
29:13
30:6
F .en efter •• pläga då män föda
f. icke efter dig
30:14
det Sion s. ingen f.r efter
30:17
(furstarna) f.de Baruk och sade
36:17
s.sänt eder till mig for att f.
37:7
hemma hos sig f.de konungen
3'1 :17
f.de Jeremia konung Sidkia
37:18
Jag vill f. dig ngt, dölj intet
38:14
alla furstarna f.de (Jeremia)
38:27
f.männen s.fly: Vad har hänt
48:19
De skola f. efter Sion
50:5
säkert har Israels hus f.t dig Hes. 12:9
Skulle jag låta f. mig av sådana
14:3
att (profeten) skall f. mig för hm
14:7
lika med den f.ndes missgärning
14:10
Huru kunnen I nu f.: Varfor skulle 18:19
(H.:) Haven I kommit för att f. mig 20:3
jag låtet icke f. mig av eder
20:3
Skulle jag då låta f. mig av eder
20:31

jag låter icke f.mig av eder
20:31
niir de f.dig:Varför suckar du
21:7
utan att ngn f.r efter dem
34:6
mina herdar icke f. efter mina får 34:8
(Daniel) tog till orda och f.de Dan. 2:15
Nebukadnessar f.de sina rådsherrar 3 :24
f.de hm angående kungliga förbudet 6:12
en annan helig f.de denne s. talade 8 :13
(Daniel:) jag f.de: vad bliver slutet 12:8
Mitt folk f.r stock till råds
Hos. 4:12
sökt H. eller f.t efter hm
Sef. 1:6
f.prästerna om l a g '
~agg. 2:12
he r f.de Haggai: Om den som.
2:14
f.de jag: Vad betyda dessa
Sak. 1:9
f.de jag ängeln s. talade med mig
1:19
f.de jag: I vad ärende hava dessa
1:21
Då f.de jag: Vart går du
2:2
Sedan f.de jag och sade till ängeln 4:4
jag f.de och sade till ängeln
4:11
ytterligare f.de jag och sade
4:12
Och jag f.de: Vad är det
5:6
f.de jag ängeln s.talade med mig
5:10
tog jag till orda och f.de ängeln
6:4
f. prästerna i H. Sebaots hus
7:3
for hm: Vad är det för sår
13:6
Nu f.en I: Varmed har du
Mal. 1:2
Nu f.en I: Varmed hava vi visat
1:6
Åter Len I: på vad s ätt
1:7
Nu f.en I: Huru så
2:14
Nu f.en I: Varmed trötta vi då ut
2:17
Nu Len I: Varutinnan skola vi
3:7
Äter f.en I: på vad sätt hava vi
3:8
Nu f.en I: Vad hava vi då talat
3:13
(Herodes) f.de var Messias Matt. 2:4
J. f.de (de blinda): Tron I att jag
9:28
(Johannes) lät f.(J.):Är du den
11:3
f.de de (J.): Är det lovligt
12:10
F .en icke efter dem
15:14
J. f.de dem: Huru många bröd
15:34
f.de (J.) sina lärjungar: Vem säger 16:13
f.de(J.)dem: Vem sägen I mig
16:15
lärj. f.de hm: Huru kunna då
17:10
lärj. f.de: Varför kunde icke vi
17:19
lärj. f.de: Vilken är den störste
18:1
(J.:)Varför f.r du mig vad s.är
19:17
Han f.de(J.): Vilka?
19:18
(J.) f.de henne: Vad vill du
20:21
man f.de: Vem är denne
21:10
f.r han: Varför trodden I hm
21:25
lär om Guds väg utan att f. efter
22:16
f.de han: Vems bild är detta
22:20
(sadduc~erna) f.de (J.)
22:23
en ville snärja hm och f.de
22:35
f.de J.(faris~erna):Vad synes
22:41
lärjungarna f.de: Var vill du
26:17
(lärj.) begynte f. hm: Icke är det
26:22
f.de: Rabbi, icke är det väl jag
20:25
landshövd. f.de(J.):Är du judarnas 27:11
f.de Pilatus:Vilken viljen I
27:17
När landshövdingen nu f.de dem
27:21
Lde Pilatus:Vad skall jag då göra 27:22
han f.de: Vad ont har han gjort
27 :23
begynte f. varandra och säga Mark. 1:27
till (J. ):Alla f. efter dig
1:37
moder och dina bröder f. efter dig 3:32
f.de hm de 12 om liknelserna
4:10
Lr du icke efter att vi förgås
4:38
f.de (J.) hm: Vad är ditt namn
5:9
(J.) f.de: Vem rörde vid mina
5:30
ändå f.r du: Vem rörde vid mig
5:31
f.de sin moder: Vad skall jag
6:24
f.de faris~erna och de skriftlärde
7:5
f.de hs lärjungar hm om detta tal
7 :17
Han f.de dem: Huru många bröd
8:5
(J.) f.de hm: Ser du något
8:23
f.de (J.) sina lärjungar: Vem säger 8:27
f.de han. Vem sägen I mig vara
8:29
(lärjungarna) f.de hm och sade
9:11
f.de han dem: Varom disputeren I
9:16
J. f.de då (gossens) fader
9:21
f.de hans lärjungar hm då de voro 9:28
(lärjungarna) fruktade att f. hm
9:32
f.de han dem: Vad •• I samtaladen
9:33
farislier trädde fram och f.de(J.) 10:2
f.de hs lärjungar hm
10:10
föll på knä för hm och f.de
10:17
(J.) f.de dem: Vad viljen I
10:36
om ngn f.r eder varför I gören
11:3
f.r han: Varför trodden I hm icke 11:31
icke f.r efter ngn, ty du ser icke
12:14
f.de han dem: Vems bild
12:16
(sadduclierna) f.de honom
12:18
Denne f.de (J.): Vilket är det
12:28
f.de hm Petrus och Jakob
13:3
Mästaren f.r: Var finnes härbärget 14:14
begynte de f.: Icke är det väl jag 14:19
översteprästen f.de J.: Svarar du 14:60
f.de översteprästen hm och sade
14:61
f.de Pilatus hm: Är du judarnas
15:2
Pilatus f.de hm då åter
15:4
När Pilatus åter f.de (folket)
15:12
Pilatus f.de folket: Vad ont
15:14
(Pilatus) f.de hm om det var
15:44
de f.de hs fader gm tecken
Luk. 1 :62
satt mitt ibland lärarna och f.de
2:46
folket f.de (Johannes) och sade
3:10
krigsmän f.de hm och sade
3 :14
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Fråga-Frälsa
Johannes döparen låter f.: Är du
7:20
f.de hs lärjungar hm vad denna
8:9
J. f.de hm: Vad är ditt namn
8:30
J. f.de: Vem var det s. rörde
8:45
(J.)f.de dem och sade: Vem säger. 9:18
f.de han dem: Vem sägen då I
9:20
f. (J.)om det s.han hade sagt
9:45
H. f.r du icke efter att min syster 10:40
ngn f.de(J.): H. är det allenast få l.3:23
f.de vad detta kunde betyda
15:26
f.de den förste (gäldenären)
16:5
f.de han en annan (gäldenär)
16:7
Då f.de(lärjungarna): Var då, H.
17:37
en överhetsperson f.de hm
18:18
f.de (den blinde) vad det var
18:36
f.de(J.)hm: Vad vill du jag skall
18:40
om ngn f.r eder varför l lösen den 19:31
när de löste fålen, f.de ägarna
19:38
Om vi svara: från himmelen, så f.r 20:5
f.de hm och sade: Mästare
20:21
(sadduceerna) f.de (J.)
20:27
f.de de(J.)och sade: Mästare, när 21:7
(Petrus, Johannes) f.de hm: Var
22:9
Mästaren f.r dig: Var finnes
22:11
s.voro med J •• f.de:Herre, skola 22:49
de f.de(J.): Profetera •• s.slog dig 22:64
om jag f.r, s å svaren I icke
22 :68
Då f.de Pilatus (J. ) och sade
23:3
f .de han om mannen var
23:6
talade (Pilatus)till dem och f.de
23:22
24:19
Han f.de dem: Vad då
~ör att f. honom vem han var
Joh. 1:19
Ater f.de de (Johannes)
1:21
de f.de hm och sade: Varför döper 1:25
f.de han dem: Vad viljen I
1:38
Natanael f.de hm: Huru kan du
1:48
f.de ingen vad han ville henne
4:27
Då f.de han dem vid vilken timme
4:52
f.de (judarna) hm: Vem var mannen 5:12
f.de de hm: Rabbi, när kom du hit
6 :25
f.de dessa: Varför haven I icke fört 7:45
Då f.de (judarna) hm: Vem är du
8:25
Då f.de hs lärjungar honom
9:2
9:10
f.de hm: Huru blevo dina ögon
De f.de hm: Var är den mannen
9:12
f.de hm huru han fått sin syn
9:15
Då f.de de åter den blinde
9:17
f.de de och sade: Är detta eder
9:19
F .en hmsjälv, han är gammal nog 9:21
Han är gammal nog, f.en hm själv
9:23
f.de de hm: Vad gjorde han med dig 9:26
Han är lejd och f.r icke efter fåren 10:13
(J.) f.de: Var haven I lagt honom
11:34
icke därför att han f.de efter
12:6
13:25
f.de hm: H., vilken är det
f.de Simon Petrus hm: H .. vart går 13 :36
ingen av eder f.r mig vart jag går 16:5
att (lärjungarna) ville f. honom
16:19
den dagen skolen I icke f. mig
16:23
icke behövligt för dig att man f.r
16:30
f.de han dem då: Vem söken l
18:7
ÖVersteprästen f.de J.om hs lärj. 18:19
Varför f.r du då mig
18:21
(Pilatus)f.de J.: Varifrån är du
19:9
ingen dristade sig att f. hm
21:12
Åter f.de han hm för andra gången 21:16
För tredje gången f.de han (Petrus) 21:17
att han för tredje gången f.de hm
21:17
f.t hm: H .. vilken är det s.skall
21:20
f.de han J.:H., huru bliver det
21:21
f.de de hm: H .. skall du nu
Apg. 1:6
(rådsherrarna) f.de dem:Av vilken 4:7
översteprästen f.de (Stefanus)
7:1
f.de (Filippus): Förstår du vad
8:30
f. i Judas hus efter •• Saulus
9:11
(Kornelius) f.de (ängeln): Vad är
10:4
redan f.t sig fram till Simons hus 10:17
Här äro ett par män s. f. efter dig 10:19
Se här är jag, den s. I f.en efter
10:21
nu f.r jag eder av vilket skäl
10:29
Gallio f.de alls icke därefter
18:17
(Paulus) f.de dessa: Undfingen I
19:2
(Paulus) f.de: Vilken döpelse
19:3
f.de vem (Paulus) var
21:33
Då f.de jag: Vad skall jag göra, H. 22:10
gick översten dit och f.de hm
22:27
(översten)f.de hm:Vad är det
23:19
f.de han från vilket landskap
23:34
Festus f.de Paulus och sade
25:9
f.de jag om han ville fara till Jerus.25:20
behöver icke f. i ditt hjärta Rom. 10:6
Jag f.r: Hava de icke hört predikas 10:18
Jag f.r: Har I.icke förstått det
10:19
uppenbar för dem s. icke f.de
10:20
f.r jag nu: Har då Gud förskjutit
11:1
må de hemma f. sina män 1. Kor. 14:35
Nu torde ngn f.: På vad sätt uppstå 15:35
f.de icke heller jag efter dem Hebr. 8:9
FRÅGA (fråga Gud, Herren)
(Rebecka) gick för att f. H. 1. Mos. 25:22
kommer till mig att f.Gud 2.Mos.18:15
Efter Josuas död d.de l. H. Dom. 1:1
(I. krigsmän) f.de Gud
20:18
(I.) f.de H.: Skall jag ännu en gång 20:23
I. barn f.de H.
20:27
när man gick för att f. Gud 1. Sam. 9:9
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Då f.de de H. ännu en gång
10:22
f.de Saul Gud: Skall jag draga ned 14:37
22:io
(Ahimelek) f.de då H. för (David)
(Saul:) du har f.t Gud för (David)
22:13
första gången s.jag har f.t Gud
22:15
Då f.de David H.: Skall jag draga
23:2
Då f.de David H. ännu en gång
23:4
Saul f.de H., men H. svarade icke 28:6
David f.de H.: Skall jag sätta efter 30:8
f .de David H.: Skall jag
2. Sam. 2:1
f.de David H.: Skall jag draga upp
5:19
När David då f.de H.
5:23
s.om man hade f.t Gud till råds
16:23
(Josafat:) F. dock först H. l. Kon. 22:5
Mika gm vilken vi kunna f.H.
22:8
icke ngn Gud, s. du kunde f. 2. Kon. 1 :16
så att vi kunna f. H. gm honom
3:11
f. H. gm hm om jag skall tillfriskna 8:8
Gån och f .en H. för mig
22 :13
s.har sänt eder för att f.H.
22:18
f.de David Gud: Skall jag
l. Krön. 14:10
När David då åter f.de Gud
14:14
F.en efter H.och hans makt
16:11
Salomo •• för att f. H.
2. Krön. 1:5
F. dock först H. härom
18:4
Mika gm vilken vi kunna f. H.
18:7
(Josia:) Gån ocl). f.en H. för mig
34:21
s. har sänt eder för att f. H.
34:26
Ps. 105:4
F .en efter H. och hans makt
Skall icke ett folk f.sin Gud Jes. 8:19
Ve dem s.icke f.efter H.
31:1
herdarna f.de icke efter H.
Jer. 10:21
21:2
(Sidkia:) F. H. för oss
kommo de äldste för att f. H. Hes. 20:1
aldrig sökt H. eller f.t efter
Sef. 1:6

-fra n

FRÅN

därifrån Luk.16:26
hemifrån 2.Mos.16:29
härifrån Luk.16:26
inifrån Mark.7:21
uppifrån J os.3: 13
varifrån Upp.2:5

Från - till
1) Från hav till hav, Ps.72:8. 2)
Från kraft till kraft, Ps.84:8. 3) Från
släkte till släkte, Ps. 100:5. 4) Från
evighet till evighet, Ps.103:17. 5) Från
himmelens ena ända till den andra,
Luk.17:24. 6) Från den ena härligheten till den andra, 2.Kor.3:18.
FRAN
f. släkte till släkte
3.Mos. 17:7
f. de.n dag han gick över l.Sam. 29:3
Må han härska f. hav till hav Ps. 72:8
De gå f. kraft till kraft
84:8
trofasthet f. släkte till släkte
100:5
H. nåd varar f. evighet
till evighet
103:17
f. Sion skall lag utgå och H. ord
f. Jerusalem
Jes. 2:3
f. Jerusalem skall utgå kvarleva,
en räddad skara f. Sions berg
37:32
jag skäres nu ned f. bommen
38:12
47:12
mödat dig med f. din ungdom
Vem är han s. kommer f. Edom,
f. Bosra i högröda kläder
63:1
Skåda ned f. himmelen
63:15
I haven ju alla avfallit f. mig Jer. 2:29
F. Kanaans land stammar du Hes. 16:3
Men han avföll f. honom
17:15
att han var f. sina sinnen Mark. 3:21
f. himmelens ena ända till Luk. 17 :24
F. Sion skall förlossaren
Rom. 11 :26
icke undan f. varandra
1.Kor. 7:5
f. Macedonien komma till 2.Kor. 1:16
f. den ena härligheten
till den andra
3:18
hava de farit vilse
f. sanningen
2.Tim. 2:18
du känner f. barndomen
de heliga
3:15
förlossa oss f. all orättfärdighet
Tit. 2:14
avfaller f. den levande
Guden
Hebr. 3:12
hm s. är f. begynnelsen
l.Joh.2:13,14
så ock f. de sju andar, s. stå Upp. 1:4
och f. JK., det trovärdiga vittnet 1:5
om ngn tager bort ngt f. de ord 22:19
FRÅNRÄKNA
l. män - Benjamin f.d

Jer. 6:29
Hes. 44:22
Matt. 5:32

FRÅNSÄGA
frånsagt oss allt skamligt

2. Kor. 4:2

FRÅNTAGA
av vår arvslott oss f.en
silversiklar, s. blevo f.na

4. Mos. 36:3
Dom. 17:2

FRÅNTRÄDA
på jubelåret skall det f.s
3. Mos. 25:28
skall då icke f.s på jubelåret
25:30
och på jubelåret skola de f.s
25:31
skall det dock f.s på jubelåret
25:33
utan när åkern f.es på jubelåret
27 :21
FRÅNVARANDE
s.väl till kroppen är f.
1. Kor. 5:3
gm våra brev, när vi äro f. 2. Kor. 10:11
vare sig jag förbliver f.
Fil. 1:27
ännu mycket mer nu, då jag är f.
2:12
om jag ock till kroppen är f.
Kol. 2:5

FRÄCK

Se även: Högmodig, dristig, övermodig, frimodig, stolt.
FRÄCK
vad f.t är gånge icke ut
l. Sam. 2:3
Bevara din tjänare för f.a
Ps. 19:14
de s. tala vad f.t är mot den
31 :19
talen ej så hårdnackat vad f.t är
75:6
f.a mskor hava rest sig upp mot
86:14
Deras mun flödar över av f.t tal
94:4
De näpser de f.a, de förbannade
119:21
De f.a bespotta mig övermåttan
119:51
De f.a hopspinna lögn mot mig
119:69
På skam komme de f.a
119:78
De f.a gräva gropar för mig
119:85
låt icke de f.a förtrycka mig
119:122
s.är f.och övermodig
Ords. 21:24
s. far fram med f. förmätenhet
21 :24
En ogudaktig man uppträder f.t
21 :29
slut på de f.as övermod
Jes. 13:11
att se det f.a folket
33 :19
svarade alla de f.a männen
Jer. 43:2
skall jag göra slut på de f.as Hes. 7:24
gärningar s.den f.aste sköka
16:30
f. och arglistig konung uppstå Dan. 8:23
de f.a vilja vi nu prisa sälla
Mal. 3 :15
skola alla f.a mskor bliva lika strå 4:1
FRÄCKHET
till hm med f.i sin uppsyn

Ords. 7:13

FRÄLSA

Se även: Befria, rädda, förlossa, återlösa, försona, Jesus, Kristus, Gud,
kors, blod, lösepenning, frälsning,
frälsare.
Frälsa

Gud frälser
Sitt folk från deras fiender, Dom.
6:36-37; 1.Sam.7:8. Den fattige ur
den övermäktiges hand, Job 5:15.
Från dem som fördömer hans själ,
PS.109:31. De fattigas själar, Ps.72:
13. De rättsinniga, PS.7:11. Dem som
vandrar ostraffligt, Ords.28:18. Dem
som har en bedrövad ande, Ps.34:19.
Dem som tar sin tillflykt till honom,
PS.37:40. Dem som förtröstar på honom, Ps.86:2. Alla ödmjuka på jorden, Ps.76:1O. Dem som tror, 1.Kor.
1:21. För sin nåds skull, Ps.6:5; 31:
17; 109:26.
Jesus frälser
Sitt folk från deras synder, Matt.
1:21. Syndare, 1.Tim.l:15. Det som
var förlorat, Luk.19:10. Dem som
genom honom kommer till Gud,
Hebr.7:25.
Guds ord
Kan frälsa våra själar, Jak.l:21.

1:12
1:17
3:4
3:9
3:10
3 :15
4:9
5:8
7:4

1) [jäsa'l,

V W'

hif. befria, - f;älsa, bringa hälsa el.
välgång. Motsvarande arabiska verb
betyder: göra vid, giva utrymme, bereda rum, osv. Jfr Ps.36:7, övers.
hjälpa. Se: Frälsning 2.
2) utf. ord.
3) jesu'ä,

n v,,1W

;

befrielse, frälsning, hälsa, välgång; av:
[jäsa'l, se 1. Se: Frälsning 1.
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4) pät}a', V J.!)

= pägä; lösköpa, lösa, friköpa, frigiva, befria, rädda. Verbet päga' förekommer endast i Job 33:24. Jfr Befria 7, Fri 7, Friköpa 1.
5) jesa', V ~ .:

FRUSA

Dom. 20:17

FRÅNSKILJA
han skall f.dess huvud
3.Mos.
(vingarna) dock utan att f.dessa
leverfettet, vilket han skall f.invid
hela svansen, frånskild invid
leverfettet, vilket han skall f.
han skall f. invid njurarna
leverfettet, vilket han skall f.
vrida huvudet, dock utan att f.det
leverfettet , vilket man skall f.
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slagget bliver icke frånskilt
f,d kvinna får han icke
frånskild kvinna till hustru

= jesu'ä, se 3. Se: Frälsning 3.
6) [mälatl, t:l 1~
pi. rädda; här nif. bli räddad; övers.
varda frälst. Se: Fly 14, Flykting 2,
Fred 8, Fri 23.
7)

p~å,

n ~9

taga isär, ~idlja, dela, öppna; här:
öppna för, befria. Jfr 1.Mos.4: 11;
Dom.11:35, övers. öppna; Job 35:16
spärra upp (i samtliga fall om att
öppna munnen).
8) gå'al, ? ~ 2
befria, återlösa, friköpa; här part.
pass. plur. ge'ullim, befriade, återlösta, övers. ett frälsat folk; jfr Folk
22. Se: Börda (verb), Fri 32.
9) tereö, T n p € w
bevara, taga vara på. Se: Akta 70,
Bevara 19.
10) sozö, aw l:; w
frälsa, göra frisk, bota; bevara. Se:
Bevara 17, Bota 8, Frälsning 9.
11) ryornai,
lY o jJ ex l
rycka (ur fara), rädda, frälsa.
12) söt er/a, a w T n p 1" ex
frälsning, salighet, hälsa; av: sÖZö, se
10. Se: Frälsning 7.
13) exaireö, ~ E;: ex l p € w
taga ut; befria, rädda; av: prep. ek,
ur, från, och haireö, taga. Jfr Matt.
5:29, övers. riva ut; Apg.7:34; Gal.
1:4 rädda.
14) diasozö, å l exawl:;w
frälsa tvärsigenom (fullständigt); av:
prep. dia och sÖzö, se 10. Se: Bota 7.

p

FRÄLSA
l f.te H.på den dagen l. 2. Mos. 14:30
l f.ta ifrån edra fiender 4. Mos. 10:9
1 s. kunde f. henne
5. Mos. 22:27
28:29
l ingen skall f.dig
l domare uppstå, s. f.te
Dom. 2:6
1 var (H.) med domaren och f.te
2:18
1 frälsare uppstå, s. f.te dem
3:9
1 Också (Samgar) f.te I.
3:31
l fräls Israel ur Midjans våld
6:14
l H., varmed kan jag f.lsrael
6:15
1 genom min hand f.lsrael
6:36
l du genom min hand skall f.
6:37
7:2
1 Min egen hand har f.t mig
1 skall jag f. eder
7:7
1 du har f.t oss ur Midjans hand 8:22
2 Har jag icke f.t eder
10:11
1 när l ropaden, f.te jag eder
10:12
l vill jag icke mer f. eder
10:13
1 må de f. eder
10:14
1 I villen icke f. mig ur deras
12:2
1 såg att I icke villen f. mig
12:3
1 att f.lsrael ur filisteernas
13:5
1 f. oss från fienders
1. Sam. 4:3
1 må f. oss ifrån filisteernas
7:8
1 han skall f. mitt folk
9:16
l Gud, s. själv f.te eder
10:19
1 Drag åstad .. och fräls Kegila 23:2
l Så f.te David invånarna i
23:5
1 skall jag f. mitt folk
2. Sam. 3:18
l du s. f.r mig från våldet
22:3
l från mina fiender .. frälst
22:4
l du f.r ett betryckt folk
22:28
l det fanns ingen s. f.te
22:42
l f.te han dem gm
2. Kon. 14:27
1 fräls mig från Arams konung 16:7
l Men fräls oss nu, H.
19:19
l jag skall beskärma och f.
19:34
1 Fräls oss, du
1. Krön. 16:35
3 se på, huru H. f.r eder 2. Krön. 20:17
1 Så f.te H. Hiskia
32:22
l f.te dem ur ovänners
Neh. 9:27
l f.r han från tungors svärd Job 5:15
1 han f.r den fattige ur övermäkt. 5:15
1 f.r han mannen s. ödmjukat sig 22:29
4 Fräls henne
33:24
l Stå upp, H .. fräls mig
Ps. 3:8
1 fräls mig för din nåds skull
6:5
1 fräls mig från förföljare
7:2
1 (H.) f.r de rättsinniga
7:11
l Fräls, H., ty de fromma äro
12:2
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Frälsare
l f.r undan motständarna
17:7
l frän fiender bliver jag frälst 18:4
18:28
l (H.) f.r ett betryckt folk
l det fanns ingen s. f.te
18 :42
22:22
l Fräls mig frän lejonets gap
28:9
l Fräls ditt folk och välsigaa
31:17
l fräls mig gm din näd
l f.te hm ur .all hans nöd
34:7
l f.r dem s.hava bedrövad ande 34:19
l (H.) f.r dem
37:40
l Gud, fräls mig gm ditt namn 54:3
55:17
1 H.skall f.mig
l frän himmelen och f.mig
57:4
59:3
l fräls mig frän de blodgiriga
68:21
3 för oss en Gud s. f.r
l Fräls mig, Gud
69:2
5 svara i din f.nde trofasthet
69:14
69:36
l Ty Gud skall f. Sion
l böj ditt öra till mig och fräls 71:2
l han f.e de fattiga
72:4
72:13
l fattigas själar skall han f.
76:10
l till att f. alla ödmjuka
l så att vi varda f.ta
80:4
l så att vi varda f.ta
80:8
l så att vi varda f.ta
80:20
l min Gud, fräls din tjänare
86:2
86:16
l fräls din tjänarinnas son
3 sett huru vår Gud f.r
98:3
l (H.) f.te dem rör sitt namns 106:8
1 Han f.te dem frän motstånd. 106:10
l Fräls oss, H., vår Gud
106:47
l han f.te dem ur trångmål
107:13
l han f.te dem ur trångmål
107 :19
109:26
l fräls mig efter din DM
1 för att f. (den fattige)
109:31
1 i elände, och han f.te mig
1l6:6
l Ack H .. fräls
1l8:25
l Jag är din, fräls mig
1l9:94
l Stöd mig, att jag varder frälst1l9:1l7
1 Jag ropar till dig, fräls mig 1l9:146
l din högra hand f.r mig
138:7
144:7
7 fräls mig och rädda mig
7 s. f.te din tjänare David
144:10
7 Fräls mig och rädda mig
144:1l
1 hör deras rop och for dem
145:19
1 ostraffligt, bliver frälst Ords. 28:18
Jes. 25:9
1 och s.skulle f.oss
1 skolen I bliva f.ta
30:15
1 H.. f.r oss
33:22
1 kommer (Gud) och f.r eder
35:4
8 ett f.t folk skall vandra
35:9
1 fräls oss nu, H.
37:20
1 jag skall f. deMa stad
37:3 5
38:20
1 (Hiskia:) H. skall f. mig
l Israel bliver frälst gm H.
45:17
45:20
1 en gud s. icke kan f.
1 ingen Gud mer fiMes •• s. f.r 45:21
45:22
1 så varden I f.ta
l f.r hm icke ur hans nöd
46:7
l må de f. dig (Babel)
47:13
47:15
1 ingen fiMes, s. f.r dig
49:25
1 skulle jag f. dina barn
8 där ett f.t folk kunde gå fram 51:10
l så att han ej kan f.
59:1
63:1
l s. är en mästare till att f.
63:9
1 hs ansiktes ängel f.te dem
1 skola vi väl bliva f.ta
64:5
Jer. 2:27
1 Upp och fräls oss
2:28
1 f.dig i din olyckas tid
1 för att du må bliva frälst
4:14
1 icke kUJU1a f. dem i olyckas
1l :12
l jag är med dig och vill f. dig 15:20
1 fräls mig du, så varder jag f.t 17:14
1 skall Juda varda f.t
23:6
l dock skall han bliva frälst
30:7
1 jag skall f. dig
30:10
1 jag är med dig till att f. dig
30:11
1 de dagarna skall Juda •• f.t
33:16
42:11
1 med eder och vill f. eder
1 jag skall f.dig
46:27
1 folk s. ej kan f. oss
Klag. 4:17
Hes. 34:22
1 skall jag f. mina får
1 jag skall f. eder frän orenhet 36:29
1 jag skall f.dem
37:23
6 de varda f.ta
Dan. 12:1
Hos. 1:7
1 icke gm båge .. f. dem
6 åkallar •• skall varda frälst Joel 2:32
Hab. 1:2
1 våld, utan att du f.r
3 :13
5 drager ut för att f. ditt folk
1 H .• en hjälte s.kan f.
Sef. 3:17
3:19
1 (H.) skall f.de haltande
1 Se, jag skall f. mitt folk Sak. 8:7
8:13
1 då jag har f.t eder
10 han skall f.sitt folk
Matt. 1:21
11 utan fräls oss ifrän ondo
6 :13
10 ståndaktig •. skall bliva frälst 10:22
19:25
10 Vem kan då bliva frälst
10 ståndaktig •• skall bliva frälst 24:13
10 skulle intet kött bliva frälst
24:22
27:43
11 må nu han f.honom
10 Vem kan då bliva frälst Mark.10:26
10 ståndaktig •• skall bliva frälst 13:13
13:20
10 skulle intet kött bliva frälst
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10 s. tror .. skall bliva frälst
16 :16
12 ville f. oss frän ovänner Luk. 1:71
11 f.ta ur våra ovänners hand
1:74
10 Din tro har fr älst dig
7 :50
10 till tro och bliva f.ta
8:12
10 är det allenast få s. bliva f.ta 13:23
10 Din tro har fr älst dig
17 :19
10 Vem kan då bliva frälst
18:26
10 uppsöka och f.det s. var
19:10
10 världen skulle bliva frälst Joh. 3:17
10 för- att I skolen bliva f.ta
5:34
10 han skall bliva frälst
10:9
10 Fader, fräls mig undan denna 12:27
10 utan för att f. världen
12:47
10 åkallar •• skall varda frälst Apg. 2:21
10 Lolten f. eder frän detta vrånga 2:40
10 med dem s.läto sig f.s
2:47
10 gm vilken vi kUMa bliva f.ta
4:12
13 f.te (Josef) ur hans betryck
7:10
10 gm vilka du skall bliva frälst 11:14
10 kUJU1en I icke bliva f.ta
16:1
10 gm H.J.nål;! vi bliva f.ta
13':11
10 göra för att bliva frälst
16:30
10 så bliver du med ditt hus frälstl6:31
10 f.ta undan vredesdomen Rom. 5:9
10 bliva f.ta i och gm hs liv
5:10
11 f. mig frän deMa dödens kropp 7:24
10 i hoppet äro vi f.ta
8:24
10 en kvarleva bliva frälst
9:27
12 bön •• att de må bliva f.ta
10:1
10 bekänner J •• då bliver du frälstlO:9
12 bekännelse bliver man frälst 10:10
10 åkallar •• skall varda frälst
10:13
10 f. några bland dem
11:14
10 så skall hela Israel bliva frälstl1:26
11 frälst undan de ohörsamma
15:31
10 för oss s. bliva f.ta
1. Kor. 1:18
10 gm dårskap .. f. dem s.tro
1:21
10 Själv skall han bliva frälst
3:15
10 anden skall bliva frälst
5:5
10 om du skalJ f. din man
7 :16
10 om du skall f.din hustru
7:16
10 för att jag•• skall f. några
9:22
10 för att de skola bliva f.ta
10:33
15:2
10 lock bliven f.ta
11 ur dödsnöd f.te han oss 2.Kor. 1:10
11 skall än vidare f.oss
1:10
11 allt framgent skall f.oss
1:10
10 ibland dem s. bUva f.ta
2:15
10 Av nåd ären I f.ta
Ef. 2:5
10 av nåden ären I f.ta gm tro
2:8
12 att I skolen bliva f.ta
Fil. 1:28
11 frälst oss från mörkrets Kol. 1:13
1. Tess. 1:10
11 J.s. f.r oss undan
10 att ·dessa kunna bliva f.ta
2:16
10 att de kunde bliva f.ta 2. Tess. 2:10
11 f.ta ifrån vanartiga och onda
3:2
10 KJ.kommit att f.syndare 1.Tim.1:15
10 att alla mskor skola bliva f.ta 2:4
10 f.r du bäde dig själv
4:16
10 (Gud) s.har f.t oss
2. Tim. 1:9
11 ur alla har H.frälst mig
3:1l
12 frälst gm den tro du har i KJ. 3 :15
10 f. mig till sitt himmelska rike 4:18
10 då f.te han oss
Tit. 3:5
10 s.kunde f.hm från döden Hebr. 5:7
10 kan han ock till fullo f.
7:25
14 blevo f.ta gm vatten
1. Pet. 3:20
10 bliven nu ock I f.ta gm vatten
3-:21
10 med knapp nöd bliver frälst
4:18
11 han f.te den rättfärdige 2. Pet. 2:7
11 förstår H. att f. de gudfruktiga 2:9
10 s. kan f. edra själar
Jak. 1:21
10 Icke kan väl tron f. hm
2:14
10 han s.kan f.och kan förgöra
4:12
10 han f.r hans själ
5:20
10 frälst sitt folk ur Egyptens Jud. v.5
10 f.dem gm att rycka dem ur
v.23
9 f. dit ur den prövningens Upp. 3:10

digt: att befria Israel från förtryckare
och sedan styra folket efter Guds
lagar. Var och en av dessa »frälsare»
kan till en viss grad sägas vara en
förebild på Messias.
b. Konungen får ibland - såsom redskap för Guds frälsande gärning namnet frälsare. Så är exempelvis fallet med Jerobeam, Joas' son, 2.Kon.
13:5, jfr 14:27, som befriade folket
från syriernas välde.
c. En befriare, sänd av Gud som svar
på folkets bön om frigörelse från
trångmål, kallas frälsare, Jes.19:20.
d. I förbindelse med Israels kommande, slutliga återupprättelse skall
frälsare uppstå bland folket, och som
domarna fordom skall de befria folket och härska över dess förtryckare,
Ob.v.21.
e. Herren själv är Frälsaren i absolut
och fullkomlig mening. Som sådan
uppenbarar han sig för sitt folk, när
han befriar det ut ur Egyptens träldom och leder det in i löfteslandet,
Jes.63:7-9. När naturens ordning
kommer i olag och olyckor hotar folket, blir Herren, Israels frälsare, den
som de sätter sitt hopp till, Jer.14:
1-8. Efter ett liv i kamp och seger
prisar David Israels Gud som sin
personlige frälsare, 2.Sam.22:2-3. Sin
stora visdom och frälsarmakt visar
Gud genom frigörelsen av sitt folk
från den sjuttioåriga fångenskapen i
Babel, Jes.43:3,11. I framtiden skall
Herren ännu en gång träda fram som
sitt folks frälsare, 49:22-26; från alla
jordens nationer skall han församla
Israel till sitt land och bereda välstånd, överflöd och lycka, Jes.60.

dast ett fåtal utvalda. På samtliga
ställen, där Paulus i dessa brev brukar ordet frälsare om Gud, klingar
därför den universella tonen, l.Tim.
1:1 f.; 2:3 f; 4:10; Tit.1:3 f.; 2:10 f.;
3:4, och här har ordet frälsare genomgående fått en religiös-etisk betydelse. Inför falska lärares villfarande förkunnelse och förvända inställning till det naturliga livets förordningar, l.Tim.4:1-8, framhåller aposteln kunskapen om den levande
Guden, alla människors Frälsare, och
den frälsning han bjuder, v.9-10.
Judas avslutar sitt brev med en hyllning till honom, som allena är Gud
och som är vår Frälsare genom Jesus
Kristus, vår Herre, v.2S.
b. Jesus Kristus är den gudasände
Frälsaren. Redan vid syndafallet blev
löftet om en frälsare givet åt mänskligheten, I.Mos.3:1S. Denne frälsare
förkunnades i profetiorna om Messias (Herrens Tjänare, Människosonen,
Davids Son osv.). I bebådelsen uppenbarade ängeln, att Marias son skulle
bli den utlovade frälsaren, Matt.1:21.
För herdarna i Betlehems nejder kungjordes Frälsarens födelse, Luk.2: 11.
Själv vittnade Jesus om sitt kall som
frälsare, 19:10. Apostlarna stadfäste,
att Jesus Kristus var Frälsaren, l.Tim.
1:15, jfr Apg.4:12.
All t i Jesu liv var ett led i hans
gudagivna kall: att vara människornas frälsare. Jesus såg sig som en
frälsare för hela människan. Därför
botade han sjuka både till kropp och
själ, Matt.4:23-24.
Jesus är en frälsare både från syndens skuld (försoningen, se d. o.) och
från syndens makt (förlossningen, se
d. o.). Den enskilda människan befrias från syndens skuld i rättfärdiggörelsen, och från syndens makt i
helgelsen. Se dessa ord. Det första
är en akt, och det andra är en process, som avslutas med kroppens förlossning och förvandling, när Jesus
kommer tillbaka såsom frälsare, Fil.
3:20-21. Att Jesus är världens frälsare, betyder, att han frälser Guds
skapelseverk från dess »träldom under
förgängelsen», Rom.8:21, och återupprättar alla fallets följder, Apg.
3:19-21. - Frälsningens eskatologiska resultat uttryckes i Luk.2: 14.
Jesu frälsande uppdrag gällde hela
världen, Joh.3:16, även om hans verksamhetsområde under jordelivet i första hand var Israel, jfr Matt. 15 :24
samt Rom.1: 16 (» först och främst
för juden»). Israels frälsning var endast ett tillfälligt syfte med Jesu gärning. Redan samariterna i Sykar såg
honom som världens frälsare, J oh.
4:42, och detta stadfäste han själv i
sin konungsliga befallning efter uppståndelsen, Matt.28:18-20. Jfr Apg.
1:8; Joh.12:32. Skriften framhåller
uttryckligen, att Jesus är världens
ende Frälsare, Apg.4:12. På ett särskilt sätt är han Frälsare för alla dem,
som tagit emot hans frälsning och
således blivit inlemmade i hans kropp,
församlingen, Ef.5:23, jfr l.Tim.4:10.

1. G.T.s ord för frälsare, mona', är
hif. particip av verbet [jasa'], som
egentligen betyder: befria från trångmål, bereda rum. Se Frälsning, G.T.
Subst. frälsare får givetvis samma
innehåll som verbet. Det brukas i
G.T. huvudsakligen i följande sammanhang:
a. Domarna får ofta titeln frälsare,
Dom.3:9,lS, jfr Neh.9:27, emedan
Gud hade sänt dem att som hans
redskap bringa hjälp och räddning för
hans folk. Deras uppdrag var två fal-

2. N.T.s ord för »frälsare» är det
grekiska söter. Det betyder egentligen
»räddare», och i den betydelsen användes det på flera ställen i LXX
(Septuaginta), t.ex. S.Mos.32:1S; 1.
Sam.10:19. Ordet förekommer 24
gånger i N.T. I evangelierna finner
vi det tre gånger: Luk.1:47; 2:11;
Joh.4:42, och i Apostlagärningarna
två gånger: 5:31; 13:23. Paulus brukar ordet tolv gånger, alla gångerna
i sina senare brev: Ef.S:23; FiI.3:20;
l.Tim.1:1; 2:3; 4:10; 2.Tim.1:10; Tit.
1:3,4; 2:10,13; 3:4,6. Petrus använder ordet fem gånger i sitt andra brev,
1:1,11; 2:20; 3:2,18. Slutligen förekommer söt~r i l.Joh.4:14 och Jud.
v.2S.
I klassiskt, icke-bibliskt språkbruk
har ordet söt~r samma omfattande
betydelse som verbet s6zein, se: Frälsning, N.T. Den berömde romerske
talaren och statsmannen Cicero säger:
»Söter .. huru mycket rymmer icke
detta ord. Så mycket, att det icke
kan uttryckas i ett enda ord på latin.» I profangrekiskan brukas det om
en gud eller en människa, utrustad
med utomordentliga krafter, vilka
kommer den enskilde eller staten till
hjälp i yttersta nöd. Mera allmänt
brukas ordet om läkare, statsmän,
filosofer, kejsare.
N.T. begagnar sig av ordet söter
om Gud åtta gånger och om Kristus
sexton.
a. Vid tiden för den nya tidshushållningens inträde ljuder Marias lovsång till Gud, Frälsaren, för hans
stora gärningar mot henne själv, Israel och mänskligheten, Luk.1:47 ff.
I sina s. k. pastoralbrev betonar Paulus, att Gud är alla människors frälsare. Bakgrunden till detta är, att han
här bekämpar en villfarelse, som senare framträder i gnosticismens dräkt
och som går ut på att frälsningen
icke gäller alla människor utan en-

Gud är frälsare
Jag är Herren, din Gud, Israels
Helige, din frälsare, Jes.43:3. Förutom mig finnes ingen frälsare, Jes.
43:11. Min ande fröjdar sig i Gud,
min Frälsare, Luk.1:47. Vår Frälsare
genom Jesus Kristus, Jud.v.2S. Alla
människors Frälsare, I.Tim.4:10.
Iesus är frälsare
En Frälsare har blivit född, Luk.
2: 11. Fadern har sänt sin Son till
att vara världens Frälsare, I.Joh.4:14.
Gud har upphöjt honom till frälsare,
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Se även: Befriare, räddare, förlossare,
återlösare, försonare, Jesus, Kristus,
Gud, kors, blod, lösepenning, frälsa,
frälsning.
Frälsare

Frälsare

Frälsare-Frälsning
Apg.5:31; 13:23. Han är i sanning
världens Frälsare, JohA:42. Kristus
är sin kropps Frälsare, Ef.5:23. Vi
vänta Herren Jesus Kristus från himmelen såsom Frälsare, Fi1.3:20.
.Jesus Kristus, vår Frälsare», Tit.3:6
l) Vårt behov aven Frälsare, Matt.
1:21; Rom.3:lO,23. 2) En Frälsare
är oss given, Joh.3:16; RomA:25.
3) En fullkomlig Frälsare, Hebr.7:
25-27, jfr Jes.63:l. 4) En personlig
Frälsare, Joh.20:28; Rom.10:9-10.

Till grund för G.T.s ord för frälsning ligger språkligt sett verbet [jasa']
och subst. jesa', jesu'a, tesu'a. I sin
grundbetydelse innefattar jäSa' (utt.
jash3.) begreppen rymlig, vidsträckt,
fri från begränsning och inskränkning. Verbet betyder således: bereda
plats, skaffa rum, föra ut i rymlighet,
ut ur trångmål. Substantiven betecknar dels själva handlingen, dels det
tillstånd, som följer av denna. Begreppet frälsning i G.T. rymmer därför: befrielse från yttre och inre
trångmål, tvång eller fiender på olika
områden samt det därav följande
tillståndet a v lindring, frihet, ro, vila,
säkerhet, trygghet och välstånd. Det
som begreppet står för, närmar sig
ofta betydelsen av ordet salom (utt.
shal6m), fred, enhet, fullständighet,
det tillstånd som råder, när faran

är över och avlöst av ett normalt,
lyckligt förhållande. Shalom översätts i LXX (Septuaginta) 68 gånger
med former av grekiska sozein, behålla hel, bevara intakt, rädda, frälsa. Se: Frid. Det hebreiska ordet för
.frälsning. återkommer i flera bibliska personers egennamn, såsom
Hosea, Jesaja, Josua, Jesus.
l. Begreppet frälsning är mycket omfattande i G.T. Det omspänner hela
människolivet med alla dess aspekter,
räddning från allt som hotar och
fördärvar, beskydd och bevarande
samt allt som främjar lycka, välstånd,
utveckling och framgång. Guds frälsningsverk med Israel, det gammaltestamentliga gudsfolket, är en förebild till hans messiansk-eskatologiska
frälsning av församlingen, det nytestamentliga guds folket, l.Kor.1 O: l t.
Frälsningen har en nationell, kollektiv aspekt. Herren frälser sitt folk
från Egyptens träldom, tillintetgör
fienderna och för folket in i löfteslandet, 2.Mos.14:13,30; 15:1-19.
Genom domarna frälser Gud Israel
från hatfulla fiender och ger landet
ro och välstånd, Dom. 2:16,18; 3:9,
31; 6:11 ff.; 10:1,12; 13:5. Saul får
i uppdrag att frälsa Guds folk ifrån
filisteernas hand, l.Sam.9: 16. Hans
son Jonatan bringar folket frälsning
genom sin tappra bedrift i tro på
Herren, 14:6,23. David frälser Kegila
genom att krossa fienden, 23:5. Som
svar på bön om Guds frälsning från
Assurs belägring, får konung Hiskia
löfte om Guds frälsande ingrepp;
samma natt räcker Herren genom sin
ängel ut sin räddande hand och ger
så folket befrielse och seger, Jes.37:
36-38. Efter judarnas sjuttioåriga
fångenskap skall Herren frälsa folket
genom sitt redskap, konung Kores,
och dennes seger över världsriket
Babel. Israel skall befrias från sin
träldom, komma tillbaka till sitt land
och få sin ställning som nation återupprättad, 45:1-7, medan förtryckaren går under, 47:16.
Frälsningen är emellertid även individuell. Gud frälser den enskilde
från onda människor, personliga fiender, Ps.18:4, förföljare, 7:2 f., onda
tungor, Job 5:15,16, den övermäktiges hand, 5:15. Han frälser i sjukdomsnöd, 33:19-25. Men frälsning
är först och främst gudomlig hjälp
i andlig och själslig nöd: Gud förlåter synder och befriar från syndens
makt, PsAO:12-18; 51:8-14.
Frälsning är ej endast negativ utan
även positiv. Den skapar ett tillstånd
av yttre välstånd och inre harmoni
och lycka som följd av Guds välsignelse, Ps.21:1-7; 85:10-14. Den ger
bönesvar, 69: 14 ff., som skänker
glädje i hjärtat, 51: 14, ger trygghet,
framkallar lovsång och skänker delaktighet i det gudomliga livets fullhet,
116:13; Jes.12:2-6; 61:10, skänker
upplevelser av Guds bevarande och
undergörande makt, Ps.119:14, och
ett långt liv under Guds beskydd och
välsignelse, 91:14-16.
Guds frälsning har ä ven eskatologiska aspekter. Efter sin förskingring
bland jordens alla folk skall Israel
ännu en gång få uppleva Herrens,
sin Guds, frälsning med nationell,
social, men framför allt religiös, andlig återupprättelse som följd, Jes.62:
10-12; Jer.30:7-11; 31:8-14; 46:13;
Hes.37:1 tf.; 36:23-38; Am.9:11 ff.
Frälsningen blir till slut universell:
alla jordens ändar skall få se Guds
frälsning, Jes.25:6-9; 52:10. Den
skall bringa nya himlar och en ny
jord, 65:17; 66:22, med ett uppståndelseliv, som aldrig skall dö, 26:19;

Verbet sozein med avledningar:
subst. söteria och adj. söterias, är
N.T.s huvudord för .frälsning. och
motsvarar de i inledningen till G .T.
nämnda hebreiska orden. Betydelsen
av de grekiska huvudordens rot är:
frisk, oskadd. Innebörden av verbet
s6zein, är: bevara (hel, intakt); rädda
(från fara, sjukdom, död, förtappelse); frälsa.
I klassisk grekiska har ordet en
mycket vid användning. Det brukas
om räddning från akut livsfara, krig,
sjönöd o. dyl., om hjälp ur en svår
rättslig situation, om läkarhjälp i

l. Frälsningsbegreppet är mer begränsat i N.T. än i G.T. Den religiösa
betydelsen är den dominerande, även
om en rent fysisk-materiell finns på
många ställen. Således frälser Jesus
de sina från hotande sjönöd, Matt.
8:25, han frälser den sjunkande Petrus, 14:30. Paulus och hans ressällskap frälses från döden vid skeppsbrott, Apg.27:20,31. Genom arken
frälses Noa och hans familj från
döden i syndafloden, Hebr.ll :7; 1.
Pet.3:20. En föraning av Getsemanekampen får Jesus att utropa: »Fader,
fräls mig undan denna stund., Joh.
12:27. I lustgården beder han till
.den som kunde frälsa honom från
döden., Hebr.5:7. På korset anmodas
han att frälsa sig själv tillika med
dem som hänger jämte honom, Matt.
27:40; Luk.23:39. Andra väntar få
se Elias komma och frälsa honom,
Matt.27:49. Paulus frälses ifrån dödsfara, 2.Kor.l: 1O. Herren frälser från
sjukdomsnöd, Matt.14:36; Mark.3:4;
5:23,34; 10:52; Luk.7:3; 17:19; Apg.
4:9; 14:9; Jak.5: 15. Lot frälses ut
från det dödsdömda Sodom, 2.Pet.
2:7. (Dessa skriftställen har överallt
i grundtexten s6zein, medan sv. bibelövers. på de flesta ställen har ord
som bota, rädda, hjälpa.) Ett parallellbegrepp till sozein är ryesthai, som
förekommer ett antal gånger i N.T.,
tex.: Matt.6:13; 27:43; Luk.l:74;
Rom.7:24; Kol.1:13; 2.Pet.2:7,9. Ordet betyder: draga till sig, rycka ut
från faran, rädda, förlossa, befria.
I N.T. är dock frälsningen framför allt religiös-etisk. Frälsningsprincipen präglas av Skriftens grundsyn,
att människans huvudfiende är synden och att all nöd beror på syndens
följd: skilsmässa från Gud. Frälsning
betyder därför ur negativ aspekt frälsning från Guds vrede, Rom.5:9; 1.
Tess.l: l O, från syndens skuld, Ef.
1:7; Kol.1:14; l.Pet.l:18-19; Matt.
1:21; Luk.l:17, från dom, Joh.3:17;
12:47, från mörkrets välde, Kol.1: 13,
från träldom under syndens makt i
köttet, Rom.7:24,25; Luk.7:50; 8:2;
Ga1.5:16, från prövningar, 2.Pet.2:9,
från den onde och det onda, Matt.
6:13. Men frälsningen är framför
allt positiv. Den återupprättar gudsförhållandet, Luk.l:68-69, 741>-75,
skänker tillträde till Guds nåd, Rom.
5:1 ff., barnaskap, Ef.l:5; Ga1.4:5,
gemenskap med den förhärligade
Kristus genom Anden, Rom.8:9-10;
Ef.l:13-14, medborgarskap i Guds
rike, Ef.2:19; Kol.1:13, nyskapelse
av gudsbilden (pånyttfödelse), Tit.3:5,
helgelse av ande, själ och kropp i en
ny vandring i Guds gemenskap och
vilja, l.Tess.5 :23-24; Tit.2: 11-14.
Frälsningen skänker slutligen uppståndelsehärlighet, Rom.8: 11; 2.Kor.
4:14, samt delaktighet i den fullän-
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l) mosia', lZ 'W it:l
en som befriar el. frälser; hif. part.
av [jäsa'], se Frälsa l.
2) söter, aWT
frälsare, saliggörare; av: s6zö, se Bota 8, Frälsa 10. Jfr Frälsning 7.

np

FRÄLSARE
l bland I. barn en f. uppstå
Dom. 3:9
1 H.lät bland dem en f. uppstå
3:15
1 Gud, du .. min f.
2. Sam. 22:3
2. Kon. 13:5
1 H.gav åt Israel en f.
1 gav du dem f.
Neh. 9:27
1 De glömde Gud, sin f.
Ps. 106:21
l sända dem en f.
Jes. 19:20
1 jag är .. Israels Helige, din f.
43:3
l förutom mig finnes ingen f.
43 :11
1 du Israels Gud, du f.
45:15
1 att jag, H., är din f.
49:26;60:16
1 så blev han deras f.
63:8
1 dess Li nödens tid
Jer.14:8
1 ingen annan f. finnes
Hos. 13:4
1 L skola draga upp på Sions
Ob. v.21
Luk. 1:47
2 fröjdar sig i Gud, min F.
2 en F. blivit född åt eder
2:11
2 han i sanning är världens F. Joh. 4:42
2 upphöjt honom till en f.
Apg, 5:31
2 låtit J. komma ss, F.
13 :23
2 s. ock är denna sin kropps F. EL 5:23
2 vänta vi ock H. JK. ss. F.
Fil. 3:20
2 förordnad av Gud, vår F. 1. Tim. 1:1
2:3
2 välbehagligt inför Gud, vår F.
4:10
2 s. är alla människors F.
2 uppenbar genom vår F.s 2. Tim. 1:10
2 Guds, vår F.s, befallning
Tit. 1:3
2 Nåd och frid ifrån KJ., vår f.
1:4
2 prydnad för Guds, vår F.s, lära
2:10
2 vår F .s •• uppenbarelse
2:13
3:4
2 när Guds, vår F.s, godhet
2 utgöt över oss gm JK., vår F.
3:6
2 Guds och F.ns rättfärdighet 2. Pet. 1:1
1:11
2 i vår H. och F.s eviga rike
2 :20
2 kunskapen om H. och F.n
2 eder givet från H. och F.n
3:2
2 nåd och i kunskap om vår H. och F.3 :18
l. Joh. 4:14
2 till att vara världens F.
Jud. v.25
2 hm s. är vår F. tillhör ära

FRÄLSNING
Se även: Förlossning, befrielse, räddning, försoning, förlikning.
Frälsning

Behovet av frälsning gör sig mer
eller mindre medvetet gällande i alla
människors liv. Begreppet förekommer därför i alla religioner som ett
centralt problem, men frälsningsuppfattningen är icke densamma. I Bibeln
är frälsning ett nyckelord och frälsningsförståelsen egenartad i förhållande till andra religioner.
G.T.

Dan.12:1 b-3,13; Ps.16:8-1l. Till det
egenartade i den biblisk-eskatologiska
frälsningsuppfattningen hör, att den
är bestämd av tanken på skapelsen
och fallet. Se dessa ord. Genom sin
frälsning återupprättar Gud sitt skapelseverk, helar från fallets alla
destruktiva verkningar samt återför
paradistillståndet med dess harmoni,
helhet, hälsa osv., Jes.11:4-9; HesA7.
2. Frälsningen kommer från himmelen, från Gud själv. Avgudar och
gudabilder står maktlösa., J esA5 :20;
46:6,7; Jer.11:12, likaså stjärntydare
och ockultismens redskap, Jes.47:
13 f. Mänsklig makt är också otillräcklig. Varken militära maktmedel,
beräknande politikers intriger eller
allianser med stormakter bringar Israel frälsning, 30:12-18; 31:1 f. Guds
sätt att handla skall lära människorna
detta, Dom.7:2, jfr Jer.9:23-24. Visserligen använder Gud sig av människor i sin frälsningsgärning: patriarker, domare, lagstiftare, präster,
profeter, konungar etc., jfr Dom.2:16;
I.Sam.9:16; Neh.9:27; JesA5:1 ff.,
allt efter behov och omständigheter.
De är dock endast hans redskap;
deras gärning är uttryck och medel
för hans frälsning. Gud är frälsningens Gud, l.Krön.16:35; Ps.25:5; 79:
9; Mika 7:7. I sin person besitter han
allt, som hör till en full frälsning,
han är frälsning, Ps.35:3; 38:23; 42:
12; 62:3; Jes.12:2, och han kallas
frälsare, Ps.106:21 etc. Se: Frälsare.
Se även: Förlossning.
Guds namn, dvs. hans personliga
uppenbarelse, bringar frälsning, Ps.
54:3. Frälsningen är hans gåva, Jes.
46: 13, ett uttryck för hans nåd, Ps.
6:5, och ett led i hans gärning som
domare och konung, Jes.33:22. En
rätt inställning· till Herren är förutsättningen för att få uppleva hans
frälsning, Dom.l0:13; Job 22:21-30.
Omvändelse från egna vägar, stillhet
och tillit bringar frälsning, Jes.30:15.
Gud frälser den som tar sin tillflykt
till honom, Ps.37:40, förtröstar på
honom, Ps.86:2, vänder sig till honom, Jes.45:22, och som är rättsinnig, Ps.7:11. Att lämna Gud betyder
förlust av frälsningen, dvs. undergång, Jes.17:1O f.; 5.Mos.32:15-19.
3. G.T.s rikaste och djupaste uttryck
för frälsningsbegreppet finns i profeten Jesajas trösteord, kap.40-66. I
alla nyanser - nationellt och universellt, kollektivt och individuellt, närvarande och kommande tid - möter
vi här det som ligger i begreppet
frälsning i gamla förbundet. Centralgestalten i detta bibelavsnitt är Herrens lidande tjänare men samtidigt
upphöjde Messias, sådan han skildras i kap.52:13-53:12. I honom får
det gammaltestamentliga frälsnings begreppet sin starkaste och klaraste
tolkning och den nytestamentliga
frälsnings förkunnelsen sin mest sublima förutsägelse. Jfr art. Försoning,
Frid.
N.T.

sjukdomsnöd, om lycklig återkomst
efter resans faror. I ordet ligger även
betydelsen beskydd, bevarande, benådning. Det betecknar också ett
ti\lstånd av välbefinnande, hälsa,
framgång, ett upprätthållande av
människans personlighet och hennes
karakteristiska egenskaper. Ordet har
dessutom ett moraliskt och religiöst
innehåll.
I nytestamentlig grekiska får frälsning betydelsen bevara i eller rädda
tillbaka till skapelsens intakta, friska
och fullkomliga tillstånd. Frälsning
i eskatologisk mening innebär i N.T.
liksom i G.T. ett återförande av allt
ti\l dess ursprungliga, rätta, i skapelsen givna tillstånd. Frälsning betyder
med andra ord urtillståndets återupprättelse och fulländande, restitution av alla fallets fördärvliga följder.

Frälsning

Kristus är
Frälsningens hövding, Hebr.2:10.
Upphovet till frälsning, Hebr.5:9.
Frälsningens grund
Guds vilja, I.Tim.2:4. Nåd, Ef.
2:5,8; Tit.2:11. Kärlek, Rom.5:8; 1.
JohA:9-1O. Barmhärtighet, Tit.3:5.
Långmodighet, 2.Pet.3: 15.

Frälsningen är
Icke av gärningar, Ef.2:9. Från
Gud, Ps.37:39; 62:2. Enligt Guds
löfte till Israel, Jes.35:4; 45:17; Rom.
11:26. Till hedningarna, JesA5:22;
52:10.
Frälsning ifrån
Synd, Matt. l :21; I.Joh.3:5. Orenhet, Hes.36:29. Ovänner, Luk.l:71,
74. Den nuvarande onda tidsåldern,
GaLl :4. Andevärldens furstar och
väldigheter, KoI.2:15. Vredesdomen,
Rom.5:9. Evig död, Joh.3:16; Jak.
5:20.
Frälsningen beskrives som
Trons mål, I.Pet.l :9. Fullkomlig,
Hebr.7:25. Varaktig, Jes.5I:8. Evig,
JesA5:17; 51:6; Hebr.5:9.
Den himmelska härskaran lovar
Gud för frälsningen, Upp.7:1O; 19:1.
Frälsningens förebild
4.Mos.21:4--9; jfr Joh.3:14--15.
Huru få frälsning
Genom tron på Kristus, Mark.
16:16; Joh.3:16; Apg.16:31; Rom.
10:9; Ef.2:8; I.Pet.I:5. Genom bekännelse av Kristus, Rom. 10:9-10.
Evangelium är en Guds kraft till
frälsning, Rom.I:16; I.Kor.I:18.
De troende
Är utvalda till frälsning, 2.Tess.
2:13; 2.Tim.I:9. Bestämda till frälsning, I.Tess.5:9. Får frälsning till
arvedel, Hebr.I:14. Bevaras genom
tro till den yttersta tidens frälsning,
I.Pet.l:5. Smyckas med frälsning, Ps.
149:4. Iklädes frälsning, Jes.61:10.
Åstundar frälsning, PsAO: 17. Bidar
efter frälsning, I.Mos.49:18. Trängtar efter frälsning, PS.119:81. Beder
om frälsning, Ps.85:8; Jes.33:2. Förkunnar Guds frälsning, Ps.96:2. Fröjdar sig över frälsning, Jes.25:9; Luk.
2:30. Talar om frälsning, PsAO: 11;
71:15.
Ordets tjänare
Förkunnar frälsning, Apg.16:17.
Förmanar till frälsning, Apg.2:40.
Arbetar för frälsning, Rom.ll:14.
Skall iklädas frälsning, Ps.132:16.
Skall vara allt för alla för att frälsa
några, I.Kor.9:22. Skall uthärda allt
för de utvaldas frälsning, 2.Tim.2: 10.
Är Kristi vällukt ibland dem som blir
frälsta, 2.Kor.2:15.
Vår frälsning, I.Pet.l: 18-25
l) Lösköpt med Kristi blod, v.1819. 2) Född på nytt genom Guds
ord, v.23. 3) Renad i sanningen, v.
22.
Vår frälsning, Joh.3:16
1) Upphov - Guds kärlek. 2)
Förmedlare - Kristus. 3) Villkor
tro på Kristus. 4) Nödvändighet att vi icke skall förgås. 5) Följd evigt liv. 6) Omfattning - var och
en som tror.
Fullkomlig frälsning
1) Vi har blivit frälsta, 2.Tim.l:9
- vår förvissning. 2) Vi är frälsta,
Hebr.7:25 - vår erfarenhet. 3) Vi
skall bli frälsta, Rom.8:24 - vårt
hopp.
Av - genom - till, Ef.2:8-10
1) Frälst av nåd, frälsningens källa.
2) Frälst genom tro, frälsningens
medel. 3) Frälst till goda gärningar,
frälsningens avsikt.
Frälsningen
1) Frälsningens karaktär - evig,
Hebr.5:9. 2) Frälsningens upphov Kristus, Hebr.5:9. 3) Frälsningens
budskap - evangelium, Ef.I:13. 4).
Frälsningens dag - nu, 2.Kor.6:2.
Frälsningens bilder
l) Frälsningens sköld, 2.Sam.22:
36. 2) Frälsningens klippa, Ps.95: l.
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dade gemenskapen med Gud i det
nya skapelseverket, 2.TimA:18, jfr
Upp.21-22; Ef.2:6-7; 2.Pet.3:13.
N.T.s frälsningssyn är alltigenom
messiansk-eskatologisk. Redan vid
Kristi första kommande började den
eskatologiska frälsningstiden. Frälsningens fulla utveckling tillhör dock
framtiden. »1 hoppet äro vi frälsta»,
Rom.8:24,25, jfr 13:11; Hebr.9:28;
I.Pet.I:5,9; 2:2; 4:18; 2.Pet.3:15.
På flera ställen sättes begreppet
frälsning inom ramen för Guds hushållning och kastar ljus över hans
frälsningshistoriska handling med judar och hedningar. Paulus' innerliga
bön till Gud är att hans bröder, hans
fränder efter köttet, Israel, skall bliva
frälst, Rom.IO:I, jfr 9:1 ff. Hedningarnas apostel har en stark åstundan
att få frälsa åtminstone några av
sina landsmän, 11:13,14. Löftet om
kvarlevans frälsning står ännu kvar,
9:27. Hedningarnas frälsning tag även
sikte på judarna, 11: Il. När »hedningarna i fulltalig skara hava kommit in», skall hela Israel bliva frälst,
11:25,26.
2. Frälsningen är i sin helhet en Guds
gärning, Ef.3:8-1O. Människan saknar varje förmåga till självfrälsning,
vare sig genom gnosticismens kunskap och insikt (gnOsis), KoL2:8,23;
1.Kor.I:17-2:16, mysteriereligionernas upplevelsereligiositet, KoI.2:18,
eller fariseismens laggärningar, Ef.
2:8-9; GaL2:16; Rom.3:20,28. Frälsningen är Guds, Luk.3:6; Apg.28:28.
Frälsningsplanen samt frälsningens
medel och resultat tillhör honom,
universums härskare, och Kristus,
Upp.7:1O. Se: Frälsare. Guds frälsning i Kristus förkunnas och erbjudes människor genom frälsningens
evangelium, Ef.I:13; Rom.I:16; l.
Kor.15:2; 2.Tim.3:15. Den evangeliska förkunnelsen bringar frälsning,
Apg.ll:14; I.Tim.4:16. Målet för
varje förkunnare är att verka för
människors frälsning, I.Kor.9:22.
Varje troende kan användas av Gud
som ett redskap till medmänniskors
frälsning, Jak.5:20; Jud.v.22,23.
Frälsningen mottages genom tro,
Apg. 16:31; Rom.3:22; GaI.3:26, som
tar sig uttryck i åkallan, Apg.2:21;
Rom. 10:13, dop, Mark.16:16, och
lydnad mot Kristus, Hebr.5:9. Tron
är en Guds gåva, Ef.2:8, jfr FiI.2:13,
men kan avvisas genom förhärdelse,
HebrA:2; 10:39.
3. Betraktad från frälsnings historisk
synpunkt är frälsningen trefaldig.
Den är ett fullbordat faktum, den
troende är frälst, Luk.7:50; Ef.2:8;
2.Tim.l:9. Han är befriad från syndens fördömelse och straff och har
livsgemenskap med Gud i Kristus,
KoI.3:3; GaI.2:20, och delaktighet i
hans liv, I.Joh.5:12. Han är rättfärdiggjord, Rom.5:1; 8:30. Frälsningen
är emellertid något som ständigt pågår: den troende frälses oavlåtligen,
Fi1.2: 12-13, han helgas till full kristuslikhet, EfA:20-24; Kol.3:12 ff.
Frälsningens slutfas hör framtiden
till: den troende skall frälsas vid
Herrens tillkommelse, FiI.3:20,21;
Hebr.9:28; I.Pet.I:5,9 etc., genom
upplevelse av förhärligandet, Rom.
8:23. Se även: Rike, Guds.
Frälsning

FRÄLSNING
1 H., jag bidar efter din f. 1.Mos.49:18
1 vilken f.H. i dag skall
2. Mos. 14:13
15:2
1 (H.) blev mig till f.
1 föraktade sin f.s klippa
5. Mos.32:15
2 uppstod till I. f. Tola
Dom. 10:1
1 jag gläder mig över din f. 1. Sam. 2:1
2.Sam.22:3
3 Gud. min f.s horn
3 Du gav mig din f.s sköld
22:36
3 Gud, min f.s klippa
22:47
23:5
3 låta all f. och glädje växa upp
1. Krön. 16:23
1 förkunnen (H.) f.
16:35
3 Fräls oss, du vår f.s Gud
4 Dina präster •• i f.
2. Krön. 6:41
3 gå nu fjärran ifrån f.
Job 5:4
3 förhjälpa de sörjande till f.
5:11
1 detta skall I ända mig till f.
13 :16
Ps. 3:3
1 Det finnes ingen f. fdr hm
l Hos H. är f.en
3:9
l må fröjda mig över din f.
9:15
3 f. åt den s.längtar därefter
12:6
l mitt hjärta fröjde sig över din f. 13:6
l Ack att från Sion komme f.
14:7
3 H .. min f.s horn
18:3
3 Du gav mig din f.s sköld
18:36
3 upphöjd vare min f.s Gud
18:47
1 men min f. är fjärran
22:2
3 rättfärdighet av sin f.s Gud
24:5
25:5
3 du är min f.s Gud
27:1
3 H. är mitt ljus och min f.
27:9
3 övergiv mig icke, min Ls Gud
1 f.ens värn är han för sin smorde 28:8
31:3
2 var mig •• en borg till min f.
1 till min själ: Jag är din f.
35:3
l min själ skall vara glad över f. 35:9
4 Till de rättfärdiga kommer f.
37:39
4 Skynda till min hjälp, H. min f.
38:23
4 om din trohet och f. talar jag
40:11
4 de s. åstunda din f.
40:17
l skall åter få tacka hm för f.
42:6

l tacka hm, min f. och min Gud
42:12
l åter få tacka hm, min f.
43:5
3 hm skall jag låta se Guds f.
50:23
3 åter fä fröjdas över din f.
51:14
4 Gud, du min f.s Gud
51:16
l Ack att, från Sion komme f.
53:7
62:2
l från hm kommer min f.
3 Hos Gud är min f.
62:8
1 han är min klippa och min f.
62:3
1 han är min klippa och min f.
62:7
3 bönhör oss •• du vår f.s Gud
65:6
1 bland alla hedningar din f.
67:3
1 Gud är vår f.
68:20
, 1 mig skall din f •• beskydda
69:30
1 de s. åstunda din f. säge
70:5
2 du s. beskär mig f.
71:3
4 förtälja •• hela dagen din f.
71:15
74:12
1 Gud .. s.skaffar f.på jorden
78:22
l ej förtröstade på (Guds) f.
79:9
3 Hjälp oss, du vår f.s Gud
1 (Gud) kom till vår f.
80:3
85:5
3 åter till oss, du vår f.s Gud
3 H •• giv oss din f.
85:8
3 hs f. är nära dem s. frukta hm
85:10
1 H., min f.s Gud
88:2
l min Gud och min f.s klippa
89:7
91:16
1 Jag skall .. låta hm se min f.
3 jubel till vår f.s klippa
95:1
1 förkunnen hans f.
96:2
1 H. har låtit sin f. bliva kunnig
98:2
1 H .• besök mig med din f.
106:4
1 Jag vill taga f.ens bägare
116:13
118:14
l H •• blev mig till f.
l Man sjunger med jubel om f.
118:15
l tackar dig att du blev mig till f. 118:21
4 H., din f. efter ditt tal
119:41
4 Min själ trängtar efter din f.
119:81
l Mina ögon trängta efter din f.
119:123
1 F. är långt borta från ogudakt. 119:155
1 Jag väntar efter din f., H.
119:166
1 Jag längtar efter din f., H.
119:174
3 (Sians) präster •. kläda i f.
132:16
1 smyckar de ödmjuka med f.
149:4
l Gud är min f.
Jes. 12:2
1 han blev mig till f.
12:2
l vatten med fröjd ur f.ens källor 12:3
17 :10
3 du har förgätit din f.s Gud
l och vara glada över hs f.
25:9
26:1
1 murar och värn bereda oss f.
l vi kunde icke bereda f.
26:18
33:2
l H •• vår f. i nödens tid
1 och kunskap bereda Sion f.
33:6
2 förkunnat det och skaffat L
43:12
3 må dess frukt bliva f.
45:8
45:17
2 frälst gm H.med en evig f.
46:13
4 och min f. dröjer icke
46:13
4 jag giver f. i Sion
49:6
1 min f. må nå till jordens ända
1 jag hjälper dig på f.ens dag
49:8
51:5
3 min f. går fram
1 min f.förbliver evinnerligen
51:6
1 min f. ifrån släkte till släkte
51:8
52:7
1 kommer för att förkunna f.
l jordens ändar få se vår Guds f. 52:10
1 min f. kommer snart
56:1
1 vi bida •• efter f.en
59:11
1 satte f.ens hjälm på sitt huvud
59:17
1 du skall kalla dina murar för f. 60:18
3 han har iklätt mig f.ens klädnad 61:10
1 f.lyser ss. brinnande bloss
62:1
3 Se, din f.kommer
62:11
4 hos H., vår Gud, s.f.finnes Jer. 3:23
2 ingen f. har kommit oss till del
8:20
2 H., giv f. åt ditt folk
31:7
2 jag skall giva dem f. gm H. Hos. 1:7
2 s.skulle bereda dig f.
13:10
2 Hos Assur ej mer söka vår f.
14:4
1 f.en är hos H.
Jona 2:10
Mika 7:7
3 hoppas på min f.s Gud
Hab. 3 :13
4 att bereda f. åt din smorde
3 fröjda mig i min Ls Gud
3 :18
7 upprättat ett f.ens horn
Luk. 1 :69
1:77
7 giva hs folk kunskap om f.
2:30
8 mina ögon hava sett din f.
8 allt kött s kall s e Guds f.
3 :6
7 I dag har f. vederfarits detta hus 19:9
7 f.en kommer från judarna Joh. 4:22
7 i ingen annan finnes f.
Apg. 4:12
7 Gud gm hm ville bereda dem f.
7:25
13:26
7 ordet om denna f. blivit sänt
13:47
7 till f. intill jordens ända
7 förkunna för eder f.ens väg
16:17
8 denna Guds f. blivit sänd
28:28
7 en Guds ktaft till f.
Rom. 1:16
7 har f.en kommit till hedningarna 11:11
13 :11
7 Len är oss nu närmare
2. Kor. 1:6
7 sker till tröst och f.
6:2
7 jag hjälper dig på f.ens dag
7 se, nu är f.ens dag
6:2
7 en bättring s.leder till f.
7:10
7 sanningens ord, eder f.s
Ef. 1:13
6:17
8 låten giva eder f.ens hjälm
7 detta skall lända mig till f.
Fil. 1:19
7 fruktan och bävan arbeta på eder f.2:12
7 med f.ens hopp ss. hjälm 1. Tess. 5:8
5:9
7 till att vinna f. gm vår H. JK.
7 Gud •• utvalt eder till f.
2:13
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3) Frälsningens bägare, PS.116:13.
4) Frälsningens källor, Jes.12:3. 5)
Frälsningens horn, Luk.1 :69. 6) Frälsningens väg, Apg.16:17. 7) Frälsningens hjälm, Ef.6: 17; I.Tess.5 :8.
Trefaldig frälsning
l) Forntid: Frälsningen som Guds
gåva, något som vi har upplevt .. 2)
Nutid: Frälsningen som en uppgift,
»arbeta på eder frälsning», något
som vi lever i och dagligen får erfara.
3) Framtid: Frälsningen som ett mål,
målet för vår tro, något som vi en
gång skall uppleva.
FRÄLSNING

l) jesu'ä, n ~ 1 il ~
befrielse, frälsning, hälsa, välgång; av:
[jäsa'], se 2. Jfr I.Sam.14:45, övers.
seger; 2.Sam.1O:11 hjälp.
2) Uäsa'], V il '
hif. befria, frälsa, bringa frälsning,
hälsa el. välgång. Se: Frälsa 1.
3) jesa', V ~ .:
= jesu'ä, se l. Se: Frälsa 5.
4) mu'ä,

n V. 1il l'1

= jesu'ä, se l. Jfr I.Sam.ll:9, övers.
hjälp; 2.Kon.5:1 seger.
5) söterios, a wT ii p lOS
frälsande, saliggörande; övers. till
frälsning; av: söter, se Frälsare 2.
6) utf. ord.
7) söter/a, a w T n p l et
frälsning, salighet, hälsa; av: sOzö,
se 9. Söteria och sOzö samt ord, som
är bildade därav, betecknar det liv,
den hälsa och salighet, som en människa får del av genom tron på
Skaparen och Frälsaren, vilkens liv
och gemenskap människan förlorat
genom syndafallet. Jesu Kristi frälsningsverk går ut på att hela människan skall återställas, så att hon till
ande, själ och kropp blir botad från
syndafallets skada. Se: Frälsa 12.
8) söterion, a w T ii p l o \J
= sätena, se 7; neutr. av söterios,
se 5.
9) sozö, o'w 1; w
frälsa, göra frisk, bota; bevara; i l.
Tim.2: 15 pass. frälsas; bevaras; övers.
vinna frälsning. Se: Bevara 17, Bota
8, Frälsa lO.

Frälsningsvisshet-Främling
9
7
5
7
7
6
7
7

Dock skall kvinnan •. vinna f.
2:15
vinna f.en i KJ.och därmed 2.Tim. 2:10
Guds nåd uppenbarats till f. Tit. 2:11
s.skola få f.till arvedel
Hebr. 1:14
icke taga vara på en sådan f.
2:3
en Ls.först förkunnades gm H.
2:3
gm lidanden fullkomna deras f.s
2:10
blev han •• upphovet till evig f.
5:9
vad s.länder till f.
6:9
ses av dem s. bida efter hm till f. 9:28
bevarade till en f.
1. Pet. 1:5
målet för eder tro, edra själars f. 1:9
Angående denna f.hava profeter
1:10
att I mån växa upp till f.
2:2
H.långmodighet .• till f.
2. Pet. 3:15
om vår gemensamma f.
Jud. v.3
F .en tillhör vår Gud
Upp. 7:10
Nu har f.en •. blivit vår Guds
12:10
F .en och äran och makten
19:1

Vårt ord visshet motsvarar det grekiska pIerophoria, som kan översättas: full visshet, full överbevisning,
men som egentligen betyder: högsta
fullhet. Ordet kommer av verbet
pIerophorein, fylla helt, fullföra, fullborda. Betydelsen i RomA:21 ir säkerligen: uppnå full visshet l övers.
vara fullt viss). Abrahams tro som
den kristna trons (rättfärdiggörelsetrons) förebild är karakteriserad som
en fullt viss tro på Guds löfte och
makt att bjuda det som icke är till
att bli till.
Enligt den apostoliska förkunnelsen
är frälsnings visshet varje sann kristens normala erfarenhet, l.Joh.3:2,
14, jfr Rom.8:38; 2.Tim.l:12; 1.10h.
5:13. Målet för Jesu frälsande gärning var att föra sina lärjungar fram
till full visshet om deras barnaskap
hos Gud. Gång efter annan säger
han: »Var vid gott mod, dina synder
förlåtas dig», eller »Var vid gott
mod, din tro har hjälpt dig», se
exempelvis Matt.9:2,22.
Frälsningsvisshet kan inte grundas
på något hos människan själv: moraliskt gott liv, religiositet, känslor eller
liknande. Frälsningsvissheten vilar på
det yttre, objektiva faktum, att Gud
själv har lagt grunden till människans
frälsning i Jesus Kristus. I Hebr.l0:
22 talas om full trosvisshet i Jesu
försoningsverk, jfr Rom.3:21-26; 5:
1-11. Hjärtat blir stilla endast i
vissheten om att Jesu, Guds Sons,
blod renar från all synd, l.Joh.l:7,
och att Gud för Jesu Kristi skull kan
och vill förlåta människan alla hennes
synder, Matt.9:6; l.Joh.2:12. Frälsningsvisshet är den personliga vissheten om att Guds ord är sant.
Frälsningsvisshet har sin förutsättning i själva frälsningen. Guds frälsning är visserligen en gåva av nåd,
Ef.2:8, där människans egna gärningar intet betyder, 2:9, men trots detta
kan ingen få del av frälsningen utan
tro, 2:8. »Sola gratia, sola fide» (genom nåden allena, genom tron allena). Denna frälsande tro är i sig
själv en Guds gåva, men den skänkes endast den som inte drar sig
undan och förhärdar sig. Därför
talar Skriften ej om människans egna
möjligheter att tro utan endast om
hennes möjligheter att inte vilja ta
emot trons gåva, 2.Tess.2:10; Hebr.
10:38,39; Joh.3:36; Luk.13:34. Den
som lever i medveten synd, en syndens träl, kan icke få visshet om
frälsningen, jfr Joh.8:34-36,44, ej
heller en lagens träl, dvs. en som
grundar sin frälsning på egna gärningar, jfr Ga1.3 :2. Frälsningsvisshet
får den som kommer till Jesus Kristus med sina synder och icke vet av
något annat till frälsning än honom

G.T. Israels ställning till främlingen
kan förklaras dels utifrån den för
alla människor gemensamma upplevelsen av motsats och spänning i
förhållande till det avvikande eller
okända, som präglar både främlingen
och hans omgivning, dels utifrån religiösa faktorer. Den nödvändiga partikularism, som ligger till grund för
Israels kallelse och speciella uppgift
i Guds frälsningsplan, och den slutliga universalism, för vilken folket
samtidigt fostras, aktualiseras på ett
slående sätt i den mosaiska lagens
bestämmelser och hela G.T.s historia.
Den mosaiska lagstiftningen innehå1\er en entydig vägledning rörande
Israels ställning till olika kategorier
av icke-isnielitiska personer, för vilka
hebreiskan har speciella termer.
Ordet zär, av roten zur, skilja sig
från, avlägsna sig, betyder egentligen
»främmande» och betecknar ett motsatsförhållande i största a1\mänhet;

dess exakta innebörd bestämmes helt
av sammanhanget.
Andra hebreiska uttryck avgränsar
däremot klart tre kategorier av ickeisraeliter, vilkas ställning och behandling företer väsentliga olikheter. Dessa kategorier sammanföres i 2.Mos.
12:43-48, där de i den svenska bibeln
benämnes »utlänningen», vA3, .inhysesmannen., vA5 och »främlingen., vA8.
Nåkri, vanligen översatt främmande eL-främling, översätts ibland också med »utlänning», exempelvis 5.
Mos.15:3; 23:20. Stundom brukas
is nåkri, utländsk man, 17:15. Ordet
nåkrC betecknar en person, som tillfälligtvis uppehåller sig i landet. Samma innebörd har termen bän-nekär,
ego son till en främmande, främling,
eller nekär, främmande. LXX återger nåkri med xenos, främling, 2.
Sam. 15:19; Rut 2:10; Ps.69:9; Pred.
6:2; Klag.5 :2, samt all6trios, en annan
tillhörig, och al/ogenes, a vannan
släkt. Utlänningen var utesluten från
påskalammsfirandet,
2.Mos.12:43,
men han tilläts offra åt Israels Gud,
3.Mos.22:25. Av utlänningen fick
ränta utkrävas, 5.Mos.23:20; friårets
bestämmelse om efterskänkande av
skuld, 15:1-3, gällde inte honom.
Han fick inte heller intaga någon
ledande post i det israelitiska samhället, 17:15. Utlänningens omvändelse till dyrkan av Israels Gud kunde å andra sidan vara ämne för bön
och profetia, l.Kon.8:41-43 (sv.
övers. »främling»). I universalistisk
anda försäkrar Jesaja å Herrens vägnar, att främlingen - bän-nekar, utlänningen - som fruktar Herre-n, skall
upptagas i hans sanna folk och dela
dettas förmåner och välsignelser, 56:
3,6 f.
Tosäb, 2.Mos.12:45; 3.Mos.22:10
etc., återges med »inhysesman». LXX
återger termen med paroikos, »en
som bor bredvid», dvs. en som bor
i en stat utan att äga medborgarrätt,
eller en som bor i ett hus utan att
tillhöra familjen. Termen synes beteckna en utlänning, vilken är inneboende hos israelitiska vänner, 25:6,
en som för en längre tid vistas i
landet, dock utan att permanent ha
slagit sig ned där. Liksom utlänningen fick inte heller inhysesmannen
deltaga i påskalammsmåltiden, 2.Mos.
12:45. Bodde han hos en präst, var
det honom förbjudet att äta av de
heliga ting, som enligt lagen tillföll
prästen, 3.Mos.22:10. Hans barn
kunde köpas till trälar och frigavs
inte vid jubelåret, 25:45.
Ger, av roten gur, vistas, är den
vanliga termen för »främling» , 2.
Mos.12:48; 22:2 etc. Förutom de
grekiska termerna paroikos, LMos.
15: 13 etc., och xenos, Job 31 :32, brukar LXX ordet prose/ytos, »proselyt», 5.Mos.1:16 etc., för att återge
detta uttryck. Det betecknar en avkomling av något utländskt folk, som
permanent är bosatt i landet. Främlingarna kan ibland utgöras aven
hel stam, exempelvis gibeoniterna,
Jos.9, e1\er kvarlevan av kananeiska
stammar, l.Kon.9:20-21. Under konungatiden utgjorde främlingarna en
avsevärd del av landets inbyggare,
2.Krön.2: 17.
N orm och motiv för Israels behandling av främlingen är Guds egen
inställning. Gud älskar främlingen
och låter honom åtnjuta hans försyns
välsignelser, 5.Mos.10:18. I universalistisk anda erbjuder han honom
delaktighet i förbundet, 29: 1O ff.
Främlingen står under Guds hägn,
Ps.146:9. Rätt behandling av främlingen är ett villkor för Guds behag;
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FRÄLSNINGSVISSHET
Se även: Frälsning, frälsare, nåd, tro,
barnaskap.
Frälsningsvisshet

såsom korsfäst, Luk.19:10, jfr 1.Kor.
1:18; 2:2; Ga1.3:1,2; 6:14.
Det är den helige Ande, som här
kommer människan till hjälp, Rom.
8:26,27. Han leder den hjälplöse
syndaren in på Ordets grund, gör
Kristus och hans verk levande för
hjärtat, Uoh.5:6, ger frimodighet att
gripa tag om Guds löften (t.ex. Jes.
43:1,24-25; Joh.6:37; RomA:5; 8:1;
l.J oh.l :9) och ger visshet om frälsning och barnaskap hos Gud, Rom.
8:16, jfr UohA:13.
Frälsningsvissheten frigör människan, skänker frid och glädje i den
helige Ande och ger lust och kraft
att tjäna Herren och vittna om honom, Apg.9:20,28; 16:34, jfr PsAO:
1-6; 116. Frälsningsvisshet är även
ett värn mot självbedrägeri. Vissheten (certitudo) får dock inte bli till
köttslig säkerhet (securitas). Frälsning och frälsningsvisshet kan aldrig
bli något självklart. Med rätta lyder
förmaningen: »-så mån I också nu
med fruktan och bävan arbeta på
eder frälsning. Ty Gud är den som
verkar i eder både vilja och gärning,
för att hans goda vilja skall ske»,
Fi1.2: 12-13. Frälsningsvissheten bevaras endast hos den som »vandrar
i ljuset» och .renas» i Kristi blod,
Uoh.1:7; 3:3.
Den som sålunda vandrar i ljuset
och lever i daglig rening, får hjälp
att bevara frälsningsvissheten genom
att betänka, att han är döpt till Kristus och att Jesus själv sade: »Den
som tror och bliver döpt, han skall
bliva frälst», Matt.16: 16. Likaså innebär det ett styrkande och befästande av frälsningsvissheten att deltaga i nattvarden, Matt.26:28, taga
vara på de heligas gemenskap, jfr
1.Joh.3:14, bekänna Jesu namn, Rom.
10:9-10, läsa och höra Guds ord
och leva i bönens gemenskap med
Gud, jfr Apg.2:42.
FRAMJA

f.för oss våra händers verk
Ps. 90:17
ja, våra händers verk f.e du
90:17
f.r lögn gm falskt vittnesbörd Ords. 6:19
talar vad rätt är, han f.r sanning 12:17
ett falskt vittne f.r lögn
14:5
den s. Lr lögn, han är full av svek 14:25
skyler brutet, han vill f.kärlek
17:9
s. f.r lögn, kommer icke undan
19:5
en furste., s.f.r rättfärdighet Jes. 16:5
faderlöses rätt, till att f.den Jer. 5:28
att f. det onda äro deras
Mika 7:3
söka f. villfarelsens listiga
Ef. 4:14
än f. den Guds ordning
l. Tim. 1:4
medarbetare att f. sanningen 3.Joh. v.8

FRÄMLING
Se även: Främmande, utlänning, inhysesman, faderlös, änka, fattig.
Främling

kult kan inte ersätta denna, Jer.7:4 ff.
Till rätt fasta hör god behandling av
främlingar, Sak.7:5 ff. På Jerusalems
syndalista står ä ven våld mot främlingen, Hes.22:7,29. Orätt mot främlingen medför Guds dom, Ma1.3:5.
Som vedergällningens Gud och hela
jordens domare ingriper han själv
mot den som försyndar sig på denna
punkt, Ps.94:1,2,6. Behandlingen av
främlingen är inför Gud en säker
värdemätare på folkets moraliska
nivå.
Ett annat motiv för rätt behandling av främlingen är att israeliterna
själva varit främlingar i Egypten,
3.Mos.19:33 f.; 2.Mos.22:21; 5.Mos.
10:19. Å andra sidan är folket nu
främlingar och gäster hos Herren,
3.Mos.25:23, jfr l.Krön.29:15. Landet tillhör egentligen honom. Enligt
vedergäUningens lag skall han behandla Israel på samma sätt som
det behandlat främlingen hos sig, jfr
2.Mos.22:21 ff.
Främlingen åtnjöt i Israel förmåner utan motsvarighet hos något annat folk. Med vissa undantag kunde
främlingar upptagas i den israelitiska
församlingen och jämställas med den
infödde medlemmen av folket, 5.Mos.
23:3-8.
Religiöst var främlingen, som dyrkade Israels Gud och låtit omskära
sig, jämställd med folket. Dekalogen
gällde även honom, 2.Mos.20:10; 23:
12; 5.Mos.5:14. Han tilläts deltaga
i påskfirandet, 2.Mos.12:48; 4.Mos.
9: 14; 2.Krön.30:25. Allt mankön
måste dock först omskäras, 3.Mos.
12:48. Inför ceremoniallagens plikter
och förmåner intog främlingen samma ställning som israeliten, 16:29;
17:8,10,13; 22:17 f.; 4.Mos.15:14,15,
16; 19:10. En främling ti\1äts dock
förtära kött av självdöda (förkvävda)
djur, vilket var förbjudet för israeliten, 5.Mos.14:21. De religiösa bestämmelserna gällde även främlingen:
förbud mot avguderi, 3.Mos.20:2;
Hes.14:7 f., smädelse av Herrens
namn, 3.Mos.24:16 etc.
Sedelagen riktade sig till främlingen i samma grad som israeliten, 3.
Mos.18:26; 24:22; 4.Mos.15:30 etc.
Lagens föreläsande och undervisning
tillkom även honom, 5.Mos.31:10 ff.;
Jos.8:35.
Medan i juridiskt avseende främlingen i många hedniska stater var
rättslös, förbjöds i Israel all förvrängning av hans rätt, 5.Mos.24:
17 f., jfr 2.Mos.23:9. Fu\1 opartiskhet
stadgas i Mose lag, 5.Mos.l:16 f.;
det är ett Guds krav på Israel, J er.
22:3. Redlighet i behandlingen av
främlingen krävs med erinran om
Israels forna stä\1ning som främling
i Egypten, 5.Mos.24:17-18. Fristaden
stod öppen även för främlingen, 4.
Mos.35:15; Jos.20:9.
Ekonomiskt kom främlingen i en
annan stä\1ning än israeliten, då han
ju inte ägde e\1er kunde förvärva
arvs besittning till följd av sabbatsårets bestämmelser. Hade han sålt sig
till träl, blev han följaktligen icke
fri vid jubelårets inbrott. Om däremot främlingen hade en israelitisk
träl, måste han frige denne, 3.Mos.
25:45 ff. Även om en främling under
vissa förhå\1anden kunde komma till
välstånd i Israel, 25:47; 5.Mos.28:43,
var dock regeln den, att han av naturliga skäl, i sin egenskap av främling, kunde råka i armod. Ofta stä\1s
han i samma kategori som änkan,
den faderlöse och den fattige, 3.Mos.
19:10; 5.Mos.16:11 etc. Lagen föreskrev därför inte blott en kärleksfull
behandling i a\1mänhet av främlingen,
3.Mos.19:33 f., utan israeliten skulle
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Främling
visa speciell omsorg om honom, giva
honom mat och kläder, jfr 5.Mos.
10:17 ff. Vid skörd av åkrar, olivträd och vingårdar skulle efterskörden lämnas åt den fattige och främlmgen, 3.Mos.19:10; 5.Mos.24:19-21;
så ock kanten av skördefälten, 3.Mos.
19:9; 23:22. Främlingen skulle tillåtas njuta av allt landets goda, 5.Mos.
26:11. At främlingen gavs del i Herrens tionde, som vart tredje år bars
till helgedomen, 14:28 f.; 26:12 f.
Gästfrihetens förmån borde även
komma honom till del, Job 31:32.
Som tjänare skulle han behandlas
med mildhet och hänsyn; på sabbatsdagen skulle han njuta vila såsom
landets egna, 2.Mos.23:12.
Äktenskap med främlingar förekom, 4.Mos.12:1; Dom.14:3 etc., och
medgavs i Mose lag, 5.Mos.21:10-13;
4.Mos.31:18. Sådana äktenskap betraktades likväl inte såsom idealet
för israeliten, l.Mos.24:3; 27:46; 4.
Mos.12:1; Dom.14:3. En överstepräst
fick sålunda endast ingå äktenskap
med en dotter av det utvalda folket,
3.Mos.21:14. Samma princip skall
gälla även i det framtida Israel, Hes.
44:22. Äktenskap med de kananeiska
folken förbjöds strängeligen efter
erövringen av Palestina, 5.Mos.7:1-3,
av religiösa skäl, v.4-6. Salomos äktenskap med utländska kvinnor betecknade ett avfall och åsamkade
honom Guds misshag, l.Kon.Il:1 ff.
Den stränga reaktionen mot äktenskap med kvinnor från blandfolken
i Kanaan på Esras och Nehemjas
tid hade samma religiösa bakgrund:
det gällde kvinnor, vilka omfattade
hedniska religioner, Esr.9: 10 ff.; Neh.
13:23-27.
En eskatologisk aspekt på främlingen erbjuder profetian i utsagan om
dennes anslutning till Israels folk
och tro i den messianska tiden, J es.
14:1, jfr 2:2 f.; Jer.3:17; Mika 4:1 f.;
Sak.8:20 f. I det återupprättade Israel
skall en arvedel tilldelas främlingen
i lika mått som den infödde israeliten,
Hes.47:22,23.
N.T. Grekiskans termer för främling,
främlingsskap, främmande, är flera.
Xenos förekommer flera gånger, Matt.
27:7; Apg.17:21; Ef.2:12,19; 3.Joh.
v.5. Parepidemos, ego en som bor
vid sidan av folket, Hebr.11:13; 1.
Pet.1:1; 2:11, av: epidemein, komma
såsom främling till ett land och uppehålla sig där, Apg.2:1O; 17:21. Vidare: allogenes, av annan släkt, Luk.
17:18, paroikia, eg bostad el. vistelse
vid sidan av, bredvid, sedan: vistelse
utan medborgarrätt, främlingsskap,
Apg.13:17; l.Pet.1:17, paroikein, bosätta sig som främling, Luk.24:18;
Hebr.11:9, paroikos, en som bor
bredvid landets invånare utan medborgarrätt, Apg.7:6,29, allo/rios, tillhörig en annan, Hebr.11:9.
Medvetandet om Israels nationella
särställning med dess förpliktelser till
renhet urartade i judendomen efter
exilen till en benhård partikularism
med uteslutning av och förakt för
allt utom det egna folket. Ett uttryck
härför har man menat sig se i ett
drag i passionshistorien. För de orena
blodspenningar, som Judas förvärvat
genom sitt förräderi, och som inte
fick bäras in i helgedomen eller användas till något som hade med gudstjänsten att göra, köpte översteprästerna och de äldste en gemensam
gravplats för främlingar; Krukmakaråkern ansågs vara en passande plats
för dessas kvarlevor, Matt.27:7.
Kristus ger med sin lära och sitt
exempel vägledning och motivering
för behandling av främlingen. Han
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identifierade sig själv med främlingen, Matt.25:35,43 (grek. xenos, främling, svensk övers. »husvill.). I domen betraktas behandlingen av främlingen såsom ett uttryck för ett sinnelag, som antingen skickliggör människan för delaktighet i Guds eviga
rike eller utesluter henne därifrån,
Matt.25:34,35,41,43. Den tacksamme
främlingen, en samarit, vilken ensam
av tio helbrägdagjorda återvänder
till Jesus för att prisa Gud och tacka
honom, lovordas av Herren, Luk.17:
18 f. Man kan i samaritens beteende
se ett förspel till evangeliets gång i
mänskligheten: frälsningens gåva mottages av de troende främlingarna,
hedningarna, medan Guds egendomsfolk, judarna, i sin otacksamhet och
självgodhet går miste om den. Hedningarna, vilka före upplevelsen av
Kristus var främlingar både i förhållande till Gud och till teokratien, har
i Kristus fått barnaskap hos Gud och
livs- och andegemenskap med det nya
gudsfolket, församlingen, Ef.2: 12,19 f.
Den kristne, såväl av judisk som
av hednisk börd, blir till följd av
Guds utkorelse medlem av Guds nya
folk och som sådan främling i världen, l.Pet.1: 1. Hans trosinställning
med dess värdering av de förgängliga,
synliga tingen och de himmelska,
eviga, osynliga, gör honom också till
gäst och främling på jorden; född
ovanifrån, jfr Joh.3:3,5, tillhör han
en högre sfär, den himmelska, hans
fädernesland och föremål för hans
håg och strävan, Hebr.Il:13-16.
Tiden på jorden blir en främlingsskapets tid; medvetandet härom blir
en avgörande faktor för den troendes liv och vandel, l.Pet.1:17; 2:11.
Se: Fädernesland.
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9) paroikla, 7T et P o l K f et
uppehåll el. vistelse på främmande
ort; främlingsskap; av: paroikos, se
14. Apg.13:17 ordagrant: i främlingsskapet; övers. medan de ännu bodde
såsom främlingar. Se: Främlingsskap 1.
10) xenos, E;, f: v o <;
ovanlig, främmande, utländsk; främling; gäst; gästvän, värd. Jfr Matt.
25:35,38, övers. husvill; Rom.16:23
värd; l.Pet.4:12 förunderlig. I Apg.
17:21 står xenos tillsammans med
part. av epidemoo, se 13. Se: Främmande 15.
11) allogenes, &AA o y E V ii <;
av annan härkomst el. släkt, utländsk,
främmande; främling; av: allos, annan; genos, härkomst; släkt (se Folk
35). Ordet förekommer endast i Luk.
17:18, där det används för att beteckna en icke-jude. Jfr motsatsen
synggenes, se Frände 9.
12) paroikeö, 7Tetp o l Kf: UJ
ego bo bredvid el. vid sidan; bo såsom
främling; övers. vara främling, bosätta sig såsom främling; av: prep.
para, bredvid, vid sidan av; oikeö,
bo, vistas. Jfr 14.
13) epidemeö, ~ 7T l Ö n]l f: UJ
ego vara hos sitt folk, vara hemma;
bosätta sig, slå sig ned (såsom främling); av: epldemos, se 17; i Apg.2:1O
part. plur. övers. hitflyttade främlingar. Jfr 17:21, part. plur. övers.
som hade bosatt sig bland dem.
Jfr 17.
14) pdroikos, 7T p o l K o <;
en som bor bredvid el. vid sidan; en
som bor i ett land utan att äga medborgarrätt; av: prep. para, bredvid,
vid sidan av; olkos, hus. Ordet är på
övriga ställen övers. gäst, Ef.2:19;
l.Pet.2: 11.
15) bdrbaros, Sa p S et P o <;
urspr. en som talar ett främmande
språk; främling, utlänning. Se Barbar.
16) hliteros, et T E P o <;
annan; den andre (av två); av annan
beskaffenhet. Ordet är vanl. övers.
annan, t.ex. Matt.8:21; Mark.16:12.
Jfr Matt.6:24, där ho heteros, övers.
den andre, den senare, står i motsats
till ho heis, övers. den ene, den förre.
17) parepidemos, 11 et P E 7T l ö n ]l o <;
en som uppehåller sig som främling;
av: prep. para, bredvid, vid sidan av;
epldemos, en som bor bland sitt folk;
en som bor el. vistas på en ort; jfr 13.

a

1) ger, l ~.
en som stannar på en plats för en
tid, gäst, främling; av: gur, se 3. Se:
Främmande 9.
2) beN, \ '? ;1
neg. utan, icke; i Job 18:15 mibbelilo (prep. min, från, av; beli; prep. le,
för, åt; pron. suffix 3. pers. mask.
sing.), av det som icke tillhör honom;
övers. främlingar.
3) gur, l l J
uppehålla sig el. stanna för en tid,
gästa el. bo tillfälligt; bo el. stanna
såsom främling. Jfr 1. Se: Främmande 4.
4) nåkri, \ l J )
främ~ande; 'främling, utlänning. Se:
Främmande 2.
5) bän-nelsar, 1~} -1 ~
främmandes son, främling; bän-, cstr.
av ben, son; nekar, främmande. Jfr
2.Mos.12:43, övers. utlänning. Jfr
Främmande 1.
6) zur, l l l
vända sig bort, gå åt sidan, avlägsna
sig; bli el. vara främmande el. främling. Jfr 7. Se: Avfällig 2, Främmande 12.
7) zär, l r
adj. främ;'ande, främling; av: zur,
se 6. Se: Främmande 5.
8) mägur, l l Jr)
uppehåll, visteis; (såsom gäst el. främling); (tillfällig) uppehålls- el. vistelseort; av: gur, se 3. På dessa ställen
står 'ärä~ mägur, uppehålls- el. vistelseland, det land där man uppehåller sig el. bor (som främling). Samma
uttryck förekommer t.ex. il.Mos.
36:7 (»landet där de uppehöllo sig»);
Hes.20:38 (»det land där de nu bo»).

FRÄMLING
1 leva ss. f.ar i ett land
1. Mos. 15:13
17:8
8 land där du nu bor ss. f.
3 kommit hit och bor här ss. f.
19:9
3 land där du nu bor ss. f.
21:23
1 Jag är en f.och gäst
23:4
3 Stanna ss. f.här i landet
26:3
8 det land där du nu bor ss. f.
28:4
4 Blevo vi icke aktade ss. Lar
31:15
3 och Isak hade bott ss. f.ar
35:27
8 där hs fader hade bott ss. f.
37:1
1 jag är en f. i ett land
2. Mos. 2:22
6:4
3 det land där de bodde ss. f.ar
1 evad han är f. eller inföding
12:19
1 om ngn f. bor hos dig
12:48
1 samma lag •• för Len s. bor
12:49
18:3
1 f.i ett land, s.icke är mitt
1 ej heller f.en s. är hos dig
20:10
1 En f. skall du icke förorätta
22:21
22:21
1 I haven ju själva varit f.ar
1 En f. skall du icke förtrycka
23:9
1 I veten ju huru f.en känner det 23:9
23:9
1 I själva haven varit f.ar
1 för att f.en må njuta vila
23:12
3. Mos. 16:29
1 f.en s. bor ibland eder
1 av f.arna s. bo ibland dem
17:8
1 av Larna s.bo ibland dem
17:10,13
17 :15
1 evad han är inföding eller f.
18:26
1 ingen •. f. s. bor ibland eder
1 lämna detta kvar åt f.en
19:10
1 När en f. bor hos eder
19:33
1 F .en s. bor hos eder skall
19:34
19:34
1 I haven ju själva varit Lar
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1 av f.arna s. bo i Israel
20:2
1 Om ngn av f.arna i I. vill offra 22:18
1 du skall lämna detta åt f.en
23:22
1 Evad det är en f. eller inföding 24:16
24:22
1 gälla lika väl för f.en s.för
1 I ären ju f.ar och gäster
25:23
1 ss. en f.skall han få leva
25:35
10m en f •• kommer till välstånd 25:47
1 säljer sig åt f.en s. bor hos dig 25:47
4. Mos. 9:14
1 om ngn f. bor hos eder
1 stadga .. för f.en s. för infödingen 9:14
15:14
1 när en f •• vill offra
1 stadga gälla för eder och f.en
15:15
1 I själva och f.en skolen förfara 15:15
1 lag •• för eder och för f.en
15:16
1 förlåtet •• f.en s.bor ibland dem 15:26
1 för f.en s. bor ibland dem
15:29
1 evad han är inföding eller f.
15:30
1 stadga •• för f.en s.bor
19:10
1 såväl s. f.en och inhysesmannen 35:15
1 ngn har en sak •• med en f.5.Mos. 1:16
5:14
1 f.en s. är hos dig
1 s. älskar f.en och giver hm mat 10:18
1 skolen också I älska f.en
10:19
1 f.en s. bor inom dina portar
14:21
1 så ock f.en
14:29
16:11
1 glädja dig, du själv med •. f.en
16:114
1 du skall glädja dig;. med f.en
1 i hs land har du bott ss. f.
23:7
1 eller han är en av f.arna
24:14
24:17
1 icke vränga rätten för Len
1 den skall tillhöra f.en
24:19
1 vad finnes kvar •. tillhöra f.en
24:20
3 bodde där ss. f.
26:5
26:11
1 och f .en s. bor hos dig
1 givit den åt leviten, f.en
26 :12
1 jag har givit det åt leviten, f.en 26:13
1 den s. vränger fätten för Len
27 :19
1 F .en s. bor hos dig
28 :43
1 Len s. är hos dig i ditt läger
29:11
4 f.en s. kommer ifrån fjärran
29:22
1 Församla .• f.arna s.äro hos dig 31:12
1 f.ar såväl s. infödingar
Jos. 8:33
1 inför de f.ar s. följde med
8:35
1 för f.ar s. bodde ibland dem
20:9
3 var levit och levde ss. f. Dom. 17:7
19:16
3 bodde ss. f. i Gibea
4 fastän jag är en f.
Rut 2:10
1 amalekit s.lever här ss.f.2.Sam.1:13
3 bodde där ss. f.ar
4:3
4 du är ju en f.
15:19
5 F .ar visade mig underdånighet 22 :45
5 f.arnas mod vissnade bort
22 :46
4 om en f •• kommer ifrån 1. Kon. 8:41
4 allt varom f.en ropar till dig
8:43
3 voren ringa och f.ar
1. Krön. 16:19
1 de f.ar s. funnas i I. land
22:2
1 vi äro f.ar hos dig
29:15
4 om en f . • kommer ifrån 2.Krön. 6:32
4 allt varom f .en ropar
6 :33
15:9
3 så ock de f.ar ifrån Efraim
1 f.ar s. hade kommit från I. land 30:25
3 på den ort där han bor ss. f. Esr. 1:4
5 avskilde sig från alla f.ar Neh. 9:2
Job 15:19
7 ingen f. ännu trängt in
2 I hs hydda få f .ar bo
18 :15
19:13
6 mina bekanta äro idel f.ar
7 akta mig ss. f.
19:15
19:27
7 se (Gud), ej ss. en f.
1 F .en behövde ej stanna
31:32
5 f.ar visade underdånighet
Ps. 18 :45
18:46
5 f.arnas mod vissnade bort
1 jag är en f. i ditt hägn
39:13
7 Ty f.ar resa sig upp mot mig
54:5
69:9
4 en f. för min moders barn
1 Änkor och f.ar dräpa de
94:6
105:12
3 de vara f.ar därinne
1 Jag är en f.på jorden
119:19
5 rädda mig •• ur f.arnas hand
144:7
144:11
5 rädda mig ur f.arnas hand
1 H. bevarar f.ar
146:9
4 låter en f. få njuta därav Pred. 6:2
7 i eder åsyn förtärda av f.ar Jes. 1:7
7 ss. där f.ar omstörtat allt
1:7
4 med f.ar förbinda de sig
2:6
1 f.ar skola sluta sig till dem
14:1
7 f.arnas palats står ej mer där 25:2
7 så kuvar du f.arnas larm
25:5
3 bodde där ss. f.ar
52:4
;) F .en s. har slutit sig till H.
56:3
[) f.arna s. hava slutit sig till H.
56:6
5 Lur skola bygga upp dina murar 60:10
il F .ar skola stå redo att föra
61:5
5 f.ar skola icke dricka ditt vin
62:8
7 så skolen I nu få tjäna f.ar Jer. 5:19
7:6
1 upphören att förtrycka f.en
1 varför är du ss. en f. i landet
14:8
1 förar ätten icke f.en
22:3
3 det land, där I bon ss. f.ar
35:7
42:15
3 för att bo där ss. f.ar
42:22
3 för att bo där ss. f.ar
3 för att bo där ss. f.ar
43:2
3 för att bo där ss. Lar
44:8
3 för att bo där ss. f.ar
44:12
3 kommit för att bo ss. f .ar där 44:14
3 för att bo där ss. f.ar
44:28
7 jag skall sända f.ar mot Babel 51:2
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7 f.ar kastat sig över vad heligt
51:51
4 arvedel kommit i f.ars ägo Klag. 5:2
7 ss. hyte i f.ars hand
Hes. 7:21
11:9
7 gtva eder i f.ars hand
1 om ngn av f.arna viker bort
14:7
l mot f.en övar man våld
22:7
1 mot f.en öva de våld
22:29
28:7
7 skall jag låta f.ar komma
28:10
7 skall du dö, för f.ars hand
7 f.ar hava fått hugga ned det
31:12
5 f.ar med oomskuret hjärta
44:7
5 lngen f. med oomskuret hjärta 44:9
47:22
1 åt eder själva och åt f.arna
1 I den stam där f.en bor
47:23
7 F .ar hava förtärt hs kraft Hos. 7:9
8:7
7 skola f.ar uppsluka den
8:12
7 räknas de dock för en f.s lagar
Joel 3 :17
7 och f.ar skola icke draga
7 den dag då f.ar förde bort Ob. v.11
1 Förtrycken icke •• f.en
Sak. 7:1
1 vränga rätten för f.en
Mal. 3:5
10 begravningsplats för f.ar Matt. 27:7
11 utom denne f.
Luk. 17:18
12 Du är väl en f. i Jerusalem
24:18
13 vara hitflyttade f.ar
Apg. 2:10
14 f.ar i ett land s.icke tillhörde
7:6
7:29
14 levde ss. f. i Madiams land
9 bodde ss. f.ar i Egyptens land 13:17
10 de f.ar s.hade bosatt sig
17:21
15 bliver jag en f. för den 1. Kor. 14:11
15 s. talar bliver en f. för mig
14:11
16 gm f.ars läppar skall jag tala
14:21
10 ären I nu icke mer f.ar
Ef. 2:19
Hebr. 11:9
12 bosatte han sig ss. f.
17 bekänt sig vara gäster och f.ar 11:13
1. Pet. 1:1
17 hälsar de utvalda f.ar
2:11
17 förmanar ss. gäster och f.ar
10 när de komma ss. f.ar
3.Joh. v.5

FRÄMLINGSHOP

1 il:) il

1) hämon zarim, IJ ' i l

främlingars hop; harn~~, st. cstr: av
hämon, se Folk 24; zärim, plur. av
zär, se Främling 7, Främmande 5.
FRÄMLINGSHOP
1 f.en bliva ss. fint damm

Jes. 29:5

FRÄMLINGSSKAP
fa

1) paroikia, 11 ap o l K

uppehåll el. vistelse på främmande
ort; främlingsskap. Se: Främling 9.
FRÄMLINGSSKAP
1 under denna edert f.s tid

1. Pet. 1:17

'UMLlNGSSUKT

åt ngn s.tillhör en f.

3. Mos. 25:47

FRÄMMANDE

Se även: Främling, hedning, gäst,
gästabud, besök, sökningstid, världen.
Främmande
1) Främmande eld, 3.Mos.lO:1. 2)

Främmande kvinnor, Ords.2:l6. 3)
Främmande röst, Joh.1O:5. 4) Främmande gudar, Apg.17:l8. 5) Främmande läror, I.Tim.l:3.
FRÄMMANDE

1) nekar, i J l

främ~ande,~ ~tländsk; av: [näkar],
se 3. I I.Mos.17:12; 17:27 bän-nekar,
se Främling 5.
2) nåkri, ' i J l
främ~ande;' :frlmling, utlänning; av:
[nä!!:ar], se 3. Se: Främling 4.

8)

'tiras,

n~

grundbet. lågiand, slätt; område; land,
rike; jorden, jordkretsen. 11.Krön.
12:8; 20:29; Esr.9:7 står best. form
plur. hä'är~o!, vilket här ordagrant
betyder: ländernas. Uttrycket »främmande folk» motsvaras av 'ammehä'ar~o!, ländern,as folk, i 2.Krön.
32:19 'amme-hä'ärä~, jordens folk
(denna övers. förekommer t.ex. i 1.
Kon.8:43). 'amme- är st. cstr. plur.
av 'am, se Folk 2, Folkslag 3.
9) ger, i A
en som stannar på en plats för en tid,
gäst, främling; av: gur, se 4. Se:
Främling 1.
10) goj, ' i •
nation, folk; ofta om främmande
folk. Se: Folk 1, Folkslag 1.
11) 'erä~,

J:1 ~

blandning; här: blandning av folk;
övers. (hop av) främmande folk; av:
'ära~, blanda. Se: Folk 23.
12) zur, i l l
vända sig bort, gå åt sidan, avlägsna
sig; bli el. vara främmande el. främling; i Ps.69:9 hof. part. muzär,
underlig, främmande. Se: Avfällig 2,
Främling 6.
13) la'az, l V'7
tala otydligt: stamma; tala som en
främling; endast i Ps. 114: 1, part.
övers. med främmande tunga.
14) a1l6trios, &A A 6 T P t 0<;
en annans, som tillhör en annan; av:
allas, en annan. Jfr Rom.14:4; 15:20,
övers. en annans.
15) xenos, ~€vo <;
ovanlig, främmande, utländsk. Se:
Främling 10.
16) heter6g1össos,
ego som har en annan tunga; som
talar ett annat språk; endast iLKor.
14:21, plur. övers. människor med
främmande tungomål; av: hetero5,
se Främling 16; glÖssa, tunga; tungomål, språk.
17) heterodidaskalM,
lära annorlunda; övers. förkunna
främmande läror; av: heteros, se
Främling 16; didaskaloo, lära, undervisa.
18) apodemeö, &11 o Ii n j.l € w
begiva sig bort från sitt land el. folk,
fara utomlands; av: prep. apa, från;
demos, se Folk 38. I Luk.15:13 står
verbet tillsammans med eis chÖran
makran (till ett avlägset land), övers.
fara långt bort till ett främmande
land. Jfr Matt.21:33; 25:14, där
apodemoo är övers. fara utrikes.

7 innan de f. männen lagt sig Jos. 2:8
24:20
1 och tjänen f. gudar
1 skaffen nu bort de f. gudar
24:23
1 skaffade bort f. gudarna Dom. 10:16
2 icke taga in i en f. stad
19:12
1 bort ifrån eder de f.
1. Sam. 7:3
5 utan att ngn f. var hos oss 1.Kon. 3:18
3 skall hon ställa sig f.
14:5
3 Varför ställer du dig f.
14:6
2. Kon. 19:24
5 drack ut f. vatten
9 lät räkna alla f. män
2. Krön. 2:17
8 tjäna f. konungadömen
12:8
8 gjort präster. ss. f. folken göra 13:9
1 (Asa) skaffade bort de f. altarna 14:3
8 förskräckelse •• Över f. rikena
20:29
8 s.om de f.folkens gudar
32:19
1 skaffade bort f. gudarna
33 :15
8 förskräckelse •• för f.folken Esr. 3:3
8 avskilda från f. folken
9:1
9:2
8 blandat sig med de f. folken
8 givna i f. konungars hand
9:7
8 gm de f. folkens besmittelse
9:11
2 tagit till oss f. kvinnor
10:2
2 tagit till eder f.kvinnor
10:10
2 skiljen eder •• från f. kvinnorna 10:11
2 s. tagit till sig f. kvinnor
10:14
2 hade tagit till sig f. kvinnor
10:17
2 tagit till sig f. kvinnor
10:18
2 tagit f.kvinnor till hustrur
10:44
8 i de f. folkens hand
Neh. 9:30
8 avskilt sig från de f. folken
10:28
8 våra döttrar åt de f. folken
10:30
8 f. folken förde in handelsvaror 10:31
11 avskilde allt slags f. folk
13:3
2 kommo de f. kvinnorna
13:26
2 tagit till eder f.kvinnor
13:27
1 renade jag folket ifrån allt f.
13:30
8 många ur de f.folken
Est. 8:17
Job 19:15
2 en f. man har jag blivit
31:10
6 f. män må då famntaga henne
5 våra händer till en f. gud
Ps. 44:21
12 f. har jag blivit för mina bröder 69:9
1 ej tillbedja ngn f. gud
81:10
5 må f. plundra hans gods
109:11
13 ifrån folket med f. tunga
114:1
1 sjunga H. sång i f.land
137:4
5 rädda dig ifrån f.kvinnor Ords. 2:16
5:10
5 må icke f. få mätta sig av ditt
5 och ingen f. jämte dig
5:17
5:20
2 icke din lust i en f. kvinna
5 givit ditt handslag för en f.
6:1
7:5
5 bevara dig för f. kvinnor
5 ej kan f. intränga i dess glädje 14:10
2 panta ut .• för de f.s skull
20:16
2 berömma dig .• en f.
27:2
27 :13
2 för den f. kvinnans skull
10 svara det f. folkets sändebud Jes.14:32
5 sätter i dem f.vinträd
17:10
6 på ett f. tungomål skall han tala 28:11
43:12
5 och ingen f. gud bland eder
2 vilda rankor av ett f.
Jer. 2:21
2:25
5 jag älskar de f.
3:13
5 hit och dit till f. gudar
1 tjänat f.gudar i edert eget land
5:19
6 :12
6 deras hus gå över i f.s ägo
1 förtörnat mig med f. avgudar
8:19
30:8
5 inga f. skola längre tvinga hm
11 Svärd komme .• över allt f.folk 50:37
11 hela hopen av f.folk
Hes. 30:5
5 ödelägga landet •• gm f. män
30:12
1 med en f. guds hjälp
Dan. 11:39
11 :40
7 falla in i f.länder
7 uträcka sin hand mot f.länder
11:42
1 kvinnor s.dyrkat f. gudar
Mal. 2:11
Luk. 15:13
18 for bort till ett f.land
Joh. 10:5
14 en f. följa de alls icke
14 de känna icke de f.s röst
10:5
15 förkunnare av f. gudar
Apg. 17:18
16 mskor med f. tungomål 1. Kor. 14:21
Ef. 2:12
15 f. för löftets förbund
17 att icke förkunna f. läror 1. Tim. 1:3
17 Om ngn förkunnar f. läror
6:3
Hebr. 11:9
14 bosatte sig •• i f.land
14 drevo f. härar på flykten
11 :34
15 icke vilseföras av f. läror
13:9

uppehålla sig el. stanna för en tid,
gästa el. bo tillfälligt; bo el. stanna
såsom främling; i 2.Mos.3:22 part.
fem. (kvinna) som bor (såsom främling). Se: Främling 3.
5) zär, i l
adj. fr~ande, främling; av: zur,
se 12. Se: Främling 7.
6) 'aber, i rJ li
annan.
7) utf. ord.

FRÄMMANDE
1. Mos. 17:12
1 köpt från ngt f.folk
1 köpta för penningar från f.
17 :27
1 Skaffen bort de f. gudar
35:2
1 alla de f. gudar s. de hade
35:4
3 ställde sig f. mot dem
42:7
4 av den f. kvinna s. bor
2. Mos. 3:22
2 Till f. folk have han icke makt
21:8
29:33
5 ingen f. får äta därav
5 icke låta ngn f. rökelse komma 30:9
5 s. använder ngt på ngn f.
30:33
5 buro fram inför H. f.eld 3. Mos. 10:1
5 Ingen f. får äta av det heliga
22:10
5 blivit en f. mans hustru
22:12
5 ingen f. får äta därav
22:13
5 om ngn f. kommer därvid 4. Mos. 1:51
5 framburo f.eld infar H.ansikte 3:4
5 Om ngn f.kommer därvid
3:10
5 om ngn f.kommer därvid
3:38
5 ingen f •• antända rökelse
16:40
5 ingen f. får komma eder nära
18:4
5 om ngn f.kommer. därvid
18:7
5 buro fram f. eld inför H. ansikte 26:61
5 icke gifta sig med ngn f. 5. Mos. 25:5
28:32
6 skola komma i f. folks våld
1 löpa efter f.gudar
31:16
32:12
1 ingen f. gud jämte hm
5 de retade hm gm sina f. gudar 32:16

lät tjänstekvinnorna gå f.
1. Mos.33:2
fingo platser •• den förstfödde f.
43 :33
(Jakob:) f. i myndighet och f. i makt 49:3
(Juda) vid uppbrott tåga f.
4. Mos. 2:9
först och f.prästen Eleasar och
34:17
först och f. vara de 6 fristäderna 35:6
läto godset föras f. i tåget
Dom. 18:21
besöka dem, måste jag sitta f. Job 29:25
F.gå sångare. harpospelare
Ps. 68:26
f.komma Tarsis' skepp
Jes. 60:9
f. föras bort i fångenskap
Am. 6:7
den s. vill vara f. bland eder Matt. 20:27
De sitta f. i synagogorna
23:6
den s. vill vara f. bland eder Mark.10:44
gärna sitta f. i synagogorna
12:39
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3) [nii~ar], i;)

4

pi. uppmärksamt betrakta; betrakta
såsom främling; här hithp. bete sig
såsom en främling; övers. ställa sig
främmande. Se: Akta 25,36, Erkänna 1.
4)

gUT,

i l •

FRÄMRE

faller på f. delen av
3. Mos. 13:41
inrättades ett f.rum
Hebr. 9:2
9:6
i det f. tabernakelrummet gå
det f. tabernakelrummet äger
9:8
FRÄMST

viljen sitta f. i synagogorna
Luk. 11 :43
gärna sitta f. i synagogorna
20:46
För eder först och f.har Gud Apg. 3:26
först och f.inför dig, Agrippa
25:26
Först och f. tackar jag Gud Rom. 1:8
först och f. för juden, så ock för
1:16
bedrövelse först och f. över judens 2:9
och ära först och f. juden
2:10
(judarna) först och f.det
3:2
först och f. hör jag sägas
1. Kor. 11:18
först och f. några till apostlar
12:28
sig själva gåvo de först och f.2.Kor.8:5
först och f. mot dem s. äro
Gal. 6:10
först och f.de s.höra till
Fil. 4:22
KJ.skulle f.på mig bevisa 1. Tim. 1:16
alla mskors Frälsare, först och f. 4:10
försorg först och f. om sina egna
5:8
f.de s.arbeta med predikande
5:17
f. av alla få njuta frukten
2. Tim. 2:6
först och f. pergamentskrifterna
4:13
(Melkisedek) är först och f. Hebr. 7:2
detta gör han först och f.
2. Pet. 2:10
vishet .. är först och f. ren
Jak. 3:17
FRÄMSTA, FRÄMSTE

du skall icke bliva den f.
1.Mos.49:4
månad •• den f. månaden
2. Mos. 12:2
gav (Jojakin) f. platsen
2. Kon. 25:28
innehade f. platsen i riket
Est. 1:14
gav (Haman) f. platsen
3:1
det håll, dit den f. begav sig Hes. 10:11
vilja hava de f.platserna
Matt. 23:6
gärna sitta på de f. platserna Mark. 12:39
utvalde åt sig de f. platserna Luk. 14:7
tag icke den f.platsen vid bordet
14:8
de f.platserna vid gästabuden
20:46
skulle han i allt vara den f.
Kol. 1:18
syndare •• jag är den f.
1. Tim. 1:15
önskar vara den f.bland dem 3.Joh. v.9

FRÄNDE

-frände

stamfränder 1.Krön.12:32
FRÄNDE

1) baeer, i ;! Q
nära förbunden; kamrat, vän; av:
tIä~ar, vara nära förbunden; förena.
Jfr Ps.45 :8, övers. medbroder; 119:
63 med ett verbaluttryck: sluta sig till.
2) 'ab, n ~
broder; anförvant; i I.Mos.13:8 'anäsim 'ahim, ordagrant: män bröder.
Se: Broder 1, Folk 9.
3) lfäro~, J

ii

i4

närbelägen; närstående; anförvant; i
Rut 2:20 övers. nära frände; av:
kärab, närma sig; vara nära. Ordet
är vänl. övers. nära, t.ex. Ps.85:10;
119:151; Hes.22:5. Jfr Ps.38:12,
övers. närmaste.
4) rea', J2. J.
en som man umgås med; nästa; anförvant; av: rä'ä, umgås med, ha sällskap med. Ordet används för att beteckna en som står en mycket nära,
en som tillhör samma stam, släkt el.
umgängeskrets. Se: Broder 3.
5) 'am, 1J12
folk, stam, släkt; släkting, frände. Se:
Folk 2, Folkslag 3, Fäder 3.
6) mOlla', V J il:)
bekantskap, förtrolighet, vänskap; bekant, förtrogen; av: jäga', se Erkänna
2. Jfr 7.
7) moga'a!, n J2.1 i l:)
= moga', se 6.
8) dOll, i i '1
kärlek, älskog; älskling, vän; släkting;
farbroder. Jfr HV.l:2; 7:12, övers.
kärlek; 2:10; 5:10 vän; 3.Mos.10:4;
Jer.32:8-9 farbroder. Jfr Fader 4.
9) synggenes, a tJ y Y lO: V ii <;
av samma härkomst el. släkt; släkting,
anförvant; av: prep. syn, med; genas,
härkomst; släkt (se Folk 35). Jfr
övers. landsman, Rom.16:7,11,21.
Jfr även motsatsen allogenes, se
Främling 11. Se: Fränka 1.
FRÄNDE
1. Mos. 13:8
2 (Abram:) vi äro ju f.r
2 Abram hörde att hs f. var fången 14:14
2 sin f. Lot tog han ock tillbaka
14:16
2 ledsagat till min herres f.r
24:27
2 skulle få min herres f.s dotter
24:48
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2 att han var hennes faders f.
29:12
29:15
2 (Laban:) Du är ju min f.
2 tog (Laban) med sig sina f.r
31:23
2 Laban med sina f.r hade sitt tält 31:25
2 l våra f.rs närvaro må du se
31:32
2 Lägg det fram inför mina f.r
2 och dina f.r
31:37
31:46
2 Jakob sade till sina f.r
2 inbjöd sina f.r att hålla måltid
31:54
3 vore det broder •• eller f. 2.Mos.32:27
2 bären edra Lr bort
3. Mos. 10:4
4 icke gå med förtal bland Lr
19:16
21:11
5 orenhet gm död bland sina f.r
5 Eftersom han är herre bland f.r 21:4
5 en jungfru bland sina f.r
21:14
21 :15
5 ohelga sin livsfrukt bland f.r
2 dina f.r skola betjäna dig 4. Mos.18:2
6 Noomi hade en f. på sin mans Rut 2:1
3 Den mannen är vår nära f.
2:20
7 Boas, är ju vår f.
3:2
2 deras f.r togo dessa
1. Krön. 23 :22
3 Eljasib s. var f. till Tobia
Neh. 13:4
2 bort har han drivit mina f.r Job 19:13
4 en f. är jag vorden till strutsarna 30:29
4 Mina vänner och f.r hålla
Ps. 38:12
4 drivit vän och L långt bort
88:19
2 fattige är hatad av sina f.r Ords. 19:7
8 i närvaro av min f.Hanamel Jer. 32:12
2 dina nära f.r och hela l. hus Hes. 11:15
2 bland f.r det s. icke var gott
18:18
l Juda och hs f.r bland l. barn
37:16
1 Josef, Efraim och för hs f.r
37 :16
l stammar av l .. s. äro hs f.r
37:19
8 När sedan en f. till ngn
Am. 6:10
9 föraktad utom bland f.r
Mark. 6:4
9 när hennes grannar och f.r Luk. 1:58
2:44
9 sökte hm bland f.r och vänner
14:12
9 så inbjud icke dina f.r
9 l skolen bliva förrådda av f.r
21:16
Joh. 18:26
9 en f.till den s. Petrus
9 kallat tillhopa sina f.r
Apg. 10:24
9 bröder, mina Lr efter köttet Rom. 9:3

FRÄNKA

1) synggenes,

a lJ y Y e: v ii <;

av samma härkomst el. släkt; släkting,
anförvant; i Luk.1 :36 fem., i flera
handskrifter med formen synggenis.
Se: Frände 9.
FRÄNKA
l din f. Elisabet har blivit

-fräta

Luk. 1:36

FRÄTA

bortfräta Job 30: 17
gräsfrätare Joel 1:4
FRÄTA
Under hs hud f.s hs lemmar
Job 18:13
sände Gud maskar s. frätte
Jona 4:7
stanna där i huset och f. upp Sak. 5:4
f.omkring sig ss. kräftsår 2. Tim. 2:17
edra kläder Ls sönder av mal Jak. 5:2
FRÄTFLÄCK

det är en f. vare s ig den
-frä

3. Mos. 13 :55

FRö

korianderfrö 2.Mos.16:31
FRÖ
frukt, vari de hava sitt f.
1. Mos. 1:11
buro frukt, vari de hade sitt f.
1:12
Det är minst av alla f.n
Matt. 13:32
minst av alla Ln på jorden
Mark. 4:31
Det Ldu sår, får icke liv
1.Kor.15:36
åt vart f.dess särskilda kropp
15:38
FRöBÄRANDE

(Gud:) Frambringe jorden f. 1. Mos.
jorden frambragte grönska, L örter
jag giver eder alla L örter
och alla träd med L trädfrukt

1:11
1:12
1:29
1:29

FRöJD

Se även: Glädje, jubel, salig, lycka,
hänryckning, sällhet.
-fröjd

hjärtefröjd HV.3:11
FRöJD

1) säbalf, p O~
le, skratta; leka, dansa; här pi. övers.
med fröjd (1.Sam.18:7 part. fem.
plur.), fröjda sig. Jfr pi. iLKrön,
15:29, övers. göra sig glad; Dom.16:
25 med prep. le, övers. förlusta.

tillsammans med sämeal}., glad, övers.
full av glädje och fröjd; toJ?, god;
glad; le!?, hjärta, sinne, se Ande 4.
Jfr Est.5:9, övers. väl till mods. Jfr 15.
3) hädwä, n 11 n
(po~ti~kt ord) glädje, fröjd; av: I}.ägä,
se 21.
4) säson, 1iivip
(känsla av) glädje, fröjd; av: sus,
se 14.
5) mäsos, iv iiv1)
glädjeämne, det Tman gläder el. fröjdar sig över; av: sus, se 14. Se: Fröjdeort 1.
6) 'älas, D? ~
jubla, fröjdas (högt och synbart); nif.
i Job 39:16 övers. flaxa med fröjd.
J ob 20: 18 ordagrant möjl. enligt -sin
rikedom fröjdar han sig icke. Jfr
hithp. i Ords.7:18, övers. förlusta sig.
Jfr 12,22.
7) nähar, '1 iJ 4
stråla, lysa, glänsa; övers. stråla av
fröjd.
8) gil, '7 ' ;
subst. jubei, uppsluppen glädje; av
verbet gil, se 17.
9) sCbolf, p i ntp
skratt; förlustelse, förnöjelse; skämt;
av: sähak, se 1. Jfr Ps.126:2; Ords.
14:13,' ö·vers. löje; Jer.20:7 åtlöje;
Pred.1 O: 19 förlustelse.
10) bämatj, 1 Q O
åstunda, ha lust till, längta efter, begära; finna behag i, ha sin lust i. J es.
1:29 ordagrant: som I funnen behag
i. Se: Begärelse 1, Behag 22.
11) ~ähal,

'7

Q~

grundbet. gnägga (om häst); jubla,
ropa av fröjd. Jfr Jer.50: 11 , övers.
frusta; Est.8:15 jubla; Jes.10:30 tillsammans med kol, röst, övers. ropa
högt. Jfr subst: mi~hälä, i Jer.8:16
övers. gnäggande. Se: Fröjderop 3.
12) 'älaz, I '7 V
jubla, fröjd; 'sig, fröjdas (högt och
synbart). Jfr Ps.94:3, övers. triumfera; Jer.15:17 förlusta sig,
13) rinnä, n J '1
rop; rop av f;öid el. sorg; av: ränan,
giva ifrån sig ett klingande ljud; ropa
högt av fröjd el. sorg. Jfr l.Kon.
22:36; 2.Krön.6:19, övers. rop; Jes.
14:7 jubel; Jer.7:16 klagan. Jfr Fröjderop 2.
14) SUS, iv l'tO
vara glad, fröjda sig, fröjdas; ha el.
få fröjd. Jes.64:5 ordagrant: den som
var glad och gjorde rättfärdighet.
15) tub leb, ) '7 ) l D
hjärtat~ (si-;;net~) godhet (glädje); tuJ?,
godhet; glädje; se Dyrbar 1; le!?, hjärta, sinne. Jfr 2,
16) 'iili~u!,

nl

:!t '

? l!.

jubel, (högljudd) glädje, fröjd; av:
'äl~, se 22.
17) gil, ':> ' ~
(verb) grundbet. gå i cirkel, dansa
runt; jubla, fröjdas högljutt; i Ords.
23:24 förstärkt med en inf., därav
övers. hava stor fröjd. Jfr 8.
18) 'ur, '1 l V
vakna, vakna upp; i Job 31:29 hithp.
resa sig; egga upp sig, bli ivrig el.
upprörd; övers. fröjdas. Jfr hithp. i
Job 17:8, övers. uppröras av harm;
Jes.51:17 vakna upp. Se: Egga 2.
19) jäta~, (olz, J i D • )~ ~

ordagrant: god (glad) i hjärtat (sinnet); vid gott mod, väl till mods; här

vara god el. glad. Pred.ll:9 ordagrant: och ditt hjärta (le~) må vara
glatt. Jfr 2, 15. Se: Bättra 1.
20) 'älez, I ':> V
adj. jubland~,T glad; av: 'älaz, se 12.
Ordet förekommer endast i Jes.5:14.
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2) to~ le~,

)? ) i D

21) häda, n 1 n
(poetiskt ord 'Ta"v arameiskt ursprung)
glädja el. fröjda sig; pi. göra glad,
fröjda.
22) 'äl~, y] ~
jubla, fröjda sig, fröjdas (högt och
synbart). Jfr l.Sam.28:12, övers. triumfera; l.Krön.16:32 glädja sig. Jfr
6,12.
23) gilä, n '7 '
= gil, se 8. T

j
•

24) euphra[nö, e: lY cp p ex l v w
ego göra väl till mods, göra glad till
sinnes; glädja; med. och pass. vara
glad till sinnes; glädja el. fröjda sig;
av: eu, gott, väl; phren, sinne. Jfr
Luk.15:29, övers. göra sig glad; Apg.
7:41; Upp.18:20 glädja sig.
25) agalliaö, &y ex A il 1 ci w
ofta med. fröjda el. glädja sig storligen, jubla; i Luk.10:21 övers. uppfyllas av fröjd.
26) agallIasis, &y ex f, A l ex a 1 <;
översvallande fröjd el. glädje; av:
agalliåö, se 25. I Luk.1 :44 står ordet
tillsammans med skirtåö, se 27, övers.
spritta till av fröjd. Jfr Hebr.1 :9,
där agalliasis är övers. glädje.
27) skirlliö, a K 1 P T ci w
hoppa; i Luk.6:23 övers. springa upp
av fröjd. Verbet är på övriga ställen
övers. spritta till, Luk.1:41,44; jfr 26.
FRÖJD
1 kvinnorna sjöngo med L 1. Sam. 18:7
2 fulla av glädje och f.
1. Kon. 8:66
3 makt och f.i hs boning 1.Krön.16:27
2 de voro fulla av •• f.
2. Krön. 7:10
3 L i H. är eder starkhet
Neh. 8:10
4 uppgått ljus och glädje, L Est. 8:16
4 blev glädje och f. bland judarna 8:17
5 så går det med hs levnads f. Job 8:19
6 hs f. svarar ej mot den rikedom 20:18
6 Strutshonans vingar flaxa med f.39:16
7 skåda upp till hm stråla av f. Ps.34:6
8 Gud s. är min glädje och f.
43:4
8 Under glädje och f. föras de
45:16
5 hela jordens f .. berget Sion
48:3
4 förnimma f.och glädje
51:10
8 höjderna omgjorda sig med f.
65:13
4 förde han ut sitt folk med f.
105:43
4 de äro mitt hjärtas L
119:111
9 Dårens f. är skändlighet Ords. 10:23
17 Stor L har den rättfärdiges
23:24
Pred. 11:9
19 ditt hjärta unna dig f.
10 terebinter s. voro eder f. Jes. 1:29
8:6
5 .in f.med Resin
4 l skolen ösa vatten med f.
12:3
11 Ropen av f •• l Sions invånare
12:6
8 Glädje och f. är nu avbärgad
16:10
4 hängåven l eder åt f.
22:13
12 ej allt framgent få leva i f.
23:12
5 förbi med f.en vid pukornas
24:8
24:8
5 med Len vid harpans klang
5 all jordens f. har flyktat
24:11
5 där vildåsnor hava sin f.
32:14
4 f.och glädje skola de undfå
35:10
13 på skeppen, s. voro deras f.
43 :14
4 F.och glädje skall höras
51:3
4 f.och glädje skola de undfå
51:11
54:1
11 ropa av L,du s.icke blivit
7 skall du stråla av f.
60:5
14 s. övade rättfärdighet med f.
64:5
15 skola jubla i sitt hjärtas f.
65:14
5 skapa •• dess folk till f.
65:18
4 dina ord blevo mitt hjärtas f.JerJ.5:16
4 förvandla deras sorg i f.
31:13
32:41
14 min L i att göra dem gott
4 staden skall bliva mig till f.
33:9
8 Glädje och f. är nu avbärgad
48:33
Klag. 2:15
5 kallade hela jordens f.
5 hjärtan hava icke mer ngn f.
5:15
14 Eller skola vi få f.därav
Hes. 21:10
5 ifrån dem •• deras härliga f.
24:25
5 göra slut på all hennes f. Hos. 2:11
4 Ja, all f. har vissnat
Joel 1:12
8 Har icke glädje och f. försvunnit 1:16
16 att förskingra oss, under f. Hab.3:14
4 för Juda hus bliva L
Sak. 8:19
26 dig till glädje och f.
Luk. 1:14
26 spratt barnet till av f.
1:44
27 springen upp av f.
6:23
10:21
25 uppfylldes (J.) av f.
26 bröto bröd och åto med f. Apg. 2:46
26 s. förmår ställa eder .. i f. Jud. v.24
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FRöJDA

21 Jetro f.de sig över det
2. Mos. 18:9
14 H. förut f.de sig över
5. Mos. 28:63
14 skall H. nu f. sig över eder
28:63
14 ss. H. f.de sig över dina fäder
30:9
14 skall han åter f. sig över dig
30:9
22 Mitt hjärta f.r sig i H.
1. Sam. 2:1
12 oomskurnas döttrar ej f. 2. Sam. 1:20
1 hela l. hus f.de sig inför H.
6:5
1 inför H. f.de jag mig
6:21
1 hela l. f.de sig inför Gud 1.Krön.13:8
17 och jorden f.e sig
16:31
21 ej må den f. sig bland årets Job 3:6
8 och f. sig allenast de funno
3 :22
18 f.ts när olycka träffade hm
31:29
14 f.r sig i sin kraft
39:24
17 f.en eder med bävan
Ps. 2:11
22 i dig må de f.sig
5:12
9:3
22 Jag vill vara glad och f.s i dig
17 f. mig över din frälsning
9:15
17 mina ovänner ej må Lsig
13:5
17 mitt hjärta f.e sig över din
13:6
17 då skall Jakob f. sig
14:7
17 min ära f.r sig
16:9
14 den f.r sig, ss. en hjälte
19:6
21:2
17 huru f.s han icke
21 du f.r hm med glädje
21:7
22 låt icke mina fiender f. sig
25:2
12 därför f.r sig mitt hjärta
28:7
17 Jag vill f. mig och vara glad
31:8
17 Varen glada i H. och Len eder 32:11
17 min själ skall f. sig i H.
35:9
14 de s.söka dig må f.s
40:17
17 Juda döttrar f.e sig
48:12
17 s.du har krossat få Lsig
51:10
4 Låt mig åter få f.s
51:14
17 då skall Jakob f.sig
53:7
68:4
22 de f. sig inför Gud
12 Hs namn är H .. f.ens inför hm 68:5
14 alla de s. söka dig må f.s
70:5
17 l ditt namn f.de sig alltid
89:17
17 och jorden f.e sig
96:11
97:1
17 Därför f.e sig jorden
17 Juda döttrar f.sig
97:8
17 låtom oss .• f.s och vara glada 118:24
14 Jag f.r mig över dina
119:14
14 Jag Lr mig över ditt tal
119:162
17 Sions barn Le sig
149:2
149:5
12 De fromma f.e sig
17 Lsig åt ondskans väsen Ords. 2:14
11:10
22 f.r sig staden
12 mitt innersta f.r sig
23:16
17 hon s. har fött dig kunna f. sig
23 :25
24:17
17 låt ej ditt hjärta f. sig
17 vi vilja f.s och vara glada
liV. 1:4
20 envar s. f.r sig därinne
Jes. 5:14
17 ss. man f.r sig, när man utsktftar 9:3
17 låtom oss f.s och vara glada
25:9
17 skola f. sig i Israels Helige
29:19
35:1
17 hedmarken skall f.s
17 Den skall .. f. sig,
35:2
23 ja, f.sig och jubla
35:2
17 du själv skall f.dig i H.
41:16
17 f.dig, du jord
49:13
61:10
17 min själ f.r sig i min Gud
5 ss. en brudgum f.r sig
62:5
14 skall din Gud f. sig över dig
62:5
14 l skolen f.s och jubla
65:18
14 jag skall f. mig över mitt folk
65:19
17 f.en eder över henne
66:10
12 då Lr du dig ju
Jer. 11:15
12 Om l än glädjens och f.en eder 50:11
14 alla mina fiender •• f.sig Klag. 1:21
4:21
14 f.dig och var glad, du dotter
Joel 2:21
17 utan f. dig och gläds
17 f.en eder, l sions barn
2:23
17 är han glad och f.r sig
Hab. 1:15
17 f.mig i min frälsnings Gud
3:18
12 var glad och f.dig
Sef. 3:14
17 (H.)f.s över dig med jubel
3:17
17 F.dig storligen, dotter Sion Sak. 9:9
17 hjärtan skola f. sig i H.
10:7
25 Glädjens och f.en eder
Matt. 5:12
Luk. 1:47
25 min ande f.r sig i Gud
24 nu måste vi f. oss
15:32
25 Abraham, eder fader, f.de Joh. 8:56
25 villen l f.s i dess ljus
5:35
25 min tunga f.r sig
Apg. 2:26
25 f.de sig över att han
16:34
25 Därför mån If. eder
1. Pet. 1:6
25 f.en eder över hm med outsäglig 1:8
4:13
25 f. eder vid hs härlighets
24 jordens inhyggare .. f.sig Upp. 11:10
25 Låtom oss glädjas och f. oss
19:7

FRöJDEORT

1) miisos,

iv i iv 1)

glädjeämne, det Tman gläder el. fröjdar sig över; plats för glädje el. fröjd.
Se: Fröjd 5.
FRÖJDEORT
1 f. ifrån släkte till släkte
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Jes. 60:15

Fröjderop-Fullborda

FULL
f. av jordbecksgropar
1. Mos. 14:10
Mot f. betalning i eder krets
23:9
Det är ju ännu f. dag
29:7
jag har allt f.t upp
33:11
41:7
uppslukade de 7 frodiga och f.a
såg då 7 ax. f.a och vackra
41:22
penningarna till deras f.a vikt
43:21
Tagen edra händer f.a
2. Mos. 9:8
Tjuven skall giva f. ersättning
22:3
vållat branden, giva f. ersättning
22:6
skall han giva f. ersäitning
22:14
Dina dagars mått skall jag göra f.t 23:26
ersätta till dess f.a belopp 3. Mos. 6:5
ett fyrfat, f.t med glöd
16:12
7 f.a veckor från dagen efter
23:15
ersäita •• till dess f.a belopp 4. Mos. 5:7
båda f.a med fint mjöl
7:13
skål av guld .. f.tned rökelse
7:14
båda f.a med fin! mjöl
7:19
en skål av guld •• f.med rökelse
7:20
båda f.a med fint mjöl
7:25
en skål av guld •• f.med rökelse
7:26
båda f.a med fin! mjöl
7:31
en skål av guld •• f.med rökelse
7:32
båda f.a med fint mjöl
7:37
en skål av guld •• f. med rökelse
7:38
båda f.a med fin! mjöl
7:43

en skål av guld •• f. med rökelse
7:44
båda f.a med fint mjöl
7 :49
en skål av guld •• f. med rökelse
7:50
båda f.a med fint mjöl
7:55
en skål av guld •• f. med rökelse
7 :56
båda f.a med fint mjöl
7:61
en skål av guld •• f.med rökelse
7:62
båda f.a med fint mjöl
7:67
en skilJ. av guld •• f.med rökelse
7:68
båda f.a med fint mjöl
7:73
en skilJ. av guld •• f. med rökelse
7:74
båda f.a med fin! mjöl
7:79
en skilJ. av guld .. f.med rökelse
7:80
guldskålarna , f.a med rökelse
7:86
hela jorden f. av H. härlighet
14:21
hus, f.a med allt gott
5. Mos. 6:11
F. och riktig vikt skall du hava
25:15
Josua •• f. med vishetens ande
34:9
(Jordan) under skördetiden är f.Jos. 3:15
hel skål blev f. med vatten
Dom. 6:38
huset var f.t med män och kvinnor 16:27
må f.lön tillfalla dig från H.
Rut 2:12
f.a antalet blev överlämnat 1. Sam. 18:27
26:4
(David) fick sä f. visshet
med f. snörlängd den del
2. Sam. 8:2
blev Absalom till f.o dödad
18:15
åkerstycke, f.t med lins ärter
23:11
kunskap i f.t mått
l. Kon. 7 :14
f.a av glädje och fröjd
8:66
denna del bliva f. med vatten 2. Kon. 3 :17
när ett kärl är f.t, sä flytta'undan
4:4
när kärlen voro f.a
4:6
4:3.9
plockade han •• sin mantel f.
f.t med hästar och vagnar av eld
6:17
hela vägen var f. med kläder
7:15
Baals tempel blev f . t .
10:21
ett åkerstycke, f.t med korn 1.Krön.11:13
när den var f. över alla bräddar
12:15
21:22
giv den för f. betalning
jag vill köpa det för f. betalning
21:24
600 siklar guld i f. vikt
21:25
f.a av glädje och fröjd
2.Krön. 7:10
icke av f.t hängivet hjärta
25:2
besittntng av hus, f.a med
Neh. 9:25
stävor stå f.a med mjölk
Job 21 :24
han giver mig f.t upp min del
23:14
f.t upp har jag av skäl
32:18
bär du till f.o ogudaktighetens dom 36:17
skjuta hs hud f. med spjut
40:26
Hs mun är f. av förbannelse
Ps. 10:7
högra hand är f. av mutor
26:10
vedergäller i f.t mått
31:24
jorden är f.av H.nåd
33:5
mina länder äro f.a av brand
38:8
din högra hand f.av rättfärdighet 48:11
Låt min mun vara f. av ditt lov
71:8
hela jorden vare f. av hs ära
72:19
super in vattnet i f.a drag
73:10
f.t upp av våldsnästen '
74:20
(kalken) f. av tillblandad dryck
75:9
F. av ljus och härlighet går du
76:5
jag är f.av oro och kan icke tala
77:5
tårar att dricka i f.t mått
80:6
Gör deras ansikten f.a med skalll 83 :17
Jorden är f. av vad du har skapat 104:24
Jorden är'f. av din nåd, o H.
119:64
så känner du,H .. det till f.o
139:4
när våra visthus äro f.a
144:13
f. vikt behagar (H.) väl
Ords. 11:1
envar njuta sig f.t till godo
12:14
kommer olycka i f.t mått
12:21
Den late är f:av lystnad
13:4
s. främjar lögn.. är f. av svek
14:25
ett hus f.t av högtids mat
17:1
efteråt bliver hs mun f. av stenar 20:17
storma en stad f. av hjältar
21:22
snikne är alltid f.av snikenhet
21:26
den var alldeles f. av ogräs
24:31
huru f.a av högmod äro icke
30:13
ändå bliver havet aldrig f.t Fred. 1:7
örat bliver icke f.t av att höra
1:8
dagar äro ju f.a av plåga
2:23
besvär hon har är f.t av grämelse 2:23
icke förmå att till f.o •• fatta
3:11
än båda händerna f.a med möda
4:6
mskornas hjärtan f.a med ondska
9:3
Om molnen äro f.a av regn
11:3
mitt huvud är f.t av dagg
HY. 5:2
Edra händer äro f.a av blod Jes. 1:15
Den var f. av rätt
1 :21
äro f.a av Österlandets väsende
2:6
Deras land är f.t av silver och guld 2:7
deras land är f.t av hästar
2':7
deras land är ock f.t av avgudar
2:8
hjässor bliva f.a av skorv
3:17
hela jorden är f. av hs härlighet
6:3
landet skall vara f.t av H. kunskap 11:9
Dimons vatten äro f.a av blod
15:9
alla bord äro f.a av vämjeliga
28:8
hs läppar äro f.a av förgrymmelse 30:27
änkestånd komma över dig i f.aste 47:9
drabbade i f.t mätt av H. vrede
51:20
Ropa med f. hals, utan återhåll
58:1
mitt i vår f.a kraft äro vi ss. döda 59:10
icke tillbaka till mig av f.t
Jer. 3:10
Ss.när en bur är f.av fåglar
5:27
sä äro deras hus f.a av svek
5:27
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FRöJDEROP

1) Ifol-rinnä, n ~ l -7 ; iJ
fröjdeljud; ~ol, röst; ljud; det som
säges el. ljuder; rinnä, se Fröjd 13.
Jfr Ps.118:15, övers. jubel.
2) renänä, n ) ) 1
jubel, rop a; ;'lidje; av: ränan, se
Fröjd 13. Jfr Job 3:7; 20:5, övers.
jubel.
3) Iiihal, 7 n :!!
jubla, ropa ""a'; fröjd; i Jer.31:7 övers.
höja fröjderop. Jes.24:14 ordagrant:
över Herrens höghet jubla de från
väster. Se: Fröjd 11.
4) lfol-säSon, 1 Ho ~ - 7 ; iJ
fröjdeljud; ~ol, se l; sason, se Fröjd 4.
FRÖJDEROP
Ps. 42:5
1 till Guds hus, under f.
47:2
1 höjen jubel till Gud med f.
100:2
2 inför hs ansikte med f.
Jes. 24:14
3 f. över H. höghet ljuda
48:20
1 förlrunnen det med f.
Jer. 7:34
4 slut på f. och glädjerop
16:9
4 slut på f. och glädjerop
25:10
4 göra slut på f. och glädjerop
31:7
3 höj en f. över (Jakob)
33:11
4 skall man ännu en gång höra f.

FRöJDE5PRANG
1) mäbol,

7 ; no

ringdans, ringkö;; dans (av glädje);
av: 1;1ll!, vrida sig, röra sig i cirkel.
Ordet är mestadels övers. dans, t.ex.
Ps. 149:3; 150:4. Jfr art. Dans.
FRÖJDESPRÅNG
1 förvandlade du klagan if.

Ps. 30:12

FROSKIDA

fylla sin buk med de f.or

Luk. 15:16

FUKTA

var natt f.r jag min säng
Ps. 6:7
myrra, s. f.de rigelns handtag HY. 5:5
vin s. f.r de slumrandes läppar
7:9
offra olja för att f. mkölet
Hes. 46:14
FUKTIGHET

eftersom det icke hade ngn f. Luk. 8:6
FUL

7 andra kor, f.a och magra 1.Mos.41:3
de f.a och magra korna åto upp
41:4
avfallna och mycket f.a och magra 41 :19
icke sett några så f.a s.dessa
41:19
de magra och f.a korna åto upp
41:20
de fdrblevo f.a ss. förut
41:21
(Josef:) de 7 magra och f.a korna 41:27

FULL

Se även: Fullhet, nog, övernog.
-full

besinningsfull I.Pet.4:7
handfull 3.Mos.2:2
hatfull Ords.26:26
lättjefull 1.Tim.5: 13
märgfull Jes.25:6
ondskefull Ords.17:4
underfull Ps.145:5
ångestfull Jer.48:5

ropa med f.hals bakom din rygg
12:6
landet är f.t av äktenskapsbrytare 23:10
jag satte fram kannor, f.a med vin 35:5
av dina klagorop bliver jorden f.
46:12
deras land var f.t av skult
51:5
(H.) lönar till f.o
51:56
landet är f.t av blodsdomar
Hes. 7:23
och staden är f. av orätt
7:23
staden är f. av lagvrängning
9:9
tag dina händer f.a med eldsglöd
10:2
förgården blev f. av glansen
10:4
så ock hjulen voro f.a med ögon
10:12
s. är s å f. med brokiga f j ädrar
17:3
smälek i f.t mått
23:32
Du skall .. bliva f.av bedrövelse
23:33
Du var •• f. med vishet
28:12
bäckarna skola bliva f.a av dig
32:6
togen (munnen) f. av ord mot mig
35:13
slätten, s.nu låg f.med ben
37:1
(Gilead) är f.med blodiga
Hos. 6:8
trampen, ty pressen är f.
Joel 3:13
de rika •• vara f.a av orättråd. Mika 6:12
om de ock äro så f.a av livssaft Nah.1:10
du blodstad , så f. av lögn och våld
3:1
f. av H. härlighets kunskap
Hab. 2:14
3:3
av hs lov är jorden f.
f.a av gossar och flickor
Sak. 8:5
till dess de själva äro f.a av blod
9:15
Fören f. tionde till förrådshuset MaI.3:10
vad hjärtat är f.t av
Matt. 12:34
Nar den så bliver f .. drager man 13:48
överblivna styckena, 12 korgar f.a 14:20
överblivna styckena, 7 korgar f.a 15:37
fick var och en av dem f. dagspen. 20:9
bröllopssalen blev f. av bordsgäster22:10
inuti äro f.a av vad' förvärvåt
23:25
23 :27
inuti äro f.a av de dödas ben
f.a av skrymteri och oräitfärdighet 23:28
brödstycken, 12 korgar f.a
Mark. 6:43
huru många korgar f.a av stycken
8:19
huru många korgar f.a av stycken
8:20
J .. f. av helig ande
Luk. 4:1
man s.var f.av spetälska
5:12
de sade, f.a av häpnad
5:26
6:45
vad hennes hjärta är f.t av
När en stark man, f.t väpnad
11 :21
edert inre är f.t av rofferi
11:39
så att mitt hus bliver f.t
14:23
lät vid hs port, f. av sår
16:20
han var f. av nåd
Joh. 1 :14
glädjen mig nu given i f.t mått
3:29
ett kärl s. var f.t av ättikvin
19:29
(nätet) var f.t av stora fiskar
21:11
Apg. 2:13
De äro f.a av sött vin
7 män s. äro f.a av ande och vishet 6:3
Stefanus .. f. av tro och hel. ande
6:5
Stefanus var f. av nåd och kraft
6:8
(Stefanus)f.av hel. ande, skådaqe
7:55
han var .• f. av helig ande och tro
11 :24
13:10
du s.är f.av allt slags svek
blevo de f.a av vrede
19:28
de äro f.a av avund
Rom. 1:29
Deras mun är f. av förbannelse
3:14
f.t viss om att vad ,Gud hade lovat
4:21
vare f.t viss i sitt sinne
14:5
av eder sjlqva ären f.a av godhet 15:14
med K. välsignelse i f.t mått
15:29
då skall jag känna till f.o
1. Kor. 13:12
ss.jag själv blivit till f.o känd
13:12
att' skolen till f.förstå
2.Kor. 1:13
jag har fått hugnad i f.t mått
7:4
när lydnaden f.t kommit till väldet 10:6
så att ' .. till f.o förmån fatta
Ef. 3:18
Jag har f.t upp
Fil. 4:18
4:19
Gud •• i f.t mått giva eder
en f. förståndsvisshets hela
Kol. 2:2
f.t vissa i allt s. är Guds vilja
4:12
och med f. visshet
1. Tess. 1:5
gudsmänniska .. f.t färdig
2. Tim. 3:17
f.t inser huru mycket gott Filem. v.6
intill änden bevara f.visshet Hebr. 6:11
7:25
kan (J.) ock till f.o frälsa dem
låtom oss .. gå fram i f. trosvisshet 10:22
med f.tillit edert hopp
1. Pet. 1:13
2. Pet. 2:14
ögon f.a av otuktigt begär
sä att J.. fån f.lön
2. Joh. v.8
(tungan) f. av dödande gift
Jak. 3:8
vishet .. f.av barmhärtighet
3:17
, ären f.a av begärelser
4:2
när den skiner i sin f.a kraft UpP. 1 :16
gyllene skålar, f.a med rökelse
5:8
till f.o framburit sitt vittnesbörd 11:7
säden •• är f.t mogen till skörd
14:15
7 gyllene skålar, f.a av Guds vrede 15:7
gyllene kalk, f. av styggelser
17:4
f.a med de 7 sista plågnrna
21:9

.. Det är fullborda", Joh.19:30
1) Lidandets väg han kom för att
gå. 2) Profetiorna han kom för att
uppfylla. 3)' Lagen han kom för att
fullborda. 4) Förlossningen han kom
för att bringa.
FULLBORDA

Se även: Fullgöra, fullkomna, fullända, fullkomlighet, utföra, verka.

1) kälä, n 7::l
vara hel, fullständig, fullbordad el.
färdig; pi. fullborda, göra färdig, avsluta; pu. (I.Mos.2:1) bliva fullbordad
el. färdig. Jfr ~al i I.Kon.6:38, övers.
vara färdig. Se: Arbete 12, Avstå 4,
Besluta 4, Fullgöra 1.
2) Ifum, I:l 1 iJ
stå upp; stå; stå fast, bestå; här övers.
fullbordas; hif. resa upp; göra be6tående; övers. fullborda. Se: Avgöra 1, Fast 38.
3) 'äSä,
II
arbeta; gÖr;, framställa; i 2.Sam.
3:18; Dan.8:24 övers. fullborda sitt
uppsåt; l5al pass. och nif. göras;
övers. fullbordas. Se: Arbeta 3, Arbete 17, Anordna l, Bedriva 2, Begynna 4, Bevisa 1, Fira 2, Fullbordan 6, Fullgöra 7.
4) tämam, I:l t:l l'\
vara fulländad Tel. färdig; i I.Kon.
7:22 övers. bliva fullbordad; hif.
göra färdig, fullborda, Jes.33:1. Se:
Bevisa 8, Dö 6, Fullgöra 3.
5) mäle', K 7 t:l
vara full; 'hir pi. fylla, uppfylla;
fullborda. Jfr Efterfölja 1. Se: Fullgöra 6.
6) [kelal], 7]:;J
aram. shal. fuligöra, göra färdig, avsluta, fullborda. Jfr Esr.5:3,9, övers.
sätta i stånd. Verbet motsvarar hebr.
kälal, se Fullkomlig 2. Se: Fullända 1.
7) gämar, 10 :I
fullgöra, gö';' T färdig, avsluta, fullborda; här övers. fullborda sitt verk.
Jfr Ps.7:10, övers. låta få en ände;
12:2 vara borta. En avdelning av Talmud kallas Gemara (= fullständigande).
8) [kun], 1 1::l
vara fast, ha ett fast el. riktigt läge;
i Ords.24:27 hil. göra fast, ge ett
fast el. riktigt läge, befästa. Se: Akta
51, Fast 1, Framgång 3, Frimodig 3.
9) biila', 1I:!!::l
bryta av, ri~; sönder, skära av; här
pi. med betydelsen: avsluta, fullända.
Se: Avskära 3.
10) Jes.29:1 ordagrant: må högtiderna
kretsa (hava sitt kretslopp).
11) 1es.42:6; 49:8 ordagrant: och
sätta (nätan, ego giva) dig till ett
förbund med folket.
12) sälem, I:l 7 tO
vara fullständig: hel el. oskadad; här
hif. göra fullständig el. hel; övers.
fullborda. Se: Fred 4, Frid 6, Fridsam 2.
13) bus, tO 1 n
skynda sig, hasta; i Jes.60:22 hif.
påskynda, göra (något) skyndsamt el.
med hast; övers. med hast fullborda.
Jfr hif. i Jes.5:19, övers. skynda med
(= påskynda). Se: Fly 11.
14) jäkol, 7'J '
vara i- stånd, kunna, förmå; genomföra, sätta i verket. Jfr I.Mos.32:29,
övers. vinna seger; I.Kon.22:22 lyckas; Jer.20:7 bliva övermäktig.
15) bo', K ;::l
gå in, komma; i Jer.17:15 övers.
fullbordas; i 25:13 hif. låta komma,
bringa; övers. låta fullbordas. Se:
Fullbordan 1.
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FULLASTAD

gnisslet av vagn, s. är f.

Am. 2:13

FULLBILDAD

omsider finnes f.t vt.>te i <lxct Mark. 4:28

FULLBORDA

nw

Fullborda-Fullbordan
16) häjd, n 'n
vara, bliva; "här nif. sättas i verket;
övers. fullbordas. Jfr nif. i 5.Mos.
4:32, övers. ske. Se: Fullbordan 2.
17) 'ämad, 10 V
ställa sig,-stå; -i Dan.11: 14 hif. ställa
upp, låta stå, göra bestående. Se:
Anordna 2, Fast 27.
18) pIeröma, TTAnpw)1a
fullhet; uppfyllelse, fullbordan; av:
pler6ö, se 19. Ga1.4:4 ordagrant: Då
tidens fullhet kom. Se: Fullbordan
10, Fullhet 3.
19) pler6ö, TT A np 6 w
göra full, fylla; uppfylla, fullborda;
av: pleres, full. Se: Fullbordan 12,
Fullgöra 11.
20) ginomai, y l \I o )1 a l
vara, bliva, ske; här övers. fullbordas.
21) anapler6ö, &\I a TT A'n p 6 w
uppfylla; av: prep. ana, och pler6ö,
se 19. Övers. uppfylla förekommer
t.ex. i GaI.6:2.
22) teleiösis, T e: Ae: l wo l ~
fulländande, fullbordande; av: telei6ö,
se 25. Se: Fullkomna 7.
23) teleö, T e: A If w
fullända, avsluta, fullborda; av: telos
ände, slut; mål; ändamål. Se: Betal~
12, Fullbordan 13, Fullgöra 8, Fullkomna 4.
24) ekteleö, ~ K T e: AIf w
fullända, fullborda; förstärkt form
av teloo, se 23.
25) telei6ö, T e: A e: l 6 w
föra (något) till sitt mål (åndamål),
fullföra, fullborda. Se: Fullkomlig 7,
Fullkomna 1.
26) utf. ord.
27) epiteleö, ~ TT l T e: A If w
fullända, fullborda, bringa till fulländning; av: prep. epf, till, och teloo,
se 23. Se: Fullbordan 15, Fullgöra 12.
28) katartizö, K a T ap T t l;; w
~ätta i stånd; göra färdig, fullborda;
l Hebr.ll:3 pass. bliva fullbordad.
Se: Avhjälpa 2, Fast 60, Fullkomna 3.
FULLBORDA
1 him. och jorden f.de
1. Mos. 2:1
2:2
1 Gud f.de på sjunde dagen
1 blev då allt arbetet •• f.t 2. Mos.39:32
1 Så f.de Mose allt arbete
40:33
1 När (Aron) f.t förson.
3. Mos. 16:20
2 tala ngt och icke L det
4. Mos. 23 :19
3 F.en nu edert uppsåt
2.Sam. 3:18
1 byggde han huset •• f.de 1. Kon. 6:9
6:14
1 byggde Salomo •• och f.de det
4 blev då arbetet med pelarna Lt
7 :22
8:15
1 s.med sin hand har f.t
5 det f.de du med din hand
8:24
1 begynte •• men f.de icke l. Krön. 27:24
28:20
1 till dess att allt •• blivit Lt
5 H.s.med sina händer f.t 2.Krön. 6:4
5 det f.de du med din hand
6:15
7:11
1 f.de Salomo H. hus
8:16
1 intill dess det blev f.t
l till dess brännoffret var f.t
29:28
1 H.ord gm Jeremias •• skulle f.s 36:22
l att H.ord .• skulle f.s
Esr. 1:1
6 man byggde och f.de det
6:14
1 i sinom tid f. sitt verk
Neh. 4:2
5 (H.) f.e alla dina rådslag
Ps. 20:5
7 Gud, s. f.r sitt verk fOr mig
57:3
111:8
3 de f.s med trofasthet
7 H. skall f. sitt verk fOr mig
138:8
8 F. ditt arbete på marken Ords. 24:27
9 när H. har f.t allt sitt verk Jes. 10:12
2 beslutit, det skall f.s
14:24
10 låten högtiderna f.sitt kretslopp 29:1
33:1
4 när du har f.t ditt härjande
11 f.i dig förbundet med folket
42:6
44:26
12 f.r sina sändebuds rådslag
12 han skall f.all min vilja
44:28
11 f. i dig förbundet med folket
49:8
60:22
13 skall jag med hast f.detta
14 vad ont är, ja,f.r det ock Jer. 3:5
17:15
15 Må det (H. ord) f.s
23:20
2 f.t sitt hjärtas tankar
15 låta alla de ord f.s
25 :13
30:24
2 f.t sitt hjärtas tankar
2 nu f.s vad H. tänkte mot Babel 51:29
9 (H.) har f.t sitt ord
Klag. 2:17
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3- (H. ord) skall f.s
Hes. 12:25
3 skall ock f.det, säger H.
12:25
3 och jag f.r det också
17:24
16 Se, det kommer, ja, det f.s
21:7
22:14
3 Jag, H., har talat, och jag f.r
24:14
3 Jag skall f. det
36:36
3 talat det, och jag f.r det
3 att jag också har f.t det
37 :14
16 Se,det kommer, ja,det f.s
39:8
43 :23
1 Når du så har f.t reningen
3 och få f.sitt uppsåt
Dan. 8:24
17 för att synen skall f.s
11:14
11:28
3 när han har f.t dem
12:7
1 ,kulle allt detta varda f.t
Sak. 4:9
9 hs händer skola f. det
19 för att det skulle f.s
Matt. 1:22
19 att det skulle f.s s. var sagt
2:15
2:17
19 Då f.des det s. var sagt
19 att det skulle f.s s. var sagt
2:23
19 att det skulle f.s s. var sagt
4:14
19 för att upphäva, utan får att f.
5:17
20 förrän det allt har f .ts
5:18
19 för att det skulle f.s s. var sagt 8:17
12:17
19 det skulle f.s, s. var sagt
21 Så Ls på dem Esaias' profetia 13:14
19 det skulle f.s, s.var sagt
13:35
19 för att det skulle f.s, s. var sagt 21:4
26:54
19 huru bleve då skrifterna f.de
26:56
19 att profeternas skrifter f.s
19 Så f.des det s. var sagt
27:9
19 Tiden är f.d
Mark. 1:15
19 Men skrifterna skulle f.s
14:49
Luk. 1:20
19 ord, i sin tid skola f.s
22 s.trodde att det skulle f.s
1:45
4:21
19 I dag är skriftens ord f.t
9:31
19 vilken han skulle f.i Jerus.
23 till dess att det är f.t
12:50
24 icke förmådde f. verket
14:29
24 förmådde icke f. sitt verk
14:30
23 allt skall f.s, s.är skrivet
18:31
21:24
19 hedningarnas tider äro f,de
23 måste f.s detta skriftens ord
22:37
19 allt måste f.s, s. är skrivet
24:44
25 Min mat .. att f. hs verk
Joh. 4:34
25 gärningar s. Fadern givit att f.
5:36
7:8
19 min tid är ännu icke f.d
19 Ty det ordet skulle f.s
12:38
19 detta skriftens ord skulle foS
13:18
19 det ordet skulle ju f.s
15:25
25 gm att f.det verk du givit mig 17:4
19 ty skriften skulle ju f.s
17:12
18:9
19 det ordet skulle f.s
19 Ty J. ord skulle f.s
18:32
19 Ty skriftens ord skulle f.s
19:24
23 allt annat redan var f.t
19:28
23 (J.:)Det är f.t
19:30
19 för att skriftens ord skulle f.s 19:36
19 skriftens ord skulle f.s
Apg, 1:16
19 Johannes höl! på att f. sitt lopp 13 :25
14:26
19 verk s. de nu hade f.t
25 om jag blott får väl f. mitt lopp 20:24
26 hopp s. man ser f.t
Rom. 8:24
20 ord f.s, s.står skrivet
1.Kor.15:54
27 f. vår helgelse i Guds
2. Kor. 7:1
27 F .en nu ock edert verk
8:11
18 när tiden var f.d, sände Gud Gal. 4:4
27 han skall ock f.det, intill
Fil. 1:6
19 med kraft f.i eder allt
2. Tess. 1:11
23 jag har f.t mitt lopp
2. Tim. 4:7
28 världen blivit f.d gm ett Hebr.11:3
19 så f.des det skriftens ord
Jak. 2:23
23 Guds hemliga rådslut f.t
Upp. 10:7
23 är Guds vredesdom f.d
15:1
23 till dess Guds utsagor f.ts
17 :17

Uppfyllelsetanken har fått stor plats
i den bibliska uppenbarelsen. Detta
hänger samman med dess profetiska
och teologiska karaktär. Guds uppenbarelsehistoria pekar hän på ett slutmål, telos, frälsningshistorien går mot
en eskatologisk fullbordan. De två
huvudbalkarna i den bibliska frälsningshistorien, det gamla och det nya
förbundet, förhåller sig till varandra
som löfte-uppfyllelse, profetia-fullbordan. Därför har denna tanke på
fullbordan en grundläggande bety•
delse i hela N.T.s budskap.
Gamla Testamentet är monumentet över Guds löftesord. Allt i G .T.
står i förberedelsens, förebildens och
löftets tecken. Allt pekar hän mot
en högre fulländning och fullbordan.
N.T. är monumentet över Guds uppfyllelseord. I Jesus Kristus har alla
Guds löften fått sin fullbordan. Se
även: Löfte, Profetia.

l. Den nytestamentliga tanken på
fullbordan är buren av flera synpunkter. Verben plero(m och teleioun
används ofta i eskatologiskt sammanhang i förbindelse med de många
profetiska ord, som har messiansk
ändetidskaraktär. Det är i den bibliska
uppenbarelsehistorien en omöjlig tanke, att den sak eller de tilldragelser,
som Israels eskatologiska hopp talar
om, inte skall få sin fullbordan. Pleroun betyder i sådana sammanhang
oftast: föra fram till sitt fulla mått,
så att den utlovade frälsningsfullheten
(pleröma) förverkligas, teleioun huvudsakligen:· föra fram till sitt ändamål, så att det utlovade frälsningsmålet (t610s) i tidlig mening nås.
Båda verben säger genom de många
utsagor, där de förekommer, att i
och med Jesu person, liv och gärning har G.T.s eskatologiska hopp
gått i fullbordan, dvs. börjat realiseras.
I de många s. k. skriftbevisen förekommer ständigt verbet pleroUn,
(några gånger även teleioun) i denna
betydelse. Särskilt hos Matteus ses
en rad händelser omkring Jesus som
Skriftens fullbordan, exempelvis:
• Detta har skett, för att det skulle
fullbordas, som var sagt genom profeten., 21:4, jfr 1:22; 2:15,23; 13:35.
.För att det skulle fullbordas, som
var sagt genom profeten Esaias», 4:
14; 8:17; jfr 12:17 .• Då fullbordades
det som var sagt genom profeten
Jerernias., 2:17; 27:9. .Men allt
detta har skett, för att profeternas
skrifter skola fullbordas., 26:56.
Även i de övriga evangelierna finner
vi detsamma: .Men skrifterna skulle
ju fullbordas., Mark.14:49, jfr Luk.
24:4. .Men detta skriftens ord
skulle ju fullbordas., Joh.13:18; 19:
24; jfr 15:25.•Ty detta skedde för
att skriftens ord skulle fullbordas.,
19:36. Se även: Matt.26:54; Luk.
4:21; 24:27; Apg.1:16; 3:18; 13:27;
Jak.2:23.
Särskilt Jesu barndomshistoria och
passionshistorien är präglade av uppfyllelsetanken, men även i Jesu helbrägdagörande verksamhet fullbordas de profetiska löftena, Matt.8:17;
12:17. Inte minst ser urkristendomen
Jes.53 (sången om Herrens lidande
Tjänare) fullbordad i Jesu passionshistoria. I Luk.24:44 hänvisar den
uppståndne Jesus själv till att det
som har skett med honom, är skrivet
.i Moses' lag och hos profeterna och
i psalmerna., jfr v.27. Korsets gudomliga nödvändighet var förutsagd
j hela G.T.; därmed var Jesu lidandes
gåta löst för urkristendomen, Apg.
2:23; 3:18; 13:29.
Skriftbevisets egentliga kännemärke
i N.T. är dess eskatologiska karaktär
(därmed skiljer det sig från vanliga
rabbinska skriftbevis): 1 nytestamentlig tid når Guds frälsningshistoria
sitt fulla mål och förverkligande genom Jesu födelse, hans liv och gärning, död och uppståndelse.
Paulus använder inte pleroum om
den frälsningshistoriska och eskatologiska fullbordan i Kristus, även om
hela hans teologi är genomvävd av
tanken på att Kristus-skeendet betyder fullbordan av G.T.s löftesord.
Han använder enklare uttryck för
Skriftens fullbordan: »Det är ju skrivet., .såsom det är skrivet. o. dyl.
För Paulus har alla Guds löften fått
sitt .ja. och sitt .amen. i Kristus,
2.Kor.l:20, jfr Apg.13:32.
Johannes har pleroUsthai (passivum
av pleroun) särskilt om glädjen
(chara), som här betecknar den eskatologiska frälsningsverkligheten. Lärjungarnas glädje blir fullkomlig, dvs.

kommer till sin fulländning, når sin
(eskatologiska) fullbordan genom Jesus. Glädjen är en förhandenvarande
frälsningsgåva, emedan frälsningsverkligheten är ett faktum, J oh.15: 11; 17:
13; 1.1oh. l :4. 1 Kristus-uppenbarelsen mottar de troende allt, den fullbordade fullheten (det fulla måttet)
av den utlovade eskatologiska frälsningsverkligheten, J oh. l :16.
2. Pleroun står också på några ställen i betydelsen: uppfylla en fordran,
ett krav. Det avser då alltid tanken
på att förverkliga Guds vilja, så att
den troendes liv motsvarar kravet och
normen (fullborda, uppfylla = förverkliga, stadfästa genom lydnad, utföra el. göra Guds vilja). Endast i
den meningen får kravet sin obetingade giltighet, och endast den betydelsen motsvarar G.T.s och N.T.s
egen uppfattning. N.T. lär, att i och
med Jesus har en ny eskatologisk laguppfyllelse i den här anförda meningen inträtt. De kristna uppfyller
Guds krav (rättsfordringar) genom
förlossningen i Kristus.
En kristen kan fullborda (uppfylla)
lagen, därför att synden varken har
någottättskrav eller något maktkrav
på honom, sedan dess maktområde i
hans kött (sarks) har fått sin dom i
Kristi död. Genom Anden förverkligas en ny laguppfyllelse (= laglydnad), som ger lagen vad den kräver,
Rom.8:4; GaI.5:22-23. Lagens krav
förverkligas och stadfåstes genom de
troendes nya vandring i kärlek till
nästan, Rom.13:8; Gal.5:14. Härmed
fullbordas (förverkligas) profetiorna
om den messianska tidens nya laguppfyllelse, Hes.36:26--27; Jer.24:7;
31:33; 32:39.
1 Matt.5:17, där Jesus säger: .1
skolen icke mena, att jag har kommit
för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att
upphäva, utan för att fullborda., kan
pleroun knappast tolkas endast i
motsättning till upphäva (katalyein
= upplösa, sätta ur kraft, göra ogiltig). Det betyder alltså ej endast: stadfästa, föra till giltighet, utan sett i
ljus av v.19, där motsättningen är:
bryta - hålla (göra Guds vilja), bör
pleroun förstås: förverkliga, bringa
till realiserande, så att det i lagen och
profeterna uttalade gudomliga kravet
fullföljes, åtlydes. Jesus vill med
orden i 5:17 säga, att han har kommit för att Guds vilja nu på allvar
skall förverkligas, nämligen i hans
rike, hans lärjungaskara, jfr 6: 10;
7:24,26. Hela Bergspredikans kontext
säger det. Genom Jesus förverkligas
alla löftena, även dem som talar om
en ny laguppfyllelse av Guds folk,
en laguppfyllelse, som svarar till 5:
21-48.
3. Pleroun kan också stå i förbindelse med tiden, exempelvis i det
fundamentala ordet: • Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära; gören
bättring (vänden om) och tron evangelium., Mark.l:15. Att tiden (kairos)
är fullbordad, betyder här, att den
förut fastställda tidspunkten för den
slutgiltiga fulländelsen har kommit.
Tidpunkten för frälsningslöftenas
förverkligande är inne.
1 Ga1.4:4 står: .när tiden var fullbordad., ordagrant: då tidens fullhet
(to pleroma tou chronou) kom. Här
är tanken den, att den förgångna
världens tid, vars bestämda mått var
tastställt av Gud, nu är fullt, så att
uppfyllelsens timme är inne, jfr Luk.
21:24.
4. N.T. använder också verbet teleioUn Gfr punkt l) för att uttrycka
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Se även: Uppfyllelse,
fylla, uppfylla.

fulltalighet,

Fullbordon (uppfyllelse).

Fullbordan-Fullgöra
den frälsningshistoriska och eskatologiska fullbordan. Se t.ex. Jesu messianska gärning i Johannesevangeliet,
4:34; 5:36; 17:4; 19:28.
Hebreerbrevet har teleioun, göra
fullkomlig, föra fram till det eskatologiska målet. Det heter här, att
lagen inte hade denna möjlighet, då
den endast innehöll en .skugga. av
det tillkommande goda och inte
.tingen. i deras verkliga gestalt, dvs.
i deras (eskatologiska) verklighet, jfr
11 :40: • på det att de icke oss förutan
skulle bliva fullkomnade., dvs. oss
förutan nå den eskatologiska fullbordan. Jfr även 7:19; 9:10.

löften på ett avgörande sätt börjat
förverkligas i Jesu jordeliv men når
sin slutgiltiga fullbordan först vid
hans tillkommelse i makt och härlighet som Messias - Människosonen
från himmelen. Då skall alla Guds
löften infrias. Se art. Rike, Guds.
Synen på fullbordan har särskilt
utarbetats i förhållande till det gamla
förbundet och lagen. Lagen som förbundsram, som fundament för förbundsnåden och förbundskraven, har
genom Kristus upphävts genom att
han grundar ett nytt förbund, som
betyder eskatologisk fullbordan (förverkligande) av den förbundsgemenskap, som det gammaltestamentliga
pekade hän på. I Kristus förverkligas
förbundsnåden, genom nya .förbundets blod., som han utgjuter i sitt
ställföreträdande strafflidande som
försoningsoffer för världens synder,
Matt.26:28; Rom.3:24--26. Han uppfyller hela G.Ts kult och seremoniallag genom sin översteprästerliga försoningsgärning (Hebreerbrevet). - I
Kristus förverkligas förbundskraven genom att han djuptolkar Mose
(ger sin messianska lag, Bergspredikan) och genom sin Ande verkar en
ny förbundslydnad, Rom.6--8; GaL5.
Lagen och profeterna hade sin tid
(som förbundsram) fram till Johannes, och därefter förkunnas Guds
rike, en ny förbundstid har inträtt,
Luk.16:16.
De två kultiska buden i tio budslagen (dekalogen) bild- och sabbatsbuden, upphäves; det första genom
att den tid nu kommit, då Gud
uppenbarat den »bild. av sig själv,
som det var förbehållet honom att
avtäcka, nämligen den Guds »avbild.
som är Jesus Kristus, gudamänniskan, Kol.l:15; Hebr,1:3. Sabbatsbudet är upphävt, KoL2:l6-l7, i det
att den eskatologiska sabbatsvilan
har fått sin upptakt genom Messias'
ankomst, Matt. I I :28-29; HebrA:4
-11; Upp.14:13.
Även de övriga buden i dekalogen,
ja, alla G.T.s förbundsbud, har i
Kristus upphävts i sin yttre, statutmässiga, provisoriska form, Ef.2:15;
Luk.16:l6; KoL2:l4; Rom.10:4; Gal.
3:25; 4:5. Hela Guds lag är i det
nya förbundet samlad i kärleksbuden, Matt.22:37-40; Rom.13:8-10;
Jak.2:8.

5. Uppfyllelsetanken i N.T. är även
förbunden med andra begrepp och
föreställningar än dem som är knutna
till verben pIeroun och teleioun.
Hebreerbrevet arbetar således med
tanken, att allt i G.T. är förebilder
på den nytestamentliga frälsningsverkligheten och dess frälsningsförmåner, 10:1-9; 9:24; så också Paulus
i Rom.5:l4 (Adam--Kristus), iLKor.
10:6 (allt i G.T.s frälsningshistoria
.skedde oss till en varnagel.) och i
KoL2:16--17 (»skuggbild av vad som
skulle komma.). I 1.Pet.3:2l talas
det om förebild (antitypos), jfr Hebr.
9:24. Bakom den nytestamentliga
typologiska tolkningen av G.T. ligger
vissheten om att allt i gamla förbundets tid är inrättat så, att det skapar
förebilder och skugglikt föregriper
en högre eskatologisk verklighet.
När det gäller den messianska fullbordan av G.T.s profetiska ord om
ändetiden, är det viktigt att rätt förstå förhållandet mellan profetia och
fullbordan. Det är ej endast så att
det förutsagda och förutsedda inträffar, utan fullbordan är ofta sådan,
att profetian först i uppfyllelsens ljus
framträder som klar förutsägelse.
Fullbordans ljus skänker insikt i förutsägelsens meningsfullhet, en meningsfullhet som förut inte anades.
Fullbordan är dock icke sådan att
var och en i ljus av det förutsagda
kan se, att det som sker är uppfyllelse. Därtill krävs trons gåva. Det
otrogna judafolket, som kände det
profetiska ordet, såg inte fullbordan
i Jesu person och verk. Jesus prisade
dem saliga, som såg och hörde uppfyllelsens tecken och ord, men klagade över att till och med hans lärjungar var senfärdiga till att förstå.
I sin messianska gestalts egenart
uppfyller Jesus framför allt Jesajabokens skildring av Herrens Tjänare
(Ebed-JHWH), så som vi finner den
i .sångerna om Herrens Tjänare.
(särskilt kap.53), och han vittnar om
att han vid sin tillkommelse skall
uppenbara sig som Danielsbokens
mäktige Människoson (Dan.7:13 ff.).
Han blev misskänd av judarna, inte
minst därför att hans messianska gärning var så litet präglad av det kungliga i Davids stil, att den var utan
nationellt, politiskt inslag. Jesu förkunnelse om gudsriket är emellertid
universalistiskt och icke partikularistiskt bestämd. Hans syn på Skriften
har sin grund i djuptolkning av G.T.s
profetior, vilken fullständigt spränger
den vanliga judisk-rabbinska tolkningen, ja, som också fullständigt
revolutionerar uppfattningen hos dem
som tillhörde den genuina gammaltestamentliga fromhetsriktningen, .de
stilla i landet •. Vi ser att till och med
Johannes döparen, den störste av
profeterna, inte hade fullt ljus över
profetiornas messiasgestalt och därför också stod i fara att taga anstöt
av Jesus, Matt.1l:2 ff.
Enligt N.T. har G.T.s frälsnings-

vara, bliva~ I 1.Kon.13:32 förstärkt
med en inf. av samma verb; övers.
gå i fullbordan. Se: Fullborda 16.
3) Ords. I 0:28 ordagrant: De rättfärdigas väntan (underförstått: är el.
skall bli) glädje; 11 :23 De rättfärdigas önskan (underförstått: är el.
skall bli) endast godhet.
4) 'a{tari!, n' l [1~
det sista el. yttersta; slut, ände (främst
om tid); av: 'äi)ar, vara. sen; dröja.
Ordet bildar motsats till rdit, begynnelse, se t.ex. 5.Mos.ll:li, där
'ai)äri! är övers. slut, och Jes.46:10,
där meresi!, övers. från begynnelsen,
står tillsammans med 'ahärit, övers.
vad komma skall. JesAI:22 ordagrant:
och känna deras slut; jfr risonot tidigare i samma vers, övers. forna utsagor. Se: Avkomling Il.
5) I,um, D 1 P
stå upp; stå; stå fast, bestå; i JesA6:
10 övers. gå i fullbordan; i Hes.13:6
pi. inf. stadfästa, fullfölja, fullborda;
ordagrant: de hoppades fullborda
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l) bo', X i 3
gå in, komma; här övers. gå
bordan. Se: Fullborda 15.

2) höjö,

n' n

full-

[sitt] tal. Jfr Rut 4:7, där pi. inf. är
övers. stadfästelse. Se: Avgöra l, Fast
38, Fullgöra 4.
6) 'öfö, n'~

V.

arbeta; göra, framställa; i J er, 1:12
övers. låta gå i fullbordan. Se: Arbeta 3, Arbete 17, Anordna l, Bedriva 2, Begynna 4, Bevisa 1, Fira 2,
Fullborda 3.
7) dö~ör,

"in

det som säges, ord; sak; handling;
angelägenhet; av: dä~ar, säga, tala.
8)

sup,

~

FULLGÅNGET
låta fostret bliva f.
innan ännu rådslutet är f.

10

aram. uppfyllas, fullbordas; övers.
gå i fullbordan. Jfr hebr. sup, t.ex.
Est.9:28, övers. upphöra.
9) I,es, i?
det yttersta; ände, slut; av: käsas, se
Avhugga 1. Jfr övers. ände, t:ex. l.
Mos.6:13; Hes.7:6.
10) plhöma, 7T A ii p W].l ex
fullhet; uppfyllelse, fullbordan; av:
pleroo, se 12. Se: Fullborda 18, Fullhet 3.
11) synteLeö, a uv T e: A tf w
fullända, fullborda, avsluta; i Mark.
13:4 pass. övers. gå i fullbordan; av:
prep. syn, med, och teloo, se 13. Verbets passivform kan också ha innebörden: avslutas, bringas till ett slut,
t.ex. Luk.4:2, övers. gå till ända; Joh.
2:3 taga slut.
12) p/eroö, 7T An p 6 w
göra full, fylla; uppfylla, fullborda;
i Apg.3:18 övers. låta gå i fullbordan;
pass. fullbordas; i Luk.22:16 övers.
komma till fullbordan. Se: Fullborda
19, Fullgöra 11, Fullkomlig 6.
13) tele ö, T e: A tf w
fullända, avsluta, fullborda; i Apg.
13:29 övers. föra till fullbordan; på
övriga ställen pass. övers. gå i fullbordan, nå sin fullbordan. Se: Fullborda 23.
14) ekpleroö, ~ K 7T A n p 6 w
fylla, uppfylla; endast i Apg.13:32,
övers. låta gå i fullbordan; förstärkt
form av plerOö, se 12.
15) epiteLeö, ~ 7T 1 T e: A tf w
fullända, fullborda, bringa till fulländning, föra till fullbordan. Se: Fullborda 27, Fullgöra 12.
16) utf. ord.
l.Tim.I:4 ordagrant: Guds hushållning, den [som är] i tron.
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FULLBORDAN
l det gick allt i f.
Jos. 21:45
23:14
l det har allt gått i f.för eder
l Jotams f6rbannelse i f.
Dom. 9:57
13:12
l det s.du har sagt går if.
l när det s.du har sagt går i f.
13:17
2 skall det ord gå i f.
1. Kon. 13:32
3 rättfärdigas väntan •• glad f.Ords.lO:28
3 får i allo en god f.
11:23
4 huru de hava gått i f.
Jes. 41:22
5 Mitt rådslut skall gå i f.
46:10
6 och låta det gå i f.
Jer. 1:12
l när den profetens ord går i f.
28:9
Hes. 12:23
7 profetsynernas f.
5 deras tal ändå skulle gå i f.
13:6
8 gick det ordet i f.
Dan. 4:30
9 den längtar efter f.
Hab. 2:3
11 då allt detta skall gå i f. Mark. 13:4
12 kommer till f. i Guds rike Luk. 22:16
13 förutsagt •• går nu i f.
22:37
12 Gud har låtit det gå i f.
Apg. 3:18
13 till f. allt s. var skrivet om (J.) 13:29
14 det har Gud låtit gå i f.
13:32
15 detta kärleksverk till f. 2. Kor. 8:6
15 att I •• fören det till f.
8:11
10 ordning s. i tidernas f.
Ef. 1:10
16 Guds ordning .. till f.
1. Tim. 1:4
16 vänta på vårt saliga hopps f. Tit. 2:13
13 plågor hade nått sin f.
Upp. 15:8

Jes. 66:9
Sef. 2:2

FULLGöRA

l) kö/å,

n ~ ;;1

vara hel, fullständig, fullbordad eJ.
färdig; övers. vara fullgjord; pi. fullborda, göra färdig; övers. fullgöra.
Se: Arbete 12, Avstå 4, Besluta 4,
Fullborda 1.
2) [pä/ö'] , X '79

grundbet. a';skära, skilja (från det
vanliga); nif. vara ovanlig, utomordentlig el. underbar; här hif. och
pi. göra utomordentlig, göra på ett
utomordentligt sätt; tillsammans med
nädär, löfte, övers. fullgöra ett löfte.
Se:- Bevisa 12, Dyrbar 5.
3) tåmam, D t:l l'l
vara fulländ;d T eJ. färdig, vara fullgjord. Se: Bevisa 8, Dö 6, Fullborda 4.
4) Ifum, D 1 j)
stå upp; stå; stå fast, bestå; här hif.
resa upp, göra stående el. bestående;
tillsammans med däbar, se Befallning 4. Se: Avgöra 1,- Fast 38, Fullborda 5.
5) 'a~a4, i ~ 11,

aram. = hebr. 'äbad, se Arbeta 2; arbeta, tjäna; göra,-fullgöra; hithp. (Esr.
6: 12) göras, bliva fullgjord. Se: Bedriva 7, Fira 5.
6) må/e', X 7~
vara full; här pi. fylla, uppfylla; fullgöra. Jfr Efterfölja l. Se: Fullborda 5.
7) 'öfå,

n'tf ~

arbeta; göra, framställa; fullgöra. Se:
Arbeta 3, Arbete 17, Anordna l,
Bedriva 2, Begynna 4, Bevisa 1, Fira
2, Fullborda 3, Fullbordan 6.
8) teleö, T e: A ~ w
fullända, avsluta, fullborda; av: telos,
ände, slut; mål. Se: Betala 12, Fullborda 23, Fullbordan 13.
9) poiM, 7T o 1 tf w
göra, utföra, fullgöra. Se t.ex. Arbeta 14.
10) terM, T n p tf w
bevara, taga vara på; gömma, förvara. Joh.12:7 kan översättas: för
att hon må bevara denna (= smörjelsen) till (eis) min begravningsdag.
Somliga handskrifter läser: hon har
bevarat.. (gamla sv. övers. »hon
hafwer det bewarat till mins begrafwelses dag.). Jfr l.Pet.l :4, där part.
pass. av teroo + prep. eis är övers.
förvarat åt. Övers . • fullgöra detta.
kan jämföras med Matt.26:l2: »gjorde (poioo, se 9) hon det ..• Se: Akta
70, Bevara 19, Frälsa 9.
11) p/eroö, 7T A n p 6 w
göra full, fylla; uppfylla, fullborda.
Se: Fullborda 19, Fullbordan 12.
12) epiteLeö, f. 7T l T e: A tf w
fullända, fullborda, bringa till fulländning. Se: Fullborda 27, Fullbordan 15.
13) katergazomai,K ex T e: P ya z; O].l ex 1
fullända, fullgöra, genomföra; av:
prep. kata (här med förstärkande
innebörd) och ergazomai, arbeta, verka. Se: Arbeta 16, Bedriva 17.
14) p/erophoreö, 7T A n p o <t> o p tf w
(fullständigt) utföra, fullgöra; av:
phhes, full, och pberö, föra. 2.Tim.
4:5 ordagrant: fullgör din tjänst.

FULLGOD

en man med f. insikt har du

.fullgången

FULLGÅNGEN

ofullgången l.Kor.15:8
1543

Job 36:4

FULLGÖRA
1 F .en edert arbete
2. Mos. 5 :13
1 fullgjort edert förelagda
5:14
2 det gäller att f. ett löfte 3. Mos. 22:21
27:2
2 Om ngn skall f.ett löfte
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Fullhet-Fullkomlig
2 att f. ett nasirlöfte
4. Mos. 6:2
15:3
2 det gäller att f. ett löfte
15:8
2 det gäller att f. ett löfte
3fullgjort,s.H.bjudit
Jos. 4:10
4 icke fullgjort mina befalln.1.Sarnl5:11
4 Jag har fullgjort H. befallning
15:13
1 fullgjort sitt arbete
2. Krön. 29:17
1 detta göromål var fullgjort
29:34
5 Blive den redligt fullgjord Esr. 6:12
5 redligt fullgjort av Tattenai
6 :13
Jer. 44:25
6 fullgjort vad l taladen
7 Förvisso vilja vi f.de löften
44:25
7 I mån •• f. edra löften
44:25
I när du har fullgjort detta Hes. 4:6
8 fullgjort allt s. var stadgat Luk. 2:39
9 likväl fullgör ingen lagen Joh. 7:19
10 må (Maria) få f.detta
12:7
Apg. 12:25
11 fullgjort sitt uppdrag
8 oomskuren, men fullgör Rom. 2:27
15:28
12 När jag så har fullgjort
Gal. 5:3
9 pliktig att f. hela lagen
13 sedan I haven fullgjort allt Ef. 6:13
11 fullgör vad därtill hör
Kol. 4:17
14 fullgör vad s. tillhör
2. Tim. 4:5
8 f.en den konungsliga lagen Jak. 2:8

Kristus., 4:15, och därmed förnyas
till .likhet med Gud i sanningens
rättfärdighet och helighet., v.22-24.
När det i Ef.1 :23 heter, att församlingen, Kristi kropp, är • fullheten av
honom som uppfyller allt i alla.
(grt.), betecknas församlingen som
den organism, som är helt fylld av
Kristi gärning i dess fullhet av makt
och styrka. Jfr KoI.2:10; Ef.4:10.
Om tiden används begreppet fullhet i Ef.1:10, övers . • fullbordan.,
jfr GaI.4:4. Det avser då den tidpunkt, som utgör fullheten, som fyller
det fastställda tidsmåttet. Detta mått
är bestämt av Gud (jfr Rom.5:6; Tit.
1:3) och betecknar, att ett utvecklingssteg i frälsningshistorien har uppnåtts efter Guds rådslut och att något nytt kan börja.
I Rom.13:lO talas om att kärleken
är »lagens fullhet» (grt.). Fullhet är
här inte ett formalbegrepp, summa,
utan ett uttryck för den aktiva handling, som fullständigt uppfyller vad
Gud fordrar i lagen, alltså .lagens
uppfyllelse., som det står i vår svenska översättning.

På Bibelns grundspråk förekommer
begreppet fullhet långt oftare än i
vår svenska översättning, som helst
använder sig av omskrivningar, t.ex.
Ps.50:12: jorderiket och dess fullhet,
översatt: • jordens krets med allt vad
därpå är •. Jfr Ps.24:1; Am.6:8 m.fl.
ställen. De överblivna brödstyckena,
Mark.6:43, blev till .tolv korgfyllnader., översatt: »tolv korgar fulla •.
Begreppet fullhet brukas i grundtexten om det som fyller eller uppfyller något, 5.Mos.33:16. Jfr l.Kor.
10:26. När begreppet knytes till personer, förutsätter det ett förhållande
av över- och underordning. Gud är
tänkt som rikedomens källa, i stånd
att giva av sin fullhet till människan
som det ringare väsendet. Kristus är
förmedlaren av denna gudomsfullhet.
Därför står det om Kristus: • Ty det
behagade Gud att låta all fullhet
taga sin boning i honom», Kol.1:19.
Detta uttrycker, att allt det som
fyller Gud, hela hans väsens fullhet
av kärlek, bodde i Jesus Kristus under hans jordeliv, och att Jesus Kristus är sann Gud. I Ko1.2:9 framhålles,
att denna gudoms fullhet (särskilt med
tonvikt på maktfullheten) lekamligen
bor i den förhärligade Kristus. Detta
säges till understrykande av att det
inte existerar någon motsättning mellan kroppslighet och fullkomlig gudomlighet.
Kristus meddelar människan sin
härlighets fullhet, Joh.1:16: .Av hans
fullhet hava vi ju alla fått.. Vad
denna härlighets fullhet består i, nämnes i v.14: .nåd och sanning •. Denna nåd och denna sanning är inte
abstrakta egenskaper hos Gud utan
frälsnings förmåner, som Kristus förmedlar från Gud. När Paulus i Ef.
3: 19 uttalar förvissningen om att
efesierna skall »bliva helt uppfyllda
av all Guds fullhet (pLeröma)>> , så
refererar Guds fullhet till hans frälsningsfullhet i Kristus (att Kristus
skall bo i de troendes hjärtan, v.17,
och att de skall lära känna hans
kärleks dimensioner, v.18-19). Detta
uppnås först efter en andlig utveckling och tillväxt, som i 4: 13 (grundtexten) betecknas som en växt .till
en fullkomlig man, till Kristi fullhets
åldersrnått», dvs. den mognad, som
kan mottaga Kristi frälsnings fullhet.
Guds avsikt med att skänka de troende sin frälsnings fullhet är, att de
skall vara sanna (förbliva i sanningen) och • i alla stycken i kärlek
växa upp till honom som är huvudet,

1. De vanligaste hebreiska orden för
att beteckna fullkomlighet och ostrafflighet är täm och tämim, som egentligen betyder: oskadd, felfri, utan lyte.

Jfr också sälem, (utt. shalem), vars
grundbetydelse är: hel, komplett,
odelad, fullständig. Se: Fred, Frid
osv.
I G.T. är det förhållandet mellan
Gud och Israel i förbundet, som
bestämmes av begreppen täm, tämim
och sälem. Noa, l.Mos.6:9, Job, Job
1:1, och David, l.Kon.9:4, karakteriseras som tämim. Begreppet säger,
att de var personer, som icke hade
något lyte i sitt förhållande till förbundsgemenskapen och troheten mot
förbundsvillkoren (utan att detta
skulle innebära, att de var syndfria
i absolut mening). Abraham uppmanades enligt 1. Mos.17: 1 att vandra
inför Herren och vara tämim (ostrafflig). Även Israel befalldes vara tämim
inför Herren, 5.Mos.18:13; Ps.15:2;
18:24; 119:1. Här är det fråga om
förbundstrohetens felfrihet, den oskadda, odelade troheten och lydnaden
mot Herrens förbundsvillkor och
förbundsvilja, jfr 1.Kon.18:21; 5.Mos.
6:5. Tämim avser alltid förbundstroheten (i vilken bot och frambärande
av försoningsoffer är inbegripna).
Begreppet sälem brukas ständigt
om förhållandet till Gud för att
uttrycka den hela, odelade hängivenheten för förbundsgemenskapen, att
ha sitt hjärta .helt med Herren»,
1.Kon.8:61 (sv. övers. hängivet åt
Herren). Att ha sitt hjärta helt med
Herren förutsätter icke syndfrihet
utan innebär villighet till hel och
full omvändelse vid fall samt hel och
full uppriktighet och trohet i gemenskapen med Herren, Jos.24:14; 1.
Kon.8:46-51. Davids hjärta var helt
med Herren, 14:8, vilket däremot
Salomos och Abiams icke var, 15:3.
Hiskia vandrade inför Herren med
ett helt hjärta, dvs. i full förbundstrohet, 2.Kon.20:3. Sälem framhäver
alltså tanken på det hela hjärtat, den
odelade hängivenheten, det totala
beroendeförhållandet till Herren.
Även här bestämmes allt av att man
står med ett helt, hängivet hjärta i
förbundet med Herren.
Fullkomlighetstanken i G .T. är bestämd av förbundet såsom nådeförbund. Israel förlöses och helgas genom förbundets nåd (.förbundets
blod.), och Herrens nåd och kärlek
mot folket skapar förutsättning för
ett liv i helhjärtad hängivenhet för
förbundsgemenskapen och förbundsviljan. Herren förlossar och frälser
ett syndigt folk, och försoningen
(syndaförlåtelsen) är förbundsgemenskapens ständiga kvalificeringsgrund.
Herren själv skapar förutsättningen
för att Israel skall kunna vandra
ostraffligt och helhjärtat i förbundet.
I judendomen förvandlades fullkomlighetsbegreppet i förhållande till
G.T. Här blev nådeförbundet, där
Herrens frälsande gärning stod i
centrum, till ett lagförbund (rättsreligion), där människans gärning
fick avgörande betydelse. Gud blev
först och främst domaren, inför vilken människan måste kvalificera sig
för att bli frälst (på domens dag).
Människan måste vara tämim för att
bli godkänd i Guds dom. Hon kunde
förtjäna detta godkännande. När det
gällde hoppet om frälsning, trädde
efter hand de etiska kraven i skuggan,
och i stället framträdde de rituella
kraven starkare. Fullkomligheten fick
först och främst den innebörden, att
man skulle skilja sig från allt orent.
Den rituella, kultiska renheten kunde
särskilt vinnas och bevaras genom att
man höll sig avskild från alla hedningar och uppenbara syndare. Så
var det t.ex. inom fariseismen på Jesu
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FULLHET
Se även: Full, överflöd, överfull,
välsignelse, gudom, Kristus, rikedom,
Ande.
Fullhet

Fullhet

Kristi fullhet
Det behagade Gud att låta all
fullhet taga sin boning i honom, Kol.
1:19. I honom bor gudomens hela
fullhet lekamligen, KoI.2:9.
De troende
Har alla fått av Kristi fullhet, Joh.
1:16. Skall bli fullvuxna, intill Kristi
fullhet, Ef.4:13. Skall bli helt uppfyllda av all Guds fullhet, Ef.3:19.
Kristi fullhet
Han var full av: 1) Helig ande,
Luk.4:l. 2) Nåd, Joh.1:14. 3) Sanning, Joh.1:14.
Stefanus var full av, Apg.
l) Tro, 6:5. 2) Helig ande, 6:5;
7:55. 3) Nåd, 6:8. 4) Kraft, 6:8.
Fullhet, Efesierbrevet
1) Församlingens fullhet, 1 :23. 2)
Guds fullhet, 3: 19. 3) Kristi fullhet,
4:13. 4) Andens fullhet, 5:18.
FULLHET

1) mikläl, '7 '7 J ~

fullko~lighet; :a~: kälal, se Fullkomlig 2. Jfr miklol i Hes.23:12, övers.
präktig dräk(
2) kälil, '7 ''7 J
hel, fullkomlig; helhet, fullhet, fullkomlighet. Se: Fullkomlig 1.
3) pLeröma, 11 AIi p w Il o.
fullhet, det som uppfyller något, det
varmed något fylles; av: pleroo, se 4.
Se: Fullborda 18, Fullbordan 10.
4) pler6ö, 11 A np 6w
göra full, fylla; uppfylla. Ko1.2:10
ordagrant: och I ären uppfyllda .i
honom. Se: Fullborda 19, Fullbordan 12, Fullgöra 11.
FULLHET
1 Från Sion, skönhetens f.
2 s.man kallade skönhetens f.
2 Jag är skönhetens f.
ju alla fått
3 Av hs f.hava
3 uppfyllda av all Guds f.
3 fullvuxna, intill K. f.
3 låta all f. taga sin boning
3 i hm bor gudomens hela f.
4 i hm delaktiga av den f.en

vi

Ps. 50:2
Klag.2:15
Hes. 27:3
Joh. 1:16
Ef. 3 :19
4:13
Kol. 1:19
2:9
2:10

FULLKOMLIG

Se även: Rättfärdig, god, fullborda,
fläck, helgelse, härlighet, himmel,
Gud,
härlighetskropp,
gudomlig,
Kristus, lik.
Fullkomlig, fullkomlighet

tid. Fariseerna sökte nå funkomlighet
genom ett intensivt iakttagande av
alla Moselagens och traditionens rituella föreskrifter, Mark.7:1-23. Se:
Fariseer.
I N.T. används flera ord för funkomlig, fullkomlighet. Det viktigaste
ordet är t"leios med dess avledningar.
Det betecknar i profangrekiska efter
sin grundbetydelse en sak eller person, som har nått målet (tt~los) för
sin utveckling, blivit det som saken,
resp. personen efter sin ide, sitt väsen,
skulle vara. Ordet brukas om den
fysiska, intellektuella mognaden hos
en människa. I N.T. används det
särskilt om kristen mognad,. både i
religiös kunskap och etisk omdömesförmåga. Se 4 c. Men det brukas
också om den hela och fulla hängivenheten för Guds gemenskap och vilja,
se 4 b, och om den religiösa kultiska
fullkomligheten, se 4 a.
Verbet teleiolm förekommer särskilt hos Johannes och i Hebreerbrevet. Det betyder: 1) föra något
till sitt slutmål, fullföra, göra färdig,
Joh.19:28, 2) fullända, fullkomliggöra - om gudsgemenskapen, Hebr.
10:1; 9:9, om kärleken, l.Joh.2:5;
4:12,17,18. - Teleioun betecknar i
mysteriereligionerna: bli invigd i
mysterierna. Det har här (i passivum)
betydelsen: bli invigd, bli .teIeios».
TeIeios är här den som blir ägare
av mysteriets gn6sis (kunskap). På
flera ställen i Hebreerbrevet, där det
talas om att Jesus fullkomnas, är det
invigningstanken, som ligger i verbet,
Hebr.2: 10; 5:9; 7:28. (Naturligtvis
rör det sig här om en helt annan saklig innebörd än i mysteriereligionerna.)
Hol6kleros (av holos, hel, intakt,
oskadd, och kleros, lott, del), Jak.
1:4; l.Tess.5:23, samt subst. holokler/a, Apg.3:16, betecknar en person
eoller sak, som har bevarat det som
ursprungligen tilldelats den, intakt.
Orden kan gälla det lekamliga, där
intet saknas, där ant är som det skall
vara (oskadat, intakt). Sedan har
detta överförts på det själsliga området, jfr Jak.1:4 (övers. »utan fel»).
Här är det tal om en kvantitativ
fullkomlighet, där intet fattas av det
som bör finnas hos en kristen.
Verbet pUro/m används på enstaka
ställen i betydelsen: föra något ofullkomligt till fulländning, till fullbordan. Så talar Johannes om glädjen, som
skall bliva fullkomlig, Joh.3:29; 15:
11; 16:24; 17:13; l.Joh.1:4; 2.Joh.
v.12. Vanligen brukas verbet om
Skriftens fullbordan, särskilt i Matteusevangeliet. Se: Fullbordan. Ordet
brukas även i Upp.3:2: »Jag har icke
funnit dina gärningar vara fullkomliga inför min Gud».
För att beteckna fullkomlighet brukas också följande ord: amemptos,
otadlig, oklanderlig, Hebr.8:7; l.Tess.
3:13; Luk.1:6; FiI.2:15; amömos,
otadlig, felfri, utan lyte, om Kristus
som offerlamm, l.Pet.l:19; Hebr.9:
14, om de troende (församlingen),
Ef.1:4; 5:27; Kol.l:22; FiI.2:15; Jud.
v.24; Upp.14:5. Former av verbet
katarnzein, ego sätta i stånd, utfylla
brister, förekommer i 2.Kor.13:9,11.
I Ef.4:12 brukas motsvarande subst.
katartism6s, iståndsättande, utrustande (»göra de heliga skickliga»).
Bakom hela detta nytestamentliga
begrepps material står icke en lära
om religiös-etisk perfektionism (syndfrihetslära), utan i motsats till gnostiska och grekisk-idealistiska perfektionistiska ideer skall materialet förstås gammaltestamentligt som uttryck
för den hela och fulla förbundstroheten (se ovan).
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Fullkomlig-Fullkomna
2. Gud framställs i Skriften som det
absolut fullkomliga väsendet, som i
sig rymmer alla etiska egenskaper i
deras fullhet. Ingen kan fatta den
Allsmäktiges fullkomlighet. Hans person rymmer allt som tillhör ett fullkomligt, gudomligt väsen och behöver ej kompletteras i något avseende, Job 11:7,8. Alla hans egenskaper och attribut är av sådan art, att
utveckling är otänkbar, Jes.40:13-26.
Guds fullkomlighet kommer först
och främst till uttryck i hans gärningar, 5.Mos.32:4. Hans väg är
ostrafflig, 2.Sam.22:31, hans lag är
utan brist, Ps. 19:8, hans gåvor är
fullkomliga, Jak.l:17, och först och
sist är hans visdom fullkomlig, sådan
den uppenbarats i frälsningshistorien,
Rom.ll:33-36.
3. Jesus Kristus besitter även absolut fullkomlighet, ej endast såsom
Guds Son utan även som människa
och som Frälsare. Han är den ende
i mänsklighetens historia, som har
förverkligat Guds vilja med människolivet; han är syndfri, Joh.8:46;
I.Pet.2:22; I.Joh.3:5, och han är den
stora trosförebilden (så bör Hebr.
12:2 tolkas). Se: Förebild. - I detta
sammanhang kan även nämnas Hebreerbrevets tal om Kristi teleiOsis,
fullkomlighet eller fullkomnande.
Verbet teleioun används i detta brev
på flera ställen om Kristus, Hebr.
2:10; 5:9; 7:28. Här avses inte Kristi
mognad som personlighet enligt etiskidealistisk uppfattning (den fullt utvecklade personligheten), utan den
fulla invigningen, kvalificeringen som
frälsningshövding, 2:10, som överstepräst, 5:10; 7:28. Till denna invigning
hörde, att han måste lära lydnad
mot Guds vilja, 5:8, att han måste
vara felfri, 7:26-28. Han invigdes
genom lidande, 2:10. Fullkomlig i
denna betydelse (= invigd) blev Kristus först genom sin död, uppståndelse
och himmelsfärd. Därmed kunde han
få ett evigt prästadöme i den himmelska helgedomen. Kristi fullkomnande, sådant det ter sig i Hebreerbrevet, är närmast ett kultiskt begrepp, termen för invigning till
prästerlig tjänst, 8:1 ff. Hans oskyldiga ställföreträdande död för släktets skull, hans uppståndelse, hans
himmelsfärd, hans upphöjelse vid
Faderns högra sida, gör honom till
den fullkomlige Försonaren, 2:9-10,
Förebedjaren, 7:25; 4:14-16; Frälsaren, 2:14-15; 5:9-10.
4. De troendes fullkomlighet omtalas
i N.T. sett från olika aspekter:
a. Det talas om kultisk fullkomlighet,
dvs. slutgiltig rening genom Kristi
fullkomliga (eskatologiska) offer särskilt i Hebreerbrevet. .Ty med
ett enda offer har han för beständigt
fullkomnat dem som bliva helgade.,
10:14. I det levitiska prästadömets
offer fanns ingen • fullkomning.
(teleiösis) att få, 7:11,19; 9:9; 10:1.
För att den troende skall nå det
slutgiltiga målet (telos) för Guds
frälsningsplan: att bli förd ända fram
till Gud, måste det ske en helgelse
(i Hebr.l0:14; 2:11; 9:13; 10:29; 13:
12
rening, avtvående av syndaskuld), som gör verkligt ren (= fri
från syndaskulden). Fullkomlig (teleios) i detta sammanhang är alltså
den som har del i den eskatologiska
syndaförlåtelsen.
b. Vidare talas det om etisk fullkomlighet i gammaltestamentlig mening:
att ha sitt hjärta helt med Gud (i
förbundsgemenskapen) och vandra
ostraffligt inför honom (i hans förbundsvilja). Denna fullkomlighet be-

skrives i Matteusevangeliet. Fullkomlig är den som är hel, hängiven, i
Jesu Kristi efterföljelse, hel i hängivenheten för Guds vilja, Matt.19:21
odelad, full(fullkomlig, teleios
ständig i hängivenhet för Guds förbundsvija, hebr. sälem); likaså 5:48:
• Varen alltså I fullkomliga såsom
eder himmelske Fader är fullkomlig •.
Lika litet som någon annan fullkomlighetsutsaga i Skriften, skall detta
ord förstås i grekisk-platonsk mening (= i överensstämmelse med det
etiska idealet, här: Gud i hans fullkomliga etiska personlighet), men
däremot utifrån gammaltestamentlig
tankegång. Gud är visserligen förebilden (jfr v.45), men inte i sig själv,
i sitt väsen (som i grekisk tankegång),
utan i sitt handlingssätt mot oss (i
uppenbarelseshistorien). Gud är hel
i sin kärlek (v.45), vilken omfattar
alla, även onda och orättfärdiga.
Samma hela, alla människor omslutande handlingssätt, skall känneteckna Jesu lärjungar. Jfr KoI.3:12-14;
Uoh.2:5; 4:12.
Under denna synpunkt är fullkomligheten hos de troende i växande.
Den skall emellertid realiseras i detta
liv, innan Kristus kommer. Paulus
nämner detta på flera ställen.• Men
fridens Gud själv helge eder till hela
eder varelse, så att hela eder ande och
eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres,
Jesu Kristi, tillkommelse., I.Tess.
5:23. (Här brukas hol6kleros och
åmemptos.) Jfr 3:13: .ostraffliga i
helighet.. Målet är inte heller i N.T.
perfektionism eller syndfrihet (= ett
tillstånd som motsvarar Guds etiska
personlighet; det förutsättes alltid, att
köttet, den syndiga naturen, bor i
de troende), utan det är liksom i G.T.
den • hela. (helhjärtade) förbundstroheten, den ostraffliga vandeln.
Denna har sin grund i dopförbundet,
som förpliktar den troende att • vandra i Anden. och .korsfästa köttet
med dess lustar och begärelser.,
Rom.6:1-8,14. Jfr FiI.2:15; I.Tess.
2:10; KoI.4:12; Jak.l:4. Se även art.
Helgelse.
c. Vidare talas det om de troende
som fullkomliga såsom ett uttryck
för deras mognad som kristna. Fullkomligheten har då särskilt relation
till deras mogna insikt (gn6sis) om
Kristus-hemligheten och Guds vilja.
Detta kommer särskilt klart fram hos
Paulus, I.Kor.2:6; 14:20; Ef.4:11-16;
2.Tim.3:17; KoI.4:12; 2.Kor.13:9,11.
Jfr Hebr.5:14. Den som är fullkomlig
i denna betydelse, är .andlig. (pneumatik6s), klart upplyst och lärd av
Guds Ande, han är icke längre • barn
i Kristus. och bestämd av »köttslig.
tanke och köttsligt sinne, I.Kor.3:1,2,
jfr Hebr.5:12-14. Den som sålunda
är fullkomlig = mogen, kan bedöma
allt i frågor som gäller lära och liv,
I.Kor.2:15, han är icke omyndig och
låter sig icke drivas omkring av vart
vindkast i läran, Ef.4: 14.
5. Den slutliga, eskatologiska fullkomligheten tillhör evighetslivet. Denna insikt är särskilt starkt uttryckt i
Fil.3:12 ff. Här polemiserar Paulus
mot en • gnostisk. villfarelse, som
synes hota några i församlingen, nämligen den förvända uppfattningen, att
de redan blivit fulländade i kunskapen om Kristi verklighet och därmed
nått målet för sin kristna utveckling.
(Teleios var i mysteriereligionerna
teknisk term för att vara invigd i
mysterierna, se ovan.) Paulus lär, att
den fulla insikten om Kristus (v.8,10)
är identisk med att bli danad till full
likhet med honom, vilket också inne-
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fattar uppståndelsen från de döda
(v. 11). Äktheten hos dem som är
.fullkomliga. (v.15 - Paulus använder
här det gnostiska programordet), visar
sig just däri att de vet med sig själva,
att de ännu inte har vunnit fullkomligheten i dess slutgiltiga betydelse
(v.12). Om sig själv säger Paulus, att
han är som en löpare på stadion, en
idrottsman som ännu bara är mitt i
loppet (v.14). Målet för en kristens
fulla insikt om Kristus-verkligheten
är att bli honom lik vid parusin, Jesu
tillkommelse (v.2~21). Se: Tillkommelse. Att lära känna Kristus är för
Paulus inte en intellektuell akt, utan
en kunskap, som realiseras i en
allt djupare persongemenskap med
Herren.
Inte ens de rättfärdiga, som har
gått över gränsen, har till fullo upplevt denna fullkomlighet. De är andar, som ännu saknar sin uppståndelseskropp, men de är å andra sidan
.fullkomnade andar., som har förverkligat avsikten med sin jordiska
existens och nu njuter gemenskapen
med sin Frälsare, Hebr.12:23, jfr
Fil.l:23. Först vid Herrens tillkommelse upplever de, tillsammans med
gamla förbundets troende, Hebr.11:
39-40, och alla Guds barn, som ännu
lever på jorden, den eviga fullkomligheten, Upp.21:1-7 . •Styckverket.
har upphört, och fullkomligheten är
uppnådd, I.Kor.13:9-12.
Fullkomlig, fullkomlighet

Den troende
Är fullkomlig i Kristus, FiI.3:15,
jfr Hebr.IO:14; I.Kor.2:6 (grt.). Skall
ha Guds fullkomlighet som sin förebild, Matt.5 :48. Förmanas till fullkomlighet, 2.Kor.13:11, jfr I.Mos.
17:1; 5.Mos.18:13. Erkänner att han
i sig själv inte är fullkomlig, Fi1.3: 12,
jfr J ob 9:20. Far efter fullkomlighet,
FiI.3:12, jfr Ords.4:18. Skall uppnå
fullkomlighet, Rom.8:29; l.Joh.3:2.
Till fullkomligheten hör
Att förneka sig själv, Matt.19:21.
Att vara felfri i tal, Jak.3:2. Att vara
utan brist i något stycke, Jak.l:4.
Guds ord är
Frihetens fullkomliga lag, Jak.I:25.
Bestämt att leda till fullkomlighet, 2.
Tim.3:17.
Kärleken är
Fullkomlighetens sammanhållande
band, KoI.3:14.
Fullkomlig, Jak.l
l) En fullkomlig kristen, v.4. 2)
En fullkomlig gärning, v.4. 3) En
fullkomlig skänk, v.l7. 4) En fullkomlig lag, v.25.
Kristus efterlämnade, I.Pet.2.
1) En fullkomlig förebild, v.21. 2)
Ett fullkomligt frälsningsverk, v.24.
3) En fullkomlig läkedom, v.24. 4)
En fullkomlig tillsyn, v .25.

mål; ändamål. Jak.l:4 ordagrant: må
ståndaktigheten hava en fullkomlig
gärning.
6) pler6ö, 7T A n p 6 w
göra full, fylla; uppfylla, fullborda; i
Fi1.2:2 övers. göra fullkomlig; på
övriga ställen perf. part. pass. uppfylld, fullbordad; övers. fullkomlig;
av: ph!res, full. Se: Fullborda 19,
Fullbordan 12, Fullgöra 11.
7) telei6ö, ,E A E l 6w
föra (något) till sitt mål (ändamål),
fullföra, fullborda; i Hebr.7:19 övers.
åstadkomma något fullkomligt; i Fil.
3:12 pass. övers. bliva fullkomlig. I
Joh.17:23 är perf. part. pass. plur.
övers. fullkomligt förenade. Ordet
kommer av: teleios, se 5. Se: Fullborda 25.
8) telei6tes,
A E l 6 , n r;
fulländning, fullkomlighet; av: teleios,
se 5. Se: Fullkomna 6.

,e:

FULLKOMLIG
1 ty den var f.
Hes. 16:14
2 gjorde f. i skönhet
27:4
2 de gjorde (Tyrus') skönhet f.
27:11
1 Du var •• f. i skönhet
28:12
5 Varen alltså l f.a
Matt. 5:48
5 ss. eder himmelske Fader är f.
5:48
5 Vill du vara f., så gå bort
19:21
6 eder glädje skall bliva f.
Joh. 15:11
6 att eder glädje skall bliva f.
16:24
6 hava min glädje f. i sig
17 :13
17:23
7 de skola vara f.t förenade
5 välbehagligt och f.t
Rom. 12:2
5 det kommer, s.är f.t
1.Kor.13:10
6 gören då min glädje f.
Fil. 2:2
7 Icke s •• jag redan blivit f.
3:12
5 Må därför vi alla s. äro f.a
3:15
5 ställa fram var mska ss. f. Kol. 1:28
5 l skolen•• vara f.a
4:12
7 lagen icke kunde •• ngt f.t
Hebr. 7:19
5 större och f.are tabernakel
9:11
6 att vår glädje skall bliva f. 1.Joh. 1:4
5 f. kärlek driver ut räddhågan
4:18
6 att vår glädje skall bliva f. 2. Joh. v.12
5 så att l ären f.a
Jak. 1:4
5 idel f.a skänker komma ned
1 :17
1:25
5 den s. skådar in i den f.a lagen

5 så är denne enf.man

3:2

6 icke funnit dina gärningar f.a UPP. 3:2
FULLKOMLIGHET

3
4
8
5

fatta den Allsmäktiges f.
Job 11:7
all annan f •• sett en ände
Ps. 119:96
f.ens sammanhållande band Kol. 3:14
med sig' f. i gärning
Jak. 1:4

FULLKOMNA

l) te/ei6ö, ,E A E l 6 w
föra (något) till sitt mål (ändamål),
fullföra, fullborda. Se: Fullborda 25,
Fullkomlig 7.
2) katdrtisis, K a, il p , l Cl1 ~
iståndsättande; fullbordande, fullkomnande; av: katartizö, se 3. 2.Kor.13:9
ordagrant: q,ch detta bedja vi [om],
edert fullkomnande.
3) katartlZö, K a, ap, 1 r; w
sätta i stånd; göra färdig, fullborda,
fullkomna; i 2.Kor.13:1l pass., övers.
låta fullkomna sig. Se: Avhjälpa 2,
Fast 60, Fullborda 28.
4) teMa, ,E A € w

FULLKOMLIG

1) kälil, ';> , ';> ::l

hel, fullständig: fullkomlig; av: kälal,
se 2. Se: Fullhet 2.
2) kälal, ';>] ~
göra hel, fullständig el. fullkomlig.
Jfr Fullborda 6.
3) ta~li!, n' '? ;J lJ
fullbordan, fullkomlighet; ände, slut;
av: kälä, vara fullbordad el. färdig.
4) tiklä, n ';> J l'\
något saml;t :el: helt; fullbordan, fullkomlighet; av: kälä, se 3.
5) telelos, ,€ A E l o ~
som har nått sitt mål el. sitt ändamål; fullkomlig; av: bilos, ände, slut;
1551

fullända, avsluta, fullborda; av: telos,
ände, slut; mål; ändamål. En del
handskrifter har i 2.Kor.12:9 teleioo,
se 1. Se: Fullborda 23, Fullbordan 13,
Fullgöra 8.
5) teleiötes, , E A E l
fi ~
fulländare, fullkomnare; av: teleios,
se Fullkomlig 5. Ordet förekommer
endast i Hebr.12:2, där det står tillsammans med archeg6s, som förutom
»anförare», .hövding. kan betyda
.upphovsman.,
»begynnare.; jfr
Furste 21.

w,

6) telei6tes"

E AE l

6, n~

fulländning, fullkomlighet. Se: Fullkomlig 8.
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Fullkomna-Funte
l w er t <;
fulländande, fullbordande, fullkomning; av: teleioo, se l. Se: Fullborda 22.
7) telefösis, T E: A E:

FULLKOMNA
2. Kor. 12:9
4 kraften f.s i svaghet
2 att I mån alltmer f.s
13:9
3 låten f. eder
13:11
1 gm lidanden f.deras frälsn.Hebr. 2:10
1 när (K.) hade blivit f.d
5:9
l s.är f.d till evig tid
7:28
l offer, vilka dock icke kunna f.
9:9
l kan den aldrig gm offer •• f.dem 10:1
l han för beständigt f.t dem
10:14
l icke oss förutan bliva f.de
11:40
l till f.de rättfärdigas andar
12:23
3 (Gud) f.e eder i allt vad gott är
13 :21
,3 (Gud) skall f •• eder
l. Pet. 5:10
l i hm är Guds kärlek f.d
l. Joh. 2:5
l hans kärlek är f.d i oss
4:12
l är kärleken f.d hos oss
4:17
l s.rädes är icke f.d i kärleken
4:18
1 av gärningarna blev tron f.d Jak. 2:22
FULLKOMNARE
Hebr.12:2

5 J., trons hövding och f.

FULLKOMNING
6 mot det s.hör till f.en
Hebr. 6:1
7:11
7 vore det så att f.kunde vinnas
FULLMAKT

€ S O U er f (Y.

l) exousfa,

rätt, rättighet, frihet (att handla och
verka); fullmakt. Se: Frihet 7.
FULLMAKT
Apg. 9:14
1 f. ifrån översteprästerna
26:10
1 av översteprästerna fått f.
l med f. från översteprästerna
26:12
FULLMOGEN

synds borttagande gtva f. frukt Jes.27:9
Visdom •• bland f.na
l. Kor. 2:6
varen f.na till förståndet
14:20
stadiga maten tillhör de f.na Hebr. 5:14
när synden har blivit f.
Jak. 1:15
deras druvor äro f.na
Upp. 14:18
FULLMÅLlG

f.t och riktigt efa-mått

5. Mos. 25:15

FULLMÅNE

Stöten i basun vid f.n

Ps. 81:4

FULLMÅNSTID
först vid f.en kommer han

Ords. 7:20

FULLSATT

ditt bord skulle bliva f.
Job 36:16
lötarna f.a med ögon
Hes. 1:18
väsenden voro f.a med ögon Upp. 4:6
runt omkring voro de f.a med ögon 4:8
FULLSKRIVEN

var f.en innan och utan

Hes. 2:10

FULLSTÄNDIG

Då Mose hade f.t tecknat

5. Mos.31:24

FULLTALIG

hedningarna i f.skara kommit Rom. 11:25
till dess skaran blivit f.
Upp. 6:11

FULLÄNDA

l) [kelall,

'I ~n

aram. shaf. fullgöra, göra färdig, avsluta. Se: Fullborda 6.
FULLÄNDA
en stor kon. hade byggt och f.t Esr. 5:11
FULLÄRD

(J.:) när någon bliver f.

Luk. 6:40

FUNDER

-funder

tankefunder 2.Kor.1O:5
FUNDER

l) mezimmä, n~u?
tanke; plan, beslut; underfundig plan,
ränker; av: zämam, se Beslut 4, Besluta 2. Jfr Ords.1:4; 3:21, övers.
eftertänksamhet; Jer.23:20; 51:ll
tankar; Ps.21:12 ränker. Se: Besluta 10.
2) bisSä~on,

1 i)~ I}

tanke, plan; något man tänker ut;
ränker; av: l;1äSal>, se Anslag 2, Besluta 15. Jfr 2.Krön.26:15, där ordet
har en mer konkret betydelse, övers.
krigsredskap.
FUNDER
1 f. med vilka I viljen nedslå
Job 21:27
2 tänka de ut mångahanda f. Fred. 7:30
FURSTE

-furste

andefurste Rom.S:3S
fridsfurste Jes.9:6
landsfurste Matt.14:1; Luk.3:1
lydfurste Jos.13:21
Sodomsfurste Jes.1:10
stamfurste l.Mos.36: 15
FURSTE

l) 'al/up, ~ 1 ';>l~
stamöverhuvud -(sär~kilt bland edomiterna); trol. av: 'äläp, tusen (i så
fall betyder ordet egentligen: ledare
för tusen, kiliark). Andra härleder
ordet från verbet 'älap, lära (i så fall
skulle ordets grundinnebörd vara: en
som är lärd eller kunnig och som
därför kan undervisa och leda andra).
2) mäsal, 'I 10 ~
härska, behä;ka; här part. som härskar. Jfr l.Mos.3:16; l.Krön.29:12,
övers. råda; Sak.6:13 regera.
3) näzir, l ' l j
en som är a~skild el. vigd; därav betydelsen: furste; av: näzar, avskilja,
viga, se Avhålla 2. Ordet är vanl.
övers. nasir, t.ex. Dom.13:5; Am.
2: 11. Jfr m!zär, vigning; krona.

4) sar, l°to

FULLTALIGHET

befälhavare, ledare, uppsyningsman.
Jfr 15. Se: Anförare 9.

Rom.ll:12 omnämnes judarnas
»fulltalighet» (pH:röma). Denna ställs
som kontrast till deras fåtalighet. Om
ett fåtal omvända judar bragte en
rikedom till hedningarna, huru mycket mer skall då inte ett fulltaligt (el.
fullständigt) Guds folk bringa. Rom.
II :25 talar om »hedningarna i fulltalig skara., hedningarnas fullhet.
Detta betyder inte alla hedningar,
utan en fulltalig skara av hedningar,
som låter sig frälsas under den tid
evangelium förkunnas.

5) rozen, 1 fl
grundbet. en som är tung; därav: en
som är viktig el. betydelsefull, vördnadsvärd, mäktig. Jfr Il.
6) nädib. ) , l j
villig, -;n som ;ör el. ger något frivilligt; givmild, generös, ädel; av:
nädab, se Frivillig 2. I Ords.19:6 kan
nädib ses som en parallell till 'is
mattän, gåvans man, övers. den givmilde. Jfr l.Krön.2S:21, övers. villigt folk; Jes.32:5 ädling.

FULLTALIGHET
skall icke deras f. så bliva

7) nägiq, l ' ~ ~
en som är upphöjd; en som har auktoritet att kungöra el. meddela något;
hövding, ledare; av: [näga~l, grundbet. vara hög el. upphöjd; vara synlig el. uppenbar; hif. göra synlig,
4Ppenbara; kungöra, meddela, se
t.ex. 5.Mos.17:10, övers. förkunna;
jfr Bud 11, Budskap 2.

I

Rom. 11:12

FULLTECKNA

vilddjur, f.t med hädiska namn Up1%17:3

o

9) mimsäl, 'I ~ 9r,l
makt, herradöme; här: en som har
makt, härskare; av: mäsal, se 2. Jfr
Dan.ll:3, övers. makt.
10) Ifiqin, l ' ~ G
domare; anförare; furste. Se: Anförare 4.
11) räzon, 1 i Il
här trol. = rozen: se 5. Vanligen betyder räzon: avtagande, förminskning; magerhet; tärande sjukdom (se
t.ex. Ps.106:1S); olycka, elände, fattigdom; av: räzä, avtaga, bli mager.
Övers. »furste. i Ords.14:2S hänger
samman med att det hebreiska ordet
här står som en parallell till mälä~,
konung, tidigare i samma vers. Jfr
Ps.2:2 (malke-'äräs, jordens konungar; roznim,- plur.· av rozen, övers.
furstar).
12) sopet, ~ ~l1O
en som dömer el. skipar rätt; domare;
furste; part. av säpat, döma, skipa
rätt. Se: Domare l.
13) särak, 'Il D
ararn., t~ol. iå~eord från pers., hövding, ledare.
14) näsik, 'I 'D j
utgjutande; något som utgjutes; här:
en som är smord (begjuten och invigd
med olja), furste; av: näsak, utgjuta.
Se: Drickoffer 3.
15) särar, l ito
härska, reger~; här hif. låta härska;
övers. tillsätta furstar. Jfr kal i Est.
l :22, övers. vara herre; hithp. i 4.
Mos.16:13, övers. upphäva sig till
herre. Jfr 4.
16) minnezär, l ! ~ r,l
trol. = näzir, se 3. Ordet förekommer
endast i Nah.3:17 och har varit föremål för en mängd olika tolkningar;
det har bl.a. sammanställts med ett
assyriskt ord, som betyder: vakt; befälhavare.
17) hegemon, ~ y E: ].l Iii v
anförare, ledare, härskare; av: hegeomai, se IS. Jfr övers. landshövding,
t.ex. Matt. 10: l S; l.Pet.2:14.
IS) hegoumenos, Ay o 15].l E: V o ~
anförare, ledare, furste; part. av
hegeomai, anföra, leda. Jfr Apg.7:10,
övers. herre; Hebr.13:7 lärare.
19) archön, p X wv
den förste el. främste; ledare, furste;
part. av archö, se 20. Jfr 22.
20) archö, &'p Xw
vara först el. främst; i Mark. l 0:42
hoi doko(mtes archein ton ethnon,
övers. de som räknas för folkens
furstar. Jfr Rom.1S:12, övers. råda.
Jfr 22.
21) archeg6s, &p Xn y 6 <;
anförare, ledare, furste; upphovsman,
begynnare; av: arch~, se 22, och
agö, föra, leda. Ordet är på övriga
ställen övers. hövding, t.ex. Hebr.
12:2; jfr Fullkomna 5.
22) arche,
Xii
begynnelse, ursprung; det som är i
början, i spetsen, i toppen, i ledningen, det främsta i tid, rum, makt eller
rang; därav betydelsen: furste (om
andevärldens furstar, jfr Andevärld).
Se: Andefurste l, Begynnelse 7.

tt

ap

Se även: Fullborda, fullgod, fullkomna, färdig, redo.

S) näsi', X 'tf' ~
en som är upphöjd, hövding, ledare;
av: näsä', lyfta upp; upphöja.

(allmänt)
1 Elifas söner .. f.n Teman 1. Mos.36:15
l f.n Oman, f.n Sefo, f.n Konas
36:15
1 f.n Kora,f.n Gaetam,f.n Amalek 36:16
1 f.ar s.härstammade från Elifas 36:16
1 Esaus sons söner:f.n Nahat
l f.n Sera,f.n Samma,I.n Missa
36:17
1 f.n Jeus f.n Jaelam, f.n Kora
36:18
l de f.ar s. härstammade från
36:18
l f.n Lotan, f.n Sobal, f.n Sibeon 36:29
1 f.n Dison, f.n Eser, f.n Disan
36:30
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FULLVUXEN

min son Sela bliver f.
1. Mos. 38:11
såg, att fastän Sela var f.
38:14
till dess att de hade blivit f.na Rut 1:13
f.na, intill K. fullhet
Ef. 4:13

FULLÄNDA

FURST~

J

stamfurstar i Seirs land, var f. 36:30
f.n Timna, f.n Alva, f.n Jetet
36:40
f.n Oholibama,f.n Ela,f.n Pinon 36:41
f.n Kenas,f.n Teman,f.n Mibsar 36:42
l f.n Magdiel, f.n Iram
36:43
2 en f. över hela Egyptens land
45:8
2 en f. över hela Egyptens land
45:26
3 s. är en f. bland sina bröder
49:26
l förskräcktes Edoms f.ar 2. Mos. 15:15
4 brunnen s. f.ar grävde 4. Mos. 21:18
22:8
4 stannade Moabs f.ar kvar
4 sade han alltså till Balaks f.ar 22:13
22:14
4 Då stodo Moabs f.ar upp
22:15
4 Balak sände åstad f.ar
4 (Bileam) följde med Moabs f.ar 22:21
4 följde Bileam m·ed Balaks f.ar 22:35
4 sände till Bileam och de f.ar
22:40
4 med alla Moabs f.ar
23:6
4 Moabs f.ar stodo där med hm
23 :17
3 f.ns bland bröder
5. Mos.33:16
5 lyssnen I f.ar
Dom. 5:3
5:15
4 F .arna •• slöto sig till Debora
6 låta dem sitta bredvid f.ar 1.Sam. 2:8
10:1
7 H. har smort dig till f.
13:14
7 hm har H. förordnat till f.
4 filistl\ernas f.ar drogo i fält
18:30
4 sade filistl\ernas f.ar: Vad hava 29:3
4 Akis svarade filisteernas f.ar
29:3
4 blevo filisteernas f.ar förtörn. 29:4
4 och filisteernas f.ar sade
29:4
4 filisteernas f.ar säga
29:9
7 H. s. förordnat mig till f. 2. Sam. 6:21
7 bliva en f. över mitt folk Israel
7:8
10:3
4 sade Ammons barns f.ar
8 låta (Salomo) förbliva f. 1. Kon. 11:34
7 säg till Hiskia, f.n över 2. Kon. 20:5
1 Edorns stamfurstar : f.n Timna,
l f.n Alja, f.n Jetet
l. Krön. 1:51
l f.n Oholibama, f.n Ela, f.n Pinon 1:52
1 f.n Kenas,f.n Teman,f.n Mibsar 1:53
1 f.n Magdiei
1 :53
7 f. blev en av (Juda) avkomlingar
5:2
9:11
7 son till Ahitub, f.n i Guds hus
9:20
7 Pinehas hade förut varit f.
12:27
7 Jojada, f.n inom Arons släkt
7 David rådförde sig med f.arna 13:1
4 sade Ammons barns f.ar
19:3
4 helgedomens f.ar och Guds f.ar 24:5
4 i närvaro av f.arna
24:6
26:6
9 blevo f.ar inom sin familj
27:4
7 där var ock f.n Miklot
7 f.för rubeniterna var Elieser
27:16
7 smorde (Salomo) till en H. f.
29:22
7 Abia till huvud och f.
2. Krön. 11:22
4 f.arna buro fram penningar
24:10
4 (arameerna) utrotade folkets f.ar24:23
7 Asarja, f.n i Guds hus
31:13
7 en ängel, s. förgjorde f.arna
32:21
4 fr ån Babels f .ar de sändebud
32:31
7 Sakarja och Jehiel, f.arna i
35:8
4 trädde några av f.arna fram Esr. 9:1
9:2
4 f.arna hava varit de första
4 i enlighet med f.arnas beslut
10:8
4 Må därför våra f.ar stå redo
10:14
4 vedermöda träffat våra f.ar Neh. 9:32
4 f.ar hava icke gjort efter din lag 9:34
9:38
4 på skrivelsen våra f.ars namn
4 folkets f.ar bodde i Jerusalem 11:1
7 Seraja •• f.n i Guds hus
11:11
4 gästabud för alla sina f.ar Est. 1:3
1:3
4 f.arna i hövdingdömena voro
1:11
4 låta f.arna se hennes skönhet
1:14
4 de 7 f.ar i Persien och Medien
4 Memukan svarade inför f.arna
1:16
4 Icke mot kon. utan mot alla f.ar 1:16
4 detta inför alla konungens f.ar
1:18
1:21
4 tal behagade kon. och f.arna
4 gästabud för alla sina f.ar
2:18
4 främsta platsen bland alla de f.ar3:1
4 f.arna över de särskilda folken 3:12
4 upphöjt hm över de andra f.arna 5:11
4 en av konungens förnämsta f.ar 6:9
8:9
4 skrivelse utfärdades till f.arna
4 alla f.arna understödde judarna 9:3
4 vid sidan av f.ar s.voro rika Job. 3:15
6 Han utgjuter förakt över f.ar
12:21
29:10
7 f.arnas röst ljöd då dämpad
7 lik en f. skulle jag då träda
31:37
6 Får man säga till en f.
34:18
5 Larna rådslå med varandra Ps. 2:2
4 sätta till f.ar överallt i landet
45:17
4 där går skaran av Juda f.ar
68:28
4 Sebulons f.ar, Naftalis f.ar
68:28
7 (H.) stäcker f.arnas övermod
76:13
82:7
4 likaväl s. var f. faller
83:12
6 Låt det gå deras f.ar ss.Seba
4 (Josef) skulle binda hans f.ar
105:22
6 (H.) s. utgjuter förakt över f.ar 107:40
6 sätta (den fattige) bredvid f.ar,
6 bredvid sitt folks f.ar
113:8
6 än att för lita sig på f.ar
118:9
4 f.ar lägga råd mot mig
119:23
4 F .ar förfölja mig utan sak
119:161
6 Förliten eder icke på f.ar
146:3
4 I f.ar och alla domare
148:11
10 (myran) har ingen f.
Ords. 6:7
5 Gm mig stadga f.arna
8:15
1
l
1
1
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Furste-Fyrfotadjur
11 brist på folk är en f.s olycka
14:28
6 lögnaktiga läppar en f.
17:7
6 Många söka en f.s ynnest
19:6
4 mindre en träl råda över f.ar
19:10
2 När du sitter till bords med f. 23:1
10 Gm tålamod varder en f. bevekt 25:15
28:15
2 ogudaktig f. över fattigt folk
7 Du f. utan förstånd
28:16
2 f. s.aktar på lögnaktigt tal
29:12
2 Många söka en f.B ynnest
29:26
31:4
5 ej f.ar att fråga efter starka
2 Om hOB en f. vrede UPPBtår Pred.l0:4
4 f.ar hålla måltid på morgonen 10:16
4 f.ar hålla måltid i tillbörlig tid 10:17
4 giva dem ynglingar till f.ar JeB. 3:4
4 till doms med(folketB)f.ar
3:14
12 sitta trygg i Davids hydda en f. 16:5
4 Ss. idel dårar stå SoanB f.ar
19:11
4 Soans f.ar hava blivit dårar
19:13
4 Nofs f.ar äro bedragna
19:13
4 stån upp, I f.ar
21:5
10 dina f.ar hava samfällt flytt
22:3
23:8
4 vilkens köpmän voro f.ar
4 om ock (Faraos) f.ar äro i Soan 30:4
4 hs f.ar skola fly ifrån baneret 31:9
4 alla (Edoms) f.ar få en ände
34:12
5 den s. gör f.arna till intet
40:23
4 låta helgedomens f.ar utstå
43:28
4 f.ar skola se det och buga sig
49:7
7 till en f. och hövding för folken 55:4
4 fast stad mot(Juda) f.ar
Jer. 1:18
4 på skam,med sina kon. och f.ar 2:26
4 förbi med f.arnas mod
4:9
4 f .ar på Davids tron få draga in 17 :25
17 :25
4 konungar följda av sina f.ar
4 skall jag göra med hs f.ar
24:8
4 med dess f.ar
25:18
4 Farao •• med hans f.ar
25:19
4 Då sade prästerna till f.arna
26:11
4 Jeremia svarade alla f.arnn
26:12
4 sade f.arna och allt folket
26:16
4 alla f.ar hörde vad (Uria) sade
26:21
29:2
4 jämte Judas och Jerus. f.ar
32:32
4 I. harn med sina f.ar bedrivit
4 hörsammades av alla f.arn..'l
34:10
4 Judas och Jerusalems f.ar
34:19
4 Sidkia, Juda kon., med hs f.ar
34:21
4 kammare hredvid f.arnas
35:4
4 där sutto då alla f.arna
:lG:12
4 och alla de andra f.arna
36:12
4 sände f.arna Jehudi till Baruk 36:14
36:19
4 Dä sade f.arna till Baruk
4 och inför alla f.urna
36:21
4 förde (Jeremia) till f.arna
37:14
4 f.arna förtörnades på Jeremia 37:15
38:4
4 Då sade f.arna till konungen
4 åt babyloniske konungens f.ar
38:17
4 om du icke giver dig åt •• f.ar
38:18
4 till babyloniske konungens f.ar 38:22
4 om f.arna få höra att jag talat 38:25
4 alla f.arna kommo till Jeremia 38:27
4 drogo alla babyloniske kon. f.ar 39:3
4 babyloniske kon. övriga f.ar
39:3
44:17
4 ss. vi och våra •• f.ar gjorde
44:21
4 offereld •• både kon. och Lar
4 bort i fångenskap och hs f.ar
48:7
49:3
4 Malkam .. hs präster och f.ar
49:38
4 förgöra där både kon. och f.ar
4 Svärd komme över dess Lar
50:35
4 göra dess f.ar druckna
51:57
4 (Sions) f.ar likna hjortar Klag. 1:6
2:2
4 (H.) oskärade (Juda) f.ar
4 (Sions) f.ar leva bland hedningar 2:9
3 f .ar mer gl änsande än snö
4:7
4 F .arna blevo upphängda
5:12
4 och Pelatja •• f.ar i folket Hes. 11:1
8 Denna utsaga gäller f.n i Jerus. 12:10
8 f.n skall lyfta upp sin börda
12:12
4 konungen i Babel tog dess f.ar 17:12
4 F .arna äro ss. rovgiriga vargar 22:27
8 Kedars alla f.ar, drevo handel
27 :21
28:2
7 (H.:) säg till f.n i Tyrus
30:13
8 ur Egyptens land •• ingen f.
14 Där ligga Nordlandets f.ar
32:30
8 skall f.n, eftersom han är f.
44:3
45:7
8 f.n skall få ett område
45:8
8 f.ar skola icke mer förtrycka
8 f.n skall det åligga att frambära 45:17
45:22
8 skall f.n offra en tjur
46:2
8 f.n gå in gm portens förhus
8 brännoffret f.n skall frambära 46:4
8 när f.n vill gå in (i helgedomen) 46:8
8 f.n skall gå in tillsammans med 46:10
8 f.n vill offra ett frivilligt offer 46:12
8 Om f.n giver sina söner en gåva 46:16
46:17
8 skall (gåvan) återgå till f.n
4.:18
8 F.n må icke taga av folkets
8 f.n skall få vad s. bliver över
48:21
48:21
8 Dessa områden .. tillhöra f.n
8 mitt emellan f.ens besittningar 48 :22
48:22
8 f.ns besittningar skola ligga
13 över dem satte han 3 f.ar Dan. 6:2
6:3
13 framför de andra f.arna
6:4
13 sökte f .arna och satraperna
13 skyndade f.arna in till konungen 6:6
6:7
13 rikets f.ar hava rådslagit
4 mot härskarornas f. företog han 8:11
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4 mot f.arnas f.skall han sätta
8:25
4 profeterna,B.talade till våra f.ar 9:6
4 H., vi med våra f.ar måste blygas9:8
7 till dess en smord, en f.
9:25
7 staden skall en f.s folk förstöra 9:26
4 F.n för Persiens rike stod mig 10:13
4 Mikael, en av förnämsta f.arna 10:13
4 att strida mot f.n för Persien
10:20
4 kommer f.n för Javan
10:20
4 står bi förutom Mikael, eder f. 10:21
4 mäktig, Bå ock en av hans f.ar 11:5
7 kroBsas, så ock förbundets f.
11 :22
4 Mikael, den Btore f.n
12:1
4 glädje med lögner f.arna
HOB. 7:3
7:5
4 drucko Big f.arna feberBjuka
4 Deras f.ar falla gm svärd
7:16
15 de tillsatte f.ar
8:4
4 Låt mig få konung och f.ar
13:10
4 deBs f.ar skall jag dräpa
Am. 2:3
4 f.n begär gåvor
Mika 7:3
16 dina f.ar SB. gräshoppor
Nah. 3 :17
5 f.ar räkna de för lekverk
Hab.l:10
4 jag skall hemBöka f.arna
Sef. 3:3
18 ty av dig skall utgå en f. Matt. 2:6
19 Det är med onda andarnas f.
9:34
19 Beelsebul, de onda andarnas f. 12:24
19 (J.:) f.arna uppträda ss.herrar 20:25
19 med de onda andarnas f. Mark. 3:22
20 de s. räknas för folkens f.ar
10:42
19 Beelsebul, onda andarnas f. Luk.11 :15
19 nu skall denna världens f. Joh. 12:31
19 denna världens f. kommer
14:30
19 denna världens f. är nu dömd
16:11
21 livets f.dräpten I
Apg. 3:15
19 f.arna samlade sig tillhopa
4:26
22 andevärldens alla f.ar
f. Kor. 15:24
22 över alla andevärldens f.ar Ef. 1:21
19 följden f.n över luftens härsmakt 2:2
22 f.arna i den himmelska världen 3:10
22 kamp mot f.ar och väldigheter
6:12
22 skapades f.ar och väldigheter KoI.l :16
22 huvudet för andevärldens f.ar
2:10
22 avväpnat andevärldens f.ar
2:15
FURSTE (i förbindelse med Israel)
7 till f. över mitt folk Israell.Sam. 9:16
7 förordnar dig till f.över Israel 25:30
4 en f.har fallit i Israel
2.Sam. 3:38
7 (David) en f. över Israel
5:2
7 (David)f.över mitt folk Israel
7:8
7 förordnat vara f.över I. l. Kon. 1:35
7 satt dig till f. över mitt folk I.
14:7
16:2
7 satt dig till f.över mitt folk I.
7 f.över mitt folk Israel l. Krön. 11:2
7 bliva en f. över mitt folk Israel 17:7
22:17
4 bjöd David alla Israels f.ar
4 (David) församlade Israels f.ar 23:2
2. Krön. 6:5
7 en f. över mitt folk I.
4 ödmjukade sig Israels f.ar
12:6
4 dräpte (Joram) några av I. f.ar 21:4
8 klagosång över Israels f.ar Hes .19:1
8 du ogudaktige f. över Israel
21 :25
8 må det vara nog, I Israels f.ar 45:9
45:16
8 till offergärd åt f.n i Israel
4 Israels barn få sitta utan f.Hos. 3:4
10 Hören I f.ar av Israels hus Mika 3:9
2 utgå en s.skall bliva f.i Israel
5:2
FURSTE (i forbindelse med Juda)
7 vara f.över I.och Juda 1. Kon. 1:35
7 Juda utvalde han till f. 1. Krön. 28:4
2. Krön. 12:5
4 kommit till Juda f.ar
7 Sebadja •• f.n för Juda hus
19:11
4 Jehu träffade på de Juda f.ar
22:8
4 Juda f.ar folio ned för konungen 24:17
4 f.arna stodo bakom Juda
Neh. 4:16
4 lät Juda f.ar stiga upp på muren 12:31
12:32
4 följde ena hälften av Juda f.ar
4 där går skaran av Juda f.ar Ps. 68:28
Jer. 8:1
4 Juda kon. och f.ars ben
4 fOrt bort ifrån Jerus. Juda f.ar 24:1
4 Juda städer och med dess f.ar 25:18
26:10
4 Då nu Juda f.ar hörde detta
4 Jekonja jämte Judas f.ar
29:2
32:32
4 Juda barn med sina f.ar
4 Judas och Jerusalems f.ar
34:19
4 Juda konung. med hs f.ar
34:21
4 slakta alla Juda f.ar i Ribla
52:10
8 f.ns besittningar •• Juda
Hes. 48:22
4 Juda f.ar hava blivit
Hos. 5:10
17 är du minst bland Juda f.arMatt. 2:6
FURSTEFOLK
upp på mitt f.s vagnar
FURSTEHÖGHET
änglar s.icke behöllo sin f.
FURSTINNA
i dag skola f .orna åberopa
(H.:) och f.or deras ammor
s. var en f. bland länderna
FURSTLIG
Han hade 700 f.a gemåler
ställa upp 8 f.a herrar
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HY. 6:11

FYGELUS
grek. liten flykting. En kristen från
Mindre Asien, vilken i avgörande
stund vände Paulus ryggen. 2.Tim.
1:15.
FYLLA
-fylla

uppfylla l.Mos.l:28; Luk.21:22
larmuppfylld Jes.22:2
FYLLA
f.de (revbenets) plats
L Mos. 2:21
f.t sin missgärnings mått
15:16
(Hagar) f.de sin lägel med vatten
21 :19
(Rebecka)f.de sin kruka
24:16
kastat igen och f.t med grus
26:15
f. deras säckar med säd
42:25
Fyll männens säckar med säd
44:1
f. hoarna för att vattna
2. Mos. 2:16
Av det s. f.er din lada
22:29
L sina händer med rökelse 3. MOB.16:12
hus ,vilka du icke har fyllt 5.Mos. 6:11
s. voro nya, när vi f.de dem Jos. 9:13
Fyll ditt horn med olja
I.Sam.16:1
F .en 4 krukor med vatten
1. Kon. 18:34
lät f. också graven med vatten
18~15
att f. händerna på allt det folk
20:10
landet f.des med vatten
2. Kon. 3:20
Lde (Josia) med människoben
23:14
f.sin hand med gåvor åt H. I.Krön.29:5
bädd s.man hade f.t med
2. Krön. 16:14
med rysning f .de den alla ben Job 4:14
han f.er din mun med löje
8:21
L upp sitt bröst med östanvind
15:2
I förtid skall hs mått varda f.t
15:32
Bäst ungdomskraften f.er hs ben
20:11
för att hs buk må bliva f.d
20:23
Jag skulle L min mun med bevis
23:4
vilkas buk du Ler med håvor
Ps. 17:14
stirdslust f.er hs hjärta
55:22
Säll är den s. har sitt koger f.t
127:5
ingen skördeman f.er därmed
129:7
skola L våra hus med byte
Ords. 1 :13
skola dina lador f.s med ymnighet
3:10
till att f.deras förrådshus
8:21
innan källor funnos,f.da med vatten 8:24
gm klokhet bliva kamrarna f.da
24:4
skall f.s med tistel och törne Jes. 5:6
likasom havsdjupet är f.t av vattnet 11:9
dess hus skola f.s av uvar
13:21
f. jordkretsens yta med städer
14:21
jag skall f. det med sumpsjöar
14:23
skönaste dalar f.da med vagnar
22:7
dess rund är f.d av eld och ved
30:33
s. f.s av törne och tistel
32:13
du har f.t ditt mått att fordärva
33:1
(Edoms) palats er f.s av törne
34:13
män s. icke L sina dagars mått
65:20
den s. f.t sina dagars mått
Jer. 6:11
vinkärl äro till för att f.s med vin 13 :12
vinkärl till för att f.s med vin
13 :12
f. detta lands alla inbyggare
13 :13
f. husen med döda kroppar
33:5
f.des nu med ihjälslagna män
41:9
din vinningslystnads mått är f.t
51:13
f.t sin buk med mina läckerheter
51:34
f.dina inälvor med den rulle Hes. 3:3
skola icke därmed f.sin buk
7:19
f.en upp förgårdarna med slagna
9:7
fyll den med de bästa märgben
24:4
f.de mskorna med skräck
26:17
Så f.des (Tyrus) med gods
27:25
blev ditt inre f.t med orätt
28 :16
f.dalarna med ditt stora skrov
32:5
överträdarna f.t sitt mått
Dan. 8:23
skola logarna f.s med säd
Joel 2:24
likasom havsdjupet är f.t
Hab. 2:14
dem s. f.sin herres hus
Sef. 1:9
f. detta hus med härlighet
Hagg. 2:8
vinden f.de deras vingar
Sak. 5:9
f.de (svampen) med ättikvin Matt. 27:48
så båten redan begynte f.s
Mark. 4:37
f.de en svamp med ättikvin
15:36
Alla dalar skola f.s
Luk. 3:5
och f.de upp båda båtarna
5:7
deras båt begynte f.s med vatten
8:23
åstundade att få f. sin buk med
15:16
(J.:) F .en krukorna m"d vatten Joh. 2:7
Och de f.de dem ända till bredden
2:7
f.de 12 korgar med stycken
6:13
19:29
Med det vinet f.de de en svamp
rökelsekaret och f.de med eld Upp. 8:5
FYLLERI

levat i f., vilt leverne

1. Pet. 4:3

FYLLEST

Jud. v.6
Est. 1:18
Jes. 49:23
Klag. 1:1
l. Kon. 11:3
Mika 5:5

och välsignelse till f.av H. 5.MoB.33:23
inför ditt ansikte glädje till f. Ps. 16:11
Guds källa har vatten till f.
65:10
han sände dem mat till f.
78:25
(H.) skall giva bröd till L
132:15
brukar åker får bröd till f. Ords. 12:11
ögon öppna, så får du bröd till f.
20:13
s. brukar sin åker får bröd till L 28:19
fåfängliga ting •• fattigdom till f.
28:19
s. bo inför H•• hava mat till f. Jes. 23:18
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Jag gav dem allt till f.
Jer. 5:7
När (I8rael) voro mätta till f. Hos. 13:6
Och I skolen få äta till f.
Joel 2:26
i allo haven allt till f.
2. Kor. 9:8
FYNDORT
sin f.har guldet, B.man renar Job 28:1
FYRA

1.Mos.2:1O; 14:9; 47:24; 2.Mos.22:1; 25:
12,26,34; 26:2,8,32; 27:2,4,16; 28:17; 36:
9,15,36; 37:3,13,20; 38:2,5,19; 39:10; 3.Mos.
11:20,21,23,42; 4.Mos.7:7,8; 5.Mos.3:1I;
22:12; Jos.19:7; 21:18,22,24,29,31,35,39;
Dom.9:34; 11:40; 19:2; 20:47; 1.Sam.
27:7; 2.Sam.21:22; 1.Kon.7:2,19,27,30,32,
34,38; 18:34; 2.Kon.7:3; 1.Krön.3:5; 7:1;
9:24,26; 21:20; 23:10,12; 26:17,18; Neh.
6:4; Job 1:19; 42:16; Ords.30:15,18,21,24,
39; Jes.11:12; 17:6; Jer.I5:3; 36:23; 49:36;
52:21; Hes.1:5,6,8,1O,15,16,17,18; 7:2; 10:9,
10,11,12,14,21; 14:21; 37:9; 40:41,42; 41:5;
42:20; 43:14,15,16,17,20; 45:19; 46:21,22,23;
Dan.1:17; 3:25; 7:2,3,6,17; 8:8,22; 11:4;
Sak.1:18,20; 2:6; 6:1,5; Matt.24:31; Mark.
2:3; 13:27; Joh.4:35; 11:17,39; 19:23; Apg.
10:11; 11:5; 12:4; 21:9,23; 27:29; Upp.
4:6,8; 5:6,8,14; 6:1,6; 7:1,2,11; 9:13,14,15;
14:3; 15:7; 19:4; 20:8.
FYRADUBBEL

lamIOOt skall han ersätta f.t 2.Sam.12:6
så giver jag f.t igen
Luk. 19:8
FYRA HUNDRA
1.Mos.15:13; 23:15,16; 32:6; 33:1; Dom.
21:12; 1.Sam.22:2; 25:13; 30:10,17; 1.Kon.
7:42; 18:19; 22:6; 2.Kon.14:13; 2.Krön.
4:13; 18:5; 25:23; Esr.6:17; Apg.5:36;
7:6.
403: 1.Mos.11:13,15.
410: Esr. 1:10.
420: 1.Kon.9:28.
430: 1.Mos.11:17; 2.Mos.12:40,41;
Gal.3:17.
435: Esr.2:67; Neh.7;69.
450: 1.Kon.18:19,22; 2.Krön.8:18;
Apg.13:20.
454: Esr.2:15.
468: Neh.11:6.
480: 1.Kon.6: 1.
FYRA HUNDRA TUSEN
Dom.20:2,17; 2.Krön.13:3.
470.000: l.Krön.21:5.
FYRA TUSEN
1.Sam.4:2; 1.Krön.23:5; 2.Krön.9:25;
Matt.15:38; 16:10; Mark.8:9,20; Apg.
21:38.
4500: Hes.48:16,30,32,33,34.
4600: 1.Krön.12:26; Jer.52:30.
FYRFALT

Am.
trefalt förbrutit sig, ja, f.
trefalt förbrutit sig, ja, f.
trefalt förbrutit sig, ja, f.
Edom trefalt förbrutit sig, ja, f.
Ammons barn•• förbrutit sig, ja, f.
Moab trefalt förbrutit sig, ja, f.
Juda trefalt förbrutit sig, ja, f.
L har tre:fult förbrutit sig, ja, f.

1:3
1:6
1:9
1:11
1;13
2:1
2:4
2:6

FYRFAT
Fyrfat hörde till de heliga kärlen. De
användes vid rökelseoffer, 3.Mos.16:
12. I Salomos tempel var fyrfaten av
guld, l.Kon.7:50; 2.Krön.4:22.
FYRFAT
skålar, gafflar och f.
2. Mos. 27:3
gjorde altarets tillbehör •• f.en
38:3
och Abihu togo var sitt f.
3. Mos. 10:1
Sedan skall (Aron) taga ett f.
16 :12
skola lägga därpå,. f.en
4. Mos. 4:14
tagen edra f., du Kora
16:6
var och en all eder må taga sitt f. 16:17
bära sitt f. fram inför H. ansikte
16:17
250 f., du själv och Aron var sitt f. 16:17
de togo var och en sitt f.
16:18
han skall taga f.en ut ur branden
16:37
f. ska1l man hamra ut till plåtar
16:38
Mose sade till Aron: Tag ditt f.
16:46
och f.en av fint guld
l. Kon. 7:60
tog bort f.en och offerskål. 2. Kon. 25:15
och Len, av fint guld
2. Krön. 4:22
tog översten •• bort f.en
Jer. 52;19
ss. brinnande f. bland ved
Sak. 12:6
FYRFOTA

L djur s.leva på jorden
Apg. 10:12
fick jag (i duken) se f. djur
Il :6
natur, både f.djurs och fåglars Jak. 3:7
FYRFOTAD
alla slags f.e djur
FYRFOTADJUR
utplåna både mskor och f.

av f.en, efter deras arter
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3. Mos. 11:27
l. Mos. 6:7
6:20

Fyrkant-F4fänglig
Av alla rena f. skall du taga 7 par
7:2
av f.en 8. icke äro rena l par
7:2
av f., både rena och orena
7:8
utplåDade både mskor och f.
7:23
fåglar och f. och alla kräldjur
8:17
alla f., alla kräldjur och alla fåglar 8:19
(Noa) tog av alla rena f.
8 :20
s.l fån äta bland alla f.
3. Mos. 11:2
f. s.hava klövar och s.idissla
11:3
f. s. hava klövar, icke helkluvna
11:26
om ngt f. s.får ätas av eder dör
11:39
Detta är lagen om f.en
11:46
om ngn fäller ett villebråd av r.
17:13
skillnad mellan rena f. och orena 20:25
till styggelse för de f.s skull
20:25
bild av ngt f.på jorden
5. Mos. 4:17
Dessa äro de f. s.l.fån äta
14:4
alla de r. s. hava klövar
14:6
sådana f. fån I äta
14:6
(Salomo) talade ock om f.en 1.Kon. 4:33
f.en hava flytt och äro borta Jer. 9:10
så att både f.och fåglar förgås
12:4
fick jag se bUder av f.
Hes. 8:10
beläten, s. voro avbilder av f. Rom. 1:23
FYRKANT

altaret bildar en f.
2. Mos. 27:1
Det skall vara en liksidig f.
30:2
rökelsealtaret .. en liksidig f.
37:25
brännoffersaltaret •• en liksidig f. 38:1
dörrposter av olivträ, i f. 1. Kon. 6:33
(förgården) var en liksidig f. Hes. 40:47
4 sidor bildade en liksidig f.
43 :16
till helgedomen en liksidig f.
45:2
offergärdsområde s. skall bilda f. 48 :20
staden utgjorde en f.
Upp. 21:16
FYRKANTIG
Den skall vara liksidigt f. 2. Mos. 28:16
Bröstskölden gjordes liksidigt f.
39:9
Alla dörrposter voro f.a
1. Kon. 7:5
sidolisterna voro f.a, icke runda
7:31
Tempelsalens dörröppning f. Hes. 41:21

och f. äro de s. finna den
Matt. 7:14
Skörden är mycken,arbetarna äro f. 9:37
därtill några f. småfiskar
15:34
många äro kallade, men f. utvalda 22:14
hade några f. småfiskar
Mark. 8:7
men arbetarna äro f.
Luk. 10:2
straffad med allenast f. slag
12:48
är det allenast f. s. bliva frälsta
13:23
stannade de några f. dagar
Joh. 2:12
FÅ + (verb)
arvedel han själv har f.tt
4. Mos.35:8
Naftali har f.tt riklig nåd
5. Mos.33:23
gav henne vad hon fått över
Rut 2:18
där fick jag se Saul
2. Sam. 1:6
låter hm f. efter rättfärdigh.1. Kon. 8:32
att jag f.r lära dig vishet
Job 33:33
jag f.r gå in i ditt hus
Ps. 5:8
Den ene utströr och f.r dock Ords. 11:24
si f.r du bröd till fyllest
20:13
f.r guldsmeden fram en klenod
25:4
såren efter slagen s.det f.tt Jes. 30:26
De hava f.tt ut sin lön
Matt.6:2,5,16
var och en s. beder, han f.r
7:8
Visheten har f.tt rätt av sina barn 11:19
Varifrån har han f.tt denna vishet 13:54
vad skola vi f.därför
19:27
(J.:) han skall f. mångfaldigt igen
19:29
och skall f. evigt liv till arvedel
19:29
läte oss f. vad vi begära
Mark. 10:35
Vad viljen I jag skall låta eder f. 10:36
hela natten och f.tt intet
Luk. 5:5
l haven f.tt ut eder hugnad
6 :24
medan du levde, fick du ut ditt
16:25
bedjen och I skolen f.
Joh. 16:24
att f. veta tider eller stunder Apg. 1:7
för att han skulle f. sin syn igen
9:12
9:17
du (Saulus) skall f.din syn igen
9:18
(Saulus) fick sin syn igen
samma stund fick jag min syn igen 22:13
när jag f.r läglig tid
24:25
Jag har nu f.tt ut allt
Fil. 4:18
FÅFÄNG

FYRSPRÅNG

Ryttare komma i f.
dess ryttare jaga fram i f.

Nah. 3:3
Hab.1:8

FYRTIO

l.Mos.7:4,12,17; 8:6; 18:29; ~20; 26:34;
32:15; 50:3; 2.Mos.16:35; 24:18; 26:19,21;
34:28; 36:24,26; 4.Mos.13:26; 14:33,34;
32:13; 5.Mos.2:7; 8:2,4; 9:9,11,18,25; 10:10;
25:3; 29:5; Jos.5:6; 14:7; Dom.3:11; 5:31;
8:28; 12:14; 13:1; I.Sam.4:18; 17:16; 2.
Sam.2:1O; 5:4; 15:7; 1.K.on.2:11; 6:17;
7:38; 11:42; 19:8; 2.K.on.8:9; 12:1; 1.
Krön.29:27; 2.K.rön.9:30; 24:1; Neh.5:15;
9:21; Ps.95:10; Hes.4:6; 29:11,12,13; 41:2;
46:22; Am.2:10; 5:25; Jona 3:4; Matt.4:2;
Mark.1:13; Luk.4:2; Apg.1:3; 4:22; 7:23,
30,36,42; 13:18,21; 23:13,21; 2.K.or.11:24;
Hebr.3:9,17.
41: I.Kon.14:21; 15:10; 2.Kon.14:23;
2.Krön.12:13.
42: 4.Mos.35:6; 2.Kon.2:24; 10:14; 2.Krön.
22:22; Esr.2:24; Neh.7:28; Upp.11:2;
13:5.
45: 1.Mos.18:28; Jos.14:10; 1.Kon.7:3.
46: J oh.2:20.
48: 4.Mos.35:7; Jos.21:41.
49: 3.Mos.25:8.
FYRTIOFilRSTA

2.Krön.16:13.
FYRTIONDE

4.Mos.33:38; 5.Mos.l:3; l.K.rön.26:31.
FYRTIO TUSEN

Jos.4:13; Dom.5:8; 2.Sam.l0:18; l.K.on.
4:26; 1.Krön.12:36; 19:18.
40500: 4.Mos.1:33; 2:19; 26:18.
41500: 4.Mos.1:41; 2:28.
42000: Dom.12;6.
42360: Esr.2:64; Neh.7:66.
43730: 4Mos.26:7.
44760: 1.Krön.5:18.
45400: 4.Mos.26:50.
45600: 4.Mos.26:41.
45650: 4.Mos.1:25; 2:15.
46500: 4Mos.l:21; 2:11.

-få
undfå Ords.12:2

FÅ

FÅ

Uppdelning: få (= fåtal), få (verb).

l) hii~äl, ':> ;) iJ
vindfläkt; tomhet, fåfänglighet. Jfr
Jes.S7:13, övers. fläkt. Se: Avgud 4,
Fåfänglig 1.
2)

Såw',IqW

något ont som man gör el. tillfogas;
lögn, falskhet; fåfänglighet, tomhet.
Se: Avgud lO, Elände 3, Falsk 2,
Falskhet 2, Fördärv 17.
3)blnnäm, D'; J:1
av nåd (gratis); för intet; förgäves;
utan orsak; av: l;1en, nåd. Jfr l. Mos.
29:15, övers. för intet; 2.Mos.21:11
utan lösen; MaLl: 10 förgäves; Ps.
35:7 utan sak.
4) bätal, ':> Q ~

upphöra med arbetet, vara sysslolös;
övers. sitta fåfäng. Verbet förekommer endast i Pred.12:3.
5)

pälfa4,

'1 i2~

söka, uppsöka; här: söka utan att
finna; övers. fåfängt söka. Jfr I.Sam.
20:6, övers. sakna. Se: Anbefalla l,
Befalla 12.
6) relfåm, D ~ , }.
i tomhet, utan någonting, tomhänt;
för intet, utan orsak; förgäves, fåfängt; av: rel!:, se Fåfänglig 5. Jfr 1.
Mos.31:42; 2.Mos.3:21; 23:15, övers.
med tomma händer; Rut 3:17 tomhänt; Ps.7:S; 25:3 utan sak.
7)

bälä, n ~ O

vara svag el. sjuk; här nif. övers.
möda sig fåfängt; jfr Dan.8:27, övers.
ligga sjuk. Se: Bekymra 4, Bönfalla 1.
8) 'en, 1 '~
st. cstr. av 'åjin, icke-existens; det
finns icke. Beträffande övers. av Sak.
8:10, se Arbete 16. Se: Fri 19.
9) maten, ]J T 11 \i
adv. förgäves, fåfängt, utan resultat.
10) ken6s, K e: \i 6 ~
tom; innehållslös, fåfänglig; gagnlös,
fåfäng. Jfr Mark.12:3, övers. tomhänt. Se: Fåfänglig 16.

a

FÅ (=fåtal)
F.och onda mina levnadsår 1. Mos. 47:9
ty (Ais) invånare äro f.
Jos. 7:3
låna kärl, men icke för f.
2. Kon. 4:3
prästerna voro för f.
2. Krön. 29:34
jämte några f.män
Neh. 2:12
betänka huru f. våra dagar äro Ps. 90:12
Huru f. äro icke din tjänares
119:84
låt därför dina ord vara f.
Pred. 5:1

FÅFÄNG
1 skulle jag göra mig f. möda Job 9:29
Ps. 127:1
2 så arbeta de f.t
127:1
2 så vakar väktaren f.t
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2 f.t att I bittida stån upp
127:2
3 väl är det f.t .. fånga
Ords. 1:17
4 då malerskorna sitta f.a Pred. 12:3
5 icke f.t söka det andra
Jes. 34:16
49:4
1 f.t har jag förtärt min kraft
6 icke vända tillbaka till mig f.t
55:11
7 de hava mödat sig f.t
Jer. 12:13
Klag. 4:17
1 försmäkta .. i f. väntan
8 var djurens arbete f.t
Sak. 8:10
2 Det är f.t att tjäna Gud
Mal. 3 :14
9 och f.t dyrka de mig
Matt. 15:9
Mark. 7:7
9 f.t dyrka de mig
10 nåd .. icke varit f.
1.Kor.15:10
10 då är ju vår predikan f.
15:14
10 då är ock eder tro r.
15:14
10 att edert arbete icke är f.t i /I. 15:58
FÅFÄNGLIG

Se även: Fåfäng, tom, förgänglighet,
gagnlös, förgäves, avgud.
Fafänglig. Nfängllghet

Det ojämförligt vanligaste hebreiska
ordet för svenska kyrkobibelns .fåfänglig. och .fåfänglighet. är hilbäl,
vindfläkt; tomhet. Det förekommer
cirka 70 gånger, varav hälften finns
i Predikarens bok. Bland övr~a ord
i G.T. kan nämnas: säw', 'älil och
'Jwän, vilka samtliga har en innebörd
av tomhet och intighet. Samtlig' här
nämnda ord brukas ofta för att beteckna avgudar och avgudadyrkan.
Bland N.T.s ord för .fåfänglig. osv.
kan nämnas mataios, gagnlös; värdelös, och därav bildade ord såsom
subst. matai6tes. Ett vanligt ord är
också ken6s, tom; innehållslös; gagnlös; ofta övers. fåfäng el. förgäves.
.Fåfänglig. och .fåfänglighet. betecknar: intighet, tomhet, tomt el.
bedrägligt sken. Orden står i motsats
till verkligheten, det äkta, sanna och
förblivande. I Skriften står fåfänglighet framför allt i kontrast till det
gudomliga, i skapelsen givna men
genom syndafallet förlorade livet,
den sanna gudsgemenskapen. Det är
betecknande, att grundtextens ord för
.fåfänglig. osv. i stor utsträckning
används om de tomma och fåfängliga avgudar, som dyrkas av hedningarna och av det från Herren
avfallna gudsfolket. Se t.ex. S.Mos.
32:21; 2.Kon.17:1S; Ps.31:7; JesAl:
29; Jer.lO:lS; Apg.14:1S. Jfr Jes.l:
13 ff. Se för övrigt: Avgud, Avgudadyrkan.
Fåfängligheten har alltså enligt
Skriften sin grund i människans gudsfrånvändhet, vilken gör hela hennes
liv tomt och meningslöst. Alla människor och all deras ävlan är fåfänglighet, Ps.39:6-7. Den hjälp människor
kan ge, blir därför också fåfänglig,
60:13; 108:13. I en fallen värld är
livet - när det är som bäst - möda
och fåfänglighet, 90:10. Se: Arbete.
Endast Herren kan bevara en människa från fåfänglighet, 119:37; Ords.
30:8.
Den bok, som framför andra behandlar livets fåfänglighet, t: r Predikarens bok, vars tema är: .Fåfängligheters fåfänglighet! Allt är fåfänglighet!» (1 :2; 12:8). Fåfängligheten
yttrar sig bl.a. däri att ingen människa uppnår det hon eftersträvat. Allt
är _ett jagande efter vind., 1:14,17.
Ur jordisk synpunkt vinner människan ingenting. Hon återvänder till
sin utgångspunkt: lika utblottad som
hon kom till världen, lämnar hon
den. Allt som hon lyckas förvärva,
lämnar henne besviken, när hon väl
kommit fram till det eftertraktade
målet, 2:22-23. Fastän man samlar
och nedskriver historiens händelser,
tar ingen tidsålder, inget folk lärdom
aven gången tidsålders, ett svunnet
släktes misstag, 1:11. Vidare rymmer
människornas liv »under solen. ett
ofrånkomligt moment av inbördes
hårdhet, grymhet, hjärtlöshet, makt1563

missbruk och förtryck, 3:16; 4:1.
Från inomvärldslig synpunkt synes
det inte heller finnas någon rättvisa
i världen; det går alla lika, såväl rättfärdiga som ogudaktiga, 7:16; 9:2-3.
Vägen ut ur denna människolivets
tomhet är att frukta Gud och hålla
hans bud, 12:13.
I N.T. står .fåfänglig. och .fåfänglighet. som beteckning för hedningarnas liv i bortvändhet från Gud.
Detta liv utmärkes av fåfängliga tankar, Rom.l:21; I.Kor.3:20, fåfångliga och tomma ord, Matt.12:36; Ef.
5:6, och en fåfänglig vandel, EfA:17;
l.Pet.1: 18. Ett fåfängligt liv utmärkes av andligt mörker och ett själviskt, lösaktigt leverne, EfA:18-19;
jfr Rom.l:21-32; GaI.S:19-21.
De troende uppmanas att avstå
från strävan efter fåfänglig ära, dvs.
egen, jordisk berömmelse, GaI.S:26;
FiI.2:3. Vidare varnas de för att befatta sig med dem som för fåfångligt
tal, dvs. ger vilseledande, falsk undervisning i andliga ting, l.Tim.l:6-7;
Tit.l:10-11; jfr Jer.14:14. Den som
på ett rätt sätt skall kunna undervisa
i Guds ord och vara en sann herde i
Kristi församling, måste hålla sig
borta från den fåfänglighet, som tar
sig uttryck i dåraktiga och gagnlösa
tvistefrågor och stridigheter, Tit.3:9;
jfr 1:14; l.Tim.l:4; 4:7. Se: Fabel.
Fåfängligt är enligt N.T. allt som
inte sker uppriktigt, enkelt, okonstlat,
i enlighet med barnaskapet hos Gud
i Kristus, i överensstämmelse med
Kristi Ande och ord. Se: Enfald. Det
nya livet är ett liv i gudsfruktan och
har sin grund i Kristi återlösningsverk, varigenom de troende blivit lösköpta från sin .fåfångliga, av fåderna överlämnade vandelo, LPet.
1:18 (grt.).
FÅFÄNGLIG

1) hii~äl, ':> ;.! fl
vindfläkt; tomhet, fåfånglighet; tomt
el. fåfängligt ting; ofta övers. fåfänglig avgud. Jfr 4. Se: Avgud 4, Fåfäng 1.
2) 'alil, ':> '7~.
intet, ingentitig, intighet; här övers.
fåfängligt tal. Se: Avgud 1.
3) säw', X 1tO
lögn, falsk~;t; fåfänglighet, tomhet;
i Job 15:31 övers. vad fåfängligt är.
Se: Avgud 10, Elände 3, Falsk 2,
Falskhet 2, Fördärv 17.
4) hiibal, ':> :l11
fläkta: blås;; vara tom el. fåfång; i
Ps.62:11 med prep. be, övers. sätta
ett fåfängligt hopp till; i Job 27:12
med subst. hfibäl, se l, övers. hängiva sig åt fåfängliga tankar. I 2.Kon.
17:15; Jer.2:S är verbet övers. bedriva fåfänglighet.
T

5) re~, p i

tom, innehållslös; onyttig, värdelös;
här plur. re1!:im Gfr Folk 13), övers.
fåfängliga ting. Jfr 7, Fåfäng 6.
6) 't'iwän, 1 1X
fåfänglighet;: tomhet; i Jes.66:3 övers.
fåfänglig avgud. Se: Avgud 6, Fördärv 9.
7) ri~, p , !
tom; tomhet, fåfänglighet. Jfr Jer.
51:34, övers. tom; Jes.30:7 tomhet;
49:4 förgäves (Ieri~). Jfr 5.
8) s;1~är, i P.t?!
lögn, bedrägeri, falskhet; av: sä~r,
ljuga, bedraga. Se: Bedraga 6, Bedräglig l, Falsk l, Falskhet 2.
9) mataios, ]J T el t o ~
fåfäng, gagnlös; värdelös, fåfänglig;
dåraktig; av: måten, se Fåfäng 9. 1.
Pet. 1: 18 ordagrant: från eder fåfäng-

a
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Fåfänglig-Fågel

FÅFÄNGLIG
l f.a avgudar de dyrkade l. Kon. 16:13
l de f .a avgudar de dyrkade
16:26
l följde efter f.a avgudar 2.Kon.17:15
2 hopsätten I f.t ta l
Job 13:4
3 ej lita på vad f.t är
15:31
l Huru •• bjuda mig så f. tröst
21:34
4 hängiva eder åt så f.a tankar
27 :12
3 på f.a böner hör icke Gud
35:13
l till f.t tal spärrar Job upp
35:16
l s.hålla sig till f.a avgudar Ps . 31:7
4 sätten icke ett f.t hopp tffi rov 62:11
5 s.far efter f.a ting
Ords. 12:11
5 den s. far efter f.a ting
28:19

FÅFÄNGLIGHET
5. Mos.32:21
l förtörnat med f.er de
4 bedrevo f.,likasom de 2. Kon. 17:15
l mina dagar äro ju f.
Job 7:16
3 f. måste bliva hans lön
15:31
7 varför • • tänka folken f.
Ps. 2:1
4:3
7 huru länge skolen I älska f.
l f. allenast äro alla mskor
39:6
l f.allenast är deras ävlan
39:7
l F. allenast äro alla mskor
39:12
2 ty mskors hjälp är f.
60:13
l myndiga herrar (äro) f.
62:10
6 s.bäst , är det möda och f.
90:10
l han vet att de själva äro f.
94:11
2 ty mskors hjälp är f.
108:13
2 så att de icke se efter f.
119:37
3 Låt f. och lögn vara
Ords. 30:8
l F.ers f.! säger Predikaren Pred. 1:2
l F .ers f.! Allt är f.!
1:2
l se, då var det allt f.
1:14
l Men se, också detta var f.
2:1
l se, då var det allt f.
2:11
l att också detta (vishet) var f.
2:15
l eftersom allt är f.
2:17
2:19
l Också detta är f.
2:21
l Också detta är f.
l Också detta är f.
2:23
l Också detta är f. och jaga nde
2 :26
l ty allt är f.
3 :19
l f.och ett jaga nde efter vind
4:4
4:7
l såg jag ngt s , är f. under solen
4:8
l f,och ett uselt besvär
l f. och ett jagande efter vind
4:16
l där mycken tanklöshet och f. är 5:6
l Också detta är f.
5:9
l detta är f. och en us el plåga
6:2
l f.och ett jagande efter vind
6:9
l och därmed förökar f.en
6:11
l Också detta är f.
7:7
8:10
l Också detta är f.

I Bibelns länder var fågellivet rikligt
både när det gällde art och mängd.
En hel del fågelarter blev i Mose
lag förklarade som orena, 3.Mos.
11:13-19; 5.Mos.14:12-18. Bland
rovfåglarna nämner Bibeln: örn, gam,
glada, hök, falk, uggla m.fl. Flytt·
fåglarna var: trana, stork, tornsvala
och vaktel. Se d. o.
I nytestamentHg tid var det vanligt att bedriva hönsaveI. För övrigt
fångades och åts en mängd olika
fåglar. Till och med sparven såldes
som mat, Luk.12:6. Som fångstredskap användes bl.a. snara och nät,
Ps.124:7; Ords.1:17. Man insamlade
även ägg från vilda fåglar, Jes.10:14.
A v fåglar användes endast duvan
som offerdjur. Hebreerna studerade
fågelsträcken, Jer.8:7; Hos.ll:11, och
iakttog fåglarnas moderskärlek, J es.
31:5. Liknelser från fågelvärlden
återfinns ofta i Bibeln, 2.Mos.19 :4;
Ords.27:8; Hos. ll :11; Matt.23 :37 m.
fl. ställen.

FÅGEL
flyge ock f.lar över jorden 1.Mos. 1:20
så ock alla bevingade f.lar
1:21
föröke sig ock f.larna på jorqen
1:22
må de r åda över fJarna
1:26
råden över f.larna under himmelen 1:28
alla fJ ar under himmelen
1:30
Gud danade alla himmelens f.lar
2:19
2:20
gav namn åt f.larna under him.
(utplåna ) himmelens f.lar
6:7
Av f.larna efter deras arter
6:20
av himmelens f .lar 7 par
7:3
av f .lar och av allt s.krälar
7:8
allt vad f.lar heter, av alla slag
7:14
Då förgicks fJar och boskapsdjur
7:21
utplånade himme lens f.lar
7:23
8:17
(Gud:) både fJar och fyrfotadjur
al la kräldjur och alla f.lar
8 :19
(Noa) tog av alla rena f.lar
8:20
fruktan komma över alla fJar
9:2
f.l a r och alla vilda djur hos eder
9:10
dock styckade han icke fJarna
15:10
men f.l arna åto därav ur korgen
40:17
fJarna skola äta ditt kött
40:19
ett brännoffe r av f.lar
3. Mos . 1:14
intet blod förtära, varken av fJ a r
7:26
bland fJarna räkna ss . styggelse
11:13
11 :46
Detta är lagen om Uarna
14:4
t ager 2 l evande rena f.lar
bj uda att man slaktar den ena f.n 14:5
s kall han taga den levande f.n
14:6
alltsammans •• jämväl levande f.n 14:6
doppa i den f.ns blod
14:6
släppa den l evande f.n fri
14:7
till husets rening taga 2 f.lar
14:49
slakta den ena f.n över ett lerkärl 14:50
skall han t aga den levande f.n
14:51
14:51
doppa i slaktade f.ns blod
14:52
r ena huset med f.ns blod
rena hus et med den l evande f.n
14:52
släppa den levande f.n fri
14:53
om ngn av I. barn fäller en f.
17:13
mellan rena f.lar och orena
20 :25
till styggelse för f.s s kull
20:25
(bild) av ngn bevingad f.
5. Mos . 4:17
AUa r ena fJ ar fån I ät a
14:11
Men dessa f.l ar skolen I icke äta
14:12
dödas kroppar bliva mat åt fJar
28:26
ditt kött åt himmelens f.lar 1. Sam. 17 :44
giva kroppa r åt himmel e ns f.lar
17:46
tillstadde icke him. f.lar
2.Sam.21:10
(Sa lomos livsm. ) gödda f.lar 1. Kon. 4:23
(Salomo) talade ock om fJarna
4:33
14:11
s kola himmelens f.lar äta upp
skola f.lar äta upp
21 :24
Neh. 5:18
6 utsökt a får , förutom f.lar
U arna under himmelen
Job 12:7
för him. fJ a r är hon f6rdold
·28 :21
giver vishet framför him. fJar
35:11
hava hm till leksak ss. en f.
40:24
LIarna under himmelen
Ps . 8:9
Flyn ss; f.l ar till edert berg
11:1
jag känner alla fJar på bergen
50 :11
bevingade f.lar ss. havets sand
78:27
kroppar till mat åt him. f.lar
79:2
har blivit lik en ensam f.
102:8
Vid dem bo himmelens f.lar
104:12
fJ arna bygga där sina nästen
104:17
Vår själ kom undan ss. en f.
124:7
(Love n H.) I bevingade f.lar
148:10
Ords. 1:17
d å m an vi U fånga fJar
ss. e n f. ur fågelfängarens våld
6:5
lik f.n s . skyndar till snaran
7:23
Lik e n f. s. har måst fly
27:8
f.larna, vilka fastna i snaran Pred. 9:12
himmelens fJar bära fram ditt tal 10:20
står upp, när f.n begynner kvittra 12:4
ss. flyktande fJar komma
Jes. 16:2
Ss. f.n breder ut sina vingar
31:5
alla himme lens f.lar
Jer . 4:25
Ss. när en bur fuli av Uar
5:27
döda kroppar åt himmelens f.lar
7:33
himmelens f.l ar hava flytt
9:10
s å att både fyrfotadjur och f.lar
12:4
himmelens f.lar s. skola äta upp
15:3
kroppar .. mat åt himmelens f.lar 16:4
döda • • till mat åt himmelens f.lar 19:7
bliva mat åt himmelens f.lar
34:20
Jag bliver jagad ss. en f.
Klag. 3:52
l fången själarna ss. fJar
Hes. 13:20
de s. I haven fångat ss. f.lar
13:20
fJ ar skall bo und er (cedern)
17 :23
åt himmelens fJar •• dig till mat
29:5
himmelens f.lar byggde sig nästen 31:6
p å dess stam bo himmelens f.lar 31:13
l åta himme lens Uar slå sig ned
32 :4
skola bäva .. f.larna under him.
38:20
(H.:) Säg till alla slags f.lar
39:17
Intet sjölvdött .. vare sig f. eUer
44:31
i vilkens ha nd han givit f.larna Dan. 2:38
himmelens f.lar bodde på dess
4:9
f.larna blyga från dess grenar
4:11
på vars grenar f.l ar hade nästm
4:18
förbund med • . fJarna under
Hos . 2:18
försmäktar f.larna under himmelen 4:3
ss. vore de f.lar under himmelen
7:12
skall flyga sin kos ss. en f.
9:11
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. Han skall rädda dig ifrån fågelfängarens snara.'
liga, av fäderna överlämnade vandel.
Jfr Avgud 12.
10) matai66, IJ et 1 et l 6 w
göra fåfäng el. fåfänglig; göra dåraktig; av: mataios, se 9. Verbet förekommer endast i Rom.1 :21 (pass.),
ordagrant: utan blevo fåfängliga
(dåraktiga) i sina tankar.
11) ken6doxos, K E V 6 ö o f. o <;
som söker tom el. fåfänglig ära; av:
kenos, se Fåfäng 10, och doxa, ära,
heder; härlighet. Jfr Joh.7:18.
12) kenodoxia, K E V o Ö o f. l et
tom el. fåfänglig ära; av: kenodoxos,
se 11.
13) .mataiologia, IJ et 1 et l o Ao y l et
fåfängt el. fåfängligt tal; av: mataiologos, se 14.
14) mataiol6gos, IJ et 1 et l o A 6 y 0<;
som talar fåfängt el. fåfängligt; övers.
som för fåfängHgt tal ; av: mataios,
se 9, och logos, ord, tal.
y 6 <;
15) arg6s,
utan arbete, sysslolös; lat; utan verkan , onyttig, odugHg; meningslös, innehållslös; av: neg. a- och ergon, se
Arbete 19. Jfr Matt.20:3, övers. sysslolös; Tit.l :12 lat; Jak.2:20 till intet
gagn.
16) ken6s, K E V 6 <;
tom ; innehållslös, fåfänglig; gagnlös,
fåfäng; i Apg.4:25 neutr. plur. kena,
övers. fåfänglighet. Se: Fåfäng 10.
17) matai6tes, IJ et 1 et l 61 n <;
fåfänglighet, intighet, tomhet; av:
mataios, se 9. Jfr Rom .8:20, övers.
förgänglighet.

ap

l
l
l
l
l
3
6
l
l
2
l
l
3
15
9
10
9
11
12
13
14
9

ss. ett f.t ting
Pred. 6:4
under de f.a livsdagar
7:1
sett under mina f.a dagar
7:16
så länge f.a livsdagarna vara
9:9
Njut livet •• under dina f.a dagar 9:9
Bären ej fram f.a spisoffer Jes. 1:13
därunder hyllar en f. avgud
66:3
följde efter f.a avgudar
Jer. 2:5
vad folken predika är f.a
10:3
f.t tal •• profetera för eder
14:14
hedningarnas f.a avgudar
14:22
f.a avgudar •• ingen kan hjälpa
16:19
hålla sig till f.a avgudar
Jona 2:9
vart f.t ord mskorna tala Matt. 12:36
från dessa f.a avgudar
Apg. 14:15
C"årföllo till f.a tankar
Rom. 1:21
vet at! de äro f.a
l. Kor. 3 :20
Låtom oss icke söka f. ära Gal. 5:26
begär efter f. ära
Fil . 2:3
l. Tim. 1:6
vänt sin håg till f.t tal
många s.föra f.t tal
Tit. 1:10
sådant är gagnlöst och f.t
3:9

l
l
l
l
l
l
6
8
4
l
l
l
16
17
9
17

En f. s. händer här på jorden
8:14
Jag sade: Också detta är f.
8:14
ändå allt s. händer f.
11:8
Ty ungdom och blomstring är f. 11:10
F.ers f.! Allt är f.
12:8
Egyptens bistånd är f.
Jes. 30:7
(avgudarna) äro allasammans f. 41:29
44:20
Blott f. är vad jag håller
edra fäder .. bedrevo f.
Jer. 2:5
De äro f., tillverkning att le åt 10:15
De äro f.
51 :18
husgudarnas tal är f.
Sak. 10:2
VarC"år •• tänkte folken f.
Apg. 4:25
hedningarna i sitt sinnes f. Ef. 4:17
den vandel I C"ården i f.
1. Pet. 1:18
tala stora ord s.äro f.
2. Pet. 2:18

FÅGEL

Se även: Flyga, vingar, offer, kött,
gren, snara, nät.
-fågel

dykfågel 3.Mos.ll :17
härfågel 3.Mos.ll:19
påfågel l.Kon.1O:22
rovfågel l.Mos.15 :11
tahemasfågel 3.Mos.11 :16
tinsemetfågel 3.Mos.l1 :18
Fågel

ss. f.lar skola de komma
11:11
Faller en f. i snaran
Am. 3:5
skall förgöra fJarna
Sef. 1:3
(J.:) Sen på fJarna
Matt. 6:26
himmelens f.lar hava nästen
8:20
och fJarna kommo och äto upp det 13:4
himmelens f.lar bygga sina nästen 13:32
fJarna kommo och åto upp
Mark. 4:4
fJar kunna bygga sina nästen
4:32
himmelens f.lar åto upp det
Luk. 8:5
och himmelens f.lar hava nästen
9:58
mycket mer ären icke I än f.larna 12:24
himmelens fJar bygga sina nästen 13:19
alla slags himmelens f.lar
Apg. 10:12
fick jag däri se •• himmelens f.lar 11:6
s. voro avbilder av fJar
Rom. 1:23
f.lars kött åter en annan
l. Kor. 15:39
alla varelsers natur •• fJars
Jak. 3:7
alla slags orena f.lar
Upp. 18:2
denne sade till alla f.lar s.flögo
19:17
alla fJar blevo mättade
19:21
FÅGELBO
Om du tr äffar på ett f.

5. Mos. 22:6

FÅGELFÄNGARE
skall rädda dig ifrån f.ns snara Ps. 91:3
kom undan ss. en fågel ur f.nas
124:7
ss. en fågel ur f.ns våld
Ords. 6:5
likasom f.n ligger på lur
Jer. 5:26
FÅGELKLOR
hs naglar blevo ss. f.

Dan. 4:30

FÅGELNÄSTE
folkens skatter ss. efter f.n

Jes. 10:14

FÅGELSKRÄMMOR
Lika f. stå (avgudarna)

Jer. 10:5

FÅGELUNGAR
lika skrämda f.komma Moabs Jes. 16:2
FÅGELVINGAR
På sina sidor hade det 4 f.
FÅGLALÅT
f. skall ljuda i fönstren

Dan. 7:6
Sef. 2:14

FÅKUNNIG

den f.e dödas av bitterhet
Job 5:2
De giva åt de f.a klokhet
Ords. 1:4
Huru länge, I f.e, skolen I älska
1:22
av sin avfällighet de f.a dräpas
1:32
då såg jag bland de f.a en yngling
7:7
Lären klokhet, I f.e
8:5
Den s.är f., han komme hit
9:4,16
Den f.e tror vart ord
14:15
De f.a hava fått oförnuft
14:18
så bliver den f.e klok
19:25
så bliver den f.e vis
21:11
de f.a löpa åstad och få plikta
22:3
de f.a löpa åstad
27:12
om han ock tillhör de f.a
Jes. 35:8
stoppa munnen till på f.a
1. Pet. 2:15
vill du då förstå, du f.a mska Jak. 2:20
FÅKUNNIGHET
Huru länge skolen I älska f. Ords.
Övergiven eder f.
En dåraktig, yster kvinna är f.en
syndat ouppsåtligen och av f. Hes.

-fåle

1:22
9:6
9:13
45:20

FÅLE

kamelfåle Jes.60:6
vildåsnefåle J ob 11: 12
åsnefåle Mark. 11:2,4; Joh.12:l4
FÅLE
ädla rankan sin åsninnas f. 1.Mos.49:11
ridande på en åsninnas f.
Sak. 9:9
en åsninna och en f. bredvid Matt. 21:2
ridande på en arbets åsninnas f.
21:5
ledde till (J.) åsninnan och f.n
21:7
Varför lösen I f.en
Mark. 11:5
förde f.n till Jesus och lade
11:7
när de löste f.n, frågade ägarna
den.: Varför lösen I f.n
Luk. 19:33
(lärjungarna) förde f.n till J.
19:35
sittande på en åsninnas f.
Joh. 12:15
FUL
nedre f.sätta granatäpplen 2.Mos.28:33
granatäpplen runt omkring f.en
28:33
en bjällra •• runt omkring f.en
28:34
på kåpans nedre f. granatäpplen
39:24
satte bjällror runt omkring f.en
39:25
runt omkring f.en på kåpan
39:26
FULA
varför satt du ibland f.or
Dom. 5:16
skaffat för sina f.or
2. Krön. 32:28
icke taga bockar ur dina f.or
Ps. 50:9
tog (David) ifrån fårhjordens f.or
78:70
jag vill fora dem till f.n
Mika 2:12
fåren ryckas bort ur f.orna
Hab.3:17
och fåren hava sina f.or
Sef. 2:6
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FÅNG

-fang

rökfång Hos.13:3
FÅNG
skakade f .et på min mantel
tog upp ett f. torra kvistar

Neh. 5:13
Apg.28:3

FÅNGA

Se även: Binda, bortföra, förvara,
fångenskap, fängelse, gripa, träl.
FÅNGA

1) läkad, 1 J

'?

gripa~ taga,- fånga, taga till fånga.
Jfr Am.3:4, övers. taga; v.5 göra
fångst; Jos.15:16; Dan.11:15 intaga.
Se: Fånge 10.
2) [M~aS].

tO i2 #

grundbet. undersöka; pi. söka efter.
Se: Bedja 14, Begära 5.
3) Job 18:10 ordagrant: hans garn;
övers. garn till att fånga honom.
Ords.1:17 Ty fåfängt [är] utbredandet av nätet inför alla fåglarnas ögon.
12: 12 de ondas nät; övers. det nät
som fångar de onda.
4) lä~ab, il i?~
fatta, gripa; taga; borttaga; i 2.Kon.
24: 12 övers. taga till fånga. Verbet
är van!. övers. taga, t.ex. LMos.
3:22; 27:35; 48:22; Ps.31:14.
5) täjias, iv Öl n
gripa, fatta tag i; taga fast; här övers.
fånga, taga till fånga. Jfr 5.Mos.9:17,
övers. fatta; Jer.40:10 taga i besittning. Se: Fast 31.
6) se~i, ' :;Jr?'
fånge; fångenskap; av: sägä, se 11.
I 4.Mos.2l:1 står sebi tillsammans
med sägä, i 2.Krön.25:23 med lä~al,l,
se 4, övers. taga till fånga. Se: Fånge
3, Fångenskap 3.
7) 'äbaz, l 01$
gripa, gripa tag i, hålla, hålla fast.
Se: Fast 29.
8) 'åsar, i 12.1:$
binda, fängsla; här part. pass. bunden, fängslad; övers. fångad, fången.
Jfr Dom.15:13; 16:21, övers. binda;
l.Sam.6:7 spänna; 2.Kon.17:4 hålla
bunden. Se: Fånge 2.
9) ~u4, 1 ~ :!!
jaga, fånga; på samtliga ställen i
Hes. pol. med plur. av näj5äs (med
sitt väsen, på ett oemotståndligt sätt)
fånga själar (människor). Jfr ~al i
3.Mos.17:13, övers. fålla; Job 10:16
jaga.
10) gårar, i 'l 2
släpa, draga (bort). Jfr Ords.21:7,
övers. bortrycka.
11) säM, il JtO
taga till fång~; övers. hålla fången;
~al pass. och nif. tagas till fånga,
vara fången. Jfr 6. Se: Fånge 4,
Fångenskap 2.
12) sibjä, il ' J tO
fånge~kap; T få.~gar; i 5.Mos.32:42
övers. de fångna; av: säbä, se 11.
Se: Fånge 5, Fångenskap -10.
13) säläl, '? ~ ~
något som man rövar el. plundrar
till sig, rov, byte (i form av såväl
människor som ägodelar); i Dom.
5:30 övers. de fångna (tidigare i samma vers är ordet genomgående övers.
byte); av: sälal, rycka till sig, röva,
plundra. Jfr 2.Mos.15:9; 2.Sam.3:22,
övers. byte; Dan.ll:24 rov.
14) 'åsir, i ' DN
fånge; av: 'äs~;, se 8. Se: Fånge 1.
15) kälä', X '? J
stänga; hejd;' hindra; spärra in, arrestera; här part. pass. inspärrad, fången. Jfr Ps.40:10,12, övers. tillsluta;
Hagg.1:10 förhålla; Jer.32:3 låta
spärra in.
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16) se~ijä, il ~ :t ~
= sebi, se 6. Ordet förekommer endast 1 J es.52:2.
17) Jes.29:2 ordagrant: efter det att
konung Jekonja hade lämnat (eg.
gå ut från) Jerusalem.
18) golä, il '? i •
landsflykt, exil; fångenskap; landsflyktiga; fångar; här övers. de fångna. Se: Fånge 7, Fångenskap 5.
19) thera, e fl p a
jakt, fångst (av villebråd); av: ther,
villebråd. Rom.ll:9 ordagrant: och
till fångst.
20) drassomai, å p o o o \.l a l
fatta el. gripa med handen; av: drax,
hand. Verbet förekommer endast i
l.Kor.3:19 och är här en övers. av
hebr. lä~aQ (Job 5:13), se 1.
21) lambdno, A a \.l S avw
taga, gripa, fatta. Verbet hör till de
vanligaste i N.T. och är ofta övers.
taga emot, få. Jfr Mark.12:3, övers.
taga fatt på.
22) aichma16tizo, a t X \.l a A wT 11:; w
göra till fånge, taga till fånga; av:
aichmålötos, se 27. Se: Fånge 16,
Fångenskap 12.
23) hdiosis, fl A w o l <;
tillfångatagande, fångst; av: haliskomai, bli fångad el. gripen. 2.Pet.2:12
ordagrant: födda till fångst och undergång.
24) agreuo, ayp E UW
fånga; av: agra, Luk.5:4, övers. fångst;
v.9 (fiska-)fänge.
25) zogreo, 1; wy p € w
ego fånga levande; sedan i allmän
betydelse: fånga; av: zOOs, levande
och agreUö, se 24.
26) epilambtlnomai,
hålla sig fast vid; gripa el. fatta tag i;
av: prep. ep!, vid, på, och lambanö,
se 21. Jfr Luk.23:26, övers. få fatt.
27) aichma16tos, a l' X\.l Ii Aw T o <;
krigsfånge; av: aichme, spjut; strid,
krig, och halösis, se 23.
28) desmios, å € o \.l l o <;
en som är bunden el. fängslad, fånge.
Se: Fånge 17.
29) synechO, o \J V € X w
ego hålla samman; hålla fast; i Luk.
22:63 övers. hålla fången; av: prep.
syn, med, och echö, hava, hålla.
30) Apg.8:23 ordagrant: Ty jag ser
dig vara i (eg. till) bitterhets galla
och orättfärdighets boja.
31) katechO, K a T € X w
hålla, fasthålla; i Rom.7:6 pass.
övers. hållas fången; av: prep. kata
och echö, hava, hålla. Se: Fast 61.
32) krateo, K p a T € w
bemäktiga sig; fatta, gripa tag i; här
övers. taga fången. Se: Fast 43.

a

FÅNGA (allmänt)
l Simson •• f.de 300 rävar
Dom. 15:4
2 drogo upp att f. David
2. Sam. 5:17
l. Krön. 14:8
2 drogo upp att f. David
l f.r de visa i deras klokskap Job 5:13
18:10
3 garn till att f. honom
1 f.s i eländets snaror
36:8
4 Vem kan f. hm
40:19
l har deras fot blivit f.d
Ps. 9:16
5 Må de f.s i de ränker
10:2
1 nät han utlagt må· f. hm
35:8
l Må de f.s i sitt högmod
59:13
Ords. 1:17
3 då man vill f. fåglar
l ogudaktige f.s av egna missgärn. 5:22
l f.d gm din muns U,l
6:2
4 icke f.dig med sina blickar
6:25
l trolösa f.s gm egen lystnad
11:6
3 i det nät s. f.r de onda
12:12
7 fiskarna .. f.s i olycksnätet Pred. 9:12
7 F .en rävarna åt oss
HV. 2:15
8 Eri konung är Ld i deras snara
7:5
Jes. 8:15
l snärjas och varda f.de
1 så f.s han i fällen
24:18
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1
l
l
l
l
1
5
9
9
9
9
5
5
5
9
10
24
25
26
26
19
2
21
21
25
22
23

varda snärjda och f.de
28:13
giller till att f. mskor
Jer. 5:26
grävt en grop för att f. mig
18:22
så f.s han i fällan
48:44
så blev du f.d, Babel
50:24
H. smorde .. f.d i deras
Klag. 4:20
bliva f.d i min snara
Hes. 12:13
slöjor •• för att så f. själar
13 :18
Skullen I få f. själar
13 :18
bindlar, i vilka I f.en själarna
13:20
själar s. I haven f.t ss. fåglar
13:20
(Sidkia) skall bliva f.d
17 :20
han blev f.d i deras grop
19:4
han blev f.d i deras grop
19:8
envar vill f. den andre
Mika 7:2
han Lr dem i sitt nät
Hab. 1:15
f. (J.) gm något hans ord Mark.12:13
härefter skall du f. mskor Luk. 5:10
f. (J.) gm något hans ord
20 :20
förmådde icke f. (J.) gm ngt
20:26
snara, att de bliva f.de
Rom. 11:9
Han f.r de visa
l. Kor. 3:19
fördragen .. om man f.r 2.Kor.11:20
på listig omväg hade f.t eder
12:16
av (djävulen) äro de f.de 2. Tim. 2:26
män s •• f.svaga kvinnor
3:6
varelser •• födda att f.s
2. Pet. 2:12

F ÅNGA (fången)
11 att hs frände var f.en
l. Mos. 14:14
8 samma fängelse där Josef satt f,40:3
8 sutto f.na i fängelset
40:5
12 av slagnas och f.nas
5. Mos.32:42
13 dukar för f.oas halsar
Dom. 5:30
11 Davids hustrur voro f.na l. Sam. 30:5
11 där man håller dem f.na l. Kon. 8:47
11 inför dem s.hålla dem f~na
8:50
11 dem s.hålla dem f.na
2. Krön.30:9
14 s. för de f.na ut till lycka
Ps. 68:7
14 H. föraktar icke sina f.na
69:34
14 de f.nas klagan komma inför
79:11
15 ligger f.och kan icke komma ut 88:9
14 för att höra den f.nes klagan
102:21
14 f.na i elände och järnbojor
107:10
11 de s.höllo oss f.na bådo oss
137:3
146:7
8 H.löser de f.na
8 till de f.na: Dragen ut
Jes. 49:9
16 du f .na dotter Sion
52:2
11 att predika frihet för de f.na
61:1
Jer. 29:2
17 Jekonja hade givit sig f.
29:20
18 hören nu I H. ord, alla I f.na
18 Sänd bud till de f.na
29:31
32:2
15 profeten Jeremia låg då f.
18 när jag var bland de f.na
Hes. 1:1
18 gå bort till dina f.na landsmän
3:11
3:15
18 jag kom till de f.na i Tel-Abib
18 fört bort till de f.na i Kaldeen 11:24
18 jag talade till de f .na de ord
11 :25
32 grepo J.och togo hm f.
Matt. 26:50
32 grepo de J. och togo hm f. Mark. 14:46
27 att predika frihet för de f.na Luk. 4:18
29 s. höllo J. f. begabbade
22:63
30 f. i orättfärdighetens bojor Apg. 8:23
Rom. 7:6
31 varunder vi hällos f.na
28 delat de f.nas lidanden
Hebr.10:34
28 Tänken på dem s. äro f.na
13:3
F ÅNGA (taga till fånga)
6 tog några av dem till f. 4. Mos. 21:1
5 kon. i Ai blev tagen till f. Jos. 8:23
l alla konungar tog (Josua) till f. 11:17
l de togo Oreb och Seeb till f.Dom. 7 :25
8:12
1 tog Seba och Salmunna till f.
5 (Saul) tog agag till f.
1. Sam. 15:8
5 Saul sökte .. taga dem till f.
23:26
2. Sam. 8:4
l David tog till f.
11 alt man tager dem till f. 1.Kon. 8:46
11 dem s.du har tagit till f. 2. Kon. 6:22
5 Amasja .• blev tagen till f.
14:13
24:12
4 kon.i Babel tog hm så till f.
l David .. tog till f. 7000 1. Krön. 18:4
11 att man tager dem till f. 2. Krön. 6:36
11 Juda barn togo 10000 till f.
25:12
5 Amasja •• blev tagen till f.
25:23
6 (Moabs) söner tagna till f. Jer. 48:46
1 (Babeis) hjältar tagas till f.
51 :56
2. Kor. 10:5
22 taga tankefunder till f.
FÅNGBJ.LTE

sätter f. om deras höfter

Job 12:18

FÅNGDRÄKT

Han fick lägga av sin f.
2. Kon. 25:29
(Jojakin) fick lägga av sin f.
Jer. 52:33

FÅNGE

Se även: Fängelse, fängelserum, fångenskap, fångdräkt, fångkost, fångvaktare, binda, dom, lag, träl, träldom.
-fånge

medfångar Hebr.13:3
FÅNGE

1) 'åsir, i 'i;I~
fånge; av: 'äsar, se 2. Se: Fånga 14.
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Fånge--Fångenskap
deportationer. Jfr 2.Kon.24:10--16;
25:1-21; 2.Krön.36:5-21; Jer.52:30.
Dock lyckades judarna i Babel bevara sin identitet, inte minst tack vare
Herrens profeter, som hjälpte dem
att hålla fast vid fädernas tro. Deras
yttre förhållanden var också uthärdliga. De fick etablera sina egna samfund under ledning av sina äldste,
och under perserkonungen Kores fick
alla judar, som så önskade, återvända
till sitt hemland (år 538). Jfr 2.Krön.
36:22 f.; Esr.1:1-4. Se för övrigt: Israels historia, 8-9.

Egyptisk gravmålning, som visar fångar i färd med all göra mursten.
2) 'åsar, "I D~
binda, fäng;I;; här nif. övers. stanna
såsom fånge; pu. bliva fånge. Se:
Fånga 8.
3) sebi, ' :liO
fånge7 få~g~nskap; av: sä~ä, se 4.
Se: Fånga 6, Fångenskap 3 .
4) saM, il Jt7
taga till få;g~, här ofta övers. bortföra såsom fånge. Se: Fånga 11,
Fångenskap 2.

5) sibja, il ' Jt7
fång;nskap; långar; av: sä~ä, se 4.
Se: Fånga 12, Fångenskap 10.
6) gala, il '7 J
utvandra, fö;as el. gå i landsflykt,
föras i fångenskap; här hif. föra i
landsflykt, föra i fångenskap; övers.
föra såsom fångar. Se: Driva 24,
Flykta 3, Fångenskap 4.

'7 j J
landsflykt, or exil; fångenskap; fångar;
av: gälä, se 6. Se: Fånga 18, Fångenskap 5.
8) utf. ord.
7) gola, il

9) 'ii~äs, D 2, ~

här: (fot-)boja, kedja. Ordet förekommer för övrigt endast i Jes.3:18,
plur. övers. (fot)ringar.
10) lalfatJ, "I ~ ~
gripa, taga, fånga; i Pred.7:27 nif.
gripas; övers. bliva fånge. Se:
Fånga 1.

11) 'assir, "I' Q~
1.
12) gåiut, n 1 '7 J
deportation; landsflykt; de deporterade; här övers. fångar; av: gälä,
se 6. Se: Fångenskap 6.
13) gåluta', X n 1'7 J
aram. = hebr. gälut,~se 12. Se: Fångenskap 7.
14) desmotes, oe: a].JwTn O;
= desmios, se 17.
15) deo, å Ew
binda, fjättra, fängsla; i Ko1.4:3 perf.
pass. vara bunden; övers. vara en
fånge.
16) aichmalotizo, a f X].J a A w T 11; w
göra till fånge. Se: Fånga 22, Fångenskap 12.
17) desmios, å Ea].J l o O;
en som är bundyn el. fängslad, fånge;
av: desm6s, band, boja, vilket i sin
tur kommer av verbet dM, se 15. Se:
Fånga 28.
18) aichma16sia, a ~ X].J a A w a l a
fångenskap; kollektivt: fångar. I Ef.
4:8 står ordet tillsammans med verbet aichmalöteUö (= aichmalötizö, se
16), övers. taga fångar. Se: Fångenskap 15.
19) utf. ord.

= 'äsir, se

Israelitisk fånge.

FÅNGE
1 där kon. f.ar sutto
1. Mos.39:20
1 alla f.ar s. sutto i fängelset
39:22
2 I andra skolen stanna ss. f.ar
42:16
2 en av eder stanna ss. f.
42:19
3 till förstfödde hos f.n
2. Mos.12:29
4 kvinnor och barn ss. f.ar 4. Mos.31:9
3 förde f.arna fram till Mose
31:12
3 såväl I själva s.edra f.ar
31:19
3 så att du tager f.ar
5. Mos. 21 :10
5 bland f.arna får se någon skön 21:11
3 lägga av de kläder hon bar ss. f. 21:13
3 tag dig f.ar, Abinoams
Dom. 5:12
4 fört bort ss. f.ar
1. Sam. 30:2
4 hustrur .. bortförda ss. f.ar
30:3
4 fört med sig ss. f.
2. Kon. 5:2
6 ss. f.ar bort ifrån Jerusalem
24:15
5 av (Ahas) folk en hop f.ar2. Krön. 28:5
4 bortförde .• 200000 Lar
28:8
5 Sänden tillbaka Larna
28:11
28:13
5 icke föra dessa Lar hitin
5 lämnade krigsfolket.. f.arna
28:14
5 och togo sig an f.arna
28:15
3 slagit Juda och tagit f.ar
28:17
7 otrohet s. de Larna begått Esr. 9:4
7 s.de återkomna Larna begått
10:6
7 från återkomna f.arnas förs.
10:8
5 land dit de föras ss. Lar
Neh. 4:4
7 de Lar s. f6rdes bort
Est. 2:6
Job 3:18
1 där hava alla f.ar fått ro
3 du (H.)tog f.ar
Ps. 68:19
8 nödgas draga ut ss. f.
144:14
9 likf.ns.föres bort
Ords. 7:22
10 syndaren bliver hennes f. Pred. 7:27
Jes. 10:4
11 ej böjer knä ss. f.
4 få sina fångvaktare till f.ar.
14:2
1 s. aldrig frigav sina f.ar
14:17
20:4
3 f.arna ifrån Egypten .• vandra
2 utan bågskott blevo de f.ar
22:3
11 ss. f.ar hopsamlas i fånggropen 24:22
11 föra f.ar ut ur fängelset
42:7
12 släppa mina f.ar lösa
45:13
3 Kan man rycka f.arna ifrån
49:24
3 taga ifrån hjälten hs f.ar
49:25
12 och alla f.ar ifrån Juda
Jer. 28:4
28:6
7 från Babel .. alla f.arna
29:4
7 säger H. till alla de f.ar
29:22
12 alla f.ar ifrån Juda
12 bland alla f.ar ifrån Jerusalem 40:1
4 bortförde Ismael ss. f.ar Jer. 41:10
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4
4
1
13
13
13
12
12
3
1
1
17
17
17
19
17
17
17
17
17
14
14
17
16
17
17
18
15
17
17
17

dem bortförde Ismael.. ss. f.ar 41:10
s.lsmael bortfört ss. Lar
41:14
krossar .. alla f.ar
Klag. 3:34
bland de judiska f.arna
Dan. 2:25
Daniel, en av de judiska f.ar
5:13
Daniel, en av de judiska f.arna
6:13
fört bort allt folket ss. f.ar Am. 1:6
överlämnat allt folket ss. f.ar
1:9
f.ar hopa de ss. sand
Hab. 1:9
släppa dina f.ar fria
Sak. 9:11
I f.ar s. nu haven ett hopp
9:12
gav folket en f.lös
Matt. 27 :15
beryktad f., s.hette Barabbas
27:16
vid högtiden giva en f.lös Mark.15:6
skall giva eder en Llös
Joh. 18:39
de andra f.arna hörde på Apg.16:25
i tanke att f.arna kommit undan 16 :27
F.n Paulus har kallat mig
23:18
lämnat efter sig en man ss. f.
25:14
orimligt sända åstad en f.
25 :27
Paulus jämte några andra f.ar 27:1
ville krigsmännen döda f.arna
27 :42
fördes därifrån ss. L
28:17
f. under syndens lag
Rom. 7 :23
jag Paulus, s .. är KJ. f.
Ef. 3:1
jag s. är f. i H.
4:1
for upp i höjden, tog Lar
4:8
för vars skull jag är en f.
Kol. 4:3
ej heller för mig, hs f. 2. Tim. 1:8
Paulus, KJ. f .. hälsa
Filem. v.1
(Paulus) är en KJ. f.
v.9

FÅNGENSKAP

Se även: Fånge, fångkost, fångvaktare, fångeIse, förvar, förvaringsrum,
träldom.
Fångenskap

Fångenskap har särskilt i tider av
krig varit en vanlig företeelse bland
folken. Detta förhållande blev också
israeliterna bekanta med; de blev tillfångatagna, se Lex. 4.Mos.21:1; 1.
Sam.30:2, och de tog själva till fånga,
l.Mos.34:29; 4.Mos.31:9; Dom.5:12;
8:12.
Dock fick Israel uppleva fångenskap av långt större dimensioner. När
assyrierna intog Samaria år 722 f.Kr.,
fördes en stor del av Nordrikets befolkning som fångar till Mesopotamien, Medien och Assyrien. Jfr 2.
Kon. 17:6; 4.Mos.24:22. I en inskrift
hävdar Sargon II, Samarias erövrare,
att han lät bortföra 27.290 israeliter
i fångenskap. Stormakternas avsikt
med detta slag av deportationer var
att i möjligaste mån sammansmälta
de underkuvade folken till en enhet.
Detta lyckades också med de bortförda från tiostamsriket; de uppgick
så småningom i de folk, som de bodde med.
Det assyriska oket var också märkbart i Sydriket, men det blev till slut
kaldeerna, som under Nebukadnessar
besegrade Juda och bortförde en stor
del av folket i fångenskap till Babel.
Under åren 597-582 förekom tre

FÅNGENSKAP

1) se!!i!, n ' :;lIP
fångenskap; av: sä~ä, se 2.
2) saM, il J t7
taga till fång;, föra i fångenskap; nif:
föras i fångenskap; övers. vara l
fångenskap. Se: Fånga 11, Fånge 4.
3) sebi, 'Jt7
fånge; fånge~skap; av: sä\?ä, se 2. Se:
Fånga 6, Fånge 3.
4) gala, il '7 J
utvandra, fö~as el. gå i landsflykt,
föras i fångenskap. Se: Fånge 6.
5) golä, il '7 j J
landsflykt, ~xil; fångenskap; av: gälä,
se 4. Se: Fånga 18, Fånge 7.
6) galut, n 1 '7 J
deport~tion; la~dsflykt; av: gälä, se
4. Se: Fånge 12.
7) galu!a', ~ ~ 1 '7 ~
aram. = hebr. gälu!, se 6. Se: Fånge 13.

8) ltillil~, Y O~

förtryck, betryck; av: läl}.lIll, pressa,
trycka; förtrycka. Jfr gamla sv. övers.
.ångest» i Jes.30:20. Ordet är i nuv.
bibelövers. ofta övers. betryck, Lex.
5.Mos.26:7; 2.Kon.13:4.
9) be! kalä', X.'? ~ n' 2
ego inspärrningshus; fångeIse; be!, st.
cstr. av bäjit, hus; lllä', inspärrning;
av: kälä', se Fånga 15. Jfr I.Kon.
22:27, övers. fängelse.
10) sibja, il ' Jt7
fånge~skap; ~v; 'Sä~ä, se 2. Fånga 12,
Fånge 5.
11) l.Krön.6: 15 ordagrant: Och J osadak gick under Herrens bortförande
(i fångenskap, gälu!, se 6) av Juda
och Jerusalem.
12) aichmalotizo, a ~ X ].J a A w T f 1; w
göra till fånge, bortföra i fångenskap.
Se: Fånga 22, Fånge 16.
13) phylake, <P u A a di
vakt, bevakning; vakt- el. bevakningsställe, fängelse; av: phylassö, vakta,
bevaka. Substantivet och verbet förekommer tillsammans i Luk.2:8, övers.
hålla vakt. Den vanl. övers. av phylak~ är: fängelse, t.ex. Matt.5 :25.
14) desmos, oe: a ].J 6 O;
band, boja; här plur. bojor; övers.
fångenskap; av: deö, binda, fjättra,
fängsla. Jfr plur. i Luk.8:29; Fil.1:
13,17, övers. bojor.
15) aichmalosia, a ~ X].J a Awa l a
fångenskap; av: aichm~, spjut; strid,
krig, och hälösis, tillfångatagande.
Se: Fånge 18.

Fångar, som tillverkar mursten.
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Fångenskop--Får
16) m etoikesia, \.l E T O l K E O l et
flyttning (från en ort till en annan);
förflyttning, bortförande; av: metoikM (av: prep. meta, som här betecknar övergång eller förändring, och
oikM, bo, vistas; bosätta sig; jfr olkos,
hus), flytta, byta vistelseort. Ordet
förekommer i N .T . endast i Matt.1,
där det brukas om judarnas bortförande i fångenskap (till Babylonien).
FÅNGENSKAP
4. Mos . 21 :29
l döttr ar föras bort i L
2 Assur skall föra dig i L
24 :22
3 de skola draga bort i L 5.Mos. 28 :41
4 landets folk fördes bort i f.Dom.1 8 :30
2 det land där de äro i L 1. Kon. 8 :47
2 deras s.hava fört dem i f.
8 :48
4 förde bort i L he la J erus. 2. Kon. 24:14
5 fördes nu .. i L till Babel
24 :1 6
25:11
4 förde Nebusaradan .. i L
6 blivit bortförd i f.
25:27
4 förde bort i L
1. Kr ön. 5:6
5 bodde där ä nd a till f.en
5:22
4 lät folket för as bort i L
5:26
11 Josadak mås t e gå med i f.
6 :15
9:1
4 Juda fördes i f. bort till Babel
2. Krön . 6:37
2 besinna sig .• i f.
3 åkalla dig i f.ens land
6:37
3 omvända sig . . i f.ens land
6:38
2 dit man fört d em i f.
6:38
3 "åra söner .. kommit i f.
29 :9
4 förde han bort i f. till Babel
36 :20
S när de s . va r il i Le n
Esr.l:1)
5 landsflykt och f. i Babel
2: 1
3 ur Len kommit till Jerus alem
3 :8
5 de s. återkomm it ifrån Len
4 :1
7 öv r iga s . återko mmit ifr ån Len
6:]6
5 de s . återkommit ifrån f .e n
G:19
5 dem s. hade åt erkommit ifrån f. e n6:20
5 israeliter s . återvänt ifr ån Len
6:21
5 s. hade återkommit ifrån Len
8:3 5
9:7
3 drabbats av svärd, L
10:7
5 s . återkommit ifrån Len
5 de s. återkommit ifrån Len
10:16
3 s . fanns kvar efter Len
Neh . 1: 2
1:3
3 s . efter Len finnas kvar där
3 drogo upp ur landSflykt och f.
7:6
3 s . kommit tillbaka ifrån Len
8 :17
Ps. 78 :61
3 (Gud ) gav sin makt i L
106:46
2 s . fört dem i L
Jes . 5:13
4 oförtänkt föras bort i L
8 skall H. giva eder L ens dryck
30:20
9 ur Len de m s. sitta i mörkret
42 :7
3 själva vandra de bort i L
46:2
Jer . 1:3
4 fördes bort i L
13:17
2 H.hjord bliver bortförd i L
13 :19
4 hela Juda är bortfört i L
3 i Lens våld de n s.hör Len till
15:2
20:6
3 Pashur , skall gå i L
4 i L, d är skall (Sallum )dö
22 :1 2
22:22
3 dina älskare måste gå i L
29 :1
5 äldste s . l evde kvar i Len
29 :7
4 fört eder bort i f.
4 l åtit föra eder bort i L
29 :14
29:16
5 icke med eder gått bort i L
3 frälsa dina barn ur Ls land
30:10
3 dina ovänner skola gå i f.
30:16
3 i f .ens väld de n s . hör Len till
43:11
3 frälsa dina barn ur Ls land
46 :27
5 Kemos skall gå bort i L
48 :7
48 :11
5 (Moab) icke va ndrat bort i L
10 dina döttr ar föras bort i f.
48 :46
5 Malkam måste va ndra bort i L 49:3
2 de s . hava för t dem i f.
50 :33
4 förd e Nebusaradan .. bort i L
52 :15
6 sedan Jojakin blivit bortförd i L 52 :31
3 (Sions) barn måst gå i L Kiag. 1:5
1 :18
3 mina unga män fingo gå i L
4 :22
4 ej åter för a dig bo rt i f.
6 Jojakin blivit bortförd i f. Hes. 1:2
6:9
2 där de äro i L
3 skola va nd ra bort i f.
12:11
5 Juda folk, s . måst vandra . . i f.
25 :3
30 :1 7
3 skola de va ndra bo rt i f.
3 dess döttrar va ndra bort i f.
30 :18
4 sedan vi bliv it bort[örda i L
33:21
4 Israels barn blevo bortförda i f. 39 :23
4 om jag än drev dem bort i L
39:28
4 sedan vi blivit bortförda i L
40:1
3 bliva hemsökta .• med L
Dan. 11:33
5 (Israels) kon . va ndra bort i f. Am. l:Iri
4 Gilga l skall bliva lJortfört i f.
5 :5
4 (H.) skall låt a eder föras i f.
5:27
6:7
4 dessa fr ~imst föras bo rt i f.
4 Israel skall föras bort i f.
7:11
7:17
4 lsrael skall föras bort i f.
9:4
3 Om de l äte föra sig bort i L
Nah . 3 :10
3 måste ju gå i .. f.
5 skall föras bort i f.
Sak. 14 :2
16 tid folk ct blcv bortfört i L Matt . 1:11
1:1 2
16 folket bli v it bortfört i L
1 :17
16 i ntill folke t blev bortfö rt i f.
16 fr fm det folket blev bortfört i L 1:17

Fåret är det första djur, som är direkt
omnämnt i Bibeln , l.Mos.4:2. Det
var israeliternas viktigaste husdjur såväl under nomad tiden som efter.
Palestina med dess rika betesmarker,
inte minst Östjordanlandet, lämpade
sig särskilt gott för fåravel. Under
patriarktiden var får en väsentlig del
aven mans egendom och förmodligen hans huvudsakliga inkomstkälla, l.Mos.13:5; 26:14, jfr l.Sam.
25 :2; Job 1:3.
Fåret var ett nyttodjur. Det gav
mjölk till föda, 5.Mos.32:14; Jes. 7:
21 f., och ull till kläder, jfr 5.Mos.
18:4. Köttet åts vid högtider och
gästabud. Men framför allt var fåret
ett offerdjur; det användes vid det
dagliga brä nnoffret, 4.Mos.28:3, samt
som tackoffer, 3.Mos. 3:7, reningsoffer, 12:6, löftesoffer, 22:19, och
frivilligt offer, 22:19. Vid invigningen av Salomos tempel offrades
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Fångar på väg till Baby/on . R elief.
12
13
14
14
15
15

bortförda i f.
Luk .
under f.och upprorsl arm 2. Kor.
den s . jag fött i min L
Filem .
kunde betjänat mig i den f.
Den s.för andra bort i f.
Upp.
skall själv bliva bo rtförd i f.

21: 24
6 :5
v.l0
v.13
13:10
13 :1 0

FÅNGGROP

ss. fångar hopsamlas i Len
FÅNGKNEKT

hs herre hm i Larnas väld

Jes . 24 :22
Matt. 18:34

FÅNGKOST

och bes pis en (Mika) med L 1. Kon. 22 :17
bespis en honom med f.
2. Krön. 18:26
FÅNGST

när (s naran) gör någon L
kasten där ut edra nät till f.

Am. 3:5
Luk. 5:4

FÅNGVAKTARE

skol a de få sina L till fångar Jes.
Apg.
bjödo Ln att hälla dem i
Då vaknade f.n
F.n underrättade Paulus härom

14:2
16:23
16:27
16:36

FÅNGVALV

Jeremia hade kommit ned i Len JerJ7 :1 6
FÅR

Se även: Fårahus, fårakläder, fåraherde, fårhjord, fårklippare, fårskinn,
fålla , hjord, förlorad, lamm, herde,
äng, lärjunge, församling, Kristus,
egendom, offer, blod, altare.

120.000 djur av småboskapen, dvs.
av får och getter, l.Kon.8:63, och
om konung Asa heter det, att han på
en enda dag offrade 7.000 djur av
småboskapen, 2.Krön.15: 11.
Det får, som användes som offerdjur och som trol igen var det vanligaste i Israel, var fettsvansfåret.
Det hade en lång, bred, fetthaltig
svans, 2.Mos.29:22; 3.Mos.3:9, som
kunde väga upp till sju kilo .
Få ret blir ofta använt i Bibelns
bildspråk. Israels folkförsamling kallas således Guds fårhjord, Ps.78:52;
74:1 f.; 100:3; Jer.23 :2 f. ; H es.34:
30 f. De bortkomna folkskarorna liknas vid får som inte hade någon
herde, l.Kon.22: 17; Mark.6:34, och
syndare liknas vid vilsegångna får,
Jes.53:6; Luk.15:1-7. De fromma,
som utsätts för ogudaktiga människors förföljelse, liknas vid slaktfår,
Ps.44:23; Rom.8:36. Jesus benämner
sina troende som får , Joh .10:1-16;
21: 15- 17. I skildringen av domens

dag, Matt.25:31 ff., representerar fåren de rättfärdiga. Jesus själv kallas
Guds lamm, Joh.1:29,36, vårt påskalamm, l.Kor.5:7 , jfr Jes.53 :7, Lammet, Upp.5:8 m.fl. I Petrus' första
brev liknas Kristi dyra blod med
blodet av ett felfritt lamm utan
fläck, 1:19.
FÅR

Uppdelning: allmänt, får och fäkreatur.
F ÅR (allmänt)
var är f .et till brännoffret 1. Mos . 22:7
22 :8
Gud utser nog åt sig L et
vältrade stenen och vattnade f.e n
29 :3
kommer hs dotter Rakel med f.en 29:6
(Jakob:) Vattnen f.en, oeh fören
29:7
d å vattna vi Len
29:8
Rakel kommit med sin faders L
29 :9
fick se Rakel komma med •. f.
29 :10
och vatt nade • • Labans L
29 :10
alla svarta djur bland L e n
3 0:3 2
alla Lhos mig, s . icke äro svarta 30:33
avskilde alla svarta djur bland f.en 30:35
Laban hade gått att klippa sina L
31 :19
(Jakob:) jag har fått oxar .. L
32 :5

-få.

slaktfår Ps.44:23
Få.

»Ty de som höllo oss /ånf?na båda oss där att sjunga .•
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Får-Fäder
Adorna slnktade f.och fäkreat.1.Kon.1:9
skaffar dig f. och fäkreatur 2. Kon. 5:26
lät slnkta f. och fäkreatur 2. Krön. 18:2
stor rikedom på f. och fäkreatur
32:29
boskap, fäkreat ur och f.
Pred. 2:7
av arbete, f.och fäkreatur
Jer. 3:24
de f6rtära dina f. och fäkreatUr
5:17
Om de än med f.och fäkreatur Hos. 5:6
män s . sålde fäkreatur och f . Joh. 2:14
ur helgedomen,f.och fäkreatur
2:15
(ingen köper) fäkreatur och f. Upp. 18:13
FÅRA

hava dess f.or gråtit
Job 31:38
tvinga vildoxen att gå i f.n
39:13
(jordens) f.or vattnar du
Ps. 65 :11
hava plöjare dragit långa f.or
129:3
skjuter upp ur m arkens f.or Hos. 10:4
lika stenrösen vid markens f.or
12:11
FÅRAHUS

I fårahusen samlade man in fåren
nattetid. De var i bergstrakterna ofta
en håla med en mur framför öppningen, och i låglandet utgjordes de
aven inhägnad av sten. Vid dörren
in till fårahuset höll herden vakt
om natten, så att inte vilda djur eJler
obehöriga skulle tränga sig in till
hjorden. Fårahuset har använts av
Jesus som bild, Joh .1O: 1 ff., troligen
på den israelitiska folkförsamlingen .
FÅRAHUS
icke går in i f.et gm dörren
får, s. icke höra till detta f.

Joh . 10:1
10:16

FÅRAKLÄDER

falska profeter, s.komma i L Matt. 7:1 5

Fåraherde i dagens Israel.
att jag har med mig f. och kor
33 :13
gick (Jose f) i vall med f.en
37:2
att vnkta sin faders f. i Sikem
37 :12
(lsrael:) dina bröder vnkta f.en
37 :13
om det står väl till med f.en
37 :14
se efter dem s . klippte hans f.
38:12
gick för att klippa sina f.
38 :13
tjänare intet bete för sina f.
47 :4
för att vatt na sin faders f. 2. Mos. 2:16
men Mase vattnade deras f .
2 :1 7
Mose •• vattnade f.en
2:1 9
Mose vaktade f.en åt sin svärfader 3 :1
dreven gång f.en bortom öknen
3 :1
av f.en skolen I taga det
12:5
bland åsnor skall du lösa med ett f. 13 :13
Om ngn stjäl ett f. så skall
han giva 4 f. för f. et
22 :1
det må vara oxe eller åsna eller f. 22 :4
det m å gälla f. eller kl äder
22:9
giver åt en annan i förvar ett f.
22 :10
skal! du lösa med ett f.
34:20
ett bränooffer av L en
3 . Mos. 1:10
Om det är ett L s . han vill offra
3 :7
om hon icke förmår bekosta ett f. 12:8
När ett f.. har blivit född
22 :27
småboskapen, vare sig f.
4. Mos . 15:11
likna f. s. icke hava ngn herde
27:17
rovet utgjorde: av f. 675000
31:32
av f. ett antal av 337500
31 :36
skatte n åt H. utgjorde 675 f.
31:37
denna hälft utgjorde: av f.337 500 31 :43
förstlingen av dina f.s ull
5. Mos . 18:4
Om du ser din broders f. gå vilse 22 :1
dina f. skola komm a i dina fi e nders 28:3 1
söt mjölk av f •• fick du ock
32:14
till spillo •. oxar, får
Jos. 6:21
tog Josua (Akans) åsnor och f.
7 :24
lämnade inga L (kvar i I.)
Dom. 6:4
tog Loch slaktade dem
l. Sam. 14:32
fOre fram till mig sitt f.
14:34
Vad är det för ett l ät e av f.
15:14
16:11
han går nu i vall med f.en
din son David, s. vakta r f.en
16 :19
gick hem att vnkta sin faders f.
17 :15
överlämnade David f.en åt vakta r e 17 :20
har gått i vall med sin faders f .
17:34
17 :34
tog bort ett f. av hjorden
25:2
fanns en m a n .• han ägde 3000 f.
han höll på att klippa sina f.
25:2
höra att Nabal klippte sina f.
25 :4
Abigail tog 5 tillredda f.
25 :18
där (David) följde f.en
2. Sam. 7:8
L till mat åi David och hs folk
17:29
(Adorna) har slaktat f.
1. Kon. 1:19
(Natan:) han har slaktat f.
1:25
(Salomos livsmedel) 100 f.
4 :23
I. förskingrat på bergen,likt f.
22 :17
förde bort deras 250000 L 1. Krön. 5:21
betesmarken, där du följde Len
17:7
likt L s . icke hava herde
2. Krön. 18:16
tillreddes 6 utsökta L
Neh. 5:18
(Job) ägde 7000 f.
Job 1:3
så att han fick 14000 f.
12 :1 2
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f. och oxar I allasammans
Ps . 8:8
Du låier oss bliva uppätna ss. f.
44 :12
Bränooffer av feta f.
66 :15
vredes eld mot f.en i din hjord
74 :1
ifrån f.en hämtade han (David)
78:71
vi s . äro L i din hjord
79:13
vi äro f . s . stå under (H.) vård
95 :7
Han har gjort oss till f. i sin hjord 100:3
uppsök •• ss . ett fOrlorat f.
119:176
när våra f. öka sig tusenfalt
144:13
Se väl till dina f.
Ords. 27 :23
marker s. trampas ned av f. Jes. 7:25
I slaktaden L
22:13
Vi gingo alla vilse ss. f.
53:6
lik ett f. s. är tyst inför dem s .
53:7
Saron en betesmark för L
65:10
Ryck dem bort ss . f. till att
Jer. 12:3
förskingra f.en i min hjord
23:1
I haven förskingrat mina f.
23:2
församla kvarlevan av mina f.
23 :3
där man får unga hjordar av f.
31:12
l. var ett vilsekommet f. s .jagades 50 :17
land till en lägerplats för f.
Hes . 25 :5
34:6
Mina f. gå vilse på alla berg
över hela jorden mina f. förskingr . 34:6
mina L hava lämnat s till rov
34:8
mina f . hava blivit till mat
34 :8
herdar icke fråga efter mina L
34 :8
herdarna icke sörja för mina f.
34:8
utkräva mina f. ur deras hand
34:10
(H.)jag skall rädda mina L
34:10
skall Själv t aga mig an mina f.
34:11
hs f. äro förströdda omkring hm
34:12
skall jag leta tillsammans mina f. 34:12
Jag skall själv föra mina f. i bet
34:15
Men I mina f., så säger H.
34:17
Se,jag vill döma mellan f. och f.
34 :17
Skola mina f. beta
34:19
jag skall själv döma mellan feta
f. en och de magra Len
34:20
därför skall jag frälsa mina f.
34:22
skall döma m ellan L och L
34:22
I är en mina L, I ären f. i min
34:31
föra dem tillsammans ss. f.en Mika 2:1 2
f.en r yckas bort ur fållorna
Hab. 3 :17
och f.en hava sina fållor
Sef. 2:6
slnktfåren, de arma f.en
Sak. 11:7
(Sakarja:) j ag vnktade så f.en
11 :7
blev jag led vid Len
11 :8
förnummo f.en, s . nktade på mig
11:11
de L s . hålla på att förgås
11 :16
så att f.en förskingras
13:7
lika L s . icke hava ngn herde Matt. 9:36
gån till de förlorade f.en av l. hus 10:6
ss. f. mitt in ibland ulvar
10:16
(J. :) om ngn bland eder har ett L
12:11
12 :1 2
m er värd en mska än ett f.
till de förlorade Len av I. hus
15:24
(J. :) Om en man har 100 L
18:12
gläder sig mer över det Let
18:13
ss. en herde skiljer f.en ifrån
25:32
Len skall han ställa på sin högra
25:33
f.en i hjorden skola förskingras
26:31

1582

lika f. s. icke hade ngn herde Mark. 6:34
14:27
och f .en skola förskingras
Luk.15:4
en man s. har 100 f.
ty jag har funnit mitt f.
15 :6
Joh. 10:2
gm dörren. är f.ens herde
f .en lyssna till hs röst
10:3
han kallar sina f. vid namn
10:3
har släppt ut alla sina f.
10 :4
och f.en följa hm, ty de känna
10:4
Jag är dörren in till f.en
10:7
Len hava icke lyssnat till dem
10:8
En god herde giver sitt liv för f.en 10:11
den s. f.en icke tillhöra
10:12
då övergiver han f.en och flyr
10:12
är lejd och frågar icke efter Len 10:13
jag känoer mina L, och mina f.
10:14
jag giver mitt liv för f.en
10:15
Jag har ock andra f.
10:16
10:26
ty I ären icke av mina f.
10:27
Mina f.lyssna till min röst
21:16
Var en herde för mina f .
21:17
(J. till Petrus) Föd mina f.
Ss. ett f. fördes han bort
Apg. 8:32
Hebr.13:20
den store herden fOr f.en
Ty l gingen vilse ss. f.
l. Pet. 2:25
F ÅR (får och fäkreatur )
(Abram) fick f. , fäkreatur
1. Mos. 12:16
Lot hade också f. och fäkreatur
13:5
tog Abimelek f. och fäkreatur
20:14
tog Abraham f.och fäkreatur
21:27
han har givit hm f. och fäkreatur
24:35
(lsak) ägde många f. och fäkreatur 26:14
(Jakob) delade L en och fäkreaturen 32:7
de togo deras f. och fäkreatur
34:28
(Josef:) med dina L och fäkreatur 45:10
sina f.och fäkreatur och allt
46:32
(Josef:) med sina f.och fäkreatur
47:1
bröd i utbyte mot f., fäkreatur
47:17
f. och fäkreatur lämnade de kvar
50:8
pest över fäkreatur och f. 2. Mos. 9:3
vi vilja gå •• med f. och fäkreatur
10:9
(Farao) edra f.och fäkreatur bliva 10:24
Tagen edra f. och edra fäkreatur
12:32
därtill f . och fäkreatur, boskap
12:38
ej heller f. och fäkreatur gå i bet 34:3
intet fett av fäkreatur, f.
3. Mos . 7:23
av fäkreaturen eller av f.en
22 :19
L och fäkreatur att slnkta 4. Mos. 11:22
f6rstfött hland fäkreatur eller f.
18:17
femhundrade av fäkreatur •• och f. 31:28
femtionde av fäkreatur •• och f.
31:30
I fån äta: fäkreatur, f.och 5.Mos.14:4
fäkr eaturs avföda eller Ls avel
28:51
döda •• fäkreatur och f.
1. Sam. 15:3
bästa av f. och fäkreatur
15:9,15
folket tog bytet av f. och fäkreatur 15:21
fäkreatur och f. blevo slagna
22:19
f. och fäkreatur tog han med sig
27:9
David tog ock al la f. och fäkreatur 30:20
rike hade L och fäkreatur
2. Sam. 12:2
icke taga sina f. och fäkreatur
12:4
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Se: Herde.

FÅRHERDE

FÅRHERDE
1.Mos. 4:2
Och Abel blev en L
46 :32
(Josef:) dessa m än äro f.ar
46:34
(Josef:) alla Lar äro styggelse
47:3
Dina tjänare äro f.ar
FÅRHJORD

vid (brunnen)lågo tre f .ar
1.Mos.29:2
den lilla Len där i öknen
1. Sam . 17 :28
Ss.en f.driv as de till dödsriket Ps.49:15
l ät sitt folk bryta upp ss . en f.
78:52
tog (David) ifrån Lens fållor
78:70
lät släkterna växa till ss. Lar
107:41
(mskorna) bliva ss. f.ar
Hes . 36:37
ss . Lar i Jerusalem vid högtider 36:38
Joel 1:18
Ja, också f.ar na få lida
ss. ett ungt lejon bland Lar
Mika 5:8
folket draga häda n ss . en f.
Sak. 10:2
FÅRKLIPPARE

jag har slnktat åi mina f.

l. Sam. 25:11

FÅRKLIPPNING

Fårklippningen var, i likhet med skörden av markens gröda, en anledning
till glädje i israeliternas dagliga liv,
jfr I.Sam.25:8. Liksom när det gällde
säden, vinet och oljan skuJle även
förstlingen av fårens ull givas åt
prästen, 5.Mos.18:4. Fårklippningen
fi rades också gärna med en fest, 1.
Sam.25 :36; 2.Sam.13:23 ff.
F ÅRKLIPPNlNG
hört att du håll er på med f. 1. Sam. 25 :7
hade Absalom L
2.Sam.13 :23
Din tjänare skall nu hava f.
13 :24

FÅR PORTEN

En port i Jerusalems norra mur, nära
Betesdadammen.
FÅRPORTEN
Eljasib .. byggde F.
Neh.
mellan Hörnsalen och F. arbetade
ända fram till F.
Vid F. i Jerusalem
Joh.

3:1
3:32
12:39
5:2

FÅRSKINN

De gingo omkring höljda i f. Hebr . 11:37
FÅTALIGHET

deras f. varit till rikedom

Rom . 11:12

FÄ

unga hjordar av får och f.

Jer. 3 1:12

FÄDER

Se även: Fader, Abba, föräldrar, förfäder, stamfader, släkt, ätt, upphov,
barn, barnaskap, fädernesland, arv.
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Fäder
.fäder

förfäder 3.Mos.26:45
Fäder

Pluralformen »fäder» brukas i huvudsak i två betydelser: a) barnafäder , manliga föräldrar, t.ex. Mal.
4:6; Ef.6:4; b) stamfäder, förfäder.
Den sistnämnda innebörden är den
vanligaste i såväl G.T. som N .T . Se
även: Fader.
Genom ordet • fäder» förbindes
det innevarande släktet med gångna
generationer. Att lämna jordelivet
innebär att .gå över till sina fäder.,
l.Mos.15 :15, eller att .samlas till
sina fäder», 25:17. Konung David
betecknar sig själv och sitt folk som
främlingar hos Herren och gäster
.såsom alla våra fäder., I.Krön.
29:15 .
Herren, Israels Gud, benämnes
ofta fädernas Gud, t.ex. 5.Mos.1:11;
10s.18:3 ; 2.Krön .34:33 . Fäderna är
först och främst patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob, 2.Mos.3 :15 . At
dem och deras säd gavs löftet om
Kanaans la nd , 5.Mos.1:8; 6:10. Jfr
Israels avskedsord till Josef: .Gud
skall vara med eder och föra eder
tillbaka till edra fäders land., LMos.
48:21 , och Salomos ord vid templets
invigning, där han kallar Israels rike
»det land som du har givit åt våra
fäder», 2.Krön.6:31.
Löftet till fäderna medför också
förpliktelser för folket att hålla Guds
bud, 5.Mos.7:12; 30:20. Israels historia ger många bevis på motsatsen:
folkets olydnad och gensträvighet.
Liksom .fäderna. i god mening åsyftar patriarkerna och andra i Herrens
förbu nd trogna män i det förgångna,
brukas ordet också om Israels från
Herren avfallna förfäder, se t.ex. Ps.
78:8. Profeterna kommer i sin förkunnelse ofta in på fädernas otrohet
och varnar folket för att i detta avseende likna fäderna, se t.ex. Sak.
1:2-6. Jfr konung Hiskias påsk budskap, 2.Krön .30:6-9. Det gick folket
illa, därför att det övergav Herren,
fädernas hopp, Jer.50:7. I stället för

Fårporten
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Guds bud satte man människobud,
och Israel uppmanas därför att icke
vandra efter sina fäders stadgar, Hes.
20:18.
N .T . fortsätter linjen från G .T.
och framhäver ofta Guds förbund
med och löfte till fäderna , t.ex. Apg.
3:25; 13:22; Rom .15:8. Israel är alltfort det utvalda folket »för fädernas
skull», Rom.11:28; jfr 9:5. - De som
gör motstånd mot Kristus, Herrens
utsände, och förföljer hans trogna,
vandrar därmed i de hårdnackade
fädernas fotspår, Matt.23:29 tf.; Luk.
6:23 ; 11 :48 tf.; Apg.7:51-52.
Paulus utgör ett belysande exempel på en människa, som nitälskade
för .fädernas stadgar» , Gal.1 :14-15,
dvs . den muntliga judiska lagen eller
traditionen, sedermera nedtecknad i
Talmud (jfr Mark.7:3: .de äldstes
stadgar»). Genom sin omvändelse
fick han en helt annan syn på Guds
förbund med fäderna . Särskilt Abraham framstår som det stora föredömet, såsom trons fa der (t.ex. Rom .
4). Vad det kommer an på är inte,
att. man endast på ett utvärtes sätt
iakttar vissa föreskrifter utan att man
vandrar i spåren av Abrahams tro, i
tro på Guds löfte och i trohet mot
förbundet med Herren. Se: Abraham.
Liksom Israels fäder var främlingar och gäster på jorden, kallas de
kristna .utvalda främlingar., l.Pet.
1: 1. Under sitt främlingsskaps tid är
de kallade att vandra i fruktan i överensstämmelse med sitt åkallande av
Gud såsom Fader, v.17, och i kraft
av återlösningen i Kristus, som lösköpt dem från deras vandel . i fåfänglighet, efter fädernas sätt», v.18.
FÄDER

1) 'åb,

:n,

plur. ~abot; fader; farfader , morfader
osv. bakåt; anfader, stamfader. Ordet
har en mängd olika betydelsenyanser.
Se: Fader 1.
2)

'al!

J~

ararn. , plur. '1ibahan; fader ; likvärdigt
med hebr. 'al:!: se 1. Se: Fader 2.

Jerusalem .
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FÄDER (allmänt)
1 bliva en fader till många 1.Mos . 17:4
1 låta dig bliva fader till många
17:5
1 tillbaka till dina f .s land
31:3
1 boskapssköts el •. s . våra f.
46 :34
1 fårh erdar, ss . ock våra f.varit
47:3
1 till antalet av mina f.s levnadsår 47 :9
1 Gud inför vilken mina f. vandrat 48 :15
1 efter mitt och mina f .s namn
48 :16
1 tillbaka till edra f.s land
48:21
1 begraven mig bredvid mina f.
49:29
1 Loch dina f.s f.icke sett 2.Mos.10:6
1 f.nas missgärning på barn 20:5; 34:7
1 gm sina f.s missgärning 3. Mos. 26:39
1 miss gärning . • deras f. begått
26:40
1 f .nas missgärning på barn 4.Mos .14:18
1 huru våra f.drogo till Egypten
20 :10
1 våra f. blevo illa behandlade
20 :10
20:15
1 våra f.drogo till Egypten
32 :8
1 gjorde ock edra f.
32:14
1 haven I trätt i edra f.s fotspår
1 bort ifrån våra f.s arvedel
36:3
1 besittning .. av sina f.s arv edel
36:8
l förbund •• med dina f.
5 . Mos . 4:31
1 han nu älskade dina f.
4:37
5:3
1 icke med våra L • detta f6rbund
l f .nas missgärning på barn
5 :9
1 hålla den ed s .han svurit edra f. 7:8
1 ma nna •• s . dina f. i cke visste av
8 :16
1 s.han med ed ingått med dina f.
8:18
1 vid dina f . fäste sig H.
10:15
1 70 persone r voro dina f.
10 :22
1 gudar, s. varken du eller dina f. 13 :6
19:8
1 att han skulle giva åt dina f.
l varken du eller dina f.känt
28 :36
l s . varken du eller dina f. känt
28 :64
l land s. dina f. haft till besittning 30:5
1 mer än han gjort med dina f.
30:5
1 ss . H.fröjdade sig över dina f.
30 :9
1 gudar .. s. edra f.ej fruktade f6r 32 :17
1 H. altare, s . våra f. gjort
Jos. 22:28
1 andra sidan floden bodde edra f. 24 :2
l när jag förde edra f. ur Egypten 24 :6
1 förf61jde egyptierna edra f.
24 :6
24:14
1 skaffen bort de gudar s. edra f.
1 antingen de gudar edra f. tjänade 24 :1 5
24:17
1 fört våra f. ur Egyptens land
l den v äg deras f. vandrat
Dom. 2 :17
1 fördärvligt . • mer än deras f.
2:19
2:20
1 s. jag stadgade för de ras f.
2:22
1 H. väg .. sS.deras f.hava hållit
3:4
1 bud s.han givit deras f.
l under , om vilka våra f. förtäljt
6 :13
1 förde edra f. ur Egyptens 1.8am.12:6
l s. H. gjort mot edra f.
12 :7
12:8
1 ropade edr a f. till H.
1 förde edra f. ut ur Egypten
12:8
12:15
1 H. hand drabba .. edra f.
l förbund H. slöt med f.
1. Kon. 8 :21
8:34
1 land du givit åt deras f.
l land du givit åt våra f.
8:40
l det s.du har givit åt deras f.
8 :48
8 :53
1 du förde våra f. ur Egypten
8 :57
1 ss.han varit med våra f .
l . dem s . han givit våra f.
8 :58
1 fört deras f. ur Egyptens land
9:9

1 din kropp icke •• i dina f.s grav
13 :22
Iland s . han har givit deras f.
14:15
1 retade de hm mer än deras f.
14:22
1 avgudabeläten s.hs f.låtit göra
15:12
1 jag är icke förmer än mina f.
19:4
1 l åta dig få mina f.s arvedel
21:3
1 icke låta dig få mina f.s arvedel 21:4
1 allt vad hs f. helgat åt H. 2. Kon. 12:18
15:9
1 ss. (8akarjas )f.gjort
1 lag s.jag gav edra f.
17 :13
17 :14
1 hårdnackade sS . deras f.
1 s.han slutit med deras f.
17:15
1 folk s.mina f.fördärvade
19:12
1 då allt s.dina f.hava samlat
20 :17
Iland s . jag givit åt deras f.
21:8
1 då deras f.drogo ut ur Egypten
21:15
1 att våra f. icke velat lyssna
22:13
23:32
1 ss . hans f. hade gjort
1 gjorde ss. hans f.hade gjort
23:37
1 fader till Rekabs släkt
1. Krön. 2:55
1 leviternas •• efter deras f.
6 :19
1 deras f. hade hållit vakt
9 :19
29:15
1 gäster ss. alla våra f.
2. Krön. 6:25
1 land du givit deras f.
Iland s.du givit åt våra f.
6:31
1 det s.du har givit åt deras f .
6:38
1 sS.deras f.gjorde
17:41
1 ss.de gjort efter hans f.
21:19
1 (Hiskia:) våra f. voro otrogna
29:6
1 därför hava våra f. fallit
29:9
1 va r en icke ss. edra f.
30:7
30 :8
1 icke hårdnackade ss. edra f.
1 vad jag och mina f. gjort
32:13
1 folk s. mina f. givit till spillo
32:14
1 rädda .• ur mina f.s hand
32:15
Iland s.jag bestämt åt edra f.
33 :8
34 :21
1 att våra f. icke hållit H.ord
1 (Josia) blev begraven där hs f.
35:24
2 i dina f.s krönikor
Esr . 4 :15
2 våra f. förtörnade himmelens Gud 5:12
1 Från våra f.s dagar intill denna
9:7
1 stad där L~ina f.s gravar äro Neh . 2:3
1 stad där mina f.s gravar äro
2:5
9:2
1 bekände •• f.s missgärningar
1 (H . ) såg till våra f.s betryck
9:9
1 våra f. , de voro övermodiga
9:16
1 varom du sagt till deras f.
9 :23
9:32
1 vedermöda s . träffat .. våra f.
1 våra f. hava icke gjort
9:34
Iland s . du gav våra f.
9:36
13 :18
1 därför att edra f. gjorde sådant
1 akta på vad f.na hava utr önt Job 8 :8
15:18
1 ss . ett arv ifrån sina f.
30:1
1 män vilkas f . jag aktade ringa
1 På(H .) förtröstad e våra f.
Ps. 22:5
39:13
1 en gäst ss. alla mina f.
1 våra f. hava förtäljt därom
44 :2
1 I dina f .s ställe .. söner träda
45:17
1 vad våra f. hava fOrtäljt
78:3
78:5
1 påbjöd (lagen) för våra f.
78 :8
1 deras f., ett gensträvigt släkte
78:12
1 inf6r d er as f. hade han gjort
78:57
1 veko tillbaka , de ss. deras f.
1 där edra f. frestade mig
95:9
1 vi hava syndat likasom våra f. 106:6
106:7
1 f. aktade icke på dina under
109:14
1 f.s missgärning ihågkommen
1 gods i arv från sina f.
Ords . 19:14
1 sådant s .dina f. hava satt upp
22:28
Jes. 14:21
1 för deras f .s missgärning
1 fader fOr Jerusalems invånare
22 :21
1 folk s . mina f. fördärvade
37 :12
1 allt s . dina f. hava samlat
39:6
1 skåden Abraham, eder fader
51:2
1 näring din fader Jakobs arvedel 58:14
1 tempel, där våra f. lovade dig
64:11
1 egna missgärningar och f.s
65:7
1 Vad orätt flinno edra f.
Jer. 2:5
1 gav edra f. till arvedel
3:18
1 frukten av våra f.s arbete
3:24
1 syndat, vi och våra f.
3:25
1 land s. jag g ivit åt edra f.
7:7
7:14
1 s.jag givit åt eder och edra f .
1 d å (H. ) förde edra f. ur Egyptens
7 :22
1 edra f. drogo ut ur Egyptens land 7:25
1 gjorde ännu mer ont än der as f.
7 :26
9:14
1 ss. deras f.lärde dem
1 varken d e eller deras f. känt
9:16
1 s. (H.) bjöd edra f. på d en tid
11:4
1 ed s. jag svurit edra f. att giva
11:5
1 förde edra f . ut ur Egyptens l a nd 11:7
1 förbund s . jag slöt med edra f.
11:10
1 känna .. våra f.s missgärning
14:20
16:11
1 edra f.övergåvo mig, säger H.
1 ännu mer ont än edra f.gjorde
16:12
1 varke n I eller edra f. haven känt 16:13
Iland , det s.jag gav åt deras f.
16:15
1 lögn hava våra f. fått i ar v
16 :19
1 ss.jag bjöd edra f .
17 :22
1 gudar s. varken de eller deras f . 19:4
23 :27
1 deras f. glömde mitt namn
23:39
1 stad s.jag givit edra f.
24:10
1 land s.jag givit åt d e ras f.
1 land s. H. givit åt edra f.
25:5
30:3
1 land s . jag givit åt deras f.
1 Lna hava ätit sura druvor
31 :29
1 s.det jag slöt med deras f.
31 :32
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3) 'am, D JZ
plur. 'ammim; folk, stam, släkt; släkting, frände, plur. här övers. fäder; av:
'amam, grundbet. sluta samman,
förena .
4) utf. ord.
5) pater, 11 CtT Ii p
plur. pateres; fader; den grek. motsvarigheten till hebr. 'al:!, se 1. Se: Fader
8.
6) patraos, 11 et T P iii o <;
som härrör från fadern el. (för)fäderna, fäderneärvd, här övers. fädernas
el. mina fäders; av; pater, se 5.
7) patrik6s, 11 et T P l K 6 <;
som tillhör el. kommer från fadern
el. (för)fäderna, fäderne-; av: pater,
se 5. I GaLl: 14 står hai patrikai mou
parad6seis, ordagrant: mina fädernetraditioner, övers. mina fäders stadgar; jfr 8.
8) patroparlidotos,
av fäderna överlämnad, given som
en tradition från fäderna; av: pater,
se 5, och paradidömi, överlämna,
överlåta. Jfr su bst. paradosis, något
som är överlämnat, tradition ; det förekommer t.ex. i GaLl:14, se 7.
FÄDER (se öve n FADER)

Uppdelning: A. Fäder (förfäder): allmänt, hos/ till sina fäder, fäders Gud,
lova fäderna . B. Fäder (allmänt).
A . FÄDER (förfäder)

Fäder-Fäkreatur
1 vedergäller f.nas missgärning
32:18
1 förbränning till dina f.s ära
34:5
1 slöt ett fOrbund med edra f.
34:13
1 ville edra f. icke böra på mig
34:14
1 land s. jag givit edra f.
35:15
1 varken l eller edra f. haden känt 44:3
1 förgätit f.s onda gärningar
44:9
1 stadgar s.jag förelade edra f.
44:10
1 ss. vi och våra f. gjorde
44:17
1 offereld •• l själva och edra f.
44:21
1 syndat mot H., deras f.s hopp
50:7
1 vi (Juda) hava ingen fader
Klag. 5:3
5:7
1 Våra f. hava syndat
1 deras f. begått överträdelser Hes. 2:3
1 din fader var en amor6
16:3
1 och eder fader en amor6
16:45
1 förehåll dem f.s styggelser
20:4
1 icke vandra efter f.s stadgar
20:18
1 deras f.s eländiga avgudar
20:24
1 hava edra f. hädat mig
20:27
1 orena eder s. edra f. gjorde
20:30
1 gick till rätta med edra f.
20:36
1 i det land jag gav åt edra f.
36 :28
37:25
1 vari edra f. bodde
1 att giva det åt edra f.
47:14
1 profeterna s.talade till .. f. Dan. 9:6
9:8
1 och f. måste blygas
9:16
1 f.s missgärningar till smälek
1 göra ting s. hs f. och hs
1 f.s f. icke hade gjort
11:24
11:37
1 På sina f.s gudar •• icke akta
1 gud s. hs f. icke hava känt
11:38
1 edra f. ss. förstlingsfrukter Hos. 9:10
1 skett .. i edra f.s dagar
Joel 1:2
1 s.ock deras f. vandrade efter Am. 2:4
1 förtörnad var H.på edra f. Sak. 1:2
1 Varen icke ss. edra f.
1:4
1 Edra f .. var äro de
1:5
1 mina ord •• träffade ju edra f.
1:6
8:14
1 när edra' f. förtörnade mig
Mal. 2:10
1 bryta våra f.s förbund
1 allt ifrån edra f.s dagar
3:7
5 Vi hava Abraham till fader Matt. 3:9
5 Om vi levat på våra f.s tid
23 :30
5 Välsignat vår fader Davids Mark. 11:10
5 uppfyllen l edra f.s mått
23:32
5 giva hm hs fader Davids
Luk. 1:32
1:55
5 efter sitt löfte till våra f.
5 barmhärtighet med våra f.
1:72
3:8
5 Vi hava Abraham till fader
5 På samma sätt gjorde deras f.
6:26
5 gravar, deras s.edra f.dräpte
11:47
5 vittnesbörd om f.s gärningar
11:48
16:24
5 Fader Abraham, förbarma dig
16:30
5 Nej, fader Abraham
5 förmer än vår fader Jakob Joh. 4:12
5 f. hava tillbett på detta berg
4:20
5 Våra f. fingo äta manna i öknen
6:31
6:49
5 Edra f. åto manna i öknen
6:58
5 icke ss. det f.na fingo äta
5 omskärelsen •• är ifrån f.na
7 :22
8:39
5 vår fader är ju Abraham
5 du förmer än vår fader Abraham 8:53
5 Abraham, eder fader, fröjdade sig 8:56
5 gm vår fader Davids mun
Apg. 4:25
5 uppenbarade sig för vår fader
7:2
7:11
5 Våra f.kunde icke få ngt
7 :12
5 s ände han våra f. åstad dit
7:15
5 dog där, han såväl s.våra f.
5 Denne •• fOrtryckte våra f.
7:19
5 (Moses) s. var hos våra f.
7:38
5 våra f. ville icke bliva hm lydiga 7:39
7:44
5 Våra f. hade vittnesbördets
7:45
5 våra f. togo (tabernaklet) i arv
5 folk s. Gud fördrev för våra f.
7 :45
7:51
5 emot den h.A.likaväl s.edra f.
5 hava icke edra f.förföljt
7:52
5 folks, lsraels,Gud utvalde våra f.13:17
5 löfte s. gavs åt våra f.
13:32
5 varken våra f. eller vi förmått
15:10
6 uppfostrad .. efter f.nas lag
22:3
6 gjort ngt mot f.nas stadgar
28:17
28 :25
5 Rätt talade den h. A. till edra f.
5 fader för alla oomskurna Rom. 4:11
5 (Abraham) fader för omskurna
4:12
5 tro s. vår fader Abraham hade
4:12
5 (Abraham) är ju allas vår fader
4:16
5 fader till många folk
4:17
5 bliva en fader till många folk
4:18
9:5
5 Dem tillhöra ock f.na
9:10
5 gm vår fader lsak blev moder
5 (Guds) älskade, fOr f.nas skull
11:28
5 de löften s.givits åt f.na
15:8
5 Våra f .. under molnskyn 1.Kor.10:1
7 nitälskade för f.s stadgar
Gal. 1:14
5 Gud fordom talat till f.na Hebr. 1:1
5 där edra f.frestade mig
3:9
5 förbund jag gjorde med deras f.
8:9
8 fåfänglighet,efter f.nas sätt 1.Pet. 1:18
2.Pet.3:4
5 dag då våra f.avsomnade
5 Abraham,vår fader, rättfärd.Jak. 2:21

1 (l.) gått till vila hos mina f.
47:30
3 (Jakob) blev samlad till sina f.
49:33
3 Aron •• samlas till sina f. 4. Mos. 20:24
4 skall Aron samlas till sina f.
20:26
3 samlas till dina f.likasom
4 Aron blivit samlad till sina f.
27:13
31:2
3 skall(Mose) samlas till dina f.
1 när du vilas hos dina f.
5. Mos.31:16
3 samlas till dina f.likasom
3 Aron blev samlad till sina f.
32:50
1 släktet •• samlat till sina f. Dom. 2:10
1 När du vilar hos dina f.
2.Sam. 7:12
1 min herre •• vila hos sina f. 1.Kon. 1:21
1 David gick till vila hos sina f.
2:10
1 hörde att David gått till •• sina f. 11:21
1 Salomo gick till vila hos sina f. 11:43
1 Jerobeam gick till vila hos sina f.14:20
1 Rehabeam gick till vila hos sina f.
1 och blev begraven hos sina f.
14:31
15:8
1 Abiam gick till vila hos sina f.
1 Asa gick till vila hos sina f.
15:24
1 och blev begraven hos sina f.
16:6
1 Baesa gick till vila hos sina f.
16:28
1 Omri gick till vila hos sina f.
22:40
1 Ahab gick till vila hos sina f.
1 Josafat gick till vila hos sina f.
1 och blev begraven hos sina f.
22:5~
1 Joram .. till vila hos sina f. 2. Kon. 8:24
1 och blev begraven hos sina f.
8:24
1 begrov (Ahasja) hos hans f.
9:28
1 Jehu gick till vila hos sina f.
10:35
1 man begrov (Joas) hos hans f.
12:21
1 Joahas gick till vila hos sina f.
13:9
1 Joas gick till vila hos sina f.
13:13
14:16
1 Joas gick till vila hos sina f.
14:20
1 (Amasja) begraven hos sina f.
1 (Amasja) gått till vila hos sina f. 14:22
1 Jerobeam •• till vila hos sina f.
14:29
15:7
1 Asarja gick till vila hos sina f.
15,7
1 begrov honom hos hans f.
1 Menahem gick till vila hos sina f.15:22
1 Jotam gick till vila hos sina f.
15:38
1 hos sina f. i sin fader Davids stad 15:38
1 Ahas gick till vila hos sina f.
16 :20
1 och blev begraven hos sina f.
1 Hiskia gick till vila hos sina f.
20:21
1 Manasse gick till vila hos sina f. 21:18
1 vill jag samla dig till dina f.
22:20
1 Jojakim gick till vila hos sina f. 24:6
1. Krön. 17:11
1 när du går till dina f.
1 Salomo •• vila hos sina f. 2. Krön. 9:31
1 Rehabeam •• till vila hos sina f.
12:16
14:1
1 Abia gick till vila hos sina f.
1 Asa gick till vila hos sina f.
16:13
1 Josafat gick till vila hos sina f.
21:1
1 och blev begraven hos sina f.
25:28
1 begrov (Amasja) hos hans f.
1 konungen gått till vila hos sina f. 26:2
1 Ussia gick till vila hos sina f.
26:23
1 och man begrov hm hos hs f.
27:9
1 Jotam gick till vila hos sina f.
28:27
1 Ahas gick till vila hos sina f.
32:33
1 Hiskia gick till vila hos sina f.
1 Manasse gick till vila hos sina f. 33:20
34:28
1 samla dig (Josia)till dina f.
Ps. 49:20
1 själ gå till hs f.s släkte
Apg. 13:36
5 (David) samlad till sina f.

FÄDER (hos/till sina fäder)
1 (Abram) gå till dina f.
1. Mos. 15:15
3 (Abraham) samlad till sina f.
25:8
3 (lsmael) samlad till sina f.
25:17
3 (!sak) blev samlad till sina f.
35:29

FÄDER (fäders Gud; se även:faders Gud)
1 Edra f.s Gud har sänt
2. Mos. 3 :13
3:15
1 H.. edra f.s Gud .. har sänt mig
1 H .. edra f.s Gud
3:16
1 H., deras f.s Gud, Abrahams Gud 4:5
1 H., edra f.s Gud, fOröka 5. Mos. 1:11
1 ss. H., dina f.s Gud, har tillsagt
1:21
1 land s. H.. edra f.s Gud, vill giva 4:1
1 ss. H .. dina f.s Gud, har lovat
6:3
1 land s. H., dina f.s Gud, har givit 12:1
1 ropade vi till H., våra f.s Gud
26:7
1 ss. H .. dina f.s Gud, har lovat
27:3
1 övergåvo H., sina f.s Guds
29:25
1 land s. H.. edra f.s Gud, givit Jos. 18:3
1 övergåvo H., sina f.s Gud Dom. 2:12
1 övergav H., sina f.s Gud 2. Kon. 21:22
1 otrogna mot sina f.s Gud l. Krön. 5:25
12:17
1 må våra f.s Gud se därtill
1 H.. våra f.s Gud, låt evinnerligen 29:18
29:20
1 lovade .. H .. sina f.s Gud
1 övergåvo H.. sina f.s Gud 2. Krön. 7:22
11:16
1 att offra åt H.. sina f.s Gud
1 striden icke mot H., edra f.s Gud 13:12
13:18
1 stödde sig på H.. sina f.s Gud
1 att söka H.. sina f.s Gud
14:4
1 skulle söka H., sina f.s Gud
15:12
1 förde dem till H .. deras f.s Gud 19:4
1 (Josafat:) H., våra f.s Gud
20:6
1 sina hjärtan till sina f.s Gud
20:33
1 övergivit H .. sina f.s Gud
21:10
1 övergåvo H .. sina f.s Guds, hus 24:18
24:24
1 övergivit H.. sina f.s Gud
28:6
1 hade övergivit H.. sina f.s Gud
1 har H.. edra f.s Gud, givit dem
28:9
28:25
1 förtörnade H.. sina f.s Gud
1 helgen H.. edra f.s Guds, hus
29:5
30:7
1 otrogna mot H., sina f.s Gud
1 söka Gud, H.. sina f.s Gud
30:19
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1 prisade H., sina f.s Gud

30:22
1 ödmjukade sig.. för sina f.s Gud 33:12
1 efter sina f.s Guds förbund
34:3 2
34:33
1 veko icke av ifrån sina f.s Gud
36:15
1 H., deras f.s Gud, skickade
1 Lovad vare H.. våra f.s Gud Esr. 7:27
8:28
1 gåva åt H.. edra f.s Gud
1 bekännen det nu, H.. edra f.s Gud 10:11
2 Dig, mina f.s Gud, tackar jag Dan. 2:23
5 våra f.s Gud har förhärligat Apg. 3:13
3:25
5 förbund s.Gud slöt med edra f.
5 V åra f.s Gud har uppväckt J.
5:3 O
5 Jag är dina f.s Gud
7:32
5 Våra f.s Gud har utsett dig
22:14
6 att jag så tjänar mina f.s Gud
24:14
FÄDER (lova fäderna)
Iland s.han lovat dina f.
2.Mos.13:5
1 ss. han med ed lovat dina f.
13:11
Iland s.du lovat deras f.
4. Mos. 11:12
1 land s. jag lovat åt deras f.
14:23
Iland s.H.lovat edra f.
5. Mos. 1:8
Iland s.jag lovat giva edra f.
1:35
1 land s. han lovat edra f.
6:10
1 land s. H.lovat åt dina f.
6:18
6:23
1 land s. han lovat åt våra f.
1 med ed lovade dina f.
7 :12
7 :13
1 land s. han lovat dina f.
Iland s.H.lovat åt edra f.
8:1
1 uppfylla vad han lovat dina L
9:5
Iland s.jag lovat deras f.
10:11
Iland s.H.lovat edra f.
11: 9,21
1 ss. han med ed lovat dina f.13:17; 19:8
1 land s. H.lovat våra f.
26:3
26:15
1 ss.du med ed lovade våra f.
Iland s.H.lovat dina f.
28:11
1 ss. han med ed lovat dina f.
29:13
1 land s. H. har lovat dina f.
30:20
1 land s. H. har lovat deras f.
31:7
Iland s.jag lovat deras f.
31:20
Iland s.jag lovat deras f.
Jos. 1:6
Iland s.han lovat deras f.
5:6
1 land s. han lovat giva deras f.
21 :43
21:44
1 ss.han med ed lovat deras f.
Iland s.jag lovat åt edra f. Dom. 2:1
1 vad han lovade min fader 2. Krön. 6:4
1 vad du lovade David, min fader
6:15
1 vad du lovade David, min fader
6:16
7:18
1 ss. jag lovade din fader David
1 lovat deras f. att giva dem Jer. 32:22
Iland s.jag lovade edra f.
Hes. 20:42
1 lovat att giva det åt edra f.
47:14
1 ss.du med ed lovat våra f. Mika 7:20
5 med ed lovat vår fader Abrah.Luk. 1 :73
5 s. Gud har lovat våra f.
Apg. 26:6
B. FÄDER (se även: Foder, allmänt)

B. FÄDER (se även: Fader, allmänt)
1 f.nas missgärning på barn 2. Mos. 20:5
1 Lnas missgärning på barn
34:7
1 f.nas missgärning på barn 4. Mos. 14:18
1 f.nas missgärning på barn 5. Mos. 5:9
1 edra barn •• fråga sina f.
Jos. 4:21
1 Om deras f. beklaga
Dom. 21:22
1 barnens ära .. deras f.
Ords. 17:6
1 f.na göra din trofasthet
Jes. 38:19
1 f. och söner komma på fall Jer. 6:21
1 f.na tända upp eld
7 :18
13:14
l krossa dem, både f.och barn
10m f.na, s.avlat dem (harnen)
16:3
31:29
1 f.na hava ätit sura druvor
1 se ej f.na sig om efter barnen
47:3
Hes. 18:2
1 f.na äta sura druvor
1 vända f.nas hjärtan till barnen
l och barnens hjärtan till f.
Mal. 4:6
5 vända f.nas hjärtan till barn. Luk. 1:17
Apg. 7:2
5 (Stefanus:) Bröder och f.
5 (Paulus:) Bröder och f .. hören
22:1
5 haven l dock icke många f.l. Kor. 4:15
5 l f., reten icke edra barn
Ef. 6:4
Kol. 3:21
5 I f., reten icke edra barn
5 vi hava haft köttsliga L
Hebr. 12:9
5 Jag skriver till eder, I f. l. Joh. 2:13
5 Jag har skrivit till eder, l f.
2:14

ställning i världen, l.Pet.2:11. Likväl
behöver detta förhållande inte innebära någon konflikt för den kristne;
han vet, att både det jordiska och
det himmelska fäderneslandet har
givits honom av Gud, l.Mos.12:1;
Apg.17:26; GaI.4:26; Upp.21:2.
FÄDERNESLAND
och Haran dog i sitt f.
1. Mos. 11:28
Gud s.fort mig bort ifrån mitt f.
24:7
vänd tillbaka till ditt f.
31:13
du har övergivit ditt f.
Rut 2:11
skall icke mer återse sitt f. Jer. 22:10
låt oss vända tillbaka till vårt f.
46 :16
män s.hade sitt f. i Kaldeen Hes. 23:15
Ingen profet bliver i sitt f.
Luk. 4:24
icke är aktad i sitt eget f.
Joh. 4:44
att de söka efter ett f.
Hebr.11:14
FÄDERNESLÄKT
arvedel inom deras f.s

4. Mos. 36:12

FÄDERNESTAD
Och (J.) kom till sin f.
Matt. 13:54
är icke föraktad utom i sin f.
13:57
(J. ) begav sig till sin f.
Mark. 6:1
är icke fOraktad utom i sin f.
6:4
må du göra också i din f.
Luk. 4:23
FÄDERNESTAM
hövdingar för sina f.mar
4. Mos. 1:16
leviterna i sin f. icke inmönstrade 1:47
en man ur var f. skolen l sända
13:3
Efter namnen på sina f.mar
26:55
efter edra f.mar skolen l utskifta 33 :54
från vår f.s arvedel tages
36:4
en släkt s.hör till deras egen f.
36:6
behålla kvar sin f.s arvedel
36:7
släkt s.hör till hennes egen f.
36:8
FÄDERNEÄRVD
om intet gm f.a stadgar
Mark. 7 :13
åberopar f.a människomeningar Kol. 2:8
F.\GRING

f. (är) en vindfläkt
Ords. 31:30
Han hade ingen gestalt eller f. Jes. 53:2
bliva lik ett olivträd i f.
Hos. 14:7
dess (gräsets) f. forgår
Jak. 1:11

FÄKREATUR

Redan på patriarkernas tid' hade israeliterna fäkreatur eller nötboskap,
l.Mos.12:16, som gav dem mjölk,
33:13, och kött, 18:7. Sedan israeliterna blivit bofasta och åkerbruket
deras huvudnärings gren, fick oxen
även tjäna som dragdjur, särskilt vid
plöjning och tröskning, l.Kon.19:19;
Job 1:14. Dessutom användes oxar
som offerdjur, 3.Mos.4:3 m.fl. ställen, i enstaka fall även kor, 4.Mos.
19: l ff. Se: Boskapsskötsel.

Fäderneslandet hade en upphöjd plats
i israeliternas medvetande; inte minst
gällde detta Jerusalem med Sion, Ps.
48:3,13; 50:2; 78:68; 87:2. I tider av
landsförvisning blev kärleken till fäderneslandet särskilt stark, vilket Ps.
137 ger ett gripande uttryck för.
Samtidigt finner vi av Psaltaren,
att de gammaltestamentliga fromma
ofta kände sig som främlingar och
gäster på jorden, Ps.39:13; 119:19,
jfr Hebr.11:13. I N.T. påminnes om
att detta också är de troendes rätta

FÄKREATUR (allmänt)
din småboskap och din f.
2. Mos. 20:24
På samma sätt •• med din f.
22:30
allt hankön såväl av f.en s. av
34:19
offer av f.en eller av
3. Mos. 1:2
bära fram ett brännoffer av f.en
1:3
han vill taga sitt offer av f.en
3:1
Om ngn av l. hus slaktar ett f.
17:3
offra ett tackoffer åt H. av f.en
22:21
av f.en s.har ngn lem för stor
22:23
icke slakta djur, vare sig av f.en 22:23
vare sig det är ett djur av f.en
27 :26
vad beträffar tionde av f.
27:32
envälbehagliglukt,gmf. 4. Mos. 15:3
Balak slaktade f. och småboskap
22:40
av f. 72000
31:33
av f. 36000, varav skatten åt H. 72 31:38
av f. 36000
31:44
skall välsigna dina f.s
5. Mos. 7:13
när dina f.och småboskap fOrökas
8:13
det förstfödda av edra f.
12:6
ej heller det förstfödda av dina f. 12:17
slakta av de f. och äta därav
12:21
så ock det förstfödda av dina f.
14:23
de må köpa f. och småboskap
14:26
Allt förstfött s. födes bland dina f. 15:19
det s. är fOrstfott bland dina f.
15:19
påskoffer åt H. av småboskap och f.16:2
ngt djur av f.en s.har ngt lyte
17:1
av f.en eller av småboskapen
18:3
Välsignad dina f.s avföda
28:4
Förbannad dina f.s avfOda
28:18
läte av f. s.jag hör
1. Sam. 15:14
här äro f.en till brännoffer 2.Sam.24:22
här äro f.ens ok till ved
24:22
David köpte tröskplatsen och f.en 24:24
de offrade småboskap och f.1.Kon. 8:5
här giver jag dig f.en
l. Krön. 21:23
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F.\DERNEARV

gm forsäljning av sitt f.

5. Mos. 18:8

F.\DERNEBESITTNING

sin f. skall han återfå

3. Mos. 25:41

FÄDERNESLAND

Fäkreatur-Fängelse
över de f. s.betade iSaron
27:29
och över f.en i dalarna Safat
27:29
f. i sådan myckenhet
2. Krön. 5:6
Då slaktade (prästerna) f.en
29:22
förde fram tionde av f.och småb. 31:6
Josia gav ock 3000 f.
35:7
åt prästerna till påskoffer 300 f.
35:8
åt leviterna till påskoffer 500 f.
35:9
På samma sätt gjorde de med f.en 35:12
förstfödda både av våra f.
Neh. 10:36
Akors dal en lägerplats för f . Jes. 65:10
Huru ängslas ej f.ens hjordar Joel 1:18
Jona 3:7
ngt djur, vare sig av f.en
FÄKREATUR (får och fäkreatur)
(Abram) fick får, f. och
l. Mos. 12:16
hade också får och f. och tält
13:5
Då tog Abimelek får och f.
20 :14
Då tog Abraham får och f.
21:27
han har givit hm får och f.
24:35
(lsak) ägde många får och f.
26:14
(Jakob) delade folk och fåren och f. 32 :7
togo deras får och f. och åsnor
34:28
(Josef:) du med dina får och f.
45 :1 0
sina får och f. och allt
46 :32
bröder kommit med får och f.
47 :1
bröd i utbyte mot deras får, f.
47:17
H.hand över f.och får
2.Mos . 9:3
vi vilja gå med får och f.
10:9
allenast edra får och f. bliva kvar 10:24
Tagen ock edra fär och edra f.
12:32
drag åstad •• därtill får och f.
12:38
ej heller må får och f. gå i bet
34:3
Intet fett av f., får eller
3.Mos. 7:23
felfritt handjur av f. eller av fåren 22 :1 9
Finnas får och f.att slakta 4.Mos .11:22
s. är förstfött bland f. eller får
18 :17
femhundrade av f., åsnor och får
31:28
uttaga var femtionde av f .. och får 31:30
I fån äta: f., får och getter 5. Mos. 14:4
döda •• både f. och får
I.Sam.15:3
skonade det bästa av får och f.
15:9
skonade det bästa av fären och f.en 15:15
15:21
folket tog av bytet får och f.
f., åsnor och får blevo slagna
22:19
får och f. tog (David) med sig
27:9
David tog ock alla får och f.
30:20
Den rike hade får och f.
2. Sam.12:2
nändes icke taga sina får och f.
12:4
Adonia slaktade får och f. l. Kon. 1:9
tid du skaffar dig får och f. 2. Kon. 5:26
Ahab lät slakta får och f. 2. Krön. 18:2
stor rikedom på får och f.
32:29
fick ock boskap, f. och fär
Pred. 2:7
förtärt deras får och f.
Jer. 3 :24
de skola förtära dina får och f.
5:17
med får och f. gå åstad
Hos. 5:6
sutto män s . sålde f. och får
Joh. 2:14
ur helgedomen, med få r och f.
2:15
(ingen mer köper) f.och får
Upp. 18:13

·fälla

FÄLLA

bötfälld Am.2:8
FÄLLA (subst . )
f.or vänta eder
Jes. 24:17
sä fångas han i f.n
24:18
fallgropar och f.or vänta eder Jer. 48:43
så fångas han i f.n
48 :44
för profeten f.or pä hs vägar Hos. 9:8

f.er rätta domar mskor
Hes.18:8
du mä icke gråta eller f. tårar
24:16
gräs maskarna f. sina vingars Nah. 3 :16
Jämra eder, skogen varder f.d Sak.1l:2
f.t domen Över den s.har
l. Kor. 5:3
så f. vi icke modet
2.Kor. 4 :1
Därför f. vi icke modet
4:1 6
att icke f. modet vid mina
Ef. 3 :13
har själv f.t domen över sig
Tit. 3:1l
när ett fikonträd f.er sina
UPP . 6 :13

.fält

FÄLT

gurkfält Jes.l:8
stridsfäi t Dom.5: 18
sädesfält 5.Mos.23 :25; Matt.12:1
Valkarfältet Jes.7:3
åkerfält l.Kor.3:9
FÄLT
hade lsak gått ut på f.et
l. Mos. 24:63
s. kommer emot oss på f.et
24:65
Där fick han se en brunn på f.et
29:2
34:28
togo vad s.fanns på f.et
att vi bundo kärvar pä f.et
37:7
(Josef) gick villrådig på f.et
37:15
hämtade ifrån f.en däromkring
41 :48
försvunno ifrån .. f.en
2. Mos. 8:13
ett f.s.är utmark omkring 3 . Mos.25:34
stammar från Gomorras f. 5. Mos. 32:32
dr äpt Ais invånare på f.et
Jos . 8:24
de gingo ut på f.et
Dom . 9:27
lägg dig i bakhåll på f.et
9:32
därefter gick folket ut på f .et
9:42
lade sig i bakhåll på f.et
9:43
fram mot alla s . voro på f.et
9:44
kom en man från sitt arbete pä f.et 19:16
20:31
(vägen) s . går till Gibea över f.et
uppstod i lägret på f. et
l. Sam. 14:15
filist~ernas furstar drogo i f.
18:30
träffade de på f.et en egyptisk man 30:11
ss. en gasell på f.et
2. Sam. 2:1 8
ställde upp sig själva på f.et
10:8
då konungarna pläga draga i f.
1l:1
Männen drogo ut mot oss på f.et
11:23
drog då folket ut på f.et mot Israel 18:6
de voro ensamma på f.et
l. Kon. 11 :29
utanför Jerus. pä Kidrons f. 2. Kon. 23:4
ställde upp sig på f.et
l. Krön. 19:9
då konungarna plägade draga i f.
20:1
över förråden på Len, Jonatan
27:25
över dem s.arbetade på f.et
27:26
vingårdsarbetare på f.en
2. Krön. 26:10
På f.et få de till skörd
Job 24:6
f.en ligga öde och förhärjade Jes. 6:11
Hesbons f. äro förvissnade
16:8
fröjd avbärgad från bördiga f.en
16:10
sedan han har jämnat f.et
28:25
förvandlas till ett bördigt f.
29:17
bördiga f.et räknas ss . vildmark
29 :17
klagen över de sköna f. en
32:12
skall öknen bliva bördigt f.
32:15
bördiga f.et räknas ss. vildma rk
32 :1 5
rättfärdigheten bo på f. et
32 :16
på f.et ha r jag sett dina
Jer . 13 :27
hinden på f.et övergiver sin kalv
14:5
17:3
Du migg berg på f.et
alla f.en vara helgade åt H.
31:40
avbärgad från de bördiga f.en
48:33
kastade ut dig på öppna f. et
Hes . 16:5
ovanför dörren funnas avmätta f.
41 :17
F .en äro förödda
Joel 1 :10
du måste bo på öppna f .et
Mika 4:10
de köra om varandra på f.en Nah. 2:4
Len alstra ingen äring
Hab. 3 :17
vinträd mer slå fel på f.et
Mal . 3:11
skuro kvistar pä f. en
Ma rk. 3:1l
sen på f.en huru de vitnat
Joh. 4 :3 5
Så att I kunnen behålla f.et
Ef. 6 :13

Traditionen hävdar, att både PaLlI IIs och Petrus satt fängslade
i .Manertiner/ängelset. i Rom.

FÄLLA (verb)
och han fällde domen i natt I.Mos.31:42
om ngn f.er ett villebråd
3. Mos. 17:13
hugger med yxan för att f. 5. Mos. 19:5
sä skall man f. den skyldige
25:1
1. Sam. 18:25
David f.d gm filist~ernas
den dom s.konungen f.t
l. Kon. 3:28
I skolen f. alla nyttiga träd 2. Kon. 3 :1 9
alla nyttiga träd f.de de
3 :25
en av dem höll på att f. en stock
6:5
skall dom f.s med rättvisa
Esr. 7 :26
lik ett olivträd s . f.er sina
Job 15:33
han f.es till marken vid hs åsyn
40:28
mutor för att f. den oskyldige Ps. 15:5
för att f. den s.är betryckt
37 :14
många äro f.da av henne
Ords. 7:26
den s. f.er den oskyldige
17 :15
Jag såg förtryckta f . tårar
Pred. 4:1
I Juda män, f.en nu eder dom Jes. 5:3
ss. en terebint när den f.des
6 :13
de resliga stammarna ligga f.da
10:33
bågar skola f. de unga männen
13 :18
har du icke blivit f.d till jorden
14:12
gjorde att oskyldiga blevo f.da
29 :21
hagelskurar skall skogen f.s
32:19
Karmels skogar f. sina löv
33:9
Vildoxar f.s ock därvid
34:7
(H.:) Man f.er åt sig cedrar
44:14
Jer. 5:28
f.de icke rätt dom
så säger H. Sebaot: F .en träd
6:6
låt oss f. hm med våra tungor
18:18
F.en var morgon rätt dom
21 :12
lät dina ögon icke mer f. tårar
31:16
De f. Egyptens skog
46 :23

Att sätta människor i fängelse praktiserades förmodligen inte i Israel
under gammal tid, och Moselagen
har inga bestämmelser därom. Däremot satte man en förbrytare i förvar
tills hans sak var uppklarad, 3.Mos.

24:12; 4.Mos.15:34. I Egypten tycks
det ha varit allmänt med fängelser
redan på patriarkernas tid, LMos.
39:20; 42: 17. Denna straffmetod var
också känd och använd bland assyrierna, 2.Kon.17 :4, och babylonierna,
Jer.52: Il.
Under konungatiden praktiserade
även israeliterna fängsla nde av människor, l.Kon.22:27; Jer.20:2 . Som
fängelse kunde man använda en tom
brunn, 38:6, men det förekom även
särskilda hus för detta ändamål, 37:
15 ff. Fängelsestraff fanns medtaget
i lagen under perserväldet, Esr.7:26,
och likaså under romartiden, Matt.
25:36. I Jerusalem användes Antonia borgen som fängelse, Apg .23: 10,
och i Cesarea Herodes' borg, 23:35.
Behandlingen av fångarna varierade efter tid och förhållande. En fånge kunde bindas med kedjor, Jer.40:1,
och stundom både till händer och
fötter, jfr 2.Sam.3:34. Han kunde
också få fötterna fastsatta i en stock,
Jer.20:2 ; Apg.16:24. Det hände även
att få ngar sattes både i stock och
halsjärn, Jer.29 :26, och att de till
och med fick sina ögon utstuckna,
Dom.16:21 ; 2.Kon.25:7. Med en
kedja band romarna sina fångar vid
en krigsman, jfr Apg.28:16. Den ena
änden fästes vid fångens högra arm
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FÄLTTECKEN

f. s. höra till deras familjer 4 .Mos. 2:2
FÄNAD

hon är lik f.en, s. förgöres
Ps.
är lik f.en, s . förgöres
mä inse att de äro ss. f.
Pred.
går mskors barn ss. det går f.en
mskorna hava intet framför Len
Ss. f.en dör, så dö ock (mskorna)
om f.ens ande att den far ned
bilder lämnas ät djur och f.
Jes.

49:13
49:21
3 :18
3 :19
3:19
3:19
3 :21
46 :1

FÄNGELSE

Se även: Fånge, fångenskap, fångdräkt, fångvaktare, fängelserum, förbrytelse, förvaringsrum, domstol.
Fängelse

och den and ra vid soldatens vänstra
arm. Ibland kunde fångar vara föremål för en förhållandevis mild behandling med bl.a. tillgång till besök,
Matt.25 :36; Apg.28:17,30 f.
FÄNGELSE
f.där konungens fångar sutto 1.Mos.39:20
där fick (Josef) dä vara i L
39:20
finna nåd hos föreståndaren för f.t 39 :21
föreståndaren för f.t l ät aUa fångar
s.s utt o i f.t s t å under Josefs
39:22
Föreståndaren för Lt tog sig aUs 39 :23
i samma f.där Josef satt fången
40:3
munskänk och bagare fångna i f.t
40:5
varför jag borde sättas i f.
40:15
satte han mig •• i f.
41:10
att före Josef ut ur f.t
41 :14
lät han hålla dem allasammans i f. 42 :17
hos fången. s.satt i f.t
2.Mos . 12:29
(Simson) måste mala i f.t
Dom . 16:21
Simson blev hämtad ur f.t
16 :25
(Ahab:) sätten (Mika) i f.
1. Kon. 22 :27
och hålla hm bunden i f.
2. Kon. 17 :4
lät sätta (Joahas) i f.
23:33
och befriade (Jojakin) ur f.t
25:27
Sätten (Mika ) i f.
2. Krön. 18:26
vare sig tiU död eller till f.
Esr . 7:26
du fOrde oss in i f.
Ps. 66 :11
För min själ ut ur f.t
142:8
ifrån f.t gick en sådan
Pred. 4:14
skola inneslutas i f.
Jes. 24:22
må fOra fängar ut ur Lt
42:7
i f.r hållas de gömda
42 :22
hade ännu icke satt hm i f.
Jer. 37:4
(Jonat ans hus) hade de gjort till f. 37 :15
eftersom I haven satt mig i f.
37:18
förde (Jojakin) ut ur f.t
52 :31
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Fängelsegård-Fäste
Johannes blivit satt i f.
Matt. 4:12
du bliver kastad i f.
5:25
när Johannes i sitt f. fick höra
11:2
Herodes hade låtit sätta hm i f.
14:3
lät halshugga Johannes i f.t
14:10
(J.:)lät sätta hm i f.
18:30
jag var i f., och I kommen till mig 25:36
när sägo vi dig sjuk eller i f.
25:39
jag var i f., l besökten mig icke
25:43
H., när sågo vi dig i f.
25:44
Johannes hade blivit satt i f. Mark. 1:14
gripa Johannes och sätta hm i f.
6:17
halshögg (Johannes) i f.t
6:27
Herodes inspärrade Joh. i f. Luk. 3:20
att rättstjänare kastar dig i f.
12:58
sätta eder i f.för mitt namns
21:12
redo att med dig gå i f.
22:33
kastat i f.på grund av upplopp
23:19
kastad i f. för upplopp
23 :25
Joh. icke blivit kastad i f.
Joh. 3:24
en ängel öppnade f.ts portar Apg. 5:19
till f.t för att hämta (apostlarna)
5:21
funno de dem icke i f.t
5:22
F.t funno vi stängt med allomsorg 5:23
De män s.I haven insatt i f.t
5:25
Saulus lät sätta dem i f.
8:3
satte han (Petrus) i f.
12:4
förvarades Petrus i f.t
12:5
väktare utsatta till att bevaka f.t
12:6
huru H. hade fört hm ut ur f.t
12:17
kastade de (Paulus och Silas) i f.
16:23
så att f.ts grundvalar skakades
16:26
fick se f.ts dörrar öppna
16:27
(domarna) hava kastat oss i f.
16:37
När de så hade kommit ut ur f.t
16:40
män och kvinnor lät jag sätta i f.
22:4
icke skyldig ngt s. förtjänade f.
23:29
lämnade han (Paulus) kvar i f.t
24:27
av de heliga inspärrade jag i f.
26:10
icke gjort ngt s. förtjänar f.
26:31
Jag har oftare varit i f.
2.Kor.11:23
Andra underkastade sig f.
Hebr.11:36
de andar s. höllos i f.
1. Pet. 3:19
kasta somliga av eder i f.
Upp. 2:10
skall Satan komma lös ur sitt f.
20:7
FÄNGELSEGÅRD
Neh.
torn s.skjuter ut vid f.en
Jeremia låg då fången i f.en Jer.
Hanamel kom till mig i f.en
judar s. voro tillstädes i f.en
han ännu var inspärrad i f.en
satte man Jeremia i förvar i f.en
Så stannade Jeremia i f.en
i Malkias brunn på f.en
Jeremia måste stanna i f.en
Jeremia fick stanna i f.en
läto hämta Jeremia ifrån f.en
medan han var inspärrad i f.en

3:25
32:2
32:8
32:12
33:1
37:21
37:21
38:6
38:13
38:28
39:14
39:15

FÄNGELSEHUS
lät(Sidkia) sitta i f.et

Jer. 52:11

FÄNGELSEHÅLA
Jeremia hade kommit i f.n

Jer. 37:16

FÄNGELSEPORTEN

En port i kungliga palatset vid ternpelplatsen i Jerusalem. Neh.12:39.
FÄNGELSE RUM

satte in dem i innersta f.met Apg. 16:24
FÄNGSLA

där kon. fångar sutto f.de
1. Mos.39:20
i huset där I haven suttit f.de
42:19
lät f. (Simeon) inför deras ögon
42:24
f.de hm med kopparfjättrar 2. Kon. 25:7
f.de hm med kopparfjättrar 2.Krön.33:11
Nebukadnessar f.de (Jojakim)
36:6
lät f. hm med kopparfjättrar Jer. 39:7
lät f. (Sidkia) med kopparfjättrar
52:11
hennes stormän blevo f.de
Nah. 3 :10
icke med kedjor kunde man f. Mark. 5:3
hade han många gånger blivit f A
5:4
Barabbas, vilken satt f.d
15:7
f.d med kedjor och fotbojor
Luk. 8:29
f. alla dem s. åkalla ditt namn Apg. 9:14
låg Petrus och sov f.d med 2 kedjor12:6
bjöd att man skulle f. (Paulus)
21:33
jag begav mig dit för att f.
22:5
lät f. dem s. trodde på dig
22:19
att han hade låtit f. (Paulus)
22:29
f.de (Satan) för 1000 år
UPP. 20:2

FÄRD

Jakob kom på sin f. ifrån
33 :18
så kunnen I fortsätta eder f. Jos. 2:16
i f. med att förfölja Seba
Dom. 8:5
under sin f.kom han till Mikas hus 17:8
kunnen l i morgon företaga eder f. 19:9
gick ut för att fortsätta sin f.
19:27
den f.vi hava företagit oss 1.Sam. 9:6
du får gå dina f.e i trygghet
20:13
ingenting är på f.e, så sant H.lever 20:21
gå dina f.e, ty då sänder H. dig bort 20:22
David gick sina f.e
20:43
när Saul hade fortsatt sin f.
24:8
ät innan du går dina f.e
28:22
gingo samma natt sina f.e
28:25
mån I draga edra f.e
29:10
Vänd om och gå dina f.e
2.Sam. 3:16
fritt kunde draga sina f.e
3:24
irra omkring med oss på vår f.
15:20
ingen olycka på f.e
1. Kon. 5:4
må det vara nog med edra f.er
12:28
gick han sina f.e en annan väg
13:10
gör icke uppehåll i min f.
2. Kon. 4:24
få veta vad s. var på f.e
Est. 4:5
från en f.omkring på (jorden) Job 1:7
och från en f.omkring på den
2:2
Vad är då på f.e
Jes. 22:1
blev trött av din långa f.
57:10
olycka är på f.e, ropa de
Jer. 2:27
Om l ställen eder f. till Egypten
42:15
mskor s.ställa sin f.till Egypten 42:17
ställt sin f. till Egyptens land
44:12
När·så ngn på sin f.får se
Hes. 39:15
omtalade vad s. var på f.e
Dan. 2:15
Daniel omtalade vad s. var på f.e
2:17
Ställen icke eder f. till hedn. Matt. 10:5
icke ngn ränsel för eder f.
10:10
beslöt han att ställa sin f. till Luk. 9:51
han var stadd på f. till Jerusalem
9:53
fortsatte sin f.till Jerusalem
13:22
stadd på sin f. till Jerusalem
17:11
Stå upp och gå dina f.e
17 :19
de sågo vad s. var på f.e
22:49
då han glad fort$atte sin f.
Apg. 8:39
på sin f. nalkades Damaskus
9:3
s. voro med (Saulus) på f.en
9:7
(Paulus) påskyndade sin f.
20:16
fick jag under min f. se ett sken
26:13
bliva utrustad för f.en
Rom. 15 :24
ingen fara är på f.e
1. Tess. 5:3
FÄRDAS

f.des ifrån lägerplats till
l.M<s.13:3
f.des omkring i hela Egyptens
41:46
när han f.någonstädes
3. Mos. 15:9
vandrarna måste f.omvägar Dom. 5:6
Vart år f.des han till Betel 1.Sam. 7:16
f.des gm Hedmarken
2. Sam. 4:7
Obadja f.des sin väg fram 1. Kon. 18:7
när de hade f.ts 7 dagsresor 2.Kon. 3:9
där f. man förgäten
Job 28:4
för att f.på mörkrets vägar Ords. 2:13
till dem s.f.på vägen
9:15
Jag har sett trälar f. till häst Fred. 10:7
ingen oren skall f.därpå
Jes. 35:8
de f. framåt utan att bliva trötta
40:31
lät(l.) f. gm djupen, ss. hästar
f. gm öknen, utan att stappla
63 :13
där ingen vägfarande f.des
Jer. 2:6
jag f.des åstad, bedrövad
Hes. 3:14
utrota därifrån envar s. f.där
35:7
F. väl 2 tillsammans utan att Am. 3:3
f. hit och dit för att söka H.ord
8:12
eftersom du så f.
Hab. 3:8
blivit öde så att ingen f. där Sak. 7:14
ingen kunde f. den vägen fram Matt. 8:28
Då f.des var och en till sin
Luk. 2:3
Medan de nu f.des fram på vägen
9:57
en präst f.des samma väg
10:31
en samarit s. f.des samma väg
10:33
där (J.) f.des fram bredde de ut
19:36
icke längre än man får f.
Apg. 1:12
medan de f.des vägen fram
8:36
på vägen där (Saulus) f.des
9:17
de hade f.ts över hela ön
13:6
f.des de vidare gm Pisidien
14:24
(Paulus) f.des gm Syrien
15:41
f.des först gm det galatiska
18:23
hade f.ts gm (Macedonien)
20:2
läto ryttarna f. vidare med hm
23:32

FÄRDIG

Se även: Beredd, fullbordad, fullkomnad, redo, tillredd.

Se även: Färdas, resa, vandring.

-färdig

-färd

fallfärdig Jes.30:13
rättfärdig l.Mos.6:9; Matt.5:45
sannfärdig Ords.12:19
senfärdig Dom.5:28

hädanfärd Job 24:24
högfärd JerA8:29
ofärd 4.Mos.23:7
vallfärd Esr.9:12
FÄRD
kunnen l fortsätta eder f.
1. Mos. 19:2
ställde sin f. mot Gileads berg
31:21
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-färdighet

obotfärdighet Rom.2:5
sannfärdighet Rom.3:7; 15:8
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FÄRDIG
När I då stån f.a att gå
5. Mos. 20:2
l stån nu f.a att gå i strid
20:3
han hade byggt sitt hus f.t 1. Kon. 3:1
huset f.t till alla sina delar
6:38
innan han fick hela sitt hus f.t
7:1
Sedan allt det arbete var f.t
7:51
Då Salomo hade byggt H. hus f.t
9:1
hade (Salomo) då gjort huset f.t
9:25
gjorde prästen Uria det f.t 2. Kon. 16:11
arbete för H. hus var f.t
2. Krön. 5:1
så var då H.hus f.t
8:16
(templet) är ännu icke f.t
Esr. 5:16
huset blev f.t i månaden Adar
6:15
muren (Jerusalems) blev f.
Neh. 6:15
han är f.med något out
Ords. 16:30
(Hiskia:) är (H.)f.med mig
Jes.38:12
över till natt, är du f.med mig
38:13
f.a att draga över oss själva Jer. 26:19
fi;ir den dag då det bliver f.t
Hes. 43:18
när (huset) är f.t skall hon
Sak. 5:11
den blev frisk igen och f.
Matt. 12:13
15:31
funno lytta vara friska och f.a
först på tredje dagen är f.
Luk. 13:32
vad s. behövdes att bygga det f.t
14:28
står inför eder frisk och f.
Apg. 4:10
de stodo f.a att dräpa (Paulus)
21:31
vredens kärl s. voro f.a
Rom. 9:22
gudsmänniska bliva fullt f. 2. Tim. 3:17
hs verk stodo där f.a
Hebr. 4:3
FÄRDIGHUGGA

f.en vid stenbrottet

1. Kon. 6:7

FÄRDIGSMYCKAD

f. ss.en brud,s.är prydd

Upp. 21:2

FÄRG

G.T.s grundtext har inte något ord
som motsvarar vårt »färg •. När olika
färger skall betecknas, sker det genom
jämförelse med föremål som har
vederbörande färg. Sålunda betyder
det mest använda ordet för .vit» ,
laban, egentligen .mjölklik» (av:
l}.äla12, mjölk). På samma sätt betyder
ordet för »röd., 'ägom, egentligen
.blodlik» (av: dam, blod). - Se för
övrigt de olika färgerna.
~-ÄRG

målar (huset) med dyrbar f.
Jer. 22:14
blivit mörkare än svart f.
Klag. 4:8
beläten målat med dyrbar f. Hes. 23:14
Då vek f.en bort ifrån konungen Dan. 5:6
f.en vek bort ifrån hs ansikte
5:9
f.en icke vika bort ifrån •• ansikte
5:10
f.en vek bort ifrån mitt ansikte
7 :28
(Daniel:) f.en vek bort ifrån mitt
10:8
alla ansikten skifta f.
Joel 2:6
Allas ansikten hava skiftat f. Nab. 2:10

Färgningskonsten var tidigt känd.
Här ses gamla egyptiska kärl,
som användes vid färgning.
.färga

FÄRGA

purpurfärgad Mark. 15: 17
rödfärgad 2.Mos.26:14

.fästa

FÄSTA

befäst 4.Mos.21:24
korsfästa Matt.20: 19
stadfästa Mark.16:20
FÄSTA

Uppdelning: allmänt, upp, vid.
FÄST A (allmänt)
f.e ihop fikonlöv och bundo l. Mos. 3:7
hava 2 •• s.skola f.s ihop
2.Mos.28:7
dess framsida, där den f.es ihop
28:27
29:5
f. ihop alltsammans med efodens
f.det heliga diademet på huvudbind.29:6
axelstycken, s. skulle f.s ihop
39:4
vid båda sina ändar f.es den ihop 39:4
dess framsida, där den f.es ihop
39:20
med efodens skärp och f.e 3. Mos. 8:7
till att där f. sitt namn
5. Mos. 12:5
utväljer till att där f. sitt namn
12:21
utväljer till att där f. sitt namn
14:24
l. f.e sina blickar på mig
1. Kon. 2:15
till att där f. mitt namn för evig tid 9:3
till att där f. mitt namn
11:36
till att där f. sitt namn
14:21
2. Kon. 21:4
Vid Jerusalem vill jag f.
vill jag f. mitt namn för evig tid
21:7
att du där vill f.ditt namn 2. Krön. 6:20
att (i Jerusalem) f. sitt namn
12:13
Vid detta hus vill jag f. mitt namn 33:7
på den skall man f. honom
Esr. 6:11
en kunglig krona är fäst
Est. 6:8
ss.en krona skulle jag f.den
Job 31:36
fäst dem omkring din hals
Ords. 6:21
när han f.e skyarna i höjden
8 :28
Han f.er bilden med spikar
Jes. 41:7
f.er dem med spikar och
Jer. 10:4
dubbelkrokar voro f.a runt
Hes. 40:43
alla hade sina ögon f.på(J.) Luk. 4:20
en tjänstekvinna f.e ögonen på hm 22:56
f.e Petrus och Joh. sina ögon Apg. 3:4
f.e sina ögon på (Stefanus)
6:15
Saulus f.e ögonen på (Elymas)
13:9
då Paulus f.e sina ögon på hm
14,9
Paulus f.e ögonen på Rådet
23:1
FÄSTA (upp)
skall f. upp sin klädnad
fäst så upp din klädnad

Luk.12:37
17:8

FÄSTA (vid)
hs hjärta f.e sig vid Dina
1. Mos. 34:3
har fäst sig vid eder syster
34:8
s. vår faders hjärta är så fäst vid 44:30
f.de snodda kedjorna vid
2.Mos.28:14
f. de båda guldsnodderna vid
28:24
f. vid de 2 flätverken
28:25
och så f.dem vid efodens
28:25
f. dem vid efodens axelstycken
28:27
f. den vid ett mörkblått snöre
28:37
f.e de båda guldsnodderna vid
39:17
f.e man vid de 2 flätverken
39:18
och f.e dem så vid efodens
39:18
f.e vid efodens båda axelstycken
39:20
f.e vid den ett mörkblått snöre
39:31
H. f.e sig vid eder
5. Mos. 7:7
vid dina fäder f.e sig H.
10:15
skön kvinna s.du f.er dig vid
21:11
förbannelser s. äro f.a vid det
29:21
och f. det vid hs arvedel
Rut 4:5
för att f.det vid hs arvedel
4:10
f.e sig Jonatans hjärta vid 1. Sam. 18:1
Icke må min herre f. avseende vid 25:25
fäst vid huset med cederbj. 1. Kon. 6:10
hjulens hållare voro f.a vid
7:32
Jag skall f.senor vid (benen) Hes. 37:6

..fäste

FÄSTE

bergfäste Dom.6:2; l.Sam.23:14
fotfäste Esr.9:8
grundfäste l.Sam.2:8
klippfäste Jes.33:16

,11tefter s.åren äro f.
3.Mos.25:16
f.ur den(stam)s.är mindre 4. Mos.35:8

FÄSTE
Varde mitt i vattnet ett f.
1. Mos. 1:6
Gud gjorde f.t och skilde vattnet
under f.t ifrån vattnet ovan f.t
1:7
Och Gud kallade f.t himmel
1:8
Varde på himmelens f.ljus
1:14
vare de på himmelens f. till ljus
1 :15
Och Gud satte dem på himmelens f. 1 :17
flyge fåglar under himmelens f.
1:20
f.t följde med in efter klingan Dom. 3 :22
sätta eld på deras f.n
2. Kon. 8:12
hyddas f. ryckes bort för dem Job 4:21
dess stenar, har safiren sitt f.
28:6
må min axel lossna från sitt f.
31:22
Var fingo hennes pelare sina foll
38:6
f.t f6rkunnar hs händers verk Ps. 19:2
på strömmarna berett (jordens) f. 24:2
rätt äro din trons f.
89:15
du har gjort hs f.n till spillror
89:41
rätt äro hans trons f.
97:2
grundade jorden på hennes foll
104:5
loven hm i hans makts f.
150:1
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Färga

Redan tidigt kände israeliterna till
konsten att färga tyger. Möjligen
lärde de sig av fenicierna, som var
mycket skickliga på detta område.
På Kristi tid var färgaryrket allmänt
i Palestina.
FÄRGA
Hs hjältars sköldar äro f.de

Nah.

2:3

FÄRJA

f.n gick över för att överföra 2.Sam.19:18
FÄRJSTÄLLE

jag vill dröja vid f.na
2. Sam. 15:28
Stanna icke över natten vid f.na
17 :16
FÄRRE

Fästhål-Fäda
fruktar H. har ett tryggt f.
Ords. 14:26
En vis man kan bryta ned det f.
21 :22
dörrtrösklarnas f.n darrade Jes. 6:4
städer bliva lika övergivna f.n
17:9
ty så säger havet, havets f.n
23:4
H. bjöd om Kanaans f.n
23:11
edert f. (Sidon) är förstört
23:14
murars höga f. störtar han omkull 25:12
tistlar växa i dess f.n
34 :13
Jag har satt dig till ett f.
Jer. 6:27
f.t har kommit på skam
48:1
Moabs förhärjade fdrstör dina f.n 48:18
de sitta stilla r sina Ln
51:30
bröt ned dottern Judas f.n
Klag. 2:2
(H.) förstörde dess f.n
2:5
under f.t voro deras vingar
Hes. 1 :23
ovan f.t dånade det
1:25
f.t s . vilade på deras huvuden
1:26
f.t vilade på kerubernas huvuden
10:1
på vilka de skulle hava sitt f.
41:6
denne skall tränga in i hs f.
Dan. 11:7
striden skall föras ' fram till hs f. 11:10
vända s ig till sitt eget lands f.n
11:19
mot f.na skall han förehava anslag 11 :24
härar skol a oskära helgedomens f. 11:31
Lnas gud skall i stället ära
11:38
mot starka Ln skall han göra
11:39
fdrståndiga skola lysa, ss. f.t
12:3
alla edra f.n skola ödeläggas Hos. 10:14
ditt starka L skall du mista
Am. 3:11
fdrdärv ljunga ned över starka f.n
5:9
jag skall riva ned dina f.n
Mika 5:11
(Nineve) bevaka dina f.n
Nab. 2:1
(No-Amon) ett havets f.
3:8
Alla dina f.n likna fikonträd
3:12
förstärk dina f.n (Nineve)
3:14
åt alla slags Ln le de
Hab. 1:10
Tyrus byggde sig ett f.
Sak. 9:3
Så vänden då åter till edert f.
9:12
de kunna bryta ned f.n
2. Kor. 10:4
därigenom förlora edert f.
2. Pet. 3:17
FÄSTH.lL

icke göra f.i husets väggar 1.Kon. 6:6

FÄSTNINGSTORN

Fästningstornet var beläget på den
högsta punkten i en befäst stad. Det
var omgivet aven mur, och härifrån
kunde man således bjuda motstånd
även efter det att fienden hade brutit
igenom stadsmurarna.
FÄSTNINGSTORN
Uppsikten över .. f .en

1. Krön. 27:25

FöDA

Se även: Mat, manna, bröd, fisk,
kött, korn, mjölk, mjöl, smulor, mätta, märgstark, rätt, förstfödslorätt,
hU,nger, svält.
FÖDA (subst. )
skolen I hava till L
1. Mos. 1:29
giver jag alla gröna ört er till L
1:30
markens örter skola var a din f.
3:18
må vara dig och dem till L
6:21
Allt s. har liv skolen I hav a till L
9:3
samla in allt s . kan tjäna till L
41:35
hopföra s äd för att tjäna tiII L
41:35
samlade allt s .kunde tjäna till f.
41:48
för att köpa s äd till L åt oss
42:7
för att köpa säd till f. åt sig
42 :10
(Jakob:) köpen litet säd till f.
43:2
för att köpa säd till f. åt oss
43:20,22
köpen litet säd till f. åt oss
44 :25
4 femtedel ar skol en I hava till f.
för eder och till f. för edra barn
47 :24
brödet s. H. givit eder till L 2. Mos. 16:15
giver skolen I hava till L
3. Mos. 25:6
hava sin L av all dess avkastning
25 :7
Från marken skolen I hämta f.
25:12
själ vämjes vid den usla L 4. Mos. 21 :5
skall giva dig därtill din L
Dom. 17:10
s.förtär ngn L före aftonen I.Sam.14:24
smakade d å ingen av folket ngn L 14:24
den man s. i dag förtär ngn f.
14:28
vete , till L för hans hus
1. Kon. 5:11
att där förse dig med f.
17:4
bjudit en änka att förse dig med L 17:9
livsmedel i myckenh. till L 1. Krön. 12:40
gnaga sin L av torra öknen
Job 30:3
hennes själ vid den f.hon älskade 33:20
där de sväva omkring utan f.
39:3
lät manna regna över dem till LPs. 78:24
lejonen begära sin L av Gud
104:21
Gud s.giver Låt djuren
147:9
bereder om sommaren sin f. Ords. 6:8
De fattigas nyodling riklig L
13 :23
till L åt dig själv och ditt hus
27 :27
de bereda om sommaren sin f.
30:25
söka vandrande herdar sin L Jes. 5:17
stoft skall vara ormens f.
65:25
barn för att hava dem till L Klag. 4 :10
frukter skola tjäna till f.
Hes. 47:12
tjäna till f. åt stadens bebyggare
48:18
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så att det hade f. ät alla
Dan. 4:9
4:9
allt kött hade sin f. därav
så att det hade f. åt alla
4:18
gröda skall icke giva någon f. Hos . 8:7
jag sänkte mig ned och gav dem f. 11:4
fast f.gav jag eder icke
l. Kor. 3:2
få sin f. ifrån helgedomen
9:13
Hava vi Loch kläder
1. Tim. 6:8
FÖDA (verb)
Vi vilja själva f.oss
Jes. 4:1
2 ta cko r vad en man f.er upp
7:21
hon f.de upp sina ungar bland Hes. 19:2
Så Lde hon upp en av sina ungar
19:3
Av mitt folks synd Lde sig
Hos. 4:8
Logen och vinpress e n skola icke f. 9:2
(J.:) likväl f.er eder Fader
Matt. 6:26
och likväl f.e r Gud dem
Luk. 12:24
(J.:) Föd mina lamm
Joh. 21:1 5

FöDA

Se även: Födelse, barn, son, kvinna,
moder, förlossning, skapelse.
.föda

avföda 4.Mos.32:l4; Jes.l:4
anfödd Joh.l :14
förstfödd l.Mos.4:4
hemfödd Jer.2: 14
nyfödd Matt.2:2
uppfött Jes .l :2
F6DA

Uppdelning: allmänt, föda på nytt,
söner och döttrar.
FÖDA (allmänt)
med smärta skall du L
l. Mos. 3 :16
4:1
blev havande och f.de Kain
4:1
(Eva:) Jag har fött en man
4 :2
hon Lde äter en son, Abel
4:17
hon blev havand~ och f.de Hanok
4:18
åt Hanok Ldes !rad
4:18
och !rad Lde Mehuj ael
4 :18
och Mehujael Lde Metusael
4:18
och Metusael Lde Lemek
4 :20
Och Ada f.de Jabal
4:22
8illa Lde ock en son, Tubal-Kain
Lde en son och gav hm namnet Set 4:25
4:26
Men åt Set f.d es ock e n son
5:3
f.de (Adam) en son S . var hm lik
5:4
Och sedan Adam hade fött Set
5:6
105 år gammal Lde han Enos
5:7
Och sedan Set hade fött Enos
När Enos var 90 år, Lde han Kenan 5:9
5:10
Och sedan Enas fött Kenan
5:1 2
f.de (Kenan) MahalaJel
5:13
sedan Kenan hade fött Mahalalel
5:15
Lde (Mahalaiel ) J ered
5:16
sedan Mahalalel fött Jered
5:18
Lde (Jered) Hanok
5:19
sedan Jerek hade fött Hanok
5:21
Lde (Hanok) Metusela
5:22
sedan (H anok) hade fött Metusela
5:25
f.de (Metus ela) Lemek
0:26
seda n Metusela hade fött Lemek
5:28
Lde (Lem ek) en son
5:30
sedan Lemek hade fött Noa
5:32
Lde (Noa) Se m, Ham och Jafet
6:1
döttrar Ldes åt (ms korna)
6 :4
dessa Lde barn åt (Guds söner
6 :10
Noa f.de 3 söner:Sem, Ham,Jafet
10:1
åt dem f .des söner efter floden
10:8
Men Kus Lde Nimrod
10:13
Misraim f.de lud~erna
10:15
Och Kanaan f.de Sidon
10:21
Söner f.des ock åt Sem
10:24
Arpaksad f.de Sel a , och Sela Lde
10:25
Men åt Eber f.des 2 söner
10:26
Joktan Lde Almodad
11:10
f.de han Arpaksad
11:11
sedan Sem hade fött Arpaksad

Masada, fästningen som blev judarnas sista tillflyktsort under striden
mot romarna år 70 e.Kr.
f.de (Arpaksad ) Se la
sedan Arpaksad hade fött Sela
När Sela var 30 år f.de han Eber
Och sedan Sela hade fött Eber
Lde han Pel eg
sedan Eber hade fött Peleg
f.de (Peleg) R egu
sedan Pel eg hade fött Regu
Lde (Regu) Serug
sedan Regu hade fött Serug
Lde (Serug) Nahor
sedan Serug hade fött Nahor
f.de han Tera
sedan Nahor hade fött Tera
f .de (Tera) Abraham, Nahor , l'laran
Och Hara n Lde Lot
(tjänare) s. voro f.da i hs hus
Sarai hade icke fött barn åt hm
(Sarai:) så jat icke f.er barn
(ängeln:!. du skall f. en son
Hagar f.de åt Abram en son
den son s. Hagar hade fött åt hm
när Hagar Lde lsmael åt Abram
Skulle barn Ls åt en s. är 100 år
skulle Sara f. barn
din hustru Sara skall f. dig en son
(Isak) s . Sara skall f. åt dig
Skulle jag verkligen L barn
den äldre Lde en son
Den yngre f .de ock en son
så att de åter kunde L barn
(Sara) f .de åt Abraham en son
son s. var född åt hm
den s . Sara [ött åt hm I namnet Isak
när hs son lsak f.des åt hm
(Sara:) nu har jag fött hm en son
s. (Hagar) hade fött åt Abrabam
Milka har ock fött barn åt Nahor
Men Betuel f .de Rebecka
Dessa 8 Ldes av Milka åt Nahor
hs bihustru Lde ock barn
Betuel s . av henne f.des åt Nahor

Rekonstruktion av Jerikos gamla fästningsmur.
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11 :12
11:13
11:14
11 :1 5
11:16
11:17
11:18
11:19
11:20
11:21
11:22
11:23
11:24
11:25
11:26
11:27
14:14
16:1
16:2
16:11
16:15
16:15
16:16
17:17
17:17
17:19
17:21
18:13
19:37
19:38
20:17
21:2
21:3
21:3
21:5
21:7
21:9
22 :20
22:23
22 :23
22:24
24 :24

Sara har fött åt min herr e en son 24:36
Betuel s. f.des åt hm av Milka
24:47
Hon f.de åt hm Simran, Joksan
25:2
Joksan Lde Saba och Dedan
25:3
s. f.des åt Abrabam av Hagar
25 :1 2
Abraham Lde lsak
25:19
t iden var inne att hon skulle L
25 :24
lsak var 60 år, när de Ldes
25:26
Lea blev havande och Lde en son
29:32
29:33
(Lea) Lde en son
29:34
(Lea) blev åter havande och f.de
(Lea:) jag har ju fött hm 3 söner
29 :34
29:35
(Lea) Lde en son
Sedan upphörd e (Lea) att f.
29:35
Ra kel såg att hon icke Lde barn
30:1
(Rakel:) m å L barn i mitt sköte
30:3
(Bilha) Lde åt Jakob e n son
30:5
(Bilha) f .de åt Jakob en a ndre son 30:7
såg att hon hade upphört att L
30 :9
Silpa f.de åt Jakob en son
30 :1 0
30:12
Silpa Lde åt Jakob e n andre son
(Lea) Lde åt Jakob en femt e son
30 :17
(Lea) f.de åt Jakob en sjätte son
30 :19
(Lea:) jag har fött hm 6 söner
30:20
Därefter Lde (Lea) en dotter
30 :21
(Rakel ) Lde en son
30:23
Då nu Ra kel hade fött Josef
30:25
getter hava icke fött i otid
31 :3 8
31 :43
(Laban: ) mot barnen s.de fött
dotter s. Lea fött åt Jakob
34 :1
Ldes åt (Jakob) i Paddan-Aram
35 :26
36 :4
Ada f.de Elifas åt Esau
men Basemat f.d e Reguel
36:4
Oholibama Lde J e us, Jarmal
36:5
Ldes åt (Esau) i Kanaans land
36 :5
Timma f.de Amelek åt Elifas
36:12
s . (Oholibama) Lde åt Esau
36:14
eftersom han fött hm på sin
37 :3
f.de en son .• fick namnet Er
38:3
Lde e n son och gav hm namnet
38 :4
(Judas hustru) f.de ännu en son
38:5
när (Sela) f.des var Juda i Kes ib
38 :5
När (Tamar) nu skulle f.
38 :27
åt J osef Ldes 2 söner
41 :50
f.des åt (Josef) av Asenat
41 :50
s . är född på hs ålderdom
44 :20
min hustru har fött mig 2 söner
44 :27
Leas söner, de s . hon f.de
46:15
Lde (Lea) åt hm dottern Dina
46:15
dessa Lde (Silpa ) åt Jakob
.46 :18
söner s. f.des åt Josef i Egypten
46:20
de f.des åt (Josef) av Asenat
46:20
Rakels söner, de s . Ldes åt Jakob 46:22
dessa f.de (Bilha) åt Jakob
46 :25
Josefs söner, vilka f .des i Egypten 46:27
söner, s. äro födda åt dig i Egypten 48 :5
de barn s . du har fött
48 :6
Makir f.d es barn i Josefs sköte
50:23
så sen efter, då de f.
2. Mos. 1:16
förrän hjälpkvinnan•. hava de fött
1:19
blev havande och f.de en son
2:2
(Sippora) Lde en son
2 :22
Lde åt hm Aron och Mose
6 :20
(Eliseba) Lde åt hm Nadab och
6:23
hon f.de åt (Aron) Pinehas
6 :25
Allt av de s. f.es bland din boskap 13 :12

Föda-Födelse
hon f.er fram sitt foster
21 :22
finnas ngn kvinna s. f.er i otid
23:26
När en kvinna f.er barn
3. Mos. 12:2
gossebarn s.hon har fött
12:2
ett flickebarn s. hon har fött
12:5
när hon har fött ett gossebarn
12:7
och när hon har fött ett flickebarn 12:7
evad hon är född hemma
eller född ute
18:9
så ock den träl s. är född i hs hus 22:11
När en kalv har blivit född
22:27
barnen s. äro f.da i edert land
25:45
Makir f.de Gilead
4. Mos. 26:29
26:58
Kehat f.de Amram
Jokebed s. f.des åt Levi I Egypten 26:59
f.de åt Amram Aron och Mose
26:59
åt Aron f.des Nadab och Abihu
26:60
Allt förstfött s. f.es bland 5. Mos.15:19
båda hava fött hm söner
21:15
Ingen s. är född i äktenskapsbrott 23:2
Barn s. f.des av dessa i tredje le<! 23:8
den förste son hon f.er skall
25:6
missunnar barnen s.hon f.er
28:57
Din klippa, s.fött dig, övergav du 32:18
de bland folket, s. voro f.da
Jos. 5:5
En bihustru f.de hm en son
Dom. 8:31
Nu f.de ock Gileads hustru
11:2
hustru icke fött några barn
13:2
du har icke fött några barn
13:3
skall bliva havande och f. en son 13:3,5
skall bliva havande och f. en son 13:7
göra med gossen s.skall f.s
13:8
f.de hs hustru en son •• Simson
13 :24
(Noomi:) och s. f.de söner
Rut 1:12
(Peres) s. Tamar f.de åt Juda
4:12
(Rut) f.de en son
4:13
din sonhustru har fött hm
4:15
Peres f.de Hesron
4:18
Hesron f.de Ram, Ram f.de
4:19
Amminadan f.de Naheson
4:20
Naheson f.de Salma
4:20
Salmon f.de Boas, Boas f.de Obed
4:21
Obed f.de Isai och Isai f.de David
4:22
Hanna blev havande och f.de 1.Sam. 1:20
ofruktsamma Ler 7 barn
2:5
Pinehas ' hustru •. nära att f.
4:19
sjönk hon ned och f.de sitt barn
4:19
Frukta icke; du har fött en son
4:20
f.des söner åt David
2.Sam. 3:2
f .des åt David i Hebron
3:5
åt David f.des ännu flera söner
5:13
s. f.des åt(David) i Jerusalem
5:14
f.de (Bat-Seba) hm en son
11:27
den son s. har blivit född åt dig
12:14
barnet s. Urias hustru hade fött
12:15
(Bat-Seba) f.de en son •• Salomo
12:24
åt Absalom f.des 3 söner
14:27
de 2 söner s. Rispa fött åt Saul
och de s. Mikal fött åt Adriel
21:8
fött hm näst efter Absalom 1. Kon. 1:6
jag f.de barn där i huset
3:17
efter det jag hade fött mitt barn
3:18
f.de ock denna kvinna ett barn
3:18
icke var min son, s.jag fött
3:21
Denna syster till Tapenes f.de
11 :20
skall f.s en son vid namn Josia
13:2
kvinnan blev havande och f.de 2.Kon.4:17
men kraft att f. finnes icke
19:3
söner till dig, de s. du skall f.
20:18
Men Kus f.de Nimrod
1. Krön. 1:10
Misraim f.de lud~erna, anam~erna 1:11
Kanaan f .de Sidon
1 :13
Arpaksad f.de Sela, Sela f.de Eber 1:18
åt Eber f.des 2 söner
1:19
Joktan f.de Almodad, Selef
1 :20
Abraham f.de lsak
~:34
f.des åt hm av Suas dotter
2:3
Tamar f.de åt hm Peres och Sela
2:4
de söner s. f.des åt Hesron
2:9
Ram f.de Amminadab
2:10
och Amminadab f.de Naheson
2:10
Naheson f.de Salma, Salma f.de Boas2:11
Boas f.de Obed och Obed f.de lsai
2:12
lsai f.de Eliab,
2:13
Abigail f.de Amasa
2:17
Kaleb f.de ett barn av kvinnkön
2:18
(Efrat) f.de åt honom Hur
2:19
Hur f.de Uri och Uri f.de Besalei
2:20
hon f.de åt (Hes ron) Segub
2:21
Segub f.de Jair
2:22
f.de Hesrons hustru Abia åt hm
2:24
(Abihail) f.de åt hm Aban och Molid 2:29
(Sesans dotter) f.de åt hm Attal
2:35
Attai f.de Natan, Natan f.de Sabad
2:36
Sabad f.de Eflal, Eflal f.de Obed
2:37
Obed f.de Jehu, Jehu f.de Asarja
2:38
Asarja f.de Heles, Heles f.de Eleasa 2:39
Eleasa f.de Sisamai
2:40
Sisamai f.de Sallum
2:40
Sallum f.de Jekamja
2:41
och Jekamja f.de Elisama
2:41
Sema f .de Raham
2 :44
Rekem f.de Sammai
2:44
Efa f.de Haran, Mosa och Gases
2:46
Haran f.de Gases
2:46
2:48
KaIebs bihustru Maaka f.de Seber
2:49
(Maaka) f.de ock Saaf

söner s. f.des åt David i Hebron
3:1
Dessa 6 f.des åt (David) i Hebron
3:4
söner f.des åt hm i Jerusalem
3:5
Reaja f.de Jahat
4:2
Jahat f.de Ahumai och Lahad
4:2
Naara f.de åt (Ashur) Ahussam
4:6
Kos f.de Anub och Hassobeba
4:8
Jag har fött hm med smärta
4:9
Kelub f.de Mehir
4:11
Eston f.de Bet-Rafa
4.12
Meonotai f.de Ofra
4:14
Seraja f.de Joab
4:14
kvinnan •• f.de Mirjam
4:17
hs judiska hustru f.de Jered
4:18
Eleasar f.de Pinehas
6:4
Pinehas f.de Abisua
6:4
Abisua f.de Bucki, Bucki f.de Ussi 6:5
Ussi f.de Seraja, och
Seraja f.de Merajot
6:6
Merajot f.de Amarja
6:7
och Amarja f.de Ahitub
6:7
6:8
Abitub f.de Sadok
och Sadok f.de Ahimaas
6:8
Ahimaas f .de Asar ja
6:9
och Asarja f.<le Johanan
6:9
Johanan f.de Asarja
6:10
Asarja f.de Amarja
6:11
och Amarja f.de Ahitub
6:11
Ahitub f.de Sadok, Sadok f.de Sallum 6:12
Sallum f.de Hilkia
6:13
och Hilkia f.de Asarja
6:13
Asarja f.de Seraja
6:14
och Seraja f.de Josadak
6:14
Asriel, s.kvinnan f.de
7:14
hs arameiska bihustru f.de Makir
7:14
Maaka, Makirs hustru, f.de en son 7 :16
(Hammoleket) f.de ls-Hod
7:18
män från Gat, s. voro f.da där
7:21
hon blev havande och f.de en son
7:23
Heber f.de Jaflet
7:32
Benjamin f.de Bela
8:1
han f.de Ussa och Ahihud
8:7
Saharaim f .de barn i Moabs land
8:8
med sin hustru Hodes f.de han där 8:9
Med Husim hade han fött Ahitub
8:11
8:32
Miklot f.de Simea
Ner f.de Kis, Kis f.de Saul
8:33
och Saul f.de Jonatan
8:33
Merib-Baal f.de Mika
8:34
Ahas f.de Joadda
8:36
Joadda f.de Alemet •• Simri
8:36
Simri f.de Mosa
8:36
Mosa f.de Binea
8:37
9:38
Miklot f.de Simeam
Ner f.de Kis, Kis f.de Saul
9:39
och Saul f.de Jonatan
9:39
Merib-Baal f.de Mika
9:40
Ahas f.de Jaera, Jaera f.de Simri
9:42
och Simri f.de Mosa
9:42
Mosa f.de Binea
9:43
ät dig (David) skall f.s en son
22:9
26:6
Åt Semaja f.des ock söner
f.de Jeus, Semarja, Saham 2.Krön.11:19
(Maaka) f.de Abia, Attai, Sisa
11:20
funnos kvinnor s.fött barn
Esr.10:44
Jesua f.de Jojakim
Neh. 12:10
och Jajakim f.de Eljasib
12:10
Jojada f.de Jonatan
12:11
och Jonatan f.de Jaddua
12:11
den dag utplånas •• jag f.des
Job 3:3
mskan varder f.dd till olycka
5:7
s. en vildåsnefåle f.s till mska
11:12
Makan, av kvinna f.dd, lever en tid 14:1
Var du den första mska s. f.des
15:7
Vad en av kvinna f.dd, att han
15:14
havande med olycka f.er fördärv
15:35
24:21
den ofruktsamma I s. intet f.er
en kvinna f.dd kunna befinnas ren 25:4
dörrar för havet, när det f.des
38:8
ty så tidigt blev du ju f.dd
38:21
vem är hans. f.de daggens
38:28
s. f.de himmelens rimfrost
38:29
tiden för stengetterna att f.
39:4
vet du tiden för dem att f.
39:5
min son, jag har i dag fött dig Ps. 2:7
men han f.er ett intet
7:15
förkunna bland folk s. skola f.s
22:32
H. röst bringar hindarna att f.
29:9
Se, i synd är jag född
51:7
barn s. en gång skulle f.s
78:6
Tyrus och Kus, dessa äro f.da
87:4
Den ene s. den andre är född
87:5
Dessa äro f.da (i Sion)
87:6
Innan djupen •• blev jag född Ords. 8:24
förrän höjderna •• blev jag född
8 :25
en broder f.es till hjälp i nöden
17:17
Den s.fött en dårakiig son
17:21
sorg för henne s. har fött hm
17 :25
Hör din fader, s. har fött dig
23 :22
må hon s.har fött dig fröjda sig
23:25
Nordanvind f.er regn
25:23
F.s har sin tid, dö har sin
Pred. 3:2
fastän han var född i fattigdom
4:14
om han har fött en son
5 :13
var det, s. din moder fött dig HV. 8:5
där f.de dig hon s. gav dig livet
8:5
unga kvinnan skall f. en son Jes. 7:14

hon blev havande och f.de en son
8:3
ett barn varder oss fött
9:6
och har icke fött några barn
23:4
kvinna, då hon är nära att f.
26:17
när vi f.de, var det vind
26:18
inga mskor f.s mer till att bo
26:18
gån I havande, och strå f.en I
33:11
men kraft att f. finnes icke
37:3
söner till dig s.du skall f.
39:7
Icke kan du f. barn
45:10
s. f.des under din barnlöshet
49:20
Vem har fött dessa ät mig
49:21
skåden på Sara, s. f.de eder
51:2
Bland alla de söner hon hade fött
51 :18
(Sion) s. icke har fött barn
54:1
(lsrael) f. fördärv
59:4
barnen s. de (utkorade) f.
65:23
f.er (Sion) barnet
66:7
kan ett folk f.s i ett ögonhlick
66:8
eftersom Sion f.de fram sina barn 66:8
men icke giva kraft att f. fram det 66:9
skulle jag giva kraft att f.
66:9
till stenen: Du har fött mig
Jer. 2:27
Ve mig, min moder, att du fött
15:10
om mödrarna s.hava fött dem
16:3
Förbannad den dag jag f.des
20:14
den dag då min moder f.de mig
20:14
Ett gossebarn är dig fött
20:15
din moder, den s. har fött dig
22:26
i ett land där I icke ären f.da
22:26
pläga då män f. barn
30:6
hon s. har fött eder skall blygas
50:12
(H.:) där är du född
Hes. 16:3
När du (Jerusalem) f.des
16:4
kastade ut dig den dag du f.des
16:5
Men om han så f.er en son
18:10
om sedan denne f.er en son
18:14
dem s. de hade fött åt mig
23 :37
under dess grenar f.de alla djur
31:6
hava fött barn ibland eder
47:22
(Gomer) f.de hm en son
Hos. 1:3
1:6
(Gom er) f.de en dotter
blev åter havande och f.de en son
1:8
sådan hon var den dag då hon f.des 2:3
2:5
hon s. f.de dem bedrev skamliga
de hava fött barn s. icke äro hans
5:7
ingen skall f. barn eller gå havande 9:11
Om de ock f. barn
9:16
intill den tid då hon s. skall f. Mika 5:3
Abraham f.de lsak
Matt. 1:2
lsak f.de Jakob, Jakob f.de Judas
1:2
Judas f.de Fares och Sara
1:3
Fares f.de Esrom
1:3
Esrom f.de Aram
1:3
Aram f.de Aminadab
1:4
Aminadab f.de Naasson
1:4
Naasson f.de Salmon
1:4
Salmon f.de Boes med Rakab
1:5
Boes f.de Jobed med Rut
1:5
Jobed f.de Jessai
1:5
Jessai f.de David, David f.de Salomo 1:6
Salomo f.de Roboam
1:7
Roboam f.de Abia, Abia f.de Asaf
1:7
Asaf f.de Josafat, Josafat f.de Joram1:8
Joram f.de Osias
1:8
Osias f.de Joatam, Joatam f.de Akas 1:9
Akas f.de Esekias
1:9
Esekias f.de Manasses
1:10
Manasses f.de Amos
1:10
Amos f.de Josias
1:10
Josias f.de Jekonias och hs bröder 1:11
f.de Jekonias Salatiei
1:12
Salatiel f.de Sorobabel
1 :12
Sorobabel f.de Abiud
1 :13
Abiud f .de Eljakim
1 :13
Eljakim f.de Asar
1 :13
Asar f.de Sadok, Sadok f.de Akim
1:14
Akim f.de Eliud
1:14
Eliud f.de Eliasar
1:15
Eliasar f.de Mattan, Mattan f.de
1:15
Jakob f.de Josef, Marias man
1:16
och av henne f.des Jesus
1:16
Och hon skall f. en son
1:21
jungfrun skall f. en son
1:23
förrän (Maria) hade fött en son
1:25
När nu J. var född i Betlehem
2:1
var Messias skulle f.s
2:4
Bland dem.s. äro f.da av kvinnor
11:11
bättre om hon icke blivit född
26:24
bättre hon icke blivit född
Mark. 14:21
Elisabet skall f. en son
Luk. 1:13
(Maria) skall f. en son
1:31
det heliga s. varder fött kallas
1:35
Elisabet skall f. en son
1:36
tiden inne, då hon skulle f.
1 :57
och hon f.de en son
1:57
tiden inne, då (Maria) skulle f.
2:6
(Maria) f.de sin förstfödde son
2:7
i dag har en Frälsare blivit född
2:11
Bland dem s. äro f.da av kvinnor
7:28
blivit f.da, icke av blod
Joh. 1 :13
Huru kan en mska f.s, när hon är
3:4
Icke kan hon väl åter •• f.s
3:4
Om en mska icke bliver född
3:5
Det s. är fött av kött, det är kött
3:6
det s. är fött av A., det är ande
3:6
med var och en s. är född av A.
3:8
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1606

1607

Vi äro icke f.da i äktenskapsbrott
8:41
9:1
en man s. var född blind
så att han har blivit född blind
9:2
son, den s. I sägen vara född blind 9:19
att han f.des blind, det veta vi
9:20
öppnat ögonen på en s. f.des blind
9:32
Du är hel och hållen född i synd
9:34
16:21
När en kvinna f.er barn
16:21
när hon har fött barnet
gläder sig att en mska är född
16:21
18:37
därtill är jag född
så f.de han lsak
Apg. 7:8
och lsak f.de Jakob och Jakob
f.de våra 12 stamfäder
7:8
Vid den tiden f.des Moses
7 :20
(Moses) f.de där 2 söner
7:29
min Son, jag har i dag fött dig
13:33
judisk man, född i Tarsus
22:3
mska i köttet född av Davids Rom. 1:3
förrän dessa vore f.da
9:11
I KJ. gm evangelium f.de
I.Kor. 4:15
sände Gud sin Son, född av
Gal. 4:4
med vånda måste f. till livet
4:19
tjänstekvinnans son född efter köttet 4:23
fria hustruns son född i kraft av
4:23
f.er sina barn till träldom
4:24
Jubla du s. icke f.er barn
4:27
den son s. var född efter köttet
förföljde den s. var född efter A.
4:29
en hebre, född av hebreer
Fil. 3:5
under det hon f.er barn
1. Tim. 2:15
änkor gifta sig, f. barn
5:14
att de f. av sig strider
2. Tim. 2:23
min son, den s.jag har fött Filem. v.IO
min Son, jag har i dag fött
Hebr. 1:5
Du är min Son, jag har i dag fött
5:5
Därför f.des ock aven och samme 11:12
varelser f.da till att fångas 2. Pet. 2:12
vad rättfärdigt är, han är född 1.Joh.2:29
Var och en s.är född av Gud
3:9
icke synda •• han är född av Gud
3:9
s. älskar, han är född av Gud
4:7
tror att J. är K., är född av Gud
5:1
s. älskar honom s. f.de
5:1
älskar ock den s. är född av hm
5:1
s.är född av Gud icke syndar
5:18
den s.har blivit född av Gud
5:18
f.er (begärelsen) synd
Jak. 1:15
f.de han oss till liv
1:18
framför kvinnan s. skulle f.
Upp. 12:4
uppsluka hennes barn, när hon fött 12:4
hon f.de ett gossebarn
12:5
förföljde han kvinnan s.hade fött
12:13
FÖDA (föda på nytt)
När världen f.des på nytt
Matt. 19:28
Om en mska icke bliver född Joh. 3:3
I måsten f.s på nytt
3:7
fött oss på nytt till levande 1. Pet. 1:3
I s. ären f .da på nytt
1:23
FÖDA (föda söner och döttrar)
Adam f.de söner och döttr. 1. Mos. 5:4
Set f.de söner och döttrar
5:7
Enos f.de söner och döttrar
5:10
Kenan f.de söner och döttrar
5:13
Mahalalel f.de söner och döttrar
5:16
Jered f.de söner och döttrar
5:19
Hanok f.de söner och döttrar
5:22
Metusela f.de söner och döttrar
5:26
Lemek f.de söner och döttrar
5:30
Sem f.de söner och döttrar
11:11
Arpaksad f.de söner och döttrar
11:13
Sela f.de söner och döttrar
11:15
Eber f.de söner och döttrar
11:17
Peleg f.de söner och döttrar
11:19
Regu f.de söner och döttrar
11:21
Serug f.de söner och döttrar
11:23
Nahor f.de söner och d.öttrar
11:25
fött hm söner och döttrar
2. Mos. 21:4
Söner och döttrar skall du f. 5.Mos. 28:41
(Hanna) f.de söner och döttr .1. Sam. 2:21
David f.des söner och döttr. 2. Sam. 5:13
Absalom f.des 3 söner och 1 dotter 14:27
David f.de söner och döttrar 1.KröI\l4:3
f.de 28 söner och 60 döttr. 2.Krön.11:21
(Abia) f.de 22 söner och 16 döttrar 13:21
(Joas) f.de söner och döttrar
24:3
(Job) f.des 7 söner och 3 döttr. Job 1:2
söner och döttrar s.bliva f.da Jer. 16:3
må dessa f. söner och döttrar
29:6
f.en söner och döttrar
29:6
söner och döttrar, s. du fött
Hes. 16:20
de f.de söner och döttrar
23:4

FöDELSE

Se även: Föda, födelsedag,
födsloarbete, födslosmärtor,
stund, födslovånda, foster,
förstfödd, fruktsam, fostra,
moder, förlossning, skapelse.
FÖDELSE
min herde från min f.
vid din f. gick det så till
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födsel,
födslonyfödd,
kvinna,

1. Mos. 48:15
Hes. 16:4

Födelsedag- Födslovånda
Med JK. f.gick det så till
Matt. 1:18
gm f.n oskickliga till äktenskap
19:12
många glädja sig över hs f.
Luk. 1:14
Jag har den redan gm f.n
Apg. 22:28
gm ett bad till ny f.
Tit. 3:5
blev Moses vid sin f. dold
Hebr. 11 :23
FöDELSEDAG

Att fira sin födelsedag var inte vanligt bland israeliterna. Däremot firade de sin omskärelsedag. UndaDtagsvis hände det dock att konungar
firade även sin födelsedag, Matt.14:6.
FÖDELSEDAG
1.Mos.40:20
då det var Faraos f.
Job 3 :1
Job fårbannade sin f.
Pred. 7:2
bättre dödens dag än f.en
Men så kom Herodes • L
Matt. 14:6
Herodes på sin f. gjorde ett Mark. 6:21

.föderska

barnaföderska 3.Mos.12:7; Ps.48:7
förstföderska Jer.4:31
FöDOÄMNE

(Josef:) så att dessa Ln
1. Mos. 41:36
41 :48
I var stad lade han upp de f.n
FöDSEL

väl kommit fram till Ln
2. Kon. 19:3
fostren kommit fram till f.n Jes. 37:3
s.icke kommer fram i f.on
Hos . 13:13
FÖDSLOARBETE
denne är i f. med fördärv

Ps. 7:15

FÖDSLOSMÄRTOR
väl må du vrida dig i f.
FÖDSLOSTUND
i f.en stack den ene fram

Mika 4:10

Ingången till Födelsekyrkan i Betlehem.

1. Mos.38 :28

FöDSLOVÅNDA

1. Hebreiskans jälaq betyder egentligen . föda., t.ex. I.Mos .38:27; I.Sam.
4:19; Mika 5:3, men översättes även
med .komma i barnsnöd., t.ex. 1.
Mos.35:16. Roten bä~al (pi. i Ps.7:15,
övers. »vara i födsloarbete med. )
betyder: vrida sig i smärtor, våndas.
Verbet bil (!:tul), vrida el. vända sig,
översättes t.ex . • våndas (som en barnaföderska)., Jes.13:8, .föda., Jes.
45:10; 54:1, . känna födslovånda.,
Jes.66:7. Substantiven halhälä och
~'irim (plur. av roten sii) betecknar
bå~a stor ångest och kramp och står
jämsides i Jes.21:3 om födslovåndor
(övers . ångest); ~i rim är i I.Sam.4: 19

övers. födslovåndor. I Jer.4:31 brukas subst. ~ärä, betryck, nöd, ångest,
om en förstföderskas våndor (övers.
nödrop); jfr hit. av verbet ~ärar,
pressa el. tränga samman, hårt ansätta, i Jer.48 :41; 49:22 övers. vara
i barnsnöd.
N.T.s viktigaste term är ödin (i
klassisk grekiska ödis); den brukas i
såväl egentlig som bildlig mening,
I.Tess.5:3; Matt.24:8; Mark.13:8 .
Ordet betecknar födslovånda, födslosmärta, stor vånda, Apg.2:24. Verbet ömnein är översatt: föda med
vånda, GaI.4:19, föda barn, 4:27,
(vara) i barnsnöd , Upp .12:2. Vid ett
tillfälle används det sammansatta syn-

ödinein, ängslas, våndas el. kvida
tillsammans med, Rom .8:22 (övers.
samfällt våndas). Ordet lype, lidande,
smärta; sorg, bedrövelse, förekommer i ett fall på tal om barnafödande,
Joh.16:21.
2. I egentlig mening nämnes i Skriften födslovånda som en följd av
syndafallet. Detta förorsakade rubbningar av funktionen i hela skapelsen
och i dess olika delar. Ett av symptomen härpå är, att kvinnan med
smärta måste föda sina barn, I.Mos.
3:16. Födslovåndan är därför under
nuvarande förhållanden naturlig och
oundviklig, Joh.16:21 ; I.Tess.5:3; en
barnsbörd utan födslovånda är ett

Från Födelsegrottan i Betlehem.
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under, Jes .66:7. För Rakel, Jakobs
älsklingshustru, blev födslovåndan så
svår, att hon gav sonen, som föddes,
namnet Ben-Oni (hebr. bän-'oni),
. min smärtas son., och slutligen dog.
hon av smärtorna, I.Mos.35:16-19.
Hustrun till Pinehas, Elis son, överfölls vid budet om makens död i
kriget av födslovåndor, vilka förde
henne till dödens rand, I.Sam.4: 1920. Jaebes hade av sin moder fått
detta namn till erinran om hennes
smärta vid sonens födelse, I .Krön.
4:9. De israelitiska kvinnorna i Egypten synes dock ha haft det lindrigare
vid barnsbörd ä n de egyptiska, jfr
2.Mos.l:19 t. Den apokalyptiska solkvinnan hördes ropa i barnsnöd och
födslovånda, Upp.12:2.
3. Termen födslovånda brukas ofta
i Skriften i bildlig mening. En kvinnas ångest och yttre beteende inför
barnsbörden används ofta bildligt
som uttryck för intensiv, tilltagande
fruktan, ångest eller förskräckelse;
det talas om att . gripas av vånda
såsom en kvinna i barnsnöd., Jer.
13:21, om .ångest lik en barnaföderskas., 6:24, om att . hålla sina händer på länderna såsom kvinnor i
barnsnöd., 30:6 etc. Denna ångest i
högsta potens förorsakas av budskap
eller hot om kommande nationella
eller personliga olyckor, Ps.48:7; Jes.
13:8; 21:3; Jer.6 :24; 13:21; 22:23;
30:6; 48 :41 ; 49 :22,24; 50:43; Mika
4:9-1 O et~ Inför ofattbara skeenden
och oviss framtid uppleves stundom
samma intensiva ångest. Inför Kristi
död och skilsmässa från lärjungarna
upplever dessa en ångest lik en kvinnas vid barnsbörden. Som emellertid
kvinnan efter barnets födelse glömmer smärtan för glädjen, så skall lärjungarnas djupa ångest förbytas i den
största glädje vid återseendet a v Jesus
och vid upplevelsen av det nya tillstånd detta skall medföra, Joh.16 :21 t.
Inför den annalkande dödens oundvikliga krafter kan människan gripas
av intensiv, stegrad ångest lik en barnaföderskas, Ps.1l6:3 (.dödens band.
= dödens födslovåndor). Såsom sann
människa har Kristus även smakat
1612

Födslovånda-Följa

4. Termen har i Skriften även en
eskatologisk färg. Födslovåndorna utgör en bildlig beteckning för de katastrofer och djupgående omvälvningar,
vilka förbereder den nuvarande tidsålderns och världsordningens undergång och Guds rikes framträdande.
Med stöd av Hos.13:13 talade man i
Israel om de messianska födslovåndorna, ur vilka Messias och med honom en ny tidsålder skulle framfödas.
I själva bilden inrymmes iden om en
stegring av lidandena, ju längre det
lider mot barnets födelse. Profetian
i G.T. siar under bilden av ett födande med ångest och lidanden om
den vedermöda, som den israelitiska
nationen skall genomleva före sin
slutliga återupprättelse och uppnåendet av sin gudomliga bestämmelse
och kommande härlighet. Den utgör
ett viktigt led i den eskatologiska
utvecklingen fram mot världsfulländningen, Jes.66:7 f.
Jesus talar om världens pånyttfödelse, universums befrielse från
ondskans herravälde och Guds eviga
rikes framträdande i härlighet. Detta
måste nödvändigtvis förverkligas genom djupgående omvälvningar på
alla den gamla världsordningens områden. Dessa skeenden kan liknas vid
krampanfall, intensiva födslovåndor,
genom vilka den gamla världen upplöses och den nya, eviga framfödes,
Matt.19:28. Begynnelsen till dessa
»födslovåndor., 24:1-13, omvälvningar i alltmer stegrad intensitet
och med universell omfattning, består i förförande andliga makters
uppträdande, v.4-S, hemsökelser i
folkvärlden till följd av politiska, internationella rubbningar, v.6-7 a, katastrofer i naturens sfär, v.7 b-8. Vidare innebär »födslovåndorna» svåra
förföljelser mot Guds folk till följd
av den ogudaktiga världens växande
hat och motstånd inför allt gudomligt. Allvarliga påfrestningar för Guds
församlings inre liv, libertinism, laglöshet, avfall och upplösning hotar
som följd härav, trångmål och martyrskap utifrån ställer ökade krav på
uthållighet hos de troende, v.9-13,
jfr 10:17-22.
.Födslovåndorna. når sin kulmen
och avslutning under den antikristliga tidens vedermödor, genom vilka
den nuvarande världsordningens ände
är inne. Förspel och förebild till
denna universella födelsesmärta utgör
ödeläggelsen och lidandena i samband
med den teokratiska israelitiska samhällsordningens undergång år 70 e.
Kr. och den nya, kristna epokens inträde, Matt.24:1S-28. • Födslovån-

FÖLJA (allmänt)
om kvinnan icke vill f.mig I.Mos.24:5
om kvinnan icke vill f. dig
24:8
Drag ut med folket, s. f.er 2.Mos.11:8
stadgar s. man f.t före eder 3. Mos. 18:30
och dem s. f.t hm skall jag utrota 20:5
låtit din förlåtelse f •• folk 4. Mos. 14:19
(Kora)f.de 250 män av I.barn
16:2
de äldste i Israel f.de (Mose)
16:25
alltefter s. uppbrottsorterna f.de
33:2
och allt levande s. f.de dem 5. Mos. 11:6
gränsen f.de Stora havet
Jos. 15:12
10000 man f.de dem ditupp Dom. 4:10
10000 man f.de (Baruk)
4:14
att folket villigt f.de dem
5:2
5:9
Mitt hjärta tillhör dem s. f.de
Benjamin f.de dig
5:14
Gideon åstad med folket s. f.de
7:1
Folket s. har f.t dig är för talrikt
7:2
Given bröd åt folket s. f.er mig
8:5
Manoa stod upp och f.de sin hustru 13:11
hans bihustru f.de honom
19:10
(Noomi:) följ din svägerska
Rut 1:15
f.de en härskara av män
1.Sam.10:26
I och den kon. s.regerar mån f.H. 12:14
(Samuel:) då f.en I tomma avgudar 12:21
folket bådades upp att f, Saul
13:4
allt folket f.de (Saul) med bävan
13:7
(vapendragaren:) jag f.er dig vart 14:7
(Jonatan:) Följ mig ditupp
14:12
hans vapendragare f.de honom
14:13
givas åt de män s. f. min herre
25 :27
s. varit för trötta att f. honom
30:21
vapendragaren f.de (Saul) i döden
31:5
(Mikals) man f.de henne
2. Sam. 3 :16
betesmarken, där du f.de fåren
7:8
allt (Davids) husfolk f.de honom
15:16
allt folket f.de (konungen)
15:17

konungen med allt folket s. f.de hm 16:14
det folk s. f.er Absalom har lidit
17:9
de s. f. (David) äro tappra män
17:10
Ahitofel såg att man icke f.de
17:23
Israels män f.de Seba, Bikris son 20:2
men Juda män f.de (David)
20:2
f.de Joab för att sätta efter Seba
20:13
folk samlade sig och f.de (Seba)
20:14
skolen I f. (Salomo) ditupp l. Kon. 1:35
Sedan f.de allt folket(Salomo)upp
1:40
Jag kan icke f. dig
13 :16
(Elisa:) så vill jag sedan f.dig
19:20
(Elis a) f.de Elia och blev hs
19:21
fylla händerna på det folk s. f.er
20:10
och hären s. f.de dem
20:19
F.en mig, så skall jag föra 2. Kon. 6:19
I skolen f.konungen
11:8
om någon T.er (Atalja) må han
11:15
alla Jerusalems invånare f.de hm 23:2
betesmarken, där du f.de l. Krön. 17:7
f.de ifrån alla I. stammar 2.Krön.11:16
folk s. f.de (Sisak) från Egypten
12:3
22:5
(Ahabs hus') råd han f.de
(Jojada:) I skolen f. konungen
23:7
ngn f.er (Atalja) må han dödas
23:14
(kören) f.de Hosaja
Neh. 12:32
hs väg har jag f.t, utan att
Job 23:11
Godhet allenast och nåd skola f. Ps. 23:6
jungfrur f. henne åt
45:15
hs härlighet f.er hm icke ditned
49:18
(rättfärdighet) skall f. i hs spår
85:14
syndare locka, så följ icke Ords. 1:10
ej heller ville f. mitt råd
1:30
(ynglingen) f.er (efter kvinnan)
7 :23
Den egensinnige f.er sin egen
18:1
med skamlig vandel f.er smälek
18:3
alla s.levde f.de ynglingen Pred. 4:15
detta får f. henne vid hennes möda 8:15
HV. 1:4
Med hast vilja vi f. dig
du kärlek, så f.d av lust
7:6
och ryttare f.de hm
Jes. 22:6
jämmer skall f. på jämmer
29:2
De skola f. bakom dig (Kores)
45:14
och H.härlighet f.dina spår
58:8
rätten f.er ej i deras spår
59:8
i det att de f. sina egna tankar
65:2
huru du f.de mig i öknen
Jer. 2:2
f.da av sina furstar
17:25
Vi vilja f. våra egna tankar
18:12
f.da av sina tjänare och sitt folk
22:4
jag icke upphör att f.dem
32:40
svärdet skall f.dig i spåren
48:2
det ena sorgebudet skall f.
Hes. 7:26
keruberna, f.da av hjulen
11:22
profeter, s. f.en eder egen ande
13:3
du (Gog) med många folk s. f.dig
38:9
eld över de många folk s. f.hm
38:22
falla med de folk s. f.dig(Gog)
39:4
de leviter s. f.de sina avgudar
44:10
libyer och etiopier skola f.
Dan. 11:43
blodsdåd f.er på blodsdåd
Hos. 4:2
plöjaren skall f. skördemannen Am. 9:13
feberglöd f.er i hs spår
Hab. 3:5
(J.:) F .en mig
Matt. 4:19
Strax lämnade de näten och f.de (J.) 4:20
lämnade de båten.. och f.de(J.)
4:22
Och hm f.de mycket folk
4:25
f.de (J. ) mycket folk
8:1
(J.) till dem s. f.de hm
8:10
Mästare, jag vill f.dig varthelst
8:19
Följ du mig och låt de döda begrava 8:22
(J.)lärjungar f.de honom
8:23
(J;) Följ mig. Då stod han upp
och f.de honom
9:9
f.de(J.) 2 blinda, s.ropade
9:27
när han och de s. f.de hm
12:3
varken för dem s. f.de hm
12:4
och många f.de (J.)
12:15
så f.de han mig
16:24
Och mycket folk f.de hm
19:2
Och kom sedan och följ mig
19:21
vi hava övergivit allt och f.t dig
19:27
f.de honom mycket fOlk
20:29
strax fingo de sin syn och f.de
20:34
Petrus f.de hm på avstånd
26:58
kvinnor s. f.t J.från Galileen
27:55
(J.~ F .en mig
Mark. 1:17
lämnade de näten och f.de honom
1:18
lämnade sin fader •• och f.de hm
1:20
(J.:) Följ mig
2:14
Då stod (Levi) upp och f.de honom
2:14
många funnos bland dem s. f.de hm 2:15
2:25
(David) och de s. f.de hm kommo
2:26
(David) gav åt dem s. f.de hm
en stor hop folk f.de hm
3:7
förordnade han 12 s.skulle f. hm
3:14
frågade (J.)de 12 s. f.de hm
4:10
bad att(den besatte) skulle fåf.hm 5:18
honom f.de mycket folk
5:24
hans lärjungar f.de honom
6:1
tage sitt kors, så f.e han mig
8:34
en man s. icke f.er oss drev ut
9:38
eftersom han icke f.de oss
9:38
kom sedan och fOlj mig
10:21
vi hava övergivit allt och f.t dig
10:28
(J.) f.d av sina lärjungar
10:46
fick han sin syn och f.de honom
10:52
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dödens vånda som ett led i sin försonargärning; eftersom han var Guds
Son, gjorde Gud dock en ände på
denna vånda som en frukt av hans
absoluta helighet, i och genom uppväckelsen från de döda, Apg.2:24.
Den inre kamp och möda och de
yttre lidanden, som oundvikligen är
förbundna med Herrens tjänares gärning i syfte att föra människor till
ny födelse och Kristus-likhet, är att
likna vid ett födande under vånda
och smärta, Ga1.4: 19. Vedermödor
och lidanden till följd av rubbningar
i politiskt eller socialt avseende, krig,
övervåld etc. utan undanflykt eller
räddning, karakteriseras ofta såsom
ett slags födslovånda för ett folk eller
enskilda, Jer.30:6; 48:41; 49:22; Mika
4:10. Liksom en barnaföderskas vånda kommer syndens straff över folk
och enskilda oundvikligen och såsom
den yttersta konsekvensen aven
ohejdbar naturprocess, Hos. 13 :13;
Jer.4:31.

dorna. avslutas i och med Herrens
återkomst i härlighet, 24:29-31, då
den antikristliga vedermödan får sitt
slut och Guds rike inbryter.
För den människa, som lever i
andligt och moraliskt mörker, bringar
Kristi återkomst plötsligt, oundvikligt
och evigt fördärv .såsom födslovåndan över en havande kvinna., 1.
Tess.5:1-3.
Hela skapelsen suckar och våndas
såsom under födslosmärtor till följd
av syndafallets förbannelse, i väntan
på sin slutliga nyfödelse och sin delaktighet i det slutliga eviga härlighetstillstånd, som är den yttersta frukten av Kristi förlossningsgärning,
Rom.8:22. Se även: Antikrist, Förlossning, Tillkommelse.
FÖDSLOVÅNDA
f.orna kommo över henne 1.Sam. 4:19
Job 39:6
göra de sig fria ifrån f.n
Innan Sion har känt någon f.
Jes. 66:7
(J.:) begynnelsen till f.orna Matt. 24:8
Mark. 13:8
är betynnelsen till f.orna
1. Tess. 5:3
ss. f.n över en havande
Upp. 12:2
var havande och ropade i f.
FOGA

han f. bekymrar sig om
Job
F.fattas att jag har drabbats Ords.
de ogudaktigas förstånd är f. värt
f.skall då vara kvar
Jes.
F. fattas att du gör mig till
Apg.
För mig betyder det f.
1. Kor.
vår bedrövelse, s.väger f. 2. Kor.

35:15
5:14
10:20
21:17
26 :28
4:3
4:17

FöL

kamelston, därjämte deras f.!. Mos.32:15
samt 20 åsninnor med 10 f_
32:15

FöUA
Se även: Följe, följeslagare, följesven,
samfund, lärjunge, förfölja, leda,
spår, fotspår, exempel, efterfölja,
efterföljare.
-följa

efterfölja Matt.1O:38
förfölja Dom.8:4
efterföljare I.Kor.4:16

.Följ mig •• Joh.21:19.
Kallelse till: 1) Frälsning, Joh.l:43.
2) Avskildhet, Matt.8:22. 3) Självförsakelse, Matt. 16:24. 4) Invigning,
Matt.19:21. S) Tjänst, Matt.4:19. 6)
Lärjungaskap, Matt.9:9.
FöLJA

Uppdelning: allmänt, följa efter, följa
med.

s. bar en kruka vatten. F .en hm
14:13
Petrus f.de honom på avstånd
14:54
(kvinnorna) hade f.t hm och tjänst 15:41
lämnade •• och f.de honom
Luk. ~:ll
(J.) sade till denne: Föli mig
5:27
(Levi) f.de honom
5:28
(David) själv och de s. f.de hm
6:3
jämväl gav dem s. f.de (David)
6:4
J.sade till folket s. f.de hm
7:9
mannen bad hm att få f. hm
8:38
förkaste sig själv. så f.e han mig
9:23
Jag vill f. dig. varthelst du går
9:57
till en annan sade han: Följ mig
9:59
Jag vill f.dig, H.
9:61
och kom sedan och följ mig
18:22
(Petrus:) vi hava f.t dig
18:28
strax fick han sin syn och f.de hm 18:43
(J.:) Men f.en dem icke
21:8
F .en hm till det hus där han går in 22:10
(J.)lärjungar f.de hm
22:39
de 2 lärjungarna f.de J.
Joh. 1:37
när han såg att de f.de honom.
1:38
En av de 2 s. f.t J., var Andreas
1:40
J. sade till (Filippus): Följ mig
1:43
mycket folk f.de honom
6:2
den s. f.er mig skall hava livets
8:12
fåren f. (herden)
10:4
en främmande f. de alls icke
10:5
mina (får) f. mig
10:27
sågo att hon gick ut, f.de de henne 11:31
Om ngn vill tjäna mig, så f.e han 12:26
Dit jag går, kan du icke nu f. mig 13:36
men framdeles skall du f.mig
13:36
H., varför kan jag icke f.dig nu
13:37
(J.till Petrus:) Följ mig
21:19
(J.:) Följ du mig
21:22
ngn av de män s. f.de oss
Apg. 1:21
han f.de dem in i helgedomen
3:8
så att de f.de (Judas)
5:37
(ängeln till Petrus:) Följ mig
12:8
Petrus f.de (ängeln)
12:9
locka lärjungarna att f. sig
20:30
f.en den lära s. givits eder Rom. 6:17
utan kan f.sin egen vilja
l. Kor. 7:37
Vad f.er då härav
14:15
Vad f.er då härav, mina bröder
14:26
f.den fursten över luftens
Ef. 2:2
att f. sina begärelsers lockelser
4:22
den härlighet s.skulle f.
1. Pet. 1:11
f.en icke de begärelser s. I förut
1:14
att I skullen f. (K.)
2:21
icke några fabler vi f.de
2. Pet. 1:16
3. Joh. v.11
följ icke onda föredömen
Dessa äro de s. f. Lammet
Upp. 14:4
en annan ängel f.de honom
14:8
ännu en tredje ängel f.de dem
14:9
deras gärningar f. dem
14:13
Lammet, jämte de kallade, s. f.de 17:14
f.de de himmelska härskarorna
19:14
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FÖLJA (efter)
Lots hustru, s. f.de efter
l. Mos. 19:26
så att de f.de efter dem
2. Mos. 14:17
kvinnorna f.de efter (Mirjam)
15:20
f.de efter israelitiske
4. Mos. 25:8
utrotade var man s.f.de eft. 5. Mos. 4:3
6:14
I skolen icke f. efter andra gudar
om du f.er efter andra gudar
8:19
om I f.en efter andra gudar
11:28
så att du f.er efter andra gudar
28:14
skolen I f. efter (förbundsarken)Jos. 3:3
H.förbundsark f.de efter dem
6:8
den övriga hopen f.de efter arken
6:9
övriga hopen f.de efter H. ark
6:13
(I.) f.de efter andra gudar
Dom. 2:12
så att de f,de efter andra gudar
2 :19
3:28
(Ehud:) F.en efter mig
abiesriterna f.de efter (Gideon)
6:34
ock de övriga f.de efter (Gideon)
6:35
allt folket f.de efter Abimelek
9:49
så f.de jag efter vilddjuret 1.Sam.17:35
Joabs vän f.de efter Joab
2. Sam. 20:11
kom Salomo att f. Astarte l. Kon. 11:5
Salomo f.de icke i allt efter H.
11:6
att han icke skulle f. efter andra
11:10
David, s. f.de efter mig av allt sitt 14:8
(Elia:) därmed att du f.er efter
18:18
H., s. är Gud, så f.en efter hm
18:21
men om Baal är det, så f.en efter 18:21
(Ahab) f.de efter avgudarna
21:26
(Jehu:) Vänd och följ efter mig 2.Kon.9:18
Vänd och följ efter mig
9:19
(Joahas) f.de efter de .. synder
13:2
17:15
(I. barn) f.de efter avgudar
att de skulle f. efter H.
23:3
att de skulle f. efter H.
2. Krön. 34:31
hjärta f.t efter mina ögon
Job 31:7
harpospelare f. efter (sångarna) Ps. 68 :26
Han f.er efter henne med hast Ords. 7:22
f.de efter fåfängliga avgudar Jer. 2:5
f.de efter sådana s. icke kunde
2:8
jag har icke f.t efter Baalerna
2:23
främmande, och efter dem vill jag f.2:25
upphören att f.efter andra gudar
7:6
f.en efter andra gudar
7:9
f.t efter andra gudar och tjänat
11 :10
folk, s. f.er efter andra gudar
13:10

Följa-Föra
edra fäder f.de efter andra gudar 16.1l
f.en icke efter andra gudar
25:6
f.en icke efter andra gudar
35:15
hungersnöden skall f. efter eder
42:16
hjärtan f.de efter avgudar
Hes. 20:16
Jag vill f. efter mina älskare Hos. 2:5
och f.de efter sina älskare
2:13
vita (hästarna) f.de efter dem Sak. 6:6
s.f.de efter,ropade Hosianna Matt.21:9
de s. f.de efter ropade
Mark. 11:9
Petrus f.de efter på avstånd Luk. 22:54
kvinnor •• f.de efter och sågo graven23 :55
Simon Petrus f.de efter J.
Joh. 18:15
Samuel och de s. f.de efter hmApg. 3:24
(flicka) f.de efter Paulus och oss
16:17
21:36
folkhopen f.de efter och skriade
några vikit av och fot efter 1. Tim. 5:15
den härlighet s.skulle f.
1.Pet. 1:11
FÖLJA (med)
kvinnan icke vill f.med
l. Mos. 24:39
Rebecka f.de med mannen
24:61
33:14
i den mån barnen orka f. med
(Josef)f.de då ss. yngling med
37:2
Om du låter vår broder f. med
43:4
(Juda:) icke låter hm f.med
43:5
Låt ynglingen f.med mig
43:8
eder yngste broder icke f.er med 44:23
vår yngste broder f. med oss
44:26
Du skall icke f. med hopen 2. Mos. 23:2
(Mose:) Följ du med
4. Mos. 10:29
(Hobab:) Jag vill icke f. med
10:30
(Mose:) Om du f.er med oss
10:32
icke tillstädja mig att f. med
22:13
Bileam vägrade att f. med oss
22:14
(Gud:) stå upp och följ med
22:20
Bileam •• f.de med Moabs furstar
22:21
då han nu f.de med, upptändes
22:22
H. ängel svarade Bileam: Följ med 22:35
f.de Bileam med Balaks furstar
22:35
Sedan f.de Bileam med Balak
22:39
(Balak:) Följ nu med mig
23 :13
inför främlingar s. f.de med Jos. 8:35
fästet f.de med efter klingan Dom. 3 :22
Då f.de leviten med (Mika)
17:10
vi vilja f. med dig tillbaka
Rut 1:10
Elis båda söner f.de med
1.Sam. 4:4
vände Samuel tillbaka och f.de med 15:31
hade Isais 3 söner f.t med Saul
17 :13
De 3 äldsta hade nu f.t nied Saul
17:14
vid pass 400 man f.de med David 25:13
25:42
(Abigail) f.de med dem
onda män, bland dem s. f.t med
30:22
Eftersom dessa icke f.de med
30:22
förde Guds ark och f.de med 2.Sam. 6:4
med Absalom hade f.t 200 män
15:1l
s. f.de med i all oskuld
15:11
gatiterna s. hade f.t med hm.
15:18
15:27
(David:) Ahimaas må f.med eder
folket s. f.de med hm gingo under 15:30
Varför har du icke f.t med din vän 16:17
med hm f.de 1000 man
19:17
Varför f.de du icke med mig
19:25
eftersom jag skulle f. med kon.
19:34
Kiniham f.de med (David)
19:40
hade folket att f.med (Eleasar)
23:10
stod upp och f.de med henne 2. Kon. 4:30
med dem f.de stridbara
l. Krön. 7:4
(Josafat:) Jag vill f.med
2. Krön. 18:3
i det de f.de med Serubbabel Esr. 2:2
de f.de med Serubbabel
Neh. 7:7
f.de jag med andra hälften av folket 12:38
f.de hm med sina lärjungar Matt. 9:19
jämväl andra båtar f.de med Mark. 4:36
tillstadde ingen att f. med
5:37
tog med sig dem s. fått f. med hm
5:40
de s. f.de med voro uppfyllda
10:32
bland dem s.hade f.t med hm
14:51
omtalade fdr dem s.hade f.t med 16:10
f.de han med dem och kom
Luk. 2:51
Och med hm f.de de 12
8:1
eftersom han icke f.de med oss
9:49
en stor hop f.de med honom
23 :27
kvinnor, de s.hade f.t med hm
23:49
lärjunge s. J. älskade f.de med Joh.21:20
Petrus stod upp och f.de med Apg. 9:39
fdlj med dem (Kornelius' sändebud) 10:20
några av bröderja j Joppe f.de med 10:23
att jag skulle f. med dem
11 :12
f.de judar och proselyter med
13 :43
f.t med dem till deras arbete
15:38
med (Paulus) f.de Sopater
20:4
f.de några av lärjungarna med oss 21:16
Dödsriket f.de med honom
UPP. 6:8
FöLJANDE
när Abraham f. morgon

gör ngt s •• så gäller f.
3. Mos. 4:2
intet lämnas kvar till f.morgon
7:15
blivet över ätas den f. dagen
7 :16
Gm f. djur ådragen I eder orenhet 1l:24
angående hs orenhet gäller f.
15:3
ätas, eller ock den f. dagen
19:6
icke lämna ngt kvar till f. morgon 22:20
fullgöra ett löfte gäller f.
27:2
gören på f. sätt med dem
4. Mos. 4:19
ljusstaken var gjord på f. sätt
8:4
På f. sätt skall du göra med dem
8:7
folket gick hela den f.dagen
11:32
de stodo upp bittida f. morgon
14 :40
f. morgon tog Balak Bileam med sig22:41
under f. villkor må
5. Mos. 19:4
Mose talade f. till hela Israel
31:1
Så tecknen nu upp åt eder f.sång
31:19
Mose föredrog f.sång från början 31:30
Bittida f.morgon bröt Josua
Jos. 3:1
f. morgon stod Josua bittida upp
6:12
lät bittida f.morgon !.träda fram
7:16
f. morgon mönstrade Josua folket
8:10
f. voro de konungar s. Josua
12:7
gåvo åt leviterna f. städer
21:3
Ur JUda stam gav man f. städer
21:9
kehatiternas släkter fingo f.
21:10
Kehats barn fingo f. städer
21:20
f.morgon fingo männen se
Dom. 6:28
f. morgon drog Jerubbaal åstad
7:1
bröto Israels harn upp f.morgon
20:19
Bittida f. morgon vände de l. Sam. 1:19
På f. sätt plägade prästerna gå till 2:13
bittida f. dag ropade Samuel
9:26
band Saul folket med f. ed
14:24
f.morgon överlämnade David fåren 17:20
Fömorgon gick Jonatan ut
20:35
David sjöng f.klagosång
2.Sam. 1:17
sjöng f.klagosång över Abner
3:33
F.år sände David åstad Joab
11:1
stannade Uria den dagen och f.
11:12
F.morgon skrev David ett brev
11:14
Därefter tilldrog sig f.
13:1
f. voro deras namn
1. Kon. 4:8
på f.sätt voro dessa ställ gjorda
7:28
på f. sätt förhöll det sig
9:15
varfdr han reste sig upp var f.
11:27
F. år mönstrade Ben-Hadad
20:26
Därefter hände sig f.
21:1
kvinnan födde en son f. år
2. Kon. 4:17
när man bittida f.morgon kom ut
19:35
fingo några f.städer
1. Krön. 6:66
Bela hade f. söner
8:3
F. år tågade Joab med krigshären 20:1
Arons söner hade f. avdelningar
24:1
Till Juda hörde f.
2. Krön. 17:14
bittida f.morgon drogo (Juda) ut
20:20
f. års början sände Nebukadnessar 36:10
lät kungöra f.:Så säger Kores
36:22
(Kores) lät kungöra f.
Esr. 1:1
ett brev av f. innehåll
4:8
Då sände konungen f. svar
4:17
bokrulle i vilken f. var upptecknat
6:2
befunnos f. hava tagit till sig
10:18
F. namn på skrivelserna
Neh. 10:1
huvudmän, s. bodde i Jerus. voro f. 11:3
voro huvudmännen f.
12:12
den tiden tilldrog sig f.
Est. 1:2
forkunnades f. utsaga
Jes. 14:28
när man f.morgon kom ut
37:36
Så sade H.:tala där f. ord
Jer. 22:1
H.lät mig se f. syn
24:1
(väsenden) sågo ut på f. sätt
Hes. 1:5
H. ord kom till mig f. morgonen
12:8
f.morgon gjorde jag ss. befallt
24:18
f. utgångar skall staden hava
48:30
detta betyder f. o konung
Dan. 4:21
Hören f.ord, s.H.talat
Am. 3:1
Hören f.ord, s.jag vill uppstämma 5:1
F.syn lät H., H.mig se
7:1,4
F. syn lät han mig se
7:7
F. syn lät H., H. mig se
8:1
kommer f. bud till eder
Mal. 2:1
F.dag församlade sig
Matt. 27:62
Apg. 4:3
i fängsligt fdrvar till f. dag
F.dag kommo de till Cesarea
10:24
F. sabbat kom nästan hela staden 13:44
man översände gm dem f. skrivelse 15:23
utöver f. nödvändiga föreskrifter
15:28
kommo f. dag mitt för Kios
20:15
f.dag begåvo vi oss därifrån
21:8
(Paulus) lät f.dag helga sig
21:26
F6LJAS

(dårarna) f. av andra

Ps. 49:14

tjänare i f. av den Guds nåds
Ef.
i f. av den okunnighet s. råder
i f. av min handpåläggning 2. Tim.
i f. av den onda begärelsen 2. Pet.
till f. aven gensträvighet
Jud.
F6LJE

de 5 tärnor s.utgjorde •• f. 1.Sam.25:42
kom med ett mycket stort f. 1. Kon. 10:2
kom med ett stort f.
2. Krön. 9:1
har Rahabs f. måst böja sig
Job 9:13
hela dess f. skall komma
Jes. 44:11
hörde till hans närmaste f.
Apg. 10:7
F6LJESLAGARE

den s.tillkommer mina f.
1.Mos.14:24
att två hs och hs f.s fötter
24:32
de åto och drucko, han och ha f.
24:54
Paulus och hs f.foro till Perge Apgl3:13
Gajus och .. s. voro Paulus' f.
19:29
togo mina f. vid handen
22:11
kringstråla mig och mina f.
26:13
blivit utvald vara vår f.
2. Kor. 8:19
Titus, min f .. s.var grek
Gal. 2:3
F6LJESVEN

han haft till sin särskilda f.

skola falla ut i f. av
2, Krön. 21:15
ha inälvor ut i f. av sjukdomen
21:19
skall du i f. härav icke mer
Esr. 4:16
I f. härav gick Daniel in
Dan. 2:24
i f. och ordning skriva därom Luk. 1:3
Petrus omtalade allt i f.
Apg. 11:4
till f. av det starka skenet
22:1l
kom, i f. av hettan, en huggorm
28:3
han s. i f. av sin härkomst
Rom. 2:27
nådegåvan kom i f.av mångas fall
5:16
korsfäst i f. av svaghet
2.Kor.13:4
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Dom. 14:20

FöNSTER

Fönstren i israeliternas hus var öppna
gluggar, som stängdes igen med en
trälucka. Som regel var de vända mot
gårdsplatsen. Om något fönster fanns
på husets utsida, satt det vanligtvis
högt uppe på muren.
FÖNSTER
himmelens f. öppnade sig
1. Mos. 7:11
himmelens f. tillslötos
8:2
efter 40 dagar öppnade Noa f.ret
8:6
Abimelek blickade ut gm f.ret
26:8
släppte hon ned dem gm f.ret Jos. 2:15
binda detta röda snöre i det f.
2:18
hon band det röda snöret i f.ret
2:21
Ut gm f.ret skådade hon
Dom. 5:28
släppte ned David gm f.ret 1. Sam.19:12
blickade Mikal ut gm f.ret 2. Sam. 6:16
gjorde f.på huset, slutna f. 1.Kon. 6:4
Om H. också gjorde f.
2. Kon. 7:2
Om H.gjorde f.på himmelen
7:19
(Isebel) såg ut gm f.ret
9:30
lyfte sitt ansikte upp mot f.ret
9:32
(Elisa:) Öppna f.ret mot öster
13 :17
blickade Mikal gm f.ret
1. Krön. 15:29
ut gm f.ret i mitt hus
Ords. 7:6
hava mörkt i sina f.
Pred. 12:3
(min vän) blickar in gm f.ret
HV. 2:9
f.ren i höjden äro öppnade
Jes. 24:18
döden stiger in gm våra f.
Jer. 9:21
du s. gör åt dig vida f.
22:14
slutna f. funnos till vaktkamr. Hes. 40:16
f.ren sutto runt omkring invändigt 40:16
f.ren däri voro lika stora
40:22
f. funnos på den och dess förhus
40:25
likadana s.de andra f.ren
40:25
f. funnos på (porten)
40:29
f. funnos på den och dess förhus
40:33
f. funnos på (porten) runt omkring 40 :36
(mätte) de slutna f.ren
41:16
från marken upp till f.ren
41:17
Lren voro täckta
41 :17
(Daniel) hade f.mot Jerusalem Dan. 6:10
gm f.ren bryta de sig väg
Joel 2:9
fåglalåt skall ljuda i f.ren
Sef. 2:14
skall jag öppna himmelens f.
Mal. 3 :10
Invid f.ret satt en yngling
Apg. 20:9
FÖNSTERÖPPNING
f .arna i 3 omgångar

.för

1. Kon. 7:4,5

FöR

framför 5.Mos.31:8
innanför l.Kor.5:12
utanför Mark.4: 11
varför l.Mos.25:22
talför 2.Mos.4: 10
FÖR +
s. icke är emot oss, är f. oss Ma:i'k. 9:40
icke är emot eder, är f. eder
Luk. 9 :50
Är Gud f.oss,vem kan då vara Rom. 8:31

FöLJD

l. Mos. 19:27
Bittida f. morgon tog Abraham
21 :14
f. morgon svuro de varandra eden 26:31
f. året kommo de åter till honom
47:18
f. morgon låg dagg fallen
2. Mos. 16:13
behöllo ngt kvar till f. morgon
16:20
ställde det i fdrvar till f. morgon 16:24
f. morgon stod (Mos e) bittida upp
24:4
om ngt bliver över till f. morgon
29:34
f.morgon begav sig Mose upp
34:4
F. är vad s. beräknas hava åtgått
38:21

3:7
4:18
1:6
1:4
v.ll

·föra

FöRA

anföra Apg.25:18
bortföra Est.2:6
framföra l.Mos.50:4
förföra 2.Mos.22:16
hemföra l.Kon.lO: 11
införa 4.Mos.l:18
medföra Apg.27:1O
rådföra Gal.1:16
1619

uppföra Esr.5:4
utföra 2.Mos.35:35
FöRA

Uppdelning: allmänt, föra: an, bort,
dit, fram, hit, in, krig, ned, tillbaka,
upp, ut, vandel, vilse.
FÖRA (allmänt)
villebråd till att f.hem
1. Mos. 27:5
(Jakob:) f.en dem åter i bet
29:7
och f.de (Lea)till (Jakob)
29:23
lntet ihjälrivet djur f.de jag till dig 31:39
(Jakob) f.de dem över bäcken
32:23
f.de över vad han eljest ägde
32:23
f.de så Josef till Egypten
37:28
medaniterna f.de hm till Egypten 37:36
av ismaeliterna s. f.t hm ditned
39:1
(Josef:) I mån f. hem eder säd
42:19
döda, om jag icke for hm åter
42:37
F .en eder broder hitned
43:7
(Juda:) Om jag icke för hm åter
43:9
f.en det till mannen ss. skäuk
43:11
på grund av penningar vi f.s hitin 43:18
44:21
F .en (Benjamin) hitned till mig
(Juda:) om jag icke för denne
44:32
(Josef:) att f. min fader hitned
45:13
jag skall ock f.dig upp därifrån
46:4
f.de (Jakob) med sig till Egypten
46:7
(Josef:) allt hava de f.t med sig
46:32
Då f.de de sin boskap till Josef
47 :17
skall du f.mig från Egypten
47:30
hs söner f.de hm till Kanaans
50:13
(Josef:) f.en då mina ben härifrån 50:25
f.de hm till Faraos dotter 2. Mos. 2:10
f. eder till det land s. jag lovat
6:8
av degen s.de hade f.t med sig
12:39
f.de Gud dem icke på den väg
13:17
f.en mina ben härifrån med eder
13:19
du f.de dem med din makt till din 15:13
16:3
I haven f.t oss hitut i öknen
vad de hava f.t hem
16:5
(H.:) huru jag f.t eder till mig
19:4
Det första skall du f.till H.hus
23:19
f. dig till den plats jag har utsett
23:20
skall f. dig till amor~ernas land
23 :23
f.dit vittnesbördets ark
26:33
för folket dit jag har sagt dig
32:34
För detta folk ditupp
33:12
jag själv gå med och f.dig till ro 33:14
Det första skall du f. till H. hus
34:26
du skall f. bordet ditin
40:4
och du skall f. ditin ljusstaken
40:4
f.en dem utanfor lägret
3. Mos. 10:4
skall han f.s till prästen Aron
13:2
skall han f.s till prästen
13:9
Han skall f.s till prästen
14:2
Kanaans land, dit jag vill f. eder
18:3
det land dit jag vill f. eder
20:22
f.sin hustru till prästen
4. Mos. 5:15
stormvind f.de med sig vaktlar
11:31
det land dit jag vill f. eder
15:18
icke nog att du har f.t oss hitupp
16:13
Assur skall f. dig i fångenskap
24:22
till dess vi f.t dem dit de skola
32:17
5. Mos. 4:27
folk till vilka H. skall f.
dit skolen I f. edra brännoffer
12:6
f. allt vad jag nu bjuder eder
12:11
löftesoffer,dem skall du f.med
12:26
alla de folk till vilka H. skall f.
28:37
12 stenar •. f.en dem över
Jos. 4:3
(I.) f.de dem över med sig
4:8
H., varför har du f.t detta folk
7:7
konungen i Ai blev f.d till Josua
3:23
(Josua:) f.en de 5 kon. till mig
10:22
f.de de hm till Jerusalem
Dom. 1:7
5:16
av Rubens ätter f.des överläggn.
Från himmelen f.des strid mot
5:20
till Joas: För din son hitut
6:30
med handen f. det till munnen
7:6
Orebs och Seebs huvuden f.de de
7:25
(Slmson) f.de med sig penningarna 16:18
läto godset f.s främst i tåget
18:21
f.de han hm till sitt hus
19:21
För hitut den man s.har kommit
19:22
(kvinnorna) vill jag f. hitut
19:24
(jungfrur) f.de de till lägret
21:12
mindre han i dag för saken
Rut 3 :18
skall jag f. (Samuel) med
1. Sam. 1:22
2:3
F .en icke högmodigt tal
f.de den från Eben-Haeser
5:1
(Jonatan) f.de handen till munnen
14:27
hava de f.t dem med sig
15:15
(Saul:) f.en honom till mig
16 :17
10 ostar skall du f.till deras
17:18
David f.de(huvudet)till Jerusalem 17:54
(Abner) f.de (David) inför Saul
17:57
f.de Jonatan David till Saul
19:7
skulle du f. mig till din fader
20:8
Varför f.en I (David) till mig
21:14
f.de (Ebjatar) efoden med sig
23:6
Så f.de han (David)ditned
30:16
Abner f.de (Is-Boset) över 2. Sam. 2:8
(Joab) f.de med sig ett stort byte
3:22
f.de Joab (Abner) avsides
3:27
de f.de Is-Bosets huvud till David
4:8
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Föra
Sedan de hade f.t H.ark ditin
6:17
f.de Salomo ditin vad David helgat
7:51
moabiterna f.de till (David) skänker 8:2
aramlierna f .de till (David) skänker 8:6
David f.de (sköldarna) till Jerus.
8:7
(David:) så rör honom till mig
14:10
Joab f.de Absalom till Jerusalem 14:23
att han icke för olycka över oss
15:14
låtit f. dit sängar åt David
17 :28
för att f.konungen över Jordan
19:15
de f.de konungen ditöver
19:40
f.konungen och ha familj över
19:41
f.de han Amasa undan
20:12
f.de (Abisag) till konungen 1. Kon. 1:3
1:38
Sadok f.de (Salomo) till Gihon
de f.de skänken till Salomo
4:21
kornet och halmen •• f.de de
4:28
f. (virket)till det ställe du anvisar 5:9
Så f.de Hiram allt det arbete till
7 :40
s.hava f.t dem i fångenskap
8:48
guld s. f.de till konung Salomo
9:28
f.de med sig guld och silver
10:22
f.de med sig skänker
10:25
För hm tillbaka med dig hem
13 :18
korparna f.de till hm bröd
17:6
f.de till mig en annan man
20:39
f.de man hm utanför staden
21 :13
22:37
(Ahab) blev f.d till Samaria
och f.de hm till hs moder
2. Kon. 4:20
f.de med sig förstlings bröd
4:42
fot med sig ss.fånge ur l. land
5:2
f. sin hand fram och åter över
5:11
vad (Naaman) hade f.t med sig
5:20
f. eder till den man Isöken
6:19
f.de han dem till Sam aria
6:19
f.de hs tjänare hm till Jerusalem
9:28
Sedan f.de man (Amasja) därifrån 14:20
askan efter dem lät han f. till Betel 23:4
Han f.de Jojakin bort till Babel;
därjämte f.de han konungens moder 24:15
Dessa f.des nu i fångenskap
24:16
f.de hm till babyloniske konungen 25:6
och f .de (Sidkia) till Babel
25:7
kald4!erna f.de kopparen till Babel 25:13
f.de dem till babyloniske konungen 25:20
f.de liken till Jabes
1. Krön. 10:12
skulle jag töras låta f. Guds ark
13 :12
Sedan de hade f.t Guds ark ditin
16:1
då jag f.de Israel hitupp
17:5
moabiterna f.de till hm skänker
18:2
aram4!erna f.de till hm skänker
18:6
f.de (sköldarna) till Jerusalem
18:7
sidonierna •• f.de cederträ
22:4
f.de Huram det arbete
2. Krön. 4:11
f.de Salomo vad David hade helgat 5:1
dit man har f.t dem i fångenskap
6:38
guld, s.de f.de till konung Salomo
8:18
f.de med sig kameler
9:1
f.de guld och silver till Salomo
9:14
f.de med sig guld och silver
9:21
f.de med sig skänker
9:24
det byte s.de hade f.t med sig
15:11
filist4!erna f.de skänker till Josafat 17:11
f.de araberna till hm småboskap
17:11
f.de (Ahasja) till Jehu
22:9
f. kistan till de granskningsmän
24:11
s.kunde f.spjut och sköld
25:5
f.de med sig Seirs barns gudar
25:14
f.t (Amasja) till Jerusalem
25:23
f.de (Amasja) därifrån på hästar
25:28
f.de(Juda)till Damaskus
28:5
l. barn f.de bytet till Samaria
28:8
l skolen icke f.fångar hitin
28:13
f.de (fångarna) så till Jeriko
28:15
många f.de skänker till H.
32:23
de f.de(Manasse)till Babel
33:11
f.de(Josia)till Jerusalem
35:24
(Neko) f.de (Joahas) till Egypten
36:4
kärlen i H.hus f.de Nebukadnessar 36:7
allt f.de(kaldeernas konung)till
36:18
Allt f.de Sesbassar med sig Esr. 1:11
att sjöledes skulle f. cederträ
3:7
och f.t till templet i Babel
5:14
s.Nebukadnessar f.de till Babel
6:5
att de skulle f.det till Jerusalem
8:30
f. (vedoffret)till vår Guds hus Neh. 10:34
f. till H. hus förstlingen
10:35
f. till vår Guds hus de förstfödda
10:36
mrstlingen •• f. till prästerna
10:37
f.de dem till Jerusalem
12:27
f.de hem säd s.man lastade
13:15
huru man f.de sådant till Jerus.
13:15
f.drottning Vasti inför kon.
Est. 1:11
skulle f.drottning Vasti inf"ör hm
1:17
från moderlivet skulle jag f.ts Job 10:19
han för (rådsherrar) i landsflykt
12:17
Vart f.es du hän av ditt sinne
15:12
Du lyfter mig upp och mr mig hän 30:22
förstår att du vill f. mig till döden 30:23
ÖVerlåter du åt hm att f. hem
39:15
(H.) för mig till vatten där jag Ps. 23:2
du skall leda och f.mig
31:4
må de f. mig till ditt heliga berg
43:3
i brokigt vävda kläder f.es hon
45:15
Huru kan du f. mitt förbund på
50:16
Vem skall f.mig till den fasta
60:11
må man f. till hm guld från Saba
72:15

Så f.de du ditt folk ss. en hjord
77:21
(Gud) f.de (Israel) genom öknen
78:52
(H.)f.de dem gm djupen
106:9
dem s.hade f.t dem i fångenskap 106:46
f.de dem till den hamn dit de ville 107:30
Vem skall f. mig till den fasta
108:11
när de mot fiender f. sin talan
127:5
s. f.de sitt folk genom öknen
136:16
s. f. nedåt till dödens kamrar Ords. 7:27
H.fruktan mr till liv
19:23
men gitter icke f.den åter
19:24
Den lates begärelse tör till döden 21:25
mödosamt f.den åter till munnen 26:15
Var för du din hjord i bet
HV. 1:7
för dina killingar i bet
1:8
där han mr sin hjord i bet
2:16
där han för sin hjord i bet
6:2
folk skola f. dem hem igen
Jes. 14:2
f. de på åsnors •• sina rikedomar
30:6
skall jag f. dem (de blinda)
42:16
För hitut det blinda folket
43:8
han s. för vagnar och hästar
43 :17
(H.:) de s. f.de(Juda)talan
43:27
de s. f. sina träbeläten omkring
45:20
s. I f .den omkring i högtidståg
46:1
när han f.de dem gm ödemarker
48:21
skall f.dem till vattenkällor
49:10
i frid skolen I f.s åstad
55:12
havets rikedomar skola f.s till dig 60:5
de vilja f. (Sions) söner hem
60:9
att f. edra hjordar i bet
61:5
f.des de av H.Ande till ro
63:14
och f. eder till Sion
Jer. 3 :14
de skola f. (I. och Juda) i bet
3 :15
Eftersom l f.en ett sådant tal
5:14
missgärningar hava f.t .. i olag
5:25
De f. båge och lans
6:23
guld f.t ifrån Ufas
10:9
de skola f. det till Babel
20:5
de herdar s. f. mitt folk i bet
23:2
herdar vilka skola f. dem i bet
23:4
f.de (Uria) till konung Jojakim
26:23
bliven f.da långt undan
27 :10
Till Babel skall det f.s
27 :22
hava f.t lögnaktigt tal
29:23
jag skall f.dem från nordlandet
31:8
jag skall f.dem till vattenbäckar
31:9
Sidkia skall av hm f.s till Babel
32:5
för dem till H. hus
35:2
f.de (rekabiternas släkt) till H. hus 35:4
f.de(Jeremia)till furstarna
37:14
f.de (Sidkia) till Nebukadressar
39:5
för att f. (Sldkia)till Babel
39:7
Gedalja skulle f.hm hem
39:14
skaran av dem s.lsmael f.de
41:13
dem s.i skördens tid f.lien
50:16
de s. hava f.t dem i fångenskap
50:33
De f. båge och lans
50:42
f.de hm till babyloniske konungen 52:9
f.de (Sidkia) därefter till Babel
52:11
f.de all kopparen till Babel
52:17
f.de dem till babyloniska konungen 52:26
Mig har han f.t och låtit
Klag. 3:2
(H.) f.de mig på villoväg
3:11
(H.:) för det över ditt huvud
Hes. 5:1
andekraft f.de mig till Jerusalem
8:3
f.de han mig till förgårdens ingång 8:7
8:16
(Gud) f.de mig till inre förgården
en andekraft f.de mig till östra
11:1
(H.:) jag skall f.hm till Babel
12:13
(örnen)f.de den till krämariandet 17:4
Säg: jag skall f. hm till Babel
17 :20
man f.de hm till Egyptens land
19:4
f.de hm till konungen i Babel
19:9
dina roddare f.de dig åstad
27 :26
göra den stark till att f. svärdet
30:21
skall f.dem i bet på Israels berg 34:13
skall jag f.dem i bet
34:14
Jag skall själv f. mina får i bet
34:15
(herden) skall f. dem i bet
34:23
(David) skall f.dem i bet
34:23
skall f. eder till edert land
36:24
gm H.Ande f.des jag åstad
37:1
f. (Gog) från landet uppe i norr
39:2
(H.) f.de mig ditbort
40:1
f.de han mig till Israels land
40:2
Och dit f.de han mig
40:3
f.de mig till den yttre mrgården
40:17
f.de han mig till inre mrgården
40:28
f.de han mig till •• östra sida
40:32
f.de han mig till den norra porten 40:35
Sedan f.de han mig till hus ets
40 :48
Därefter f.de han mig till tempels. 41:1
f.de mig därefter till den byggnad 42:1
f.de han mig gm norra porten
44:4
f.de mig till heliga tempelkamrar 46:19
f.de mig omkring till mrgårdens
46:21
f.de mig omkring på en yttre väg 47:2
han f.de (kärlen) till Sinears Dan. 1:2
bleve de f.da inf"ör Nebukadnessar 1:18
att inför mig f.lögnaktigt tal
2:9
f.de Arjok Daniel inf"ör konungen
2:25
blevo de män s. f.de Sadrak, Mesak 3:22
guld skall han ock f. till Egypten
11:8
hafa fot de många till rättfärdighet 12:3
månne H. skall f. dem i bet
Hos. 4:16
dem s. f. så lögnaktigt tal
7:13

FÖRA (bort)
för dem bort ifrån detta
1. Mos. 19:12
H. s.har f.t mig bort ifrån
24:7
(Jakob)f.de bort med sig boskap
31:18
(Laban:) du har f.t bort mina
31:26
kvinnor f.de de bort ss. byte
34:29
Josef f.de dem bort ifrån (I.) knän 48:12
jag vill f. eder bort
2. Mos. 3 :17
kärl att f. bort askan
27:3
av tjuren, skall han f.bort a.Mos. 4:12
sklill han f. askan bort utanf"dr
6:11
man skall riva ned huset och f. bort 14:45
syndofferstjuren skola f.s bort
16:27

f. dem bort i deras fienders land
26:41
lät sina döttrar foS bort
4. Mos. 21:29
l. barn f.de Midjans kvinnor bort
31:9
Jag bar nu f.t bort ur mitt 5. Mos. 26:13
jag f.de icke bort ngt därav
26:14
H.skall f.dig bort till ett folk
28:36
landets folk f.des bort
Dom. 18:30
David f.de bort boskap
l. Sam. 23:5
kvinnorna hade de fot bort
30:2
de hade allenast f.t bort dem
30:2
f.de (Guds ark) bort ifrån
2.Sam. 6:3
Så f.de de Guds ark bort
6:4
f"dr dem bort I fiendens
1. Kon. 8 :46
de f.de bort stenar och trävirke
15:22
dina ögons lust skola de f. bort
20:6
och f.de folket bort
2. Kon. 15:29
f.de bort folket till Kir
16:9
och f.de I.bort till Assyrlen
17:6
De folk s.du har f.t bort
17:26
av de präster s.I haven f.t bort
17:27
en av de präster s.de f.t bort
17:28
Ifrån vilka man hade f.t bort dem 17:33
konungen i Assyrien f.de I. bort
18:11
då allt skall foS bort till Babel
20:17
de skulle f. bort ur H. tempel
23;4
(Josia) f.de bort (Aseran)
23:6
(Josia) lät f. alla prästerna bort
23:8
hs tjänare f.de hs kropp bort ifrån 23:30
f.de bort därifrån alla skatter i H. 24:13
han f.de bort hela Jerusalem
24:14
10000 f.de han bort
24:14
han f.de Jojakin bort till Babel
24:15
f.de Nebusaradan bort i fångenskap 25:11
Beera f.de bort
l. Krön. 5:6
f.de de bort deras boskapahjordar
5:21
lät folket f.s bort i fångenskap
5:26
H.lät Juda och Jerusalem f.s bort
6:15
dit Gera jämte Naaman f.de bort
8:7
Juda f.des i fångenskap bort
9:1
f.de (arken) bort ifrån
13:7
f"dr dem bort till ngt annat 2. Krön. 6:36
(Juda) f.de bort småboskap
14:15
(Juda) f.de bort ifrån Rama stenar 16:6
(filist4!erna) f .de bort allt gods
21 :17
f.de (Jojakim) bort till Babel
36:6
dem f.de han bort till Babel
36:20
kärl s.Nebukadnessar f.t bort Esr. 1:7
folk s.Asenappar hade f.t bort
4:10
f.de folket bort till Babel
5:12
fångar s. f.des bort med Jekonja,
när denne f.des bort
Est. 2:6
men för dem sedan bort
Job 12:23
de faderlösas åsna för man bort
24:3
lik fången s. f.es bort
Ords. 7:22
folk of"drtänkt f.s bort
Jes. 5:13
när H.har f.t folket bort i fjärran
6:12
skall f.s bort till Babel, säger H. 39:6
stormvind för dem bort ss. strå
40:24
till strå s. f.es bort av vinden
41:2
vinden skall f.dem bort
41:16
har f.t bort mitt folk utan sak
52:5
ett lamm s. f.es bort att slaktas
53:7
en fläkt (skall) f.dem bort
57:13
våra missgärningar f.de oss bort 64:6
f.des bort i fångenskap
Jer. 1:3
Samlen edert gods och f.en det bort 10:17
lamm s. f.es bort till att slaktas
11:19
han skall f. dem bort till Babel
20:4
Nebukadressar hade f.t bort
24:1
de kärl •• icke också f.s bort
27:18
när han f.de bort Jekonja
27:20
dem s. Nebukadnessar f.t bort
29:1
fångar s. jag har låtit f. bort
29:4
dit jag f.t eder bort i fångenskap
29:7
varifrån jag 1ll1it f. eder bort
29:14
dem f.de Nebusaradan bort
39:9
fångar s. skulle f.s bort till Babel 40:1
s.man icke hade fot bort till Babel 40:7
skola f. oss bort till Babel
43:3
han skall f. gudarna bort
43:12
dina döttrar f oS bort i fångenskap 48 :46
kameler må f.s bort ifrån dem
49:29
dem f.de •• bort i fångenskap
52:15
dem s. Nebukadressar f.de bort
52 :28
ej f. dig bort i fångenskap
Klag. 4:22
en andekraft f.de mig bort
Hes. 3:14
eder själva skall man f. bort
11:7
Jag skall f. eder bort härifrån
11:9
väl har jag f.t dem långt bort
11:16
bade f.t mig bort till de fångna
11 :24
för bort (bohaget)
12:6
söner och döttrar. skola f.s bort
14:22
mäktiga hade han f.t bort med sig 17:13
f.de de bort hennes söner
23:10
Man skall f. bort dina söner
23:25
han skall f. bort dess rikedomar
29:19
(Egyptens) rikedomar f.s bort
30:4
till att f. bort silver och guld
38:13
vinden f.de bort det
Dan. 2:35
när hs skatter f.s bort
Hos. 10:5
till att f oS långt bort
Joel 3:6
de hava f.t bort allt folket
Am. 1:6
skola främst f.s bort i fångenskap
6:7
I. skall f.s bort i fångenskap
7:11
l. skall f.s bort i fångenskap
7:17
Om de läte f. sig bort i fångenskap 9:4
då främlingar f.de ix'-,t
Ob. v.11
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och olja rör man till Egypten
12:1
låta eder f.s i fångenskap
Am. 5 :27
de må icke f.s i bet
Jona 3:7
skola de f. sin boskap i bet
Sef. 2:7
f.dem tillsammans ss. fåren Miks 2:12
när l f.den det hem
Hagg. 1:9
Vart f. de skäppan
Sak. 5:10
skall jag f. dem till Gileads land
10:10
F .en full tionde till förrådsh. Mal. 3:10
man f.de till hm alla sjuka Matt. 4:24
f.de man till hm många besatta
8 :16
Då f.de de till (J.) en lam man
9:2
f.de man till (J.) en dövstum
9:32
Då f.de man till hm en besatt
12:22
man f.de till hm alla s. voro sjuka 14:35
jag f.de hm till dina lärjungar
17 :16
lösen dem och f.en dem till mig
21:2
f.de handen till sitt svärd
26 :51
f.de man till hm alla sjuka
Mark. 1:32
man f.de till hm en s. var döv
7:32
man f.de till hm en s. var blind
8:22
Miistare, jag har fot till dig min son 9:17
(J.:)F.en(gossen)till mig
9:19
de f.de (gossen) till J.
9:20
f.de fålen till J. och lade mantlar 11:7
När man nu för eder åstad
13:11
f.de(J.)till Golgataplatsen
15:22
J. f.des gm A.omkring i öknen Luk. 4:1
(djävulen) f.de (J.) till Jerusalem
4:9
f.de alla till (J.) sina sjuka
4:40
f.de båtarna i land och lämnade
5:11
han f.de hm till ett härbärge
10:34
för hitin fattiga och krymplingar
14:21
f.d av änglarna till Abrahams sköte 16:22
(lärjungarna) f.de fålen till J.
19:35
läto f. (J.) inför sitt Stora råd
22:66
de f.de (J. ) till Pilatus
23:1
I haven f.t till mig denne man
23:14
f.de(Simon Petrus)till J.
Joh. 1:42
tänkte med våld f. (J.) med sig
6:15
andre lärjungen fick så f. Petrus
18:16
Sedan f.de de J. från Kaifas
18:28
en svamp, s.de f.de till J.mun
19:29
(Nikodernus) f.de med sig
19:39
folket och f.de med sig sjuka Apg. 5:16
f.de (Stefanus) inför Stora rådet
6:12
man f.de dem därifrån till Sikem
7:16
skall jag låta eder f.s åstad
7:43
f.de (tabernaklet) sedan hitin
7 :45
f. dem bundna till Jerusalem
9:2
f.mskor bundna till överstepräst.
9:21
f.de (Saulus)till apostlarna
9:27
förlänat den bättring s.mr till liv 11:18
ganska mycket folk blev f.t till H. 11:24
f.t till fullbordan allt s. var skrivet 13:29
det var (Paulus) s. f.de ordet
14:12
sedan de f.t dem till domarna
16:20
f.de (Paulus) vidare till Aten
17 :15
f.de (Paulus) till Areopagen
17 :19
judarna f.de hm inför domstolen
18:12
f.de ynglingen hem levande
20:12
f.de oss till en viss Mnason
21:16
man skulle f. hm till kasernen
21:34
mr att f.dem till Jerusalem
22:5
lät han f. Paulus ditned
22:30
f. (Paulus) till kasernen
23:10
För denne yngling till översten
23 :17
f.de hm till översten
23 :18
bett mig f.denne yngling till dig
23:18
kunde f.s till landshövdingen
23 :24
inför dig f.sin talan mot honom
23:30
f.de (Paulus)tilI Antipatris
23:31
på det han f.de oss ombord
27:6
Guds godhet f.dig till bättring Rom. 2:4
understöd s.jag för med mig
15:31
att få ss. hustru f.med oss 1.Kor. 9:5
f.detta kärleksverk till
2.Kor. 8:6
att l f .en det till fullbordan
8:11
f. vi icke en strid efter köttet
10:3
räkning kunde f.s över
Fil. 4:15
vi kunna f. ett lugnt liv
1. Tim. 2:2
icke f.t ngt med oss till världen
6:7
många s. f.fåfängligt tal
Tit. 1:10
ville f.många sina barn till Hebr. 2:10
på det att han skulle f.oss
l. Pet. 3:18
öppnade sin mun att f. hädiskt UPP. 13 :6
f. ditin vad härligt de hava
21 :24
härligt och dyrbart skall man f.
21:26
FÖRA (an)
Att härförare f.de an i l.
går Benjamin, han för an

Dom. 5:2
Ps. 68:28

Föra
ty de skola f.s bort ifrån dig Mika 1:16
hälften av folket •• f.s bort
Sak. 14:2
f. bort ur hs rike alla dem
Matt. 13:41
f.de hm bort till översteprästen
26:57
f.de (J.) bort och överlämnade
27:2
f.de hm bort till att korsfästas
27:31
hm skolen I f. bort
Mark. 14:44
f.de de J. bort till översteprästen 14:53
läto de binda J.och f.de hm bort
15:1
När de sedan f.de bort hm
Luk. 23:26
f.de de hm bort till faris6erna Joh. 9:13
f.de(J.)bort, forst till Hannas
18:13
Sa. ett får f.des han bort
Apg. 8:32
skulle f.s bort till bestraffning
12:19
(J.)f.des bort därifrån ss. fånge
28:17
blindvis f.s bort till avgud. 1. Kor. 12:2
Den s.fOr andra bort
UPP. 13:10
f.de han mig i anden bort
17:3
FÖRA (dit)

att jag kan f.min döda dit

l. Mos. 23:4
f.dit vittnesbördets ar\.<
2. Mos. 26:33
for folket dit jag har sagt dig
32:34
Kanaans land dit jag vill f. 3. Mos. 18:3
det land dit jag vill f. eder
20:22
det land dit jag vill f. eder 4. Mos. 15:18
till dess vi hava f.t dem dit
32:17
du icke fOrmår f. det dit
5. Mos. 14:24
låtit f.dit sängar •• åt David 2.Sam.17:28
att de hade f.t dit huvuden 2. Kon. 10:8
att f.dit det silver och guld
Esr. 7:15
i ett land dit de f.s ss. fångar Neh. 4:4
när han f.t mig dit tillbaka
Hes. 47:7
f.de överstepräst. dit en kvinna Joh. 8:3
en annan skall f. dig dit
21:18

FÖRA (fram)
f.de dem fram till mannen 1.Mos. 2:19
f.de (kvinnan) fram till mannen
2:22
f.de (Jakob) fram infor Farao
47:7
f.de (Josef) dem fram till hm
48:10
(Josef) f.de dem så fram till (I.)
48:13
f.de gräshopporna fram
2. Mos. 10:13
skall hs herre f.hm fram fOr Gud 21:6
skall f. husets ägare fram fOr Gud 22:8
f. fram det ihjälrivna djuret
22:13
du fOr fram tjuren och vädurarna 29:3
skall du f.Aron och hs söner fram 29:8
du skall f. tjuren fram
29:10
de f.de fram till Mose tabernaklet 39:33
skall du f. Aron och hs söner fram 40:12
du skall f. fram hs söner
40:14
f. fram till uppenbarelsetält.3. Mos. 1:3
spisoffer skall du f. fram till H.
2:8
f. tjuren fram infor H. ansikte
4:4
f.hm fram infor uppenbarelsetältet 4:14
ss. sitt offer f. fram en bock
4:23
skall han f. fram en felfri get
4:28
f. fram ett felfritt djur av honkön
4:32
f. fram ett hondjur av småboskapen 5:6
ss.bot f.fram en felfri vädur
5:15
f. fram till prästen en felfri vädur 5:18
sitt skuldoffer skall han f. fram
6:6
skall ss. sitt skuldoffer f. fram
6:6
den dag de f.des fram att bliva
7:35
Mose f.de fram Aron och hs söner 8:6
Mose f.de fram Arons söner
8 :13
8:14
(Mos e) f.de fram syndofferstjuren
f.de fram brännoffersväduren
8:18
f.de han fram den andra
8:22
Därefter f.de han fram Arons
8 :24
för dem fram inför H. ansikte
9:2
f.de det fram inför uppenbarelset. 9:5
f.de (Aron) fram folkets offer
9:15
(Aron) f.de fram brännoffersdjuren 9:16
skall hon f. fram ett lamm
12:6
Aron skall f. fram sin egen
16:6
den bock skall Aron f. fram
16:9
Aron skall f. fram syndofferstjur 16:11.
hsn f. fram den levande bocken
16:2j)I
utan att f. fram djuret
17 :4"
skola I. barn f. slaktdjur fram
17:5
icke fOr det fram fOr att offra det 17:9
f. fram sitt skuldoffer infor H.
19:21
jämte brödet skolen I f.fram
23:18
f.de de (hädaren) fram till Mose
24:11
prästen skall f. henne fram 4. Mos. 5:16
(nasiren) skall f. fram ett lamm
6:12
skall (nasiren) f.s fram till
6:13
f.de fram sin offergåva
7:3
dessa f.de fram infor tabernaklet
7:3
hövdingarna f.de fram skänker
7 :10
f.de fram dessa sina offergåvor
7:10
Låt hövdingarna f. fram offergåvor 7:11
s.på forsta dagen f.de fram
7:12
andra dagen f.de Netanel fram
7:18
8:9
(Mose) skall f.leviterna fram
när du har f.t leviterna fram
8:10
fOr fram till uppenbarelsetältet
11 :16
ss.syndoffer f.fram årsgammal
15:27
f.de (vedsamlaren) fram infor Mose 15:33
öppnar moderlivet s.de f.de fram 18:15
för (Josua) fram infor Eleasar
27 :19
Mose tog Josua och f.de hm fram 27 :22
f.de fångarna fram till Mose
31:12
f.de hm fram över landets 5. Mos.32:13
f.de (Samuel) fram till Eli 1. Sam. 1:25
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F .en fram tackoffersdjuren
13:9
f.e fram till mig sin oxe
14:34
Då f.de allt folket fram sina oxar 14:34
(Samuel:) f.en fram till mig Agag 15:32
(David) f.de dem fram infor kon.
22:4
f. sin hand fram och åter
2. Kon. 5:11
nu har jag f.t det fram
19:25
icke mot den f. fram ngn sköld
19:32
f.de fram 7 tjurar
2. Krön ••29:21
f.de de syndoffersbockarna fram
29:23
f.en fram slaktoffer och lovoffer
29:31
f.de församlingen fram slaktoffer 29:31
fOrsamlingen f.de fram 70 tjurar
29:32
f.de fram brännoffer till H. hus
30:15
tionde av allt f.de de fram
31:5
f.de ock fram tionde av fäkreatur 31:6
man begynte f. fram offergärden
31 :10
hela Juda f.de fram sin tionde Neh.13 :12
man skall f.hm ridande fram Est. 6:9
f.de (Mordokai) ridande fram
6:11
Nya vittnen skulle du f.fram
Job 10:17
du s. för himmelstecknen fram
38:32
glädje och fröjd f.s fram
Ps. 45:16
makt f.de han sunnanvinden fram
78:26
Gåvor f.de henne fram
Ords. 18:16
icke f.fram ngn sköld
Jes. 37:26
Han för sin hjord i bet ss. en herde 40:11
sakta för han moderfåren fram
40:11
han s. fOr härskaran fram i
40:26
jag har f.t (Kores) fram, så att
48:15
f.dina döttrar fram på sina axlar 49:22
f.dig fram över landets höjder
58:14
från folk f. alla edra bröder fram 66 :20
I. f.fram spisoffer till H.hus
66;20
f.de mig fram till norra porten Hes. 8:14
f.de mig fram runt omkring dem
37:2
skall du f. fram en felfri bock
43 :22
skall du f. fram en felfri ungtjur
43 :23
Dem skall du f. fr am infor H.
43 :24
(Daniel) skulle f.s fram för hm Dan. 1:18
man skulle f.fram Sadrak, Mesak
3:13
när man f.t fram männen inför kon. 3 :13
man f.de fram en sten
6 :17
f.des fram inför (den gamle)
7 :13
striden skall f.s ända fram till
11:10
få f. fram slutstenen under
Sak. 4:7
Mal. 1:8
När I f.en fram ett offerdjur
När I f .en fram ett s. är lytt
1:8
f.en I fram vad s.är lytt och svagt 1:13
f.s fram inför landshövdingar Matt. 10:18
har f.t rätten fram till seger
12:20
f.de man fram till hm en s. var
18:24
f.de hm ända fram till branten Luk. 4:29
icke f. något fram till mognad
8:14
21:12
f. eder fram inför konungar
läto f. fram (Petrus, Johannes) Apg. 4:7
f.de dem fram infor Stora rådet
5:27
prästen f.de fram tjurar
14:13
f.de Paulus fram infor (Felix)
23:33
25:6
bjöd att Paulus skulle f.s fram
att (Paulus) skulle f.s fram
25:17
f.t (Paulus) fram infor eder
25:26
2. Kor. 2:14
I K.alltid för oss fram
f. avsomnade fram jämte
1. Tess. 4:14
f.t liv fram i ljuset
2. Tim. 1:10
FÖRA (hit)
har f.t hit till oss en man 1.Mos.39:14
tjänaren s.du har f.t hit till oss
39:17
F .en sedan eder yngste broder hit 42 :20
mån I f. eder yngste broder hit
42:34
(Josef:)F.en hit eder boskap
47:16
48:9
(Jakob) För dem hit till mig
2.Mos.14:11
du har f.t oss hit att dö
I haven f.t oss hit ut i öknen
16:3
Vem har f.t dig hit
Dom. 18:3
För hit Guds ark
l. Sam. 14:18
(Saul:) Jag har fört hit Agag
15:20
(Akis:) att I behövden f. denne hit
21:15
då Esarhaddon lät f. oss hit
Esr. 4:2
för hit mina söner ifrån fjärran JesA3:6
du har blivit f.d hit
Hes. 40:4
Dsniel s.min fader f.de hit
Dan. 5:13
skola dyrbara håvor f.s hit Hagg. 2:8
(J.:) F.en hm hit till mig
Matt. 17:17
lösen den och f.en den hit
Mark. 11 :2
(J.:) För hit din son
Luk. 9:41
f.en dem hit och huggen ned dem
19:27
lösen den och f.en den hit
19:30
Varför haven I icke f.t hm hit Joh. 7:45
FÖRA (in)
f.in i arken ett par av vart l. Mos. 6:19
!sak f.de henne in i Saras tält
24:67
(Laban) f.de (Jakob) in i sitt hus
29:13
För dessa män in i mitt hus
43:16
f.de männen in i Josefs hus
43 :17
när de f.des in i Josefs hus
43:18
han f.de männen in i Josefs hus
43:24
f.de de skänkerna in till (Josef)
43:26
Josef lät f.penningarna in
47:14
Du fOr dem in och planterar 2. Mos. 15:17
f.de han arken in i tabernaklet
40:21
Varför vill då H.f.oss in
4. Mos. 14:3
skall han f. oss in i det landet
14:8
förmådde f.detta folk in i det land 14:16
Ingalunda har du f.t oss in
16:14
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f.t H.fOrsaml.in i denna öken
20:4
skolen I icke få f.denna in
20:12
f.de in bland bröder en midjanitisk 25:6
icke fOrmådde f.dem in
5. Mos. 9:28
så skall du f.henne in i ditt hus
21:12
du skall f. I. barn in i det land
31:23
f.de jag eder in i amor6ernas Jos. 24:8
Dom. 19:3
Hon f.de hm då in i sin
f.de hon hm in i H.hus
1.Sam. 1:24
f.de in (arken) i Dagons tempel
5:2
f.de den in i Abinadabs hus
7:1
(David:) För Guds ark tillbaka in
15:25
f.de henne in i Davids stad 1. Kon. 3:1
(Asa) f.de in i H. hus vad hs fader 15:15
för honom in i kammaren
2. Kon. 9:2
Jojada f.de dem in i H. hus
11:4
där hästarna plägade foS in
11:16
kan f. H. fcirbundaark in
1. Krön. 22:19
(Asa) f.de in i Guds hus
2. Krön. 15:18
hon f.de (Joas) in i sovkammaren
22:11
Hästporten för in i konungahuset
23 :15
31:12
i dem f.de man in offergärden
f.de dem in i det land varom Neh. 9:23
när de främmande folken f.de in
10:31
fOrstlingen !.till prästerna, in i
10:37
f. sin offergärd av säd •• in i dessa 10:39
tyrierna f .de in fisk och alla slags 13 :16
intet f.s in på sabbatsdagen
13 :19
du f.de oss in i fängelse
Ps. 66:11
konungen har f.t mig in
HV. 1:4
I vinsalen har han f.t mig in
2:4
förrän jag hade f.t hm in i min
3:4
Jag finge f.dig in i min moders hus 8:2
Jes. 60:11
folkens skatter kunna f.s in
jag f.de eder in i det bördigs Jer. 2:7
dina fiender f.dig in i ett land
15:14
bära ngn börda eller f.in ngn sådan 17:21
sabbatsdagen icke f .en börda in
17 :24
för dem till H.hus, in i en av
35:2
f.de dem till H. hus, in i den
35:4
f.eder in i Folkens öken
Hes. 20:35
skall f. (I.) in i deras land
37 :21
f.de mig in på den inre förgården 43:5
han f.de dem in i sin guds hus Dan. 1:2
kärlen f.de han in i sin guds
1:2
(Daniel:) För mig in till konungen
2:24
och f.t mina klenoder in
Joel 3:5
krigsmännen f.de hm in
Mark. 15:16
f.de(J.) åstad in i överstepräst.Luk,,22:54
f.t greker in i helgedomen
Apg. 21 :28
f.t (Trofimus) in i helgedomen
21:29
Paulus skulle f.s in i kasernen
21:37
man skulle f. in hm i kasernen
22:24
Josua hade f.t dem in i vilan Hebr. 4:8

att I f.en tillbaka dit de penningar 43 :12
hava vi nu f.t tillbaka med oss
43 :21
hava vi ju f.t tillbaka till dig
44:8
48 :21
Gud skall f. eder tillbaka
skall du f.djuret tillbaka
2. Mos. 23:4
skall f.det tillbaka till din 5. Mos. 22:1
H.skall f.dig tillbaka till Egypten 28:68
Om I f.en mig tillbaka
Dom. 11:9
fOr att f. henne tillbaka
19:3
David f.de alltsammans tillb.1.Sam.30:19
sändebuden f.de tillbaka
2. Sam. 3 :26
(David:) för tillbaka Absalom
14:21
för dina bröder tillbaka med dig
15:20
(David:) För Guds ark tillbaka
15:25
Då f.de Sadok Guds ark tillbaka
15:29
skall jag f. allt folket tillbaka
17:3
icke ett ord att f.kon.tillbaka
19:10
För hm tillbaka med dig
1. Kon. 13:18
s.hade f.t gudsmannen tillbaka
13:20
s.han hade f.t tillbaka
13:23
profeten, s.hade f.t hm tillbaka
13:26
profeten f.de den tillbaka
13 :29
f.de dem tillbaka till drabantsalen 14:28
(Ahab:) Tag Mika och fOr hm tillb. 22:26
skall jag f.dig tillbaka
2. Kon. 19:28
f.de de (sköldarna) tillbaka 2. Krön. 12:11
f.en(Mika)tillbaka till Amon
18:25
Joaafat f.de (folket) tillbaka till H. 19:4
vem kan f. (mskan) tillbaka Pred. 3:22
f.dig tillbaka samma väg
Jes. 37:29
att jag måtte f. Jakob tillbaka
49:5
f. tillbaka de bevarade av I.
49:6
jag skall f. dem tillbaka
Jer. 16:15
f. dem tillbaka till betesmarker
23:3
de kärl f.s tillbaka från Babel
27 :16
skall jag f. tillbaka alla de kärl
28:3
skall jag f. tillbaka till denna plats 28:4
han för tillbaka från Babel de kärl 28:6
mitt löftes ord att f. eder tillbaka
29:10
f. dem tillbaka till denna plats
32:37
f. r. tillbaka till ha betesmarker
50:19
fOrdrivna f.den I icke tillbaka Hes. 34:4
fOrdrivna skall jag f. tillbaka
34:16
f.de han mig tillbaka mot
44:1
f.de mig tillbaka till husets ingång 47:1
när han hade f.t mig dit tillbaka
47:7

FÖRA (tillbaka)
måste jag f.din son tillbaka 1.Mos.24:5
for att f. min son tillbaka
24:6
må du icke f. min son dit tillbaka 24:8
skall f.dig tillbaka till detta land 28:15
(Ruben) ville f.hm tillbaka till hs 37:22
42:37
(Ruben:) jag skall f.hm tillbaka

FÖRA (upp)
jag skall ock f.dig åter upp 1.Mos.46:4
Gud skall f. eder upp
50:24
f.dem från det landet upp 2. Mos. 3:8
Varfcir har du f.t oss upp
17:3
(Mose) f.de oss upp ur Egyptens
32:1
s. har f.t dig upp ur Egyptens land 32:4
folk, s. du f.t upp ur Egyptens land 32:7
s. har f.t dig upp ur Egyptens land 32:8
f.de oss upp ur Egyptens land
32:23
folket s.du har f.t upp ur Egyptens 33:1
H., s.har f.t eder upp ur
3. Mos. 11:45
varfOr haven I f.t oss upp ur4. Mos. 20:5
för dem upp på berget Hor
20:25
haven I f.t oss upp ur Egyptens
21:5
22:41
(Balak) f.de (Bileam) upp på
s. har f.t dig upp ur Egypt. 5. Mos. 20:1
(Rahab) hade f.t dem upp
Jos. 2:6
Josua f.de alltsammans upp till
7:24
han är den s. har f.t oss upp
24:17
Josefs ben, s. I. barn hade f.t upp 24:32
Jag f.de eder upp ur Egypten Dom. 2:1
Jag själv har f.t eder upp
6:8
H.har f.t oss upp ur Egypten
6:13
f.de(Simson) upp, ifrån klippan
15:13
for ned i dödsriket och upp 1. Sam. 2:6
den dag då jag f.de dem upp ur
8:8
Samuel f.de (Saul) upp i salen
9:22
Jag har f.t I. upp ur Egypten
10:18
han s. f.de deras fäder upp ur
12:6
vågade dock ingen f.handen upp
14:26
att därifrån f. upp Guds ark 2. Sam. 6:2
den dag då jag f.de I. barn upp
7:6
dl (David) f.t Sauls ben upp
21 :13
han s. har f.t dig upp ur
l. Kon. 12:28
f.t dem upp ur Egyptens
2. Kon. 17:7
s. f.de eder upp ur Egyptens land 17:36
därifrån f. upp Guds ark
l. Krön. 13 :6
må du låta f.det upp
2. Krön. 2:16
f.de de upp på en klippa
25:12
32:5
(Hiskia) f.de upp en annan mur
s. har f.t dig upp ur Egypten Neh. 9:18
själva skulle leviterna f. tionden
10:38
han for mig upp på en klippa
Ps. 27:5
du f.de min själ upp ur dödsriket 30:4
for mig upp på en klippa
61:3
f.oss upp igen ur jordens djup
71:20
har f.t dig upp ur Egyptens land
81:11
Var är han s. f.de dem upp
Jes. 63:11
s. f.de oss upp ur Egyptens
Jer. 2:6
f.t I. barn upp ur Egyptens land
16:14
f.t I. barn upp ur nordlandet
16:15
s.har f.t I. barn upp ur Egyptens
23:7
han s.har f.t upp I. hus' släkt
23:8
for det upp till denna plats igen
27 :22
jag skall f. dem upp mot Babel
50:9
icke f.t upp ngn mur omkring Hes.13:5
f.de han mig upp på strömmens
47:6
gm en profet f.de H. I. upp
Hos. 12:13
Det var jag s. f.de eder upp
Am. 2:10
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FÖRA (krig)
(Sihon) hade f.t krig med
4. Mos. 21:26
om den vill f.krig mot dig 5. Mos. 20:12
lång tid f.de Josua krig
Jos. 11:18
skulle lära dem att f. krig
Dom. 3:2
drager ut att f. våra krig
1. Sam. 8:20
f.de (Saul) krig mot •• fiender
14:47
(Saul:) och fOr H.krig
18:17
min herre for H. krig
25:28
och hava makt att f.krig
2. Kon. 18:20
f.de de krig mot
l. Krön. 5:10
f.de krig mot hagariterna
5:19
Du har f.t stora krig
22:8
(Hiskia) skall f.våra krig 2. Krön. 32:8
rådklokhet må man f.krig
Ords. 20:18
med rådklokhet skall man f. krig
24:6
och har makt att f. kriget
Jes. 36:5
s.jag ock sett f.krig mot
Dan. 7:21
begärelserna, vilka f.krig
1. Pet. 2:11
de lustar s.f.krig i edra
Jak. 4:1
gick åstad for att f.krig
UPp. 12:17
fick makt att f. krig mot de heliga 13:7
FÖRA (ned)
Josef f.des ned till Egypten l. Mos.39:1
äldste skola f. kvigan ned
5. Mos. 21:4
fOr dem ned till vattnet
Dom. 7:4
f.de han då folket ned till vattnet
7:5
f.de de (Simson) ned till Gasa
16:21
han för ned i dödsriket
1. Sam. 2:6
(David:) Vill du f. mig ned till
30:15
så vill jag f. dig ned
30:15
(David:) f.en hm ned till
1. Kon. 1:33
f. virket från Libanon ned till
5:9
Ella lät f. dem ned till bäcken
18:40
f.de konungen ned från H.
2. Kon. 11:19
f.de kon.ned från H.hus
2. Krön. 23:20
trapporna s.f.ned från Davids Neh. 3:15
f.en dem ned till att slaktas Jer. 50:27
skall f.dem ned till att slaktas
51:40
f.dem ned till Josafats dal
Joel 3:2
f.de de (Saulus) ned till Cesarea Apg.9:30
f. (Paulus) ned till eder
23:15
låter f. Paulus ned till Rådet
23:20

Föra-Förakta
s.jag har fot upp ur Egyptens land 3:1
F .de jag icke I. upp ur Egyptens
9:7
Jona 2:7
f.de min själ upp ur graven
Jag f.de dig ju upp ur Egypt. Mika 6:4
J. av A. f.d upp i öknen
Matt. 4:1
(J.)f.de dem upp på ett högt berg 17:1
f.de dem upp på ett högt berg Mark. 9:2
f.de hm upp till Jerusalem
Luk. 2:22
djävulen f.de(J.) upp på en höjd
4:5
f.de de (Petrus) upp i salen
Apg. 9:39
f.de dem upp i sitt hus
16:34
så för upp det på min räkn. Filem. v.18
För upp det på din räkning
v.19
(ängeln) f.de mig i anden upp Upp. 21:10
FÖRA (ut)
f.de (Abram) ut och sade
1. Mos. 15:5
Jag är H., s. f.t dig ut från Ur
15:7
För dem ut till oss
19:5
19:8
(Lot:) Dem vill jag f. ut till eder
(änglarna) f.de (Lot) ut
19:16
Och medan de f.de dem ut
19:17
tillstädjen att jag för ut min
23:8
(Juda:)F.en ut henne till att
38:24
Men när (Tamar) f.des ut
38:25
skyndade att f. hm ut ur fängelset 41:14
du skall f. mitt folk ut
2. Mos. 3:10
att jag skulle f. I. barn ut
3:11
när du har f.t folket ut ur Egypten 3:12
jag skall f. eder ut från trälarbetet 6:6
han s.för eder ut från trälarbetet
6:7
I.barn skulle f.s ut ur Egyptens
6:13
F .en I. barn ut ur Egyptens land
6 :26
talade om att f. I. barn ut
6 :27
jag skall f. mina bärskaror ut
7:4
när jag for I. barn ut från dem
7:5
samma dag f.t edra härskaror ut
12:17
när han skulle f. dem ut ur Egypten 12 :42
icke f. ngt av köttet ut ur huset
12:46
s.de då H. Israels barn ut
12:51
med stark hand har H. f.t eder ut 13:3
med stark hand har H. f.t dig ut
13:9
stark hand har H. f.t oss ut
13:14
med stark hand har H. f.t oss ut
13 :16
när du f.de oss ut ur Egypten
14:11
det är H. s. har f.t eder ut
16:6
när jag f.de eder ut ur Egyptens
16:32
huru H.hade f.t I. ut ur Egypten
18:1
Mose f.de folket ut ur lägret
19:17
Jag är H., s.har f.t dig ut
20:2
jag är H., s. f.de dem ut
29:46
folk, s.du har f.t ut ur Egypten
32:11
deras olycka har han f.t dem ut
32:12
han skall f. ut tjuren
3. Mos. 4:21
Jag är H., s.har f.t eder ut
19:36
han s. har f.t eder ut ur Egyptens 22:33
när jag f.de dem ut ur Egyptens
23 :43
För ut hädaren utanför lägret
24:14
de f.de ut hädaren utanfOr lägret
24:23
Jag är H., s.har f.t eder ut
25:38
mina tjänare, s.jag har f.t ut
25:42,55
Jag är H., s. f.de eder ut
26:13
förfä,derna, s.jag f.de ut ur Egypt. 26:45
din kraft f.t detta folk ut
4.Mos.14:13
f.de hela menigheten ut hm
15:36
Jag är H., s. har f.t eder ut
15:41
man skall f. ut henne utanför lägret 19:3
en ängel s. f.de oss ut ur Egypten 20:16
Det är Gud s.har f.t dem ut
23:22
Gud s. f.t hm ut ur Egypten
24:8
därför har han f.t oss ut
5. Mos. 1:27
han har f.t eder ut ur smältugnen
4:20
med sin stora kraft f.de dig ut
4:37
Jag är H., s. har f.t dig ut
5:6
komma ihåg, att H. har f.t dig ut
5:15
H., s. har f.t dig ut ur Egyptens
6:12
med stark hand Lde H. oss ut
6:21
Men oss f.de han ut därifrån
6:23
f.de H.eder ut med stark hand
7:8
uträckta arm varmed H. f.de dig ut 7:19
förgäter H. s.har f.t dig ut
8:14
ditt folk, s.du har f.t ut ur Egypten 9:12
du med stark hand har f.t ut
9:26
det land varur du har f.t oss ut
9:28
9:28
han hatade dem, f.de han dem ut
De äro ditt folk, s.du har f.t ut
9:29
avfall från H., s. har f.t eder ut
13:5
övergiva H., s.har f.t dig ut
13:10
i månaden Abib f.de H. dig ut
16:1
skall du f. den man ut till din
17:5
hs fader f. hm ut till de äldste
21:19
skall man f. ut flickan utanför
22:21
f. dem båda ut till stadens port
22:24
H. f.de oss ut ur Egypten
26:8
Mycken säd skall du f. ut på åkern 28:38
när han f.de dem ut ur Egyptens
29:25
f.en(Rahab)ut därifrån
Jos. 6:22
f.de ut Rahab och alla s. tillhörde
6:23
hela hennes släkt f.de de ut
6:23
f.de de 5 konungarna ut till (Josua) 10:23
När dessa konungar blivit f.da ut
10:24
därefter f.de jag eder ut
24:5
när jag f.de edra fäder ut ur Egypt.24:6
övergåvo H. s. hade f.t dem ut Dom. 2:12
bihustru och f.de henne ut
19:25
Mose •• f.de edra fäder ut
l. Sam. 12:8
2. Sam. 12:30
(David) f.de ut byte i stor
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När tjänaren nu hade f.t ut Tamar 13 :18
Han f.de mig ut på rymlig plats
22:20
du s. f.t mig ut från mina fiender 22:49
då jag f.de mitt folk I. ut
1.Kon. 8:16
när han f.de dem ut ur Egyptens
8 :21
äro ju ditt folk s.du har f.t ut
8:51
9:9
H. s.hade f.t deras fäder ut
(Isebel:) F.en så ut (Nabot)
21:10
(Ahab:) för mig ut ur hären
22:34
2. Kon. 11 :12
f.de han ut konungasonen
11 :15
F .en (Atalja) ut mellan leden
f.de ut byte från staden
1. Krön. 20:2
folket därinne f.de (David) ut
20:3
f.de mitt folk ut ur Egypt. 2. Krön. 6:5
s.hade fOrt dem ut ur Egyptens
7:22
(Ahab:) för mig ut ur hären
18:33
Därefter f.de de ut konungasonen 23:11
F .en henne ut mellan leden
23 :14
och f.de hm ut från •• Ur
Neh. 9:7
Ps. 18 :20
Han f.de mig ut på rymlig
för mig ut ur mitt trångmål
25:17
du har f.t oss ut och vederkvickt
66 :12
en Gud s. för de fångna ut till lycka 68:7
f.de han dem ut, med silver
105:37
f.de han ut sitt folk med fröjd
105:43
han f.de dem ut ur mörkret
107:14
f.de dem ut ur deras trångmål
107 :28
för vinden ut ur dess
135:7
(H.) f.de I. ut därifrån
136:11
För min själ ut ur fängelset
142:8
må f.fångar ut ur fängelset
Jes. 42:7
f.de edra fäder ut ur Egypten Jer. 7:22
för vinden ut ur förvaringsrum
10:13
jag f.de dem ut ur Egyptens land
11:4
11:7
f.de edra fäder ut ur Egyptens
Len icke •• börda ut ur edra hus
17 :22
att f. dem ut ur Egyptens land
31:32
f.de ditt folk I. ut ur Egyptens
32:21
jag f.de dem ut ur Egyptens land
34:13
skola då f.s ut till den
38:22
dina barn skall man f. ut
38:23
f. vinden ut ur förvaringsrum
51:16
f.de (Jojakin) ut ur fängelset
52 :31
(H.:) För ut ditt bohag
Hes. 12:4
för bohaget ut gm (öppningen)
12:5
på ljusa dagen f.de jag ut mitt
12:7
f.de jag (bohaget) ut gm den
12:7
att f. dem ut ur Egyptens land
20:6
jag f.de dem ut ur Egyptens land
20:9
f.de jag dem ut ur Egyptens land
20:10
i vilkas åsyn jag f.t dem ut
20:14
i vilkas åsyn jag hade f.t dem ut
20:22
skall jag f. eder ut ifrån folken
20:34
att jag för eder ut ifrån folken
20:41
jag skall f. dem ut ifrån folken
34:13
f. (Gog) ut med hela din här
38:4
f.de ditt folk ut ur Egyptens Dan. 9:15
vill j ag f. henne ut i öknen
Hos. 2 :14
Efraim skall få f. ut sina söner
9 :13
till dess att han för mig ut
Mika 7:9
f.de hm ut ur vingården
Matt. 21:39
därefter f.de A. hm ut i
Mark. 1:12
f.de hm ut för att korsfästa hm
15 :20
de f.de hm ut ur vingården
Luk. 20:15
2 ogärningsmän f.des ut
23 :32
Sedan f.de han dem ut till Betania 24:50
får vid namn och för dem ut Joh. 10:3
Se, jag vill f. hm ut till eder
19:4
lät (Pilatus) f. ut Jesus
19:13
Apg. 5:19
H. ängel f.de ut dem
att man skulle f. ut männen
5:34
(Moses) s. f.de ut (Israels barn)
7:36
Moses, s. f.de oss ut ur Egyptens
7:40
f.de (Stefanus) ut ur staden
7:58
huru H. fot hm ut ur fängelset
12:17
f.de dem ut därifrån med upplyft
13:17
f.de(fångvaktaren)ut dem
16:30
f.de(dolkmännen)ut i öknen
21:38
f. ut ankaren ifrån förskeppet
27:30
icke kunna f.ngt med oss ut 1. Tim. 6:7
f.dem ut ur Egyptens land
Hebr. 8!9

23:32
f. mitt folk vilse med sina lögner
Deras herdar hade f.t dem vilse
50:6
de f.de mitt folk vilse
Hes. 13:10
trolöshetens ande f.t dem vilse Hos.4:12
profeter ,s. f.mitt folk vilse Mika 3:5

FöRAKT

Se även: Avsky, förbannelse, hån,
spott, försmå, ringakta, vanära.
Förakt, förakta

Vad det är
Tecken på dårskap, Ords.ll:12.
Något som följer den ogudaktige,
Ords.18:3. Synd, Ords.14:21.
Det är förbjudet att förakta
Föräldrar, Ords.23:22. En av Herrens små, Matt.18:10. Den svage,
Rom.14:3. Unga förkunnare, I.Kor.
16:11. Troende herrar, I.Tim.6:2.
Den fattige, Jak.2:1-4.
Den ogudaktige föraktar
Kristus, Matt.27:29, jfr Jes.53:3.
De troende, Ps.119:141; Luk.6:22.
Andevärldens herrar, 2.Pet.2:10; Jud.
v.8. Föräldrar, Ords.1S:S,20. Olyckliga, Job 19:18. Fattiga, Pred.9:16.
Den troende möter förakt med bön
till Gud, Ps.123:3; Neh.4:4.
Exempel
Hagar, l.Mos.16:4. Mikal, 2.Sam.
6:16. Sanbalat med flera, Neh.2:19.
FöRAKT

1) [käläl, il '? p
nif. ~ara lättT el. ringa; i S.Mos.27:16
hif. göra lätt el. ringa; ringakta, förakta; övers. visa förakt för. Se:
Akta 32.
2) bäzä, il l ::l
betrakta med T ringaktning el. förakt,
ringakta, förakta, få el. visa förakt
(för); i Jes.53:3 ni~zä, se Föraktlig 1.
Se: Akta IS.
3) bizzäjon, 1 i ' ·1 ::l
förakt, ringaktning;' av: bäza, se 2.
4) buz, l 1 ::l
(subst.) förakt, ringaktning; av: bäza,
se 2. Ords.12:8 ordagrant: till förakt;
övers. föraktad.
S) utf. ord.
6) mä'as, D~tl
vraka, förk;sta; förakta, visa förakt,
ringakta. Se: Akta 24.

7) bärpä, il ~

!

~

FÖRA (vilse)
väg för dem själva vilse
Ords. 12:26
dina ledare f. dig vilse
Jes. 3:12
detta folks ledare f.det vilse
9:16
19:13
Egypten f.es vilse av dem
f.de mitt folk I. vilse
Jer. 23:13

hån, smälek, förakt; av: Qarap, smäda,
t.ex. l.Sam.17:26. Ordet är ofta
övers. smälek, t.ex. I.Sam.ll:2; 17:26.
8) ~edä', X 1"
aram: = heb~.: ~eQija; avsikt, beräkning. Det hebr. ordet är övers. berått
mod, 4.Mos.3S:20,22. Det aram.
ordet förekommer endast i Dan.3:14.
9) buz, l 1::l
= baza, se 2. Jfr Ords.30:17, övers.
försmå.
10) miinon, 1 i ) ~
möjl. ledare, herre; jfr måna, räkna;
pi. tilldela, förordna, i Dan. 1: 11
övers. hava uppsikt; pu. part. i 1.
Krön.9:29 övers. förordnad till att
hava uppsikt. Enligt en annan härledning skulle ordet ha samband med
nin, avkomma (se Barn 4) och betyda: son. Man har också sammanställt ordet med ord i andra semitiska
språk och därvid fått fram följande
alternativ: a) otacksam (härifrån kan
sv. övers. »förakt» förklaras); b)
maktlöshet, svaghet. Den senare övers.
hänför sig till den som är efterlåten
mot sin tjänare: han kommer att bli
maktlös och svag. Jfr gamla sv. kyrkobibelns övers. av Ords.29:21: .Om
en tjenare war der af ungdom kräseliga hållen, så will han sedan wara
en herre.; engelska kyrkobibelns
övers. »He that delicately bringeth
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FÖRA (vandel)
Jag vill f.ostrafflig vandel
Ps. 101:2
Låtom oss f.hövisk vandel
Rom. 13:13
I skolen f.en hövisk vandel loKor. 7:35
f. en vandel s. är värdig
Ef. 4:1
F .en en sådan vandel s. är
Fil. 1:27
f. en vandel s. är värdig H.
Kol. 1:10
f. en vandel s. vore värdig 1. Tess. 2:12
vandel I fått lära att I skolen f.
4:1
en sådan vandel s. I redan f.en
4:1
s. för en oordentlig vandel 2. Tess. 3:6
bland eder f. en oordentlig vandel
3:11
att f. en tuktig och ren vandel Tit. 2:5
vi söka att f. en god vandel Hebr. 13 :18
vandel l f.den i fåfänglighet 1. 'Pet. 1:18
f.en en god vandel bland hedningarna 2:12
rena vandel s. I f.en i fruktan
3:2

up his servant from a child shall have
him become his son at the length •.
11) nä'~, Y ~ ~
försmå, avvisa; här pi. övers. förakta.
Jfr 1!:al, t.ex. S.Mos.32:19; Jer.14:21,
övers. förkasta. Se: Föraktare 1, Föraktlig 2.
12) buzä, il l 1 ::l
= buz, se 4. or
13) [tä'abl, :1 lJ l'\
nif. vara- avsk}r;ärd el. föraktad. Se:
Avsky 1, Bedriva 12.
14) zul, '? 1 l
grundbet. vara lätt el. ringa, vara
värdelös; i Klag.1:8 hif. göra lätt el.
ringa, ringakta, förakta. Somliga uppfattar det som hif. av zalal, se IS.
IS) zälal, '? '? l
grundbet. v~r; lätt el. ringa, vara
värdelös; i Klag.1: 11 övers. bliva föraktad. Jfr 14.
16) näbal, '? ::I )
vara diraktig~ handla dåraktigt; här
pi. behandla som en dåre; övers. förakta, låta bliva föraktad. Se: Dårskap 7.
17) exoutheneö, l E; o \J e E v € w
göra till intet, akta för intet, förakta;
i Luk.23:11 övers. bemöta med förakt. I Mark.9:12 har de flesta handskrifter exoudeneö. Se: Akta 6S.
18) atimazö, &11 1 \l Ii 1; w
vanära, vanhedra, behandla på ett
vanhedrande sätt; i Jak.2:6 övers.
visa förakt för; av: atimos, se 20.
Jfr Luk.20:11, övers. skymfa; Apg.
5:41, pass. lida smälek.
19) kataphroneö, K C!. T C!. ~ P o v € w
tänka ringa om, ringakta, förakta;
av: prep. kata (här med negativ, fientlig innebörd) och phronoo, tänka. Se:
Akta 74.
20) atimos, 'Ii T 1 \l o <;
utan ära, utan heder; ej aktad, för·
aktad; av neg. a- och time, ära, heder.
21) atheteå, &e E T Ew
sätta åt sidan, förklara ogiltig, upphäva; förkasta, icke erkänna, avvisa.
Se: Avvisa 2.
22) periphroneö, 11 E P 1 ~ P o v € w
ego med sina tankar a) cirkla omkring
något (någon) el. b) sätta sig över
något (någon); därav betydelsen:
tänka ringa om, förakta; av: prep.
perl, omkring; utöver, och phroneö,
tänka.
FÖRAKT
1 den s. vlsar f.
5. Mos. 27:16
2 fick hon f.för hm
2.Sam. 6:16
1. Krön. 15:29
2 fick (Mikal) f. för hm
2 och visade f. för oss
Neh. 2:19
Est. 1:18
3 därav skall komma f.
4 med f. ses olyckan
Job 12:5
5 f. väntar dem vilkas fötter
12:5
4 Han utgjuter L över furstar
12:21
6 de små barnen visa mig f.
19:18
4 av rädsla för stamfränders f.
31:34
5 vad högt är ser han med f.
41 :25
4 s.tala .• med högmod och f. Ps. 31:19
4 (H.) s. utgjuter f. över furstar 107:40
4 Tag bort ifrån mig •• f.
119:22
4 äro rikligen mättade med f.
123:3
4 mättad är vår själ..med f.
123:4
9 s.visar f.för sin nästa
Ords. 11:12
9 s. visar f. för sin nästa
14:21
4 Där ogudaktige kommer •• f.
18:3
10 visar denne hm på sistone f.
29:21
7 icke nödgas bära •• f.
Hes. 36:15
8 av f. s.I icke dyrken
Dan. 3:14
2 hava vi visat f. för ditt namn Mal. 1:6
17 Herodes .• bemötte (J.) med fLuk.23:11
18 visat f. för den fattige
Jak. 2:6
FÖRAKTA
11 skall detta folk f. mig
4. Mos. 14:11
11 ingen av dem s. f.t (H.)
14:23
6 känna det land s. I haven f.t
14:31
15:31
2 H.ord har han f.t
11 dessa mskor hava f.t H.
16:30
11 tjäna dem och f.mig
5.Mos.31:20
11 f.de sin frälsnings klippa
32:15
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Föroktore--Förbannelse
6 kommer det folk s.du f.de Dom. 9:38
11 lärde sig att LH.offer
1. Sam. 2:17
2 s. f. mig skola komma på skam
2:30
2 de f.de (Saul)
10:27
2 fickse David, Lde han hm
17:42
2 Varför har du f.t H.ord 2.Sam.12:9
2 därför att du har f.t mig
12:10
11 kommit H.fiender att f.hm
12:14
2. Kon. 19:21
9 Hon f.r dig (Sanherib)
2 de •• f.de (Guds) ord
Z. Krön. 36:16
12 Hör, vår Gud, huru f.de
Neh. 4:4
2 leda till att de f.sina män Est. 1:17
6 Gud f.r icke den s. är ostrafflJob 8:20
11 den rovgirige •• f.r H.
Ps. 10:3
11 skall ogudaktige få f. Gud
10:13
2 smälek bland män, f.d av folket 22:7
22:25
2 (H.) f.de icke den betrycktes
51:19
2 bedrövat hjärta •• icke L
69:34
2 H•• Lr icke sina fångna
11 skall fienden få L ditt namn
74:10
11 dåraktigt folk Lr ditt namn
74:18
2 upphört att f. deras bön
102:18
6 De Lde det ljuvliga landet
106:24
11 hade f.t den Högstes råd
107:11
2 Jag är ringa och f.d
119:141
Ords. 1:7
2 vishet och tuktan Ls
11 f.de all min tillrättavisrung
1:30
11 kunde mitt hjärta så L
5:12
6:30
9 F.r man icke tjuven s.stjäl
4 förvänt förstånd, bliver f.d
12:8
2 s. f.r ordet hemfaller åt dom
13:13
2 s. Lr (H.) går krokiga vägar
14:2
11 oförnuftige f.r faders tuktan
15:5
2 dåraktig mska är den s. f.r
15:20
9 han Lr vad klokt du säger
23:9
9 f. icke din moder
23:22
2 fattiges vishet bliver Ld Fred. 9:16
11 s.haven •. Lt Israels Helige Jes. 1:4
11 f .de Israels Heliges ord
5 :24
6 detta folk f.r Silo as vatten
8:6
13 bortkastad, lik en f.d gren
14:15
6 Eftersom I Len detta ord
30:12
6 den s. f.r vad s. vinnes gm orätt 33:15
9 Hon f.r dig •• jungfrun dottern
37:22
2 säger H .• till den djupt f.de
49:7
53:3
2 F.d var han
2 så f.d att vi höllo hm för intet
53:3
6 Dina älskare f. dig
Jer. 4:30
11 din härlighets tron ej bliva Ld 14:2
11 säga till dem s. f.mig
23:17
49:15
2 jag skall göra dig f.d
14 s.ärade henne, f. henne nu Klag. 1:8
15 akta på huru f.d jag har blivit
1:11
6 orena och f.de låter du oss stå
3 :45
Hes. 16:59
2 du hade ju f.t eden
2 vilkens ed han likväl Lde
17:16
17 :18
2 Eftersom (Sidkia) Lde eden
2 min ed, s. han har f.t
17:19
6 de •• i'.de mina rätter
20:13
6 därför att de f.de mina rätter
20:16
6 de l.de mina stadgar
20:24
2'Mina heliga ting f.r du
22:8
2 djupt Ld skall du hliva
Db. v.2
16 Ty sonen f.r sin lader
Mika 7:6
16 jag skall låta dig bliva Ld Nah. 3:6
2 vill f. ringa begynnelsens
Sak. 4:10
2 I präster s. f.en mitt namn Mal. 1:6
2:9
2 har ock jag gjort eder Lde
19 till den förre och f.
Matt. 6:24
20 En profet är icke f.d utom i
13:57
19 att I icke l.en ngn av dessa små 18:10
20 En profet är icke f.d
Mark. 6:4
17 lida mycket och bliva l.d
9:12
21 lagkloke l.de Guds rådslut Luk. 7:30
19 och f. den senare
Hi :13
17 under dct alt de Lde andra
18:9
19 Lr du hs godhcts •. rikedom Rom. 2:4
17 s.äter må icke f. den s.icke
14:3
17 varför f.r du din brodcr
14:10
17 i världen var ringa och f.tLKor. 1:28
20 I ären ärade, men vi äro f.de
4:10
19 så att I Len Guds församling
11:22
16:11
17 må därför ingen L hm

FöRAKTLIG

l) ni!>.zä,

n .l. ~

~

ringaktad, fÖraktad, förkastad; värd
att ringakta el. förkasta; nif. part. av
bäzä, se Förakt 2. Se: Dålig 2.
2) 00'%

1'15

~

försmå, avvisa; i Jer.33:24 övers.
säga föraktligt. Se: Förakt Il, Föraktare 1.
FÖRAKTLIG
1 Konja ett f.t, krossat beläte Jer.22:28
2 säga de Lt om mitt folk
33:24
l på hs plats uppstå en f. man Dan. 11 :21

-förare

anförare 4.Mos.14:4
sakförare Job 13:8

8) kataraomai, K ex T ex p a o Il ex t
nedkalla förbannelse över, förbanna;
av: katara, se 14.
9) katathemanzö, K ex T ex e E Il ex T t" t; w
bannlysa, förbanna; övers. förbanna
sig; av: katathema, se Förbannelse 11.
En del handskrifter läser katanathematfzö.
10) anathemanzö, &v ex e E Il ex T t" t; w
ställa under bann, bannlysa, förbanna; av: anathema, se 13. Se: Bd 9.
11) epikataratos,l1ltKexTapexTos
förbannad, hemfallen åt förbannelse
el. bannlysning; av: prep. ep! och
kataraomai, se 8.
12) eparatos, ~ 11 p ex T o S
epikataratos (en del handskrifter
har detta ord också i Joh.7:49), se 11.
13) anathema, &v Ii e E Il ex
bann, bannlysning; här övers. förbannad (bannlysningsformel). Ordet
betecknar det som är prisgivet åt
undergång, utstött och förkastat. Jfr
Dyr 6.
14) katara, K ex T ap ex
förbannelse. 2.Pet.2:l4 ordagrant:
förbannelsens barn. Se: Förbannelse
10.

=

FöRARGAS

r 1p
känna leda el. avsky; försmå, avvisa.
Jfr l.Mos.27:46, övers. vara led (vid);
4.Mos.2l:5 vämjas (vid); 22:3 gruva
sig (för). Se: Avsky 2, Gruva (verb) 1.
1) ~u~,

FÖRARGAS
1 f.s icke, när du agas av (H.) Ords. 3:11

FöRARGELSE
1) ka'as, D J2 ~

vara el. bli förargad, harmas; i Neh.
4:5 hif. övers. vara (någon) till förargelse. Jfr ~al i Ps.1l2: 1O, övers. harmas; hif. i Jer.8:l9, övers. förtörna.
2) kli'as, D V J
förargelse, -h;rm; sorg, bedrövelse;
av: kä'as, se 1. Jfr l.Sam.l:16, övers.
sorg; Pred.7:4; 11:10 grämelse.

a

Om de t., så välsigna du
109:28
Du näpser de fräcka, de f.de
119:21
håller inne sin säd, hm f.r Ords. 11 :26
honom skola folk f.
24:24
han kunde eljest f. dig
30:10
släkte där man f.r sin fader
30:11
skola f.sin konung
Jes. 8:21
F.d vare den s.icke hör
Jer. 11:3
likväl f. de mig alla
15:10
F.d är den s.f6rtröstar på
17:5
F.d den dag jag föddes
20:14
F.d vare den s. förkunnade
20:15
s. man nämner när man f.r
24:9
s.man nämner när man f.r
25:18
5 s. man nämner när man f.r
26:6
3 s. man nämner. när man f.r
29:18
3 s. man nämner, när man f.r
42:18
2 s. man nämner. när man f.r
44:8
3 s. man nämner. när man f.r
44:12
1 F.d den s.försumligt utför
48:10
1 f.d den s. dröjer att bloda svärd 48:10
5 s.man nämner, när man f.r
49:13
7 undermåligt •. värt att f.s Mika 6:10
5 när man f .de bland hedn.
Sak. 8 :13
1 f.d vare den bedragare
Mal. 1:14
1 f. edra välsignelser
2:2
1 (H.) har reda!> f.t dem
2:2
8 Gån bort ifrån mig, I f.de Matt. 25:41
9 begynte (Petrus) f. sig
26:74
8 s.du f.de är förtorkat
Mark. 11:21
10 Då begynte (Petrus) f. sig
14:71
8 välsignen dem s. f. eder
Luk. 6:28
12 s. icke känner lagen, är f.t Joh. 7:49
13 önska att jag själv vore f.d Rom. 9:3
8 välsignen, och f.en icke
12:14
13 ingenoosäger:F.d vare J.l.Kor.12:3
13 icke har H.kär, vare han f.d
16:22
13 så vare han Ld
Gal. 1:8
13 så vare han l.d
1:9
11 F.d .• s. icke förbliver i allt
3:10
11 F.u"s.är upphängd påträ
3:13
14 F .de äro de
2. Pet. 2:14
Jak. 3:9
8 med(tungan)f.vi mskorna
2
1
4
4
2
2
2
1
2
1
l
l
5
5

FÖRAKTARE
1 f. skola falla ned
Jes. 60:14
2 Sen här, I f., och förundren Apg. 13:41

smädande, bannande; förbannelse,
besvärjelse; här övers. exempel som
man nämner när man förbannar; av:
kälal, se 2. Se: Banna 2, Exempel 2,
Förbannelse 1.
6) saba', J) Jtif
nif. s~ärja, - ~vlägga ed. Se: Besvärja
l, Ed 1.
7) za'am, D V I
bli vred el. -fÖrgrymmad; (uttrycka
sin vrede i ord =) fördöma; förbanna;
i Mika 6:10 p.art. pass. fördömd, förbannad; övers. värd att förbannas.
Jfr Sak. 1: 12, övers. vara vred på;
Ords.24:24 önska ofärd.

FÖRBANNA
1 Ld bland alla djur
l. Mos. 3 :14
1 därför vare marken f.d
3:17
l vare du nu f.d och förvisad
4:11
1 jorden, s. H. har Lt
5:29
2 Jag skall icke mer f.marken
8:21
9:25
1 F.d vare Kanaan
1 (H.:)den s. f.r dig skall jag f.
12:3
1 F.d vare den s. Lr dig
27 :29
l F.d vare deras vrede
49:7
3 nämner när man Lr
4. Mos. 5:21
1 när man Lr bland hennes folk
5:27
22:6
1 och f. åt mig detta folk
1 den du Lr, han bliver f.d
22:6
22:11
4 Så kom nu och f. det åt mig
1 du skall icke f.detta folk
22:12
4 och L åt mig detta folk
22:17
l Kom och f. åt mig Jakob
23:7
4 Huru kan jag f.den Gud ej f.r
23:8
4 Till att L mina fiender hämtade 23:11
23 :13
4 må du L dem åt mig
4 Om du nu icke vill f. dem
23 :25
4 att du därifrån f.r dem åt mig
23:27
24:9
1 f.d vare den s. Lr dig
4 Till att f.mina fiender kallade 24:10
2 för att (Bileam) skulle f. 5. Mos. 23:4
1 F.d vare den s.gör ett beläte
27:15
1 F.d vare den s. visar förakt
27 :16
1 F.d den s. flyttar sin nästas
27 :17
27:18
1 F.d den s.leder blind vilse
l F.d den s. vränger riitten för
27:19
l F.d den s . ligger hos sin faders 27 :20
1 F.d den s. beblandar sig med
27 :21
1 F.d den s.ligger hos sin syster 27:22
l E.d den s.ligger hos svärmoder 27:23
1 F.d den s . lönnligen mördar
27 :24
1 F.d den s.tager mutor
27:25
1 F.d den s. icke håller lags ord 27 :26
28:16
l F.d skall du vara i staden
28:16
1 f.d skall du vara på marken
28 :17
1 F.d skall din korg vara
1 och f.t ditt baktråg
28 :17
1 F.d skall ditt livs frukt vara
28:18
1 F.d skall du vara vid din ingång 28 :19
l Ld skall du vara vid din utgång 28 :19
l F.d vare inför Ii. den man Jos. 6 :26
9:23
1 Så varen I därför nu f.de
2 att (Bileam) skulle L eder
24:9
1 F .en Meros, säger H. ängel Dom. 5:23
5:23
l ja, f.en dess inbyggare
l F.d vare den s.giver en hustru 21:18
l F.d den s.förtär föda
1. Sam. 14:24
1 F.d den s. i dag förtär ngn föda 14:28
2 filisteen f.de David
17 :43
1 så vare de f.de inför H.
26:19
2 Simeis ord, när han f.de 2. Sam. 16:7
16:9
2 skall den döda hunden få f.
2 Om (Simei) f.r
16 :10
2 om H.bjudit hm att LDavid
16:10
2 Låten hm vara, må han L
16:11
19:21
2 Han har ju f.t H.smorde
1 Tagen vara på .• den Lde 2.Kon. 9:34
5 s. man nämner när man f.r
22:19
2 lejt Bileamoo att f. dem
Neh. 13:2
2 Job •• f.de sin födelsedag
Job 3:1
1 Må den Ls av dem s. besvärja
3:8
2 f.d bliver hs del i landet
24:18
Ps. 37:22
2 s. (H.)f.r varda utrotade
2 i sitt innersta f. de
62:5
6 s. rasa mot mig f. med mitt
102:9

Termerna förbanna, förbannelse har
i Skriften dubbel betydelse, vilket
framkommer i de ord, som de är
en översättning av.
De vanligaste hebreiska verben
bakom sv. övers .• förbanna. är ~illel
(pi. av ~älal) och 'arar. De är synonymer, men det sistnämnda verbet
har en starkare innebörd än det
förra; det synes ha betydelsen: utstöta (ur gemenskapen), t.ex. LMos.
3:14; 4:11. Ett verb, SO!? står. 'ärar
nära i betydelse, är häbärim (hit. av
roten l},äram), viga till undergång el.
fördärv, bannlysa, ofta övers. giva
till spillo, t.ex. 4.Mos.2l:3; Jes.ll:l5.
Motsvarande substantiv, beräm, betecknar: bannlysning, utstötning ur
gemenskapen, eller föremål för bannlysning, den eller det som vigts till
undergång och tillspillogivning, t.ex.
5.Mos.7:26; l.Kon.20:42.
I N.T. förekommer främst substantivet katara, förbannelse, och det
därmed sammanhängande verbet katardsthai samt subst. anathema, som
närmast motsvarar hebr. l},eräm, och
verbet anathematizein, ställa under
bann, bannlysa.
Förbannelse uttalas i avsikt att
skada, önska olycka över någon, 1.
Mos.12:3, för att bekräfta ett löfte
osv. Ofta står förbannelse som motsats till välsignelse, 5.Mos.ll:26-29.
Lika litet som välsignelse betraktades
förbannelse endast som en uttalad
önskan. Den räknades som något
som i sig hade kraft att förverkliga
sitt innehåll gentemot den eller det,
som den riktade sig mot.
I Skriften riktar sig den legitima
förbannelsen endast mot en synd, en
förbrytelse, en olydnad mot gudomliga normer och livslagar, l.Mos.3:
14,17; 5.Mos.27:l5 f. En oförtjänt
förbannelse, som uttalas, där sådana
missförhållanden inte varit rådande,
är utan verkan, Ords.26:2. Därmed
upphäver Guds uppenbarelse den
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17 f.en iCke lJJ'ui"cti::;; i t,l]

19
22
21
19
21

1.TcHS. 5:20

Låt ingen Ldig för din
1. 'rim. 4:12
Låt ingen f.dig
Tit. 2:15
Den s. Lr Moses' lag
Hebr. 10:28
f. andevärldens herrar
2. Pet. 2:10
andevärldens herrar f. de
Jud. v.B

föRAKTARE

1'l< J
försmå, av~s;; i Jes.60: 14 pi. part.
1) na'%

plur. övers. föraktare. Se: Förakt 11,
Föraktlig 2.

2) kataphronetes, K ex T ex <P p o v n T Ii S
en som tänker ringa om el. ringaktar
någon; av: kataphroneo, se Förakt 19.

FÖRARGELSE
1 varit de byggande till L
2 f. gm en oförnuftig man

Neh. 4:5
Ords. 27:3

FöRBAND

man har icke lagt på den f.

Hes. 30:21

FöRBANNA
1) 'arar, l l

l<

förbanna; i-1.Mos.5:29 pi. förbanna,
lägga under förbannelse; på övriga
ställen 1!:al part. pass. 'ärur (använt
som förbannelse- el. utstötningsformel), övers. förbannad; i l.Mos.3:l4;
4:11 med prep. min, från, varvid
meningen blir: förbannad (utstött)
från; övers. förbannad bland, resp.
förbannad och förvisad ifrån. Se:
Förbannelse 3, Förbannelsebringande 1.
2) kalal, 'I 'I P
var~ lätt ~1. T ringa; här pi. ~iIIel,
förringa, göra föraktlig; smäda, förbanna. Se: Akta 31, Fly 7, Förbannelse 2.
3) 'ala, n 'I K
(subst.) ed, T edsförpliktelse; förbannelse; här övers. exempel som man
nämner när man förbannar. Se:
Exempel l, Förbannelse 4.
4) ~a.!za!>., J ~

l?

grundbet. möjl. genomborra Gfr näka!!); smäda, förbanna.
5) ~elala,

n~~q

FöRBANNELSE

Se även: Avsky, fördärv, fördömelse,
lag, straff, synd.
Förbannelse

Förbannelse--Förbarma
traditionsbundna, primitiva uppfattningen om förbannelsens magiska
verkan, till och med utan moralisk
eller religiös orsak.
Ett familjeöverhuvuds yttrande
över sina barn var ej endast en lyckönskan eller ett hot utan en mäktigt
verkande faktor i deras liv och framtid, 1.Mos.9:2S. Det är bl.a. i ljuset
av detta man får se Jakobs bemödande att få sin faders välsignelse,
1.Mos.27.
Ur rent psykologisk synpunkt var
förbannelsens verkan avgörande för
en människas öde. Den förde till en
upplösning av själslivet, så att människan vissnade bort inifrån såsom
förbränt gräs, Ps.102:S. Alla slag av
svårigheter och motgångar inträdde,
med döden som en alltför tidig utgång ur detta livet och som en ingång
till sheol, dödsriket, förbannelsens
yttersta förvisningsplats. Ur denna
synpunkt betecknas förbannelse med
/fil/el (pi. av ~älal), göra lätt, beröva
själen dess käbod, ego tyngd, dignitet,
värdighet eller ära, jfr PS.109:l7-19.
Förbannelsen uttalas ofta av Gud.
Han förbannar ormen, som bedrog
Eva, 1.Mos.3:14, vidare marken, 3:
17, och brodermördaren, 4:11. Guds
förbannelse är den oundvikliga följden av att förkasta hans välsignelse.
Guds frälsningsord åtföljes ofta av
hans vredeshot. Det ger löfte om liv
för den som lyder, men det hotar
med död för den olydige, jfr Paulus'
karakteristik av evangeliet, 2.Kor.2:
14-16.
Förbannelsen kan även uttalas av
Guds tjänare, exempelvis Noa, 1.Mos.
9:2S, Jakob, 49:7, Josua, Jos.6:26,
Petrus, Apg.8:20, och framför allt av
Jesus, Guds Son, Matt.21:l8 ff.; 23:
13 ff. Förbannelser, som på detta
sätt uttalas av heliga gudsmän, är
icke uttryck för hämndkänsla eller
vrede utan profetiska förutsägelser,
och som sådana har de Guds auktoritet och stadfästelse. Däremot förbjuder hela Skriften, att människor
i allmänhet uttalar förbannelser, Matt.
S:33 ff.; Rom.12:14; Jak.3:1O.
Att förbanna Gud är den största
av alla synder, och den kan få de
allvarligaste konsekvenser: ovillkorligt utestängande från livsgemenskapen med honom och hans folk och
därmed evig undergång, 3.Mos.24:
10-16. - Under samma dom står
den som förbannar Guds Smorde,
Jesus Kristus. En sådan förbannelse
är ingiven av djävulen, icke av Guds
Ande, 1.Kor.12:3. Förbannelse av
Kristus var det krav, som de hedniska förföljarna ställde på de första
kristna. Denna synd var betecknande
för judendomen med dess hat mot
Jesus och »nasareernas parti».
Skriften fördömer strängt förbannelse av föräldrar, genom vilka Gud
har givit människor livet, 2.Mos.2l:
17; Ords.20:20. Likaså är det förbjudet att förbanna överheten, då
den här på jorden representerar Gud,
2.Mos.22:28; Pred.1O:20. Vidare räknades det för stor synd att förbanna
döva, vilka ej kunde höra och försvara sig, 3.Mos.19:l4.
För den kristne är allt bruk av
förbannelse uteslutet, Jak.3:10. Själv
- av bara nåd - befriad från förbannelsen har han inte rätt att förbanna någon. Förbannelse skall tvärtom bemötas med välsignelse och
förbön, Luk.6:28; Rom.12:l4.
Bibelns lära om förbannelse ställer Kristi kors-lidande i gudsuppenbarelsens rätta ljus. Guds förbannelse
över synden uttalas oavlåtligen i
lagen, S.Mos.27:26; Jer.11:3; Ga1.3:

ed, besvärjelse; i Jes.6S:lS övers. ett
förbannelsens ord. Se: Besvärja 4,
Ed 2.
8) ta'illa, il ~ ~ !:I
= 'älä, se 4.
9) dra, fl p ex
grundbet. önskan, bön; sedan: ond
önskan, förbannelse.
10) katara, K ex T IS p ex
illvillig önskan, förbannelse; av: prep.
kam (med fientlig innebörd) och ara,

Se aven: Barmhärtig, barmhärtighet,
hjälpa, kärlek, medlidande, mild,
misskund, ömka.

FÖRBARMA
1 och skall f.mig över
2. Mos.33:19
1 den jag vill f. mig över
33:19
5.Mos.13:17
1 H.må •• f.sig över dig
1 då skall H •• f. sig över dig
30:3
2 över sina tjänare skall han f. sig 32:36
2 (I.) jämrade sig .. f.de sig H.Dom. 2:18
1 att dessa f.sig över dem l. Kon. 8:50
1 H •• f.de sig över dem
2. Kon. 13:23
3 då f.r Gud sig över henne
Job 33:24
2 F .dig över dina tjänare
Ps. 90:13
1 stå upp och f.dig över Sion
102:14
1 ss.en fader f.r sig över barnen 103:13
1 så f.r sig H.över dem s.frukta 103:13
3 s. f.r sig över hs faderlösa
109:12
2 över sina tjänare f.r han sig
135:14
4 H •• f.r sig över alla sina verk 145:9
Ords. 14:21
3 s. f.r sig över betryckta
14:31
3 s. f.r sig över de fattiga
19:17
3 Den s. f.r sig över den arme
3 åt den s. f.r sig över de arma
28:8
Jes. 14:1
1 H. skall f. sig över Jakob
30:18
1 att han kan f. sig över eder
1 H .• f.r sig över sina betryckta
49:13
1 med evig nåd vill jag f. mig
54:8
55:7
1 skall (H.) f. sig över hm
60:10
1 i min nåd f.r jag mig
l skall jag åter f. mig
Jer. 12:15
1 Icke skona och icke f.mig
13:14
15:6
2 jag hade tröttnat att f. mig
1 f.mig över (Jakobs) boningår
30:18
1 jag måste f. mig över (Efralm)
31:20
1 upprätta (Israel) och f. mig ·över 33 :26
1 bedrövat, så f.r han sig . KIag. 3:32
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10. Denna lagens förbannelse gäller
utan undantag. Den som bryter Guds
lag, är under förbannelse. Varje människa är en lagbrytare. Hela mänskligheten står inför Guds domstol med
tillstoppad mun, Rom.3:9-20. - Efter
ett liv i absolut fullkomlig uppfyllelse av lagens alla krav och därmed
frikänd från lagen, tager Jesus för
vår skull och i vårt ställe lagens förbannelse och dom på sig, i det han
låter sig hängas på förbannelsens trä,
GaI.3:13. Lagens krav på syndarens
död uppfyller han i sin död. I Kristus
upphör därmed lagens förbannelse
att äga gällande kraft; en förbannelse, som drabbat sitt offer, har inte
längre någon kraft. Var och en som
tror på Kristus, är befriad från lagens
förbannelse och kan taga emot Guds
välsignelse, Rom.8:1.
Begreppet • förbannelse> har i
Skriften även en social aspekt, utstötande ur profan eller religiös gemenskap. Förbannelsen betecknar här
fullständig tillintetgörelse, vanligen
som en följd av ett ogudaktigt leverne. Till grund för förbannelsen ligger Guds vrede, Jes.34:S. Särskilt
syftar förbannelsen emellertid till att
undanröja saker och personer, som
utgör ett hot mot eller en smittohärd
för Guds folk, dess karaktär och
religiösa liv, S.Mos.7:26. Den som
hade kontakt med dylika ting eller
personer, betraktades som delaktig
i besmittelsen och straffades med
samma öde som de, Jos.6:18.
Förbannelse i denna betydelse förekommer på flera ställen i N.T.
Över dem som har en förvänd inställning till Kristus, uttalar den helige Ande genom Paulus ett fruktansvärt anatema, 1.Kor.16:22. En
förbannelse med samma allvarliga
karaktär drabbar dem som förfalskar
Guds evangelium och förkunnar en
lära, som strider mot det apostoliska
budskapet om frälsning genom tro
allena, Gal.1:8-9, jfr Upp.22:l8-l9.
FiiRBAN N ELSE

1) /felala, il ~ ~ R
smädande, bannande; förbannelse,
besvärjelse; av: kälal, se 2. Ordet
står ofta i motsats till beräka, välsignelse, t.ex. 1.Mos.27:l2. Se: Banna
2, Förbanna S.
2) /fatal, "? ~
vara lätt el. ringa; här pi. smäda,
förbanna; övers. uttala förbannelser,
fara ut i förbannelser osv.; i Jes.6S:
20 pU. övers. drabbas av förbannelsen. Se: Akta 31, Fly 7, Förbanna 2.
3) 'arar, '"J~
förbanna; i 2.Mos.22:28 övers. uttala
förbannelser. Se: Förbanna 1, Förbannelsebringande 1.
4) 'ala, il' X
(subst.) ed,~ edsförpliktelse; förbannelse. Se: Förbanna 3.
S) me'era, il ~~9
förbannelse; av: 'ärar, se 3.
6) 'ala, il" N
(verb) svä~j~, avlägga ed; förbanna;
i Dom.17:2 övers. uttala en förbannelse. Se: Ed 4.
7)

seflu'a,

il

v,. 1 :ltp

se 9. I Jak.3:l0 står katara i motsats
till eulogia, välsignelse. Se: Förbanna 14.
Il) katathema, K ex T IS e e: \l ex
bannlysning, förbannelse; det som är
föremål för förbannelse. En del handskrifter läser katanathema. Jfr Förbanna 13.
FÖRBANNELSE
1 f. i stället för välsignelse 1.Mos. 27:12
1 Den f.n komme över mig
27:13
2 s.uttalar f.r över fader 2.Mos.21:17
3 över hövding •• icke uttala f.r
22:28
2 icke uttala f.r över en död3.Mos.19:14
2 uttalar f.r över sin fader
20:9
2 har han uttalat f.r
20:9
4 besvärjer med f.ns ed
4.Mos. 5:21
5:23
4 prästen skriva upp dessa f.r
1 jag förelägger eder .. f. 5.Mos.11:26
1 f., om I icke hören H. bud
11:28
1 Ebal platsen för f.n
11:29
1 Guds f •• s.blivit upphängd
21:23
1 förvandlade f.n till välsignelse 23:5
27 :13
1 dessa skola stå och uttala f.n
1 skola dessa f.r komma över dig 28:15
28:20
5 H. skall sända över dig f.
1 dessa f.r skola komma över dig 28:45
4 f •• skall komma att vila på hm 29:20
4 f.r s. äro fästa vid det förbund 29:21
1 lät komma all den f.
29:27
1 över dig välsignelsen och f.n
30:1
4 dessa f.r på dina fiender
30:7
1 förelagt välsignelse och f.
30:19
1 läste (Josua)upp .. f.n
Jos. 8:34
2 uttalade f.r över Abimelek Dom. 9:27
1 gick Jotams •• f.i fullbordan
9:57
6 du uttalade en f.
17:2
2 huru hs söner drogo f.
1.Sam. 3:13
2 (Simei) for ut i f.r
2. Sam. 16:5
1 gengäld för den f.
16:12
2 Simei •• for ut i f.r
16:13
1. Kon. 2:8
1 for ut i gruvliga f.r
2 uttalade (Elis a) en f.
2. Kon. 2:24
2. Krön.34:24
4 de f.r s. äro skrivna
1 Gud fOrvandlade f.n
Neh. 13:2
2 uttalade f.r över dem
13:25
4 ej att med f. begära hs liv
Job 31:30
4 Hans mun är full av f.
Ps. 10:7
4 fångas •• gm den f.och lögn de
59:13
1 Han älskade f.
109:17
1 Han klädde sig i f.
109:18
5 H. f. vilar över ogndaktiges Ords. 3:33
2 s. uttalar f.r över fader
20:20
1 far oförtjänt f.fOrbi
26:2
27:14
1 tillräknas ss. en f.
5 4rabbas av mycken f.
28:27
2 din tjänare uttala f.r
Fred. 7:22
2 uttalat f.r över andl'a
7:23
10:20
2 f.r över en rik man
2 f.r över en konung
10:20
4 Därför uppfräter f.jorden Jes. 24:6
7 edert namn till ett f.ns ord
65:15
2 skall syndaren drabbas av f.n
65:20
4 under f.ligger landet
Jer. 23:10
1 från dem hämta ett f.ns ord
29:22
1 föremål för häpnad och f.
44:22
KIag. 3 :G5
8 (H.) f. skall komma
2 uttalar man f.r hos dig
Hes. 22:7
Dan. 9:11
4 utgöt sig ock över oss f.
4 Detta är F.
Sak. 5:3
5 sända f. över eder
Mal. 2:2
5 F. har drabbat eder
3:9
9 mun full av f.och bitterhet Rom. 3:14
10 de äro under f.
Gal. 3:10
10 K.friköpte oss från lagens f.
3:13
10 han blev en f.för vår skull
3:13
10 den är f.n nära
Hebr. 6:8
10 utgå välsignelse och f.
Jak. 3:10
11 ingen f. skall vara mer
Upp. 22:3
FöRBANNELSE8RINGANDE

1) 'arar, '1,X
förbanna; i,;inga förbannelse; här
part. som bestämning till majim
(majim märim), övers. förbannelsebringande vatten (olycksvatten). Se:
Förbanna l, Förbannelse 3.
FÖRBANNELSE BRINGANDE
1 i sin hand f.olycksvattnet 4. Mos.
1 f.olycksvatten icke skada
1 detta f. vatten in i ditt liv
1 giva kvinnan det f.olycksvattnet
1 f. vatten må bliva henne till olycka
1 f. vattnet bliva henne till olycka

5:18
5:19
5:22
5:24
5:24
5:27

FöR8ARMA

FiiRBARMA

l) rabam, O [] ~
älska; här pi. förbarma sig, ha medlidande, hava el. visa förbarmande.
I kal förekommer verbet endast i Ps.
18':2, övers. hava hjärtligen kär. Se:
Barmhärtig 6, Barmhärtighet 4, Förbarmare 1.
2) [niibam], O [] ~
hif. och hithp. (S.Mos.32:36; Ps.13S:
14) vara ledsen på grund av någon
el. något; hysa medlidande; övers.
förbarma sig. Jfr pi. trösta, t.ex. 1.
Mos.37:3S; i samma vers är hithp.
övers. låta trösta sig; nif. är vanl.
övers. ångra, t.ex. 2.Mos.32:l2; jfr
PS.77:3, övers. låta trösta sig. Se:
Fred 13.
3) biinan, l ] O
vara nådig el. barmhärtig, förbarma
sig. Se: Anropa 2, Bedja 4, Barmhärtig 4, Barmhärtighet 3, Bevisa IS,
Bönfalla 2.
4) rabiimim, O ' 9 []. J
inälvor; hjärtat som säte för medlidande och andra känslor; medlidande, barmhärtighet, förbarmande.
Jfr Ords.12:l0, övers. hjärtelag. Se:
Barmhärtighet 2.
S) rabiimin, l '~ D.J
aram. = hebr. rai)llmim, se 4.
6) 'akzar, '1 l J X
grym; vild, T~åldsam; i Ords.17:11
övers. utan förbarmande. Jfr övers.
grym, t.ex. Jer.6:23; SO:42, där ordet
står i motsats till räi)am, se 1. Jfr
gamla sv. övers. av Ords.17:11: »men
en grufwelig engel skall komma öfwer
honom».
7) eleos,
e: o ~
medlidande, barmhärtighet. I Luk.
l :78 står splangchna (se 9) eleous
(gen. av eleos), övers. förbarmande
kärlek. Se: Barmhärtighet 7.
8) eleeö, O e: € w
hysa medlidande,. vara barmhärtig,
förbarma sig; av: eleos, se 7. Se:
Barmhärtig 9, Barmhärtighet 6.
9) splangchnizomai,
ha medlidande, förbarma sig; av:
splångchna, inälvor; ofta i överförd
betydelse: hjärtat såsom säte för medlidande och andra känslor. Verbet
förekommer i N.T. endast i de tre
första evangelierna och är på övriga
ställen översatt .ömka sig (över).,
t.ex. Matt.9:36; Mark.8:2; Luk.lS:2{).
Jfr 7, Barmhärtig 10.

r>..

Flirbonnande-Förbliva
1 f. mig över hela Israels hus Hes. 39:25
Hos. 1:6
1 icke vidare f. mig över I.
1 över Juda hus vill jag f. mig
1:7
1 f. mig över Lo-Ruhama
2 :23
1 du skall åter f.dig
Mik", 7:19
1 innan du f.r dig över Jerus. Sak. 1:12
8 Davids son, f. dig
Matt. 9:27
8 H., Davids son, f. dig över mig
15:22
17:15
8 H •. , f.dig över min son
18:33
8 Borde Icke också du f.t dig
18:33
8 ss. jag f.de mig över dig
8 H., f.dig över oss, du Davids son 20:30
8 H., f. dig över oss, du Davids son 20:31
9 Då f.de sig J. över dem
20:34
9 Då f.de han sig
Mark. 1:41
5:19
8 huru han f.t sig över dig
9 f.dig över oss och hjälp oss
9:22
8 J., Davids son, f.dig över mig
10:47
8 Davids son, f.dig över mig
10:48
7 för Guds f.nde kärleks skull Luk. 1:78
8 Fader Abraham, f.dig över mig 16:24
17:13
8 J .. Mästare, f.dig över oss
18:38
8 J .. Davids son, f.dig över mig
18:39
8 Davids son, f.dig över mig
8 jag skall f. mig över den
8 jag vill f. mig över
Rom. 9:15
11:3 2
8 att sedan f. sig över dem alla
8 Gud f.de sig över honom
Fil. 2:27
FÖRBARMANDE
Ords. 17:11
6 en budbärare utan f.
1 f. med dess faderlösa
Jes. 9:17
13:18
1 frukten i moderlivet •• intet f.
27:11
1 visar deras skapare intet f.
4 du visade dem intet f.
47:6
l icke har f. med sin livsfrukt
49:15
l äro grymma och utan f.
Jer. 6:23
2 städer s.H.omstörtade utan f.
20:16
1 icke hava misskund eller f.
21:7
50:42
1 de äro grymma och utan f.
5 bedja himmelens Gud om f. Dan. 2:18
1 skall jag icke visa f.
Hos. 2:4
1 Mitt i din vrede •. tänka på f. Hab. 3:2

f. H.. han skall hjälpa dig
Ords. 20:22
Så vill jag f. H.
Jes. 8:17
där är vår Gud, s. vi f.de
25:9'
Ja, där är H., s. vi f.de
25:9
på dina domars väg, H.. f. vi dig
26:8
33:2
H. dig f. vi
s.f.mig icke komma på skam
49:23
ljus I f.en skall han byta
Jer. 13:16
dig H.. vår Gud, s. vi måste f.
14:22
H.ärgodmotdems.f.hm Klag. 3:25
Säll den s. f.r och hinner
Dan. 12:12
och f.din Gud beständigt
Hos. 12:6
Om (synen) dröjer, så f. den
Hab. 2:3
skola vi f. någon annan
Matt. 11:3
skola vi f. någon annan
Luk. 7:19,20
f.en där vad Fadern utlovat
Apg. 1:4
när (Abraham) tåligt f.de
Hebr. 6:15
f.en Guds dags tillkommelse 2. Pet. 3:12
nya ~mlar och en ny jord f. v i
3 :13
eftersom I f.en detta
3:14
FÖRBIDAN
mina ögon försmäkta av f.
Ps. 69:4
Luk. 3 :15
folket gick där i f.
i f.på den tro s.skulle uppenb. Gal. 3:23

hade f.it dig att äta
1. Kon. 13 :22
H.hade f.it dem att göra
2. Kon. 17:15
Prästen forbjöd dem
2. Krön. 23:14
Mordokai hade Ut (Ester)
Est. 2:10
f. att sända ned regn på den
Jes. 5:6
f,it att komma in i din
Klag. 1.10
(J.) förbjöd dem att utbreda Matt. 12:16
förbjöd han säga•• var Messias
16:20
han förbjöd dem strängeligen Mark. 3:12
(J.) förbjöd dem. att låta ngn få
5:43
J. förbjöd dem att omtala detta
7:36
ju mer han förbjöd dem, dess mer 7:36
8:30
forbjöd han dem att för ngn säga
(J.) förbjöd hm att omtala
Luk. 5:14
(J.) förbjCid dem att for ngn omtala 8:56
Då forbjöd han dem strängeligen
9:21
förbjud dina lärjungar att ropa så 19:39
f. dem att I det namnet tala
Apg. 4:17
förbjödo dem undervisa i J.namn
4:18
4:21
förbjödo de dem detsamma
Vi hava f.it eder att undervisa
5:28
5:40
forbjödo de dem att tala i J.namn
f.et att hava något umgänge
10:28
och s. f. äktenskap
1. Tim. 4:3
FöRBLINDA

FöRBINDA

2 tappar, förbundna
2. Mos. 26:17
forbundna sinsemellan med en list 36:22
ed gm. vilken han f.er sig
4. Mos.30:3
f.er sig till återhållsamhet
30:4
hon· f.er sig t111 återhållsamhet
30:5
vartill hon än må hava förbundit
30:10
om en kvinna med ed f.er sig
30:11
sedan forband sig Josafat 2. Krön. 20:35
(Josafat) förband sig med (Ahasja) 20:36
du har fOrbundit dig med Ahasja
20:37
Jojada förband sig med Asarja
23:1
många i Juda voro gm ed tna Neh. 6:18
om han sargar, så f.er han
Job 5:18
deras sår f.er han
Ps. 147:3
friska sår, icke förbundna
Jes. 1:6
med främlingar'f. (Jakobs hus) sig 2:6
då H. f.er sitt folks skador
30:26
har icke blivit förbunden
Hes. 30:21
det sargade förbunden I icke
34:4
(H.:)det sargade skall jag f.
34:16
lika litet s. järn kan f. sig med Dan. 2:43
efter några år skola de f. sig med 11:6
den stund dåman f.er sig med
11:23
han skall ock f.oss
Hos. 6:1
göt olja i hs sår och förband Luk. 10:34

ty mutor f. de seende
2. Mos. 23:8
ty mutor f. de visas ögon 5. Mos. 16:19
f. (Juda folks) ögon
Jes. 6:10
de seendes ögon icke vara f.de
32:3
Han har f.t deras ögon
Joh. 12:40
denna tidsålders gud så f.t 2. Kor. 4:4
att han icke f.B av högmod 1. Tim. 3:6
då är han f.d av högmod
6:4
f.de av högmod
2. Tim. 3:4
mörkret har f.t hs ögon
1. Joh. 2:11
mskor f.de av sina drömmar Jud. v.8
FöRBLIVA

ingen kommer på skam, s. f.r Ps. 25:3
dig f.r jag alltid
25:5
redlighet bevare mig, jag f.r dig
25:21
F. H., var frimodig, ja, f. H.
27:14
Var stilla ror H.och f.honom
37:7
F. H. och håll dig på hans väg
37:34
Och nu, vad f.r jag, H.
39:8
Stadigt f.de Jag H.
40:2
f.ditt namn, ty det är gott
52:11
icke dem komma på skam, s. f.
69:7
de (I.) f.de icke hans råd
106:13

träd s.jag förbjöd dig
1.Mos. 3:11
3. Mos. 4:2
H. bud gm vilket ngt f.es
alltså gör ngt s. är f.et
4:2
bryta mot H. bud gm vilket ngt f.es 4:13
bryter mot H. bud gm vilket ngt f.es 4:22
bryter mot bud gm vilket ngt f.es
4:27
bryter mot H. bud gm vilket ngt f.es 5:17
Mose, förbjud dem det
4.Mos.ll:28
jag har f.it mina tjänare
Rut 2:9

Abraham förblev boende i 1.Mos.13:12
Nu skall min man f. boende hos
30:20
(Farao:) förblevo fula ss. förut
41:21
(Farao:) däri att tronen f.er min
41:40
(Jakob:) dock f.er hs båge fast
49:24
förblev Faraos hjärta
2. Mos. 7 :13
förblev Faraos hjärta förstockat
7:22
Faraos hjärta förblev förstockat
8.19
förblev Faraos hjärta förstockat
9:35
en källa .. skall f. ren
3. Mos. 11:36
då f.er (kornet) rent
11:37
om den ljusa fläcken .. f.er blek
13 :28
f. i köparens hand intill jubelåret 25:28
skall huset f. köparens egendom
25:30
sådana skola f. eder egendom
25:45
Ss.prästen bestämmer skall det f. 27:14
skall f. vid det värde du bestämmer 27 :17
då f.er (åkern) hans
27:19
då skall hon f.oskadd
4. Mos. 5:28
molnskyn förblev över tabernaklet 9:19
molnskyn länge förblev vilande
9:22
så att I. barn f. i besittning
36:8
Juda f.vid sitt område i söder Jos.18:5
och Josefs hus f. vid sitt område
18:5
marken eljest överallt f.er
Dom. 6:37
gör nu så, att ullen f.er torr
6:39
stänga inne och f. utan män
Rut 1:13
Israels konungadöme skall f.1.Sam.24:21
vem har Ut ostraffad
26:9
att det f.er evinnerligen
2.Sam. 7:29
förskjutne icke må f. förskjuten
14:14
intet kan f.dolt för konungen
18:13
fijrblevo de nu instängda
20:3
en plats där du må f.
1. Kon. 8 :13
I. hela församling förblev stående
8:14
icke förblev hängivet åt H.
11:4
jag vill låta (Salomo) f. furste
11:34
forblev Rehabeam konung
12:17
f.lt så ända till denna dag 2. Kon. 2:22
(Joas) förblev gCimd i 6 år
11:3
staden förblev lugn
11:20
Jojakim förblev så i 3 år
24:1
staden belägrad och förblev så
25:2
det f.er evinnerligen
1. Krön. 17:27
en plats där du må f.
2. Krön. 6:2
1. hela forsamling förblev stående
6:3
medan hela I. förblev stående
7:6
forblev Rehabeam konung
10:17
Juda och Benjamin förblevo
11:12
(Joas) förblev gömd i 6 år
22:12
staden (Jerusalem) förblev lugn
23 :21
jag förblev sittande i min
Esr. 9:4
ej lät olyckan f. dold
Job 3 :10
den gudlöses hus f.er ofruktsamt 15:34
låt din nåd f.över dem s.känna Ps.36:11
förbliv i landet
37:3
tron f.er alltid och evinnerligen
45:7
(konungens) namn f.e evinnerligen 72:17
Dock f.er jag städse hos dig
73:23
mitt forbund med hm skall f. fast
89:29
89:37
(Davids) säd skall f. evinnerligen
de skola förgås, men du f.er
102:27
H.ära f.e evinnerligen
104:31
ha rättfärdighet f.er evinnerligen 111:3
Hs lov f.er evinnerligen
111:10
ha rättfärdighet f.er evinnerligen 112:9
Sions berg, s. f.er evinnerligen
125:1
ogudaktighetens spira icke f.
125:3
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FöRBARMARE
1) rä(lam, D n l

älska; här pi.-p1.rt. meral,1em, en som
förbarmar sig el. har medlidande.
Se: Förbarma 1.
FÖRBARMARE
1 (Juda)f.skallleda dem
Jes. 49:10
1 icke vackla, säger H., din f.
54:10
FIIRBEHJ.LLA

intet annat har han f.it sig

1. Mos.39:9

FöRBEREDA

f.den rikliga välsignelsegåva 2.Kor. 9:5

-förbi

FöRBI

därförbi 2.Krön.7:2l
FÖRBI +
H., gå icke f.din tjänare
1. Mos. 18:3
icke draga till dig f.detta röse
31:52
när (Jakob) kommit f. Penuel
32:31
midjanitiska köpmän kommo f.
37:28
ser blodet, skall jag gå f. 2. Mos. 12:13
ser blodet .. skall H.gå f.dörren
12:23
(H.) gick f. I. barns hus i Egypten 12:27
all min sköuhet gå f.dig
33:19
33 :22
När nu min härlighet går f.
Civertäcka dig •• till dess jag gått f. 33:22
H.gick f. hm där han stod
34:6
(Ehud) hade redsn hunnit f. Dom. 3:26
(Gud) far f., innan jag hinner se Job 9:11
Jag gick f.en lat mans åker Ords. 24:30
Ty se, vintern är f.
HV. 2:11
f. med fröjden vid pukornas
Jes. 24:8
f. med fröjden vid harpans klang
24:8
Skördetiden är f.
Jer. 8:20
ännu en gång hjordar draga f.
33 :13
Då gick jag f .. där du låg
Hes. 16:6
Då gick jag åter f., där du var
16:8
Det är f. med dig (Farao)
32:1
s.gingo där f.bespottade(J.) Matt. 27:39
skulle just gå f. dem
Mark. 6:48
s. gingo där f. bespottade (J.)
15:29
(präst) fick se hm, gick han f. Luk.10:31
(levit) fick se hm, gick han f.
10:32
Paulus beslutit segla f.
Apg. 20:16
med knapp nöd vi kommo där f.
27:8
FöRBIDA

FIIRBINDELSE

sedan denne har ingått f.
2.Mos.21:8
om han låter sin son ingå f.
21:9
for skola hava gällande
4. Mos. 30:5
hennes f.r utan gällande kraft
30:6
f.r skola hava gällande kraft
30:8
hennes f.r till återhållsamhet
30:12
ngn f. till återhållsamhet
30:13
edliga f.r till att späka sig
30:14
gällande kraft åt alla de f.r
30:15
ingen trädde i sådan f. med mig Fil. 4:15
FöRBISEDD

blevo f.a vid utdelningen

Apg. 6:1

FöRBISTRA

låt oss f. deras tungomål
1. Mos .11:7
H. där f.de hela jordens tungomål 11:9
FIIRBITTRA

(Jakobs söner) blevo f.de
1. Mos. 34:7
egyptierna f.de deras l.iv
2. Mos. 1 :14
så f.t var allt folket
1.Sam.30:6
så f.d var (Asa) på hm
2. Krön. 16:10
blevo f.de på kon. Ahasveros Est. 2:21
Beständigt f. de livet för mig Ps. 56:6
När mitt hjärta f.des
73:21
Jes. 8:21
i sin hunger skola de f.s
blevo faris~erna mycket f.de Luk. 11:53
blevo de mycket f.de
Apg. 5:33
blevo de mycket f.de i sina hjärtan 7 :54
de f.de mig i öknen
Hebr. 3:8
såsom när de f.de mig
3:15
vilka voro då de s. f.de hm
3:16
FÖRBITTiUNG
till dess din broders f.
1. Mos. 27 :44
fruktade för den f.mot eder 5.Mos. 9:19
att några män i f. hugga ned Dom. 18:25
Avhåll dig •• och låt f.en fara
Ps. 37:8
(stillar) våldsammaste f.
Ords. 21:14
Då befallde Nebukadnessar i f. Dan. 3 :13
störta över honom i f.
11:11
väckte deras f.mot bröderna Apg.14:2
FöRBJUDA

redliga f.boende i landet
Ords. 2:21
skola icke f. boende i landet
10:30
där f.er krubban tom
14:4
dårarnas oförnuft f.er oförnuft
14:24
Den s. f .er hårdnackad
29:1
allt vad Gud gör skall f.
Pred. 3:14
visheten förblev fjärran ifrån mig 7:24
natt skall icke f.där ångest
Jes. 9:1
och f.er dock hungrig
9:20
H. jag f.er här på min post
21:8
vår Guds ord f.er evinnerligen
40:8
skall evinnerligen f. en drottning 47:7
min frälsning f.er evinnerligen
51:6
min rättfärdighet f.er evinnerligen 51:8
f.er dock din missgärning
Jer. 2:22
skall då f. bebodd evinnerligen
17:25
där skall (kärlen) f. ända till
27:22
låter jag min nåd f.över dig
31:3
Sidkia skall f.där till dess jag ser 32:5
(Jerusalem) belägrad och förblev
52:5
om han ens får f. vid liv
Hes. 7 :13
Det s.nu är skall icke f.
21:26
Så skall (Tyrus) f.obebodd
26:20
då nu min helgedom f.er ibland
37:28
(H.:) Denna port skall f. stängd
44:2
den levande Guden, s. f.er
Dan. 6:26
(riket) skall icke f.lika mäktigt
11:4
ord skola f.gCimda och förseglade 12:9
där de hava f.it stående
Hos. 10:9
H.skall f.boende på Sion
Joel 3:21
min A.skall f.ibland eder
Hagg. 2:6
kunde han icke f. obemärkt
Mark. 7 :24
(Sakarias) förblev stum
Luk. 1:22
I ären de s. hava f.it hos mig
22:28
(A.) förblev över honom
Joh. 1 :32
Den över vilken du får se A. f.
1:33
Guds vrede f.er över honom
3:36
ha ord haven I icke låtit f.i eder
5:38
Verken •• att få den man s. f.er
6:27
han f.er i mig, och jag f.er i hm
6:56
Om I f.en i mitt Qrd
8:31
trälen får icke f.1 huset alltid
8:35
sonen får f.där för alltid
8:35
f.er det ett ensamt korn
12:24
ingen av dem skall f. i mörkret
12:46
F .en i mig, så f.er ock jag i eder 15:4
om I icke f.en i mig
15:4
om (grenen) f.er i vinträdet
15:4
Om ngn f.er i mig, så bär han
15:5
Om ngn icke f.er i mig, kastas
15:6
Om I f.en i mig, och mina ord f.
15:7
(J.:)f.en i min kärlek
15:9
så f.en I i min kärlek, likasom
jag f.er i (min Faders) kärlek
15:10
s. I haven f.it fastande
Apg. 27:33
Skola vi f. i synden
Rom. 6:1
om de f. i samma ställning 1. Kor. 7:8
så f.e hon ogift
7:11
f.e i den kallelse vari han var
7:20
f.e inför Gud i den ställning
7 :24
den mska gör väl, s. f.er ss.hon är 7:26
I skolen stadigt f. vid H.
7:35
låta sin ogifta dotter f. ss. hon är
7:37
lyckligare om hon f.er ss.hon är
7:40
hans rättfärdighet f.er
2. Kor. 9:9
icke f.er vid allt s. är skrivet Gal. 3 :10
f. hos eder alla till förkovran Fil. 1:25
vare sig jag f.er frånvarande
1:27
om I nämligen f.en i tron
Kol. 1:23
vinna frälsning, om hon f.er 1. Tim. 2:15
Guds fasta grundval f.er
2. Tim. 2:19
förbliv du vid det s.du har lärt
3:14
Gud, din tron f.er
Hebr. 1:8
de skola forgås , men du f.er
1:11
f.er en präst fOr beständigt
7:3
vittnesbördet att han f.er levande
7:8
hindrades från att f. i sin tjänst
7 :23
eftersom han f.er till evig tid
7 :24
Ty de förblevo icke i mitt förbund
8:9
F.en fasta i broderlig kärlek
13:1
Guds levande ord, s. f.er
1. Pet. 1:23
men H.ord f.er evinnerligen
1:25
har ju allt f.it sig likt
2. Pet. 3:4
Den s. säger sig f. i hm
1. Joh. 2:6
2:10
Den s. älskar .. f.er i ljuset
Guds ord f.er i eder
2:14
gCir Guds vilja, han f.er evinnerligen 2:17
så hade de f.it hos oss
2:19
låta det s. I haven hört f. i eder
2:24
Om det f.er i eder, så skolen ock
2:24
I själva f. i Sonen och i Fadern
2:27
så f.er i eder den smörjelse
2:27
F .en alltså i hm, ss. den har lärt
2:28
Ja, f.en nu I honom
3:6
s. f.er i hm han syndar icke
3:9
ty Guds säd f.er i honom
3:14
Den s. icke älskar, f.er i döden
3:15
ingen .. har evigt liv f.nde i sig
3:17
huru kan då Guds kär lek f. i hm
3:24
han f.er i Gud, och Gud f.er i hm
att han f.er i oss, det veta vi
3:24
4:12
Om vi älska .. så f.er Gud i oss
vi f.er i hm och att han f.er i oss
4:13
4:15
i hm f.er Gud, och han själv f.er
den s. f.er i kärleken, f.er i Gud
och Gud f.er i honom
4:16
för sanningens skull, s. f.er 2. Joh. v.2
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Förborga-Förbund
s.icke f.er i K.lära, har icke Gud v.9
den s. f.er i den läran
v.9
den s. skådar in •• f.er därvid Jak •. 1:25
FöRBORGA.

intet var f.t for konungen
1. Kon. 10:3
intet var f.t för Salomo
2. Krön. 9:2
F.d är hon för alla levandes
Job 28:21
vill yppa vid harpan min f.e
Ps. 49:5
mina skulder äro icke f.de för dig 69:6
uppenbara f.de ting ifrån fordom
78:2
våra f.de synder i ditt ansiktes
90:8
Benen voro icke f.de för dig
139:15
dömer allt vad f.t är
Pred. 12:14
ingen hemlighet är f.d för dig Hes. 28:3
(Gud) uppenbarar det s. är f.t Dan. 2:22
(J.:)intet är f.t, s.icke
Matt. 10:26
uppenbara vad f.t har varit
13:35
det var f.t fOr dem
Luk. 9:45
intet är f.t, s. icke skall bliva
12:2

prästen skall f •• på altaret 3. Mos. 1:9
prästen skall f. det på altaret
1 :13
prästen skall f. det på altaret
1 :15
prästen skall f. det på altaret
1 :17
skall på altaret f. detta
2:2
prästen skall f. den på altaret
2:9
Arons söner skola f.det på altaret 3:5
prästen skall f. det på altaret
3:l!
prästen skall f. detta på altaret
3 :16
f. (tjurens) fett på altaret
4:19
allt fettet skall han f.på altaret
4:26
prästen skall f. det på altaret
4:31
prästen skall f. det på altaret
4:35
och f. (mjölet) på altaret
5:12
vartill elden har !.t •• på altaret
6:10
skall han f.på altaret
6:15
prästen skall f. det på altaret
7:5
prästen skall f. fettet på altaret
7:31
Mose f.de det på altaret
8:16
f.de Mose väduren på altaret
8:21
(Mos e) f.de det på altaret
8:28
leverfett f.de (Aron) på altaret
9:10
och han f.de detta på altaret
9:13
(Aron) f.de detta på altaret
9:17
han f.de fettstyckena på altaret
9:20
fettet skall han f. på altaret
16:25
och f. det på altaret
4. Mos. 5:26
På altaret skall du f.
2. Kon. 16 :15

-förbund

brödraförbund Am.1:9
edsförbund 5.Mos.29:12,14
frids förbund 4.Mos.25: 12
saltförbund 4.Mos.18:19
Förbund
G.T.

FÖRBRÄNNA (på altaret)
och f.det på altaret
2. Mos. 29:13
du skall f. hela väduren på altaret 29:18
Sedan skall du f. det på altaret
29:25

Se även: Förbundsark, förbundsblod,
förbundsbok, församling, enhet, gemenskap, löfte.

Förbundsbegreppet är ett av de
allra viktigaste gammaltestamentliga
begreppen; det är fundamentalt för
förståelsen av både Israels rättsuppfattning och dess gudsförhållande.
Det hebreiska ord, som ligger till
grund för sv. kyrkobibelns • förbund., är berit, som möjligen kan
härledas från: bärä, äta, äta tillsammans med, därav: ha gemenskap med.
Ordet används om förbund i vanlig
mening, en högtidlig överenskommelse, där två parter ömsesidigt går
in under vissa förpliktelser, som ligger till grund för gemenskapen. Likaså betecknar ordet själva villkoren
för förbundet. Berit kan även användas om en förordning, som åläggs
den ena parten eller som innebär, att
en part åtar sig vissa förpliktelser.
Ibland har ordet den begränsade betydelsen »ed», jfr l.Mos.26:3.
Varje förbund förutsätter deltagande av självständiga parter. Förbundet antingen skapar ett nytt förhållande parterna emellan eller ger
etiskt, sakralt och rättsligt bindande
kraft och giltighet åt ett redan
existerande förhållande. Förbundets
avsikt är alltid av vänskaplig karaktär. Bibeln visar exempel dels på förbund människor emellan (enskilda
personer eller grupper), dels på förbund mellan Gud och människor.
I. Förbund mellan människor.
1. Förbundet är här en ren rättsordning. Det enklaste fallet är förbindelse mellan två privatpersoner.
I förbundet mellan två vänner, t.ex.
David och Jonatan, l.Sam.18:1,3;
20:8; 23:18, är det tydligt, att parterna genom att stifta förbund avser
att ställa sina ömsesidiga vänskapskänslor inunder rättslig garanti för
att understödja och styrka vänskapsförhållandet, så att det kan bestå och
överleva alla eventuella kriser. Rättstanken - som finns i varje förbund
- möter här gemenskapskänslan för
att säkra förbundets bestånd. Ett dylikt förbund har även sakral karaktär, dvs. det sluts »inför Herren»,
23:18, så att Herren vakar över det
och vid förbundsbrott straffar förbundsbrytaren. Herren är förbundets
beskyddare. Det finns för övrigt inte
profana förbund i Israel. Alla förbund slöts »inför Herren. och under
den Högstes rättsskydd. Förbund
människor emellan kallas därför
»Herrens förbund», 20:8.
Vad förbund mellan vänner innebär, kan åskådliggöras genom att den
ena parten Lex. ger den andra sina
kläder eller vapen, Rut 3:9; l.Sam.
18:4, det som representerar själva
personligheten, jfr 24:5 f.; 2.Kon.2:
13 f. Parterna blir då bröder, jfr 2.
Sam.1:26. - Till denna kategori torde
även det livslånga förbundet mellan
makar kunna hänföras, jfr MaI.2:14.
Förbundstankens rättsliga förpliktelse för parterna framkommer ännu
starkare, där förbundet inte har ett
ursprungligt vänskapsförhållande som
grundval. Här är förbundet mellan
Jakob och Laban belysande, l.Mos.
31 :44 ff. På grund av rättslig osäkerhet föreslår Laban ett förbund. Jakob
samtycker och reser ett stenröse som
vittne mellan dem och deras stamfränder. Det skall stå som ett monument över avtalet och som. ett vittne
inför Gud.
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FöRBRUKNING

bestämda att gå under gm f.

Kol. 2:22

FöRBRYTA

Vari har jag förbrutit mig 1. Mos.31:36
ersätta det han forbrutit
4. Mos. 5:7
åt den s. han förbrutit sig emot
5:7
det han har förbrutit sig på
5:8
(Ussia) fOrbröt sig mot II. 2. Krön. 26:16
vi hava förbrutit oss
Esr. 10:13
Vi hava svårt förbrutit oss
Neh. 1:7
jag s. ändå intet har förbrutit Job 34:31
ej heller har jag förbrutit mig Dan. 6:22
Damaskus har trefalt förbrutit Am. 1:3
Gasa har trefalt forbrutit sig
1:6
Tyrus har trefalt förbrutit sig
1:9
Edom har trefalt förbrutit sig
1:l!
Ammons barn trefalt förbrutit sig 1 :13
Moab har trefalt forbrutit sig
2:1
Juda har trefalt förbrutit sig
2:4
israel har trefalt förbrutit sig
2:6
FÖRBRYTELSE
vittna mot hm angående f. 5. Mos. 19:16
icke har velat begå ngn f.
1. Sam. 24:12
(Ussia) har begått en f.
2. Krön. 26:18
sådana f.r s. jag hade tänkt
Apg. 25:18
FöRBRÄNNA

Uppdelning: allmänt, på altaret.
FÖRBRÄNNA (allmänt)
eller av honung skolen I f. 3. Mos. 2:l!
prästen skall f. den del av axen
2:16
prästen skall f. (fettet)
4:10
f.fettstyckena av tackoffret
6:12
Ss.heloffer skall det f.s åt H.
6:22
Mose f.de huvudet och styckena
8:20
(Aron) tvådde inälvorna och f.de
9:14
f.fettet till en välbehaglig lukt
17:6
deras fett skall du f.
4.Mos.18:17
se all jord där är förbränd 5. Mos. 29:23
den f.er bergens grundvalar
32:22
f. valvet jämte dem s. voro Dom. 9:49
innan man hade f.t det feta 1. Sam. 2:15
Först skall man nu f.det feta
2:16
kroppar ned och f.de dem där
31:12
f.de han sitt brännoffer
2. Kon. 16:13
skall du f.morgonens brännoffer
16:15
Det gick dem ss. säd s. f.es
19:26
de f. åt H. brännoffer
2. Krön.13:l!
stenarna där de ligga f.da
Neh. 4:2
benen i min kropp äro f.da
Job 30:30
(vinträdet) är f.t av eld
Ps. 80:17
Lik en eld s. f.er skog
83 :15
Eld f.er hs ovänner runt omkring 97:3
Mitt hjärta är f.t ss.gräs
102:5
utan att hs kläder bliva f.da Ords. 6:27
ogudaktigheten f.er ss. en eld Jes. 9:18
Folken skola f.s
33:12
Av f.t land skall bliva en sjö
35:7
42:25
(Juda) f.des därav runt omkring
Ty (betesmarkerna) äro f.da
Jer. 9:10
varför landet har blivit så f.t
9:12
skall bo på f.da platser i öknen
17:6
alla dagar •• f.er spisoffer
33 :18
göra (Babel) till ett f.t berg
51:25
dammarna äro f.da i eld
51:32
trötta för det s.skall f.s avelden 51:58
Jakob f.de han lik en eld
KIag. 2:3
skola allas ansikten f.s
Hes. 20:47
(H.:) låt benen bliva f.da
24:10
heta ss. en ugn och f. så sina Hos. 7:7
en eldslåga har f.t alla träd
Joel 1:19
bakom dem kommer en f.nde låga
2:3
han har f.t Edoms konungs ben Am. 2:1
4:5
F .en syrat bröd till lovoffer
skola de likväl alla f.s
Nah. 1:10
det s. skall f.s av elden
Hab. 2:13
f. alla folk runt omkring
Sak. 12:6
dagen,den s.kommer, skall f. Mal. 4:1
när solen gått upp, f.des det Matt. 13:6
men när solen gått upp, f.des Mark. 4:6

FÖRBRÄNNARE
med f.ns hjälp vill skaffa

Am. 6:10

FÖRBRÄNNING
till hs ära en mkt stor f.
ingen f. till (Jorams) ära
f. till dina fäders ära
skall man ock anställa f.

2. Krön. 16:14
21:19
Jer. 34:5
34:5

FöRBUD

Redan i berättelsen om syndafallet
möter vi ett förbud; Gud förbjöd
människan att äta av kunskapens
träd på gott och ont, l.Mos.2: 16-17.
Synden kom in i världen genom att
de första människorna överträdde
detta förbud, 3: 1 ff.
Senare finner vi i Moselagen en
mängd förbud, särskilt i prästlagarna
i 3.Moseboken. Man indelar gärna
lagens budord i bud och förbud, trots
att hebreiskan egentligen inte har
någon språklig motsvarighet till vårt
• förbud. utan oftast använder ett
ord för bud jämte en negation. Då
lagens bud gäller den fallna och syndiga människan, får de ofta en form
av förbud, som riktar sig mot den
fallna människans onda begär.
Under judendomen indelades förbuden i dem som straffade brott
med gisslan och dem som straffade
brott med döden. Enligt en gammal
judisk tradition skall det finnas 365
förbud, samma antal som årets dagar.
I Nya Testamentet, där den lag,
som kom med bud och föreskrifter,
är avskaffad, är helt naturligt även
förbud i lagisk mening avskaffade.
Principiellt gäller här apostelns ord:
.Allt är lovligt., l.Kor.10:23. De
som tillhör Kristus, är fria gentemot
lagens krav, Rom.7:4, de som lever
livet i Kristi efterföljd och i kärlekens
laguppfyllelse, behöver inte få sitt
liv reglerat av lagens förbud, ty .kärleken gör intet ont mot nästan», 13:
10. Denna kristna frihet medför emel·
lertid ett stort ansvar och får inte
förvrängas och missbrukas i köttets
frihet, GaI.5:13. Se: Lagen, N.T., B.
FöRBUD

1) 'asär, ., ~~:
aram. ego något som binder, band;
bindande förpliktelse, förbud. Jfr
hebr. verbet 'åsar, binda; fängsla.

FÖRBUD
Dan.
1 ett f. (borde) stadgas
1 låt nu, o kon. utfärda ett f.
1 lät kon. Darejaves utfärda ett f.
1 frågade angående kungliga f.et
1 icke låtit sätta upp ett f.
1 Daniel aktar varken •. på det f.
1 att intet f. kan återkallas

6:7
6:8
6:9
6:12
6:12
6:13
6:15

FÖRBUND

'Hur själva ingåendet av förbundet
försiggick, har i detta sammanhang
beskrivits osedvanligt ingående och
lärorikt, och det torde stå som ett
illustrerande exempel på de väsentliga moment, som ofta återkommer
vid ingående av förbund i Israel.
(Se a-g.) Förbundets mening framkommer klart genom den förbundsmåltid, som förbundsupprättandet
mellan Laban och Jakob avslutades
med; de deltagande blir »bröder.;
från det ögonblick förbundet är stiftat, står de i ett sådant förhållande
till varandra, som om de var blodsförvanter. Detta var betydelsefullt,
då blodsbroderskapet i Israel hade
sin naturliga och omedelbara rätt.
Blodsförbundet var folkets ursprungliga sociala rättsförbund.
Förbundsrätten får förstås som en
utvidgning av blodsbroderskapet. Vid
ett förbundsingående inträder man i
ett främmande blodsförbund och upptar den andra parten i sitt eget; därvid uppstår mellan dem en rättsgemenskap, som är lika okränkbar och
självklar som rättsgemenskapen mellan dem som är av samma blod. Detta
är grunden till att Israel kategoriskt
förbjuds att ingå förbund med de
avgudadyrkande och moraliskt djupt
sjunkna kananeerna, 2.Mos.23:32; 34:
12-16; 5.Mos.7:2-4. Israels överträdelse av detta förbud ådrog det Guds
stränga vredesdom, Dom.2: I ff.
De som har slutit förbund med
varandra är som om de var av samma »ben och blod». De utgör en
helhet, som är lika okränkbar och
oföränderlig som själva blodsgemenskapen. Förbundet ställer de starkaste
fordringar på parternas rätts- och
ansvarskänsla. Det finns inte någon
högre garanti för rättssäkerhet, för
fred och trohet, än förbundet. Det är
evigt, dvs. oupplösligt. (Eden, som
åtföljer förbundsstiftandet, gör förbundets uppfyllande till en religiös
plikt.) Förbundet försäkrar mot godtycklighet, osäkerhet och fiendskap.
Vid ingående av förbund mellan
människor kan man iaktta vissa generella moment:
a. Initiativ, förslag till stiftande av
förbund, l.Mos.26:28; 31 :44.
b. Fastställande av detaljerade villkor för förbundet och den gemenskap, som är grundad därpå, l.Mos.
26:29; 31 :50,52.
c. Parternas avläggande av ed inför Herren, med honom som vittne,
garant och domare beträffande såväl
förbundets motiv som iakttagandet
av dess villkor, l.Mos.26:31; 31 :53;
Neh.6:18. Eden ger förbundet bindande, sakral karaktär. Den intar en
dominerande plats i förbundsingåendet, jfr Hes.17:13. En del av eden
består i att den som avlägger den,
uttalar en förbannelse över sig själv,
om han gör sig skyldig till förbundsbrott eller bristande uppfyllelse av
förbundsvillkoren. En vanlig formel
för en sådan förbannelse är: • Herren
straffe mig nu och framgent, om .. »,
Rut 1:17; l.Sam.3:17; 20:13.
d. En högtidlig ceremoni åskådliggör och ratificerar förbundet: Ett
antal djur slaktas, styckas i två hälfter och placeras mitt emot varandra,
så att det blir ett visst avstånd mellan
raderna. Här passerar de förbundsstiftande parterna, l.Mos.15:9-10,
17-18; Jer.34:18,19. Genom denna
akt markeras speciellt den förbannelse, som parterna uttalat över sig
själva vid edsavläggelsen. Båda ser
sig ligga som blodiga, livlösa kroppar,
om de bryter förbundsvillkoren. Denna ceremoni ligger till grund för den
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Förbund
speciella hebreiska termen för stiftande av förbund: kärat berit, sluta
ett förbund, ego skära el. hugga ett
förbund.
e. Ett slaktoffer frambärs, och en
förbundsrnåltid intas, I.Mos.26:30;
31 :54. Härigenom betonas ytterligare
den nära samhörigheten mellan parterna, en livsgemenskap som liknar
den som råder inom familjen. Parterna kallas nu • fränder» , jfr v.54.
De har blivit blodsförvanter, de har
ingått brodersförbund med varandra,
Am.l:9.
f. En särskild ceremoni, som främst
gäller prästerskapet, är den som består i att man äter salt vid ingående
av förbund. Saltet är en oumbärlig
beståndsdel i kosthållet, och detta
bruk markerar således livsgemenskap
på grund av delaktighet i samma livsförnödenheter. Saltets kraft att bevara mot förruttnelse gör det vidare
till en symbol på det bestående i gemenskapen. Ett .saltförbund. (berit
mfilab) är ett »evärdligt> förbund, 4:
Mos.18:19; 2.Krön.13:5.
g. Vid slutande av förbund reses
ofta ett minnesmärke, en bildstod, en
sten, ett stenröse eller liknande, l.
Mos.31 :45 f. Dessa står för alla deltagare i förbundet som tecken på att
Gud själv är dess övervakare och
domare. - Avandra ceremonier kan
nämnas handslag, Esr.l0:19, eller
överlämnande aven pant. Den som
tar emot en sådan, har bundit sig,
åtagit sig förbundsvillkoren, I.Mos.
21:27,30.
2. Normalt är tillståndet i ett förbund det som uttrycks i den hebreiska
termen sälom (utt. shaI6m). Se: Frid.
Att bryta ett förbund är en stor synd,
först och främst emot Gud, en handling med allvarliga konsekvenser, Am.
1:9; 2.Sam.21:1 f.; Hes. 17, men det
är även synd gentemot förbundsbrodern. Den skyldige betraktas med
avsky, jfr I.Mos.34:30. Till och med
när förbundsslutandet har ägt rum
genom bedrägeri, har förbundet bindande kraft, Jos.9:3-21. Förbundsbrott skall sonas även i ett sådant
fall, 2.Sam.21.
3. En person, t.ex. en furste, kan
ingå förbund med en grupp människor. Så gjorde David med de äldste
i Israel, 2.Sam.5:3. Eller också kan
konungen sluta ett förbund med hela
sitt folk, vilket Sidkia gjorde, när det
gällde frihet för trälarna, Jer.34:8 f.;
jfr 2.Mos.21:2; 5.Mos.15:12.
Ett förbund kan även upprättas
mellan släkter, stammar och folk,
mellan två mer eller mindre jämställda parter, jfr Abrarns förbund
med Mamre, Eskol och Aner, l. Mos.
14:13, Abimeleks med Abraham, 21:
22 ff., Asas med Ben-Hadad, 2.Krön.
16:1 ff. Samtliga dessa förbund ingicks mellan enskilda personer å
större enheters vägnar.
Skriften kallar det även ett förbund, när den ena parten föreslår
förpliktelser, som den andra mer eller
mindre frivilligt åtar sig. Således slöt
J osua med Israel ett förbund, enligt
vilket folket skulle tjäna Herren
allena och skaffa bort alla avgudarna,
Jos.24:25 ff., jfr 2.Krön.23:3 ff.; 2.
Kon.11:4 ff.
Förbundsbegreppet kan även sättas i relation till avgudar, vilket
framgår av namn som Baal-Berit
(förbundets herre), Dom.8:33; 9:4,
och El-Berit (förbundets gud), 9:46.
II. Förbund mellan Gud
och människor.
l. När förbund har ingåtts mellan
Gud och människor, är Gud ej endast
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förbundets beskyddare, som i ett
rättsförbund mellan människor, utan
han är också förbundets borgensman
och som sådan frivilligt underordnad
förbundsbestämmelserna. Här är initiativet alltid Guds eget, och det kan
aldrig bli fråga om en överenskommelse mellan jämbördiga. Den mänskliga parten kan· aldrig fordra något
som sina rättigheter utan får på Guds
egna villkor räkna med hans förbundstrohet (1)~sä<.!, nåd, barmhärtighet) med beskydd och välsignelse.
Hans förbund är nådeförbund.
Vid ingående av sådana förbund
är Gud alltså suverän. Han utväljer
vem han vill till redskap för sina
planer, jfr I.Mos.15:17 ff.; 2.Sam.
7. Fullbordandet av Guds frälsningshistoriska råd är förbundets ändamål.
Fem sådana förbund är särskilt omtalade i Bibeln:

c. Förbundet med Israel ligger till
grund för den gammaltestamentliga
teokratins existens och utveckling.
Genom detta förbund utkoras Israel
till Herrens egendomsfolk, 2.Mos.19:
S f. Det förhållande, som redan existerade mellan Herren och Israels
folk och som låg till grund för den
sällsamma befrielsen från Egypten,
får här genom en historisk handling
förbundets legala, bindande kraft.
Guds mål med sin nåde fulla och
mäktiga räddning av Israel ut ur
Egypten framträder i stiftandet av
förbundet på Sinai berg: han erbjuder
den upplevda kraften, hjälpberedskap
och trohet som en beständig gå va
till folket. Genom förbundet vill han
frivilligt binda sig till folket, ge rättsförpliktande löften, så att folket kan
veta, att han även i framtiden skall
vara dess nådefulle hjälpare och
frälsande Gud. I förbundet vill han

bereda Israel ett tillstånd av frid
(shaI6m).
Detta nådefulla löfteserbjudandes
prioritet, där han kungör sin självförpliktelse, upphäver emellertid inte
förbundstankens ömsesidighet. Förbundet innehåller samtidigt Guds viljas krav, som består i att han binder
folket till sig och tar det i besittning
som sin egendom. Härvid underkastar han det en rättsförpliktande fordran, att det skall leva för hans frälsningshistoriska planer och vandra i
överensstämmelse med hans heliga
väsen. Till detta heliga liv lovar han
själv att helga folket, om det förblir
i trons lydnad, dvs. låter honom
allena vara dess Gud. »Ty du är ett
folk, som är helgat åt Herren, din
Gud; dig har Herren, din Gud, utvalt till att vara hans egendomsfolk
framför alla andra folk på jorden»,
S.Mos.7:6.
I förbundets ram härskar en atmosfär av tillit och säkerhet (tryggad
gemenskap), 2.Sam.23:S, som just
skall ge Israel kraft till frivillig och
glad hängivenhet åt Herrens vilja.
Förbundet avgränsar Israels förhållande till Herren från varje naturalistisk uppfattning. Herren och folket hör icke samman, som i de kringliggande folkreligionerna, utifrån ett
slags blodssläktskap, utifrån Guds
förbindelse med landet O. dyl. Israels
gudsförhållande beror på Herrens
suveränt fria utkorelse och från folkets sida på fritt val av Herren som
folkets Gud, 2.Mos.19; 24. Förbundet
på Sinai visar, att Israels religion är
en valreligion, jfr Jos.24:3 och IS-18;
S.Mos.26:17.
Det från Guds sida fritt ingångna
förhållandet kan upplösas. Förbundets
art omöjliggör varje tvångsmässigt
bindande av Gud till folket. Det är
ett förhållande mellan Herre och
tjänare och inte mellan jämställda.
Den Gud, som är före Israel, är
oberoende av folkets existens och
kan prisge det, om det inte låter
sig formas av hans viljas förbund.
Förhållandet kan inte omskrivas till
ett juridiskt avtal, grundat på prestation och motprestation mellan två
jämbördiga parter. Förbundet är inte
ett värnande av Israels egna intressen.
Guds makt och löften kan inte utnyttjas men står till folkets disposition, endast när det låter sig behärskas av Guds förbundsvilja.
Förbundet med Mose är ett nådeförbund av samma evangeliska karaktär som det nya förbundet. Lagen
på Sinai skulle inte förändra den
grund, som Guds förbund med Israel vilade på, från tro till gärningar
(lika litet som det rättfärdiga liv, som
A braham skulle leva enligt Herrens
förbund med honom upphävde grunden för hans gudsgemenskap: en tillräknad trons rättfärdighet). Judendomens stora misstag och villfarelse
var, att den kom att uppfatta lagen
så och därför sökte »komma åstad
en sin egen rättfärdighet», Rom.l0:3.
Just på grund av att Israel var Guds
folk före förbundet på Sinai, kunde
det inte bli Guds folk genom det lagförbund, som där ingicks. Innan Gud
gav Israel sin lag, påminde han folket
om den nåd, som han redan hade
visat det. För Mose och det folk,
som var församlat vid Sinai och som
väl kände till Guds nåde- och trosförbund med fäderna, var inte Moselagen en lag, som kunde göra levande, GaI.3:21, utan en lag, som de
kunde få leva genom, Hes.20:13. Men
när Israel förkastade Guds lag och
vilja, blev inte Guds lag en lag ge-

nom vilken de kunde bli vid liv, 20:
24-25, utan en lag som åstadkom
vredesdom, RomA:lS, och död, 7:10.
Se för övrigt art. Lagen, G.T. 1
och inledningsartikeln i band I:
Gamla Testamentet som helig skrift
i kyrkan, avd. 2.
I förbindelse med slutandet av
förbundet på Sinai inpräntas ej endast
monolatrien (dyrkan av den ende
Guden): .Du skall inga andra gudar
hava jämte mig», 2.Mos.20:3, utan
även monoteismen (tron på att det
finns endast en verklig och sann
Gud): .Hör, Israel! Herren, vår Gud,
Herren är en», S.Mos.6:4. Detta blir
Israels trosbekännelse och enda dogm.
Guds andliga väsen hävdas med
skärpa. Därför får inte någon bild
göras av honom, 2.Mos.20:4. Han
är inte en opersonlig naturkraft utan
en personlig Gud, som har gjort sitt
namn känt i mäktiga historiska frälsningsverk med fäderna och folket.
Det personliga uppenbarar sig också
i hans vilja, hans lag och bud, där
han reserverar hela folkets liv för
sig och den frälsnings historiska uppgift han har för sitt utvalda folk.
På Mose tid uppenbarar Herren sig
som den levande, mäktige Guden,
som skapar historia. Han avslöjar sig
som den helige Guden (se: Helig,
helighet), som i sin helighet är den
oförsonliga motsättningen till all synd
och orenhet, 19:12-25. Syndare kan
inte se honom och leva, 33:20. Men
även om hans nitälskande, straffande
rättfärdighet hävdas med kraft i Sinaiförbundet, så dominerar dock
barmhärtigheten och nåden i gudsbilden: »Herren! Herren! - en Gud,
barmhärtig och nådig, långmodig
och stor i mildhet och trofasthet, som
bevarar nåd mot tusenden, .som förlåter missgärning och överträdelse a v
synd», 34:6-7.
Dekalogen (tiobudslagen) utgör
kärnan i uppenbarelsen av Guds vilja
i Sinaiförbundet, 2.Mos.20:1-17, jfr
5.Mos.5:1-21. De tio buden fördjupas i förbundsboken, 2.Mos.20:2323:19. De representerar livslagarna,
grundvalen för allt religiöst -etiskt liv
i alla tider. Budens huvudinnehåll har
senare samlats i det dubbla kärleksbudet: »du skall älska Herren, din
Gud, av allt ditt hjärta och av all
din själ och av all din kraft», S.Mos.
6:5, och »du skall älska din nästa
såsom dig själv», 3.Mos.19:18.
Kultlagarna handlar om gudsdyrkan, arken, tabernaklet, prästtjänsten,
altaret, sabbaten osv., 2.Mos.25-35.
Reningslagarna angående rena och
orena djur och allt orent för övrigt
är samlade i 3.Mos.ll-lS, helighetslagarna i kap. 17-27.
I gudsdyrkan har offren stor betydelse, 3.Mos.I-7. Genom försoningsoffren försonas Herrens vrede
och helgar (renar) den helige Guden
sitt folk, så att det kan bestå i förbundsgemenskapen med honom, 17:
Il. (Se: Försoningen). Gudsdyrkan
bestäms vidare av heliga personer
(prästerna av Levi stam, 2.Mos.32:
26-29, översteprästen av Arons familj). Deras viktigaste funktion är att
förmedla försoningen och undervisa
folket om Herrens lag.
Heliga tider (t.ex. sabbaten, påsken med det osyrade brödets högtid,
veckofesten el. pingsten, nymånadsfesten) kom efterhand att spela en
stor roll, när det gällde att ena folket
om gudsdyrkan, efter det att stammarna hade bosatt sig i Kanaan.
På Moabs ödemarker förnyades
Sinaiförbundet för den generation,
som stod beredd att intaga löfteslan-
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a. Förbundet med Noa garanterar
släktets och skapelseverkets fortbestånd, I.Mos.9:8-13. Bakgrunden till
detta förbund var, att Noa i enlighet
med Herrens ord i tro byggde en ark
och gick in i den med hela sitt hus
jämte det av den övriga skapelsen,
som Herren hade givit närmare befallning om, 6: 18 ff. Herrens löfte
gick ut på att han aldrig mer skulle
sända en vatten flod över jorden.
Regnbågen var förbundstecknet, 9:
14-17.
b. Förbundet med Abraham är det
första av de tre förbund, som bildar
grundlag för de teokratiska frälsningsinstitutionerna, I.Mos.15:18-21; 17:
2-16. (De övriga är förbundet på
Sinai och förbundet med David.)
Förbundstecknet var omskärelsen, 17:
10-14. Herrens löfte var: Abraham
skulle få en son, och av hans ätt
skulle komma många folkslag, v.4-6,
16, och hans säd skulle ärva landet,
15:18 ff.; 12:1 ff. I Abrahams ätt
skulle alla släkter på jorden bli välsignade, 12:3 (ett messianskt löfte).
Jfr 12:2. Detta förbund gick i arv
till Isak, 26:2-5, och till Jakob, 28:
13-15, och låg till grund för hela
Israels utkorelse, jfr Ps. lOS :8-11;
Apg.3:2S; 7:8.
Förbundet med Abraham är det
grundläggande förbundet. Det var ett
rent nådeförbund, och villkoret var
tron allena. Lagen som blev given
för att överträdelserna skulle komma
i dagen, kunde inte ändra på detta
förhållande, jfr GaI.3:1S-19. Grunden för Guds accepterande av Abraham var dennes tro, I.Mos.lS:6, vilken Abraham skulle visa genom att
vandra inför Herren i ostrafflighet,
17: 1 ff., jfr RomA.

Förbund
det, 5.Mos.29. Jfr även Josuas förnyelse av förbundet mellan Herren
och folket, Jos.24.
Sinaiförbundet åberopas ofta i
folkets och den enskildes liv, särskilt
i nödtider , då Herren, tycks ha glömt
sin förbundstrohet Q1äsä!!), jfr Ps.44.
Det utgör grundtonen i böner, 74:20;
Jer.14:2~21, i lovsånger, Ps.I05:8 ff ,
i uttryck för tillit och förtröstan,
111:5,9. Herren varnar dock oavlåtligen Israel för en falsk förtröstan till
förbundet i det att man åsidosätter
hans bud, 50: 16 ff., jfr profeternas
budskap. (Se art. Lagen, G.T. 2.)
d. Förbundet med David ger honom och hans hus söners rätt i förhållande till Israels Gud och det
teokratiska konungadömet, som kulminerar i Messias' eviga världsvälde,
2.Sam.7; I.Krön.17; Jes.7-9; 16:5;
55:3 f.; Jer.33:21-22, jfr 2.Sam.23:5;
2.Krön.13:5; Ps.89:4,35; 132:11.
e. Förbundet med Pinehas och
hans efterkommande tilldelar leviterna ett »evärdligt. prästadöme, 4.
Mos.25:11-13. Detta förbund skall
stå fast, liksom förbundet med David,
Jer.33:2l-22, jfr MaI.2:4.
2. Människor sluter stundom förbund med Herren. Oftast rör det sig
då om en ny invigning till trohet mot
Gud efter avfallstider. Så var fallet,
när konung Hiskia å folkets vägnar
slöt förbund med Herren, 2.Krön.29,
och likaså när konung Josia och folket förpliktade sig att hålla den återfunna förbundsbokens bud, 2.Kon.
23: 1 ff., samt när folket på Esras tid
skulle avlägsna alla främmande element, Esr.lO:l ff., jfr Ma1.2:l0 f.
3. Ett nytt förbund, Mri! badäSä
(utt. chadashä), är temat för en stor
del av den gammaltestamentliga profetian, Jer.3l :31-34. Särskilt i sångerna om Herrens Tjänare (EbedJHWH) framkommer denna tanke.
Herrens Tjänare är förbundsförnyare,
Jes.42:6; 49:8, och detta är en följd
av att Israel gjort Sinaiförbundet
ogiltigt genom sina förbundsbrott och
sin otrohet mot Herren. Profetians
budskap gäller den kommande messiastiden med dess frälsning för Israel och mänskligheten, Jes.42:6; 49:
8; 55:3; 61:8; Jer.50:4-5; Hes.16:60,
62; 20:37; 34:25; 37:26 ff., »så att
de bliva mitt folk, och jag skall vara
deras Gud», 37:23.
Karakteristiskt för detta nya förbund skall vara dess individualitet
och andlighet. Lagar och förbundsvillkor skall skrivas i den enskildes
hjärta - i samvete, vilja, känsla och
tanke. Följden blir en allmän gudskunskap, grundad på uppenbarelse
och personlig erfarenhet. Hel och full
syndaförlåtelse skall vara grunden
för den enskildes liv med Gud.
Andens gåva tillhör också förbundets
förmåner, Jes.59:21. Med gudsfruktan ingjuten i hjärtat, Jer.32:40, upplever människan detta förbund som
ett frihetens, glädjens och fridens
förbund, Hes.34:25. Andliga och
materiella välsignelser blir frukten av
de nya förhållandena, Jer.32:36-44.
Förbundet skall även omfatta dem
som var utestängda från det första,
det nya förbundet blir universellt,
Jes.56:3 ff. (Detta förbund får inte
förväxlas med det som upprättades
mellan folket och Herren omedelbart
efter exilen, det s.k. Nehemjaförbundet, Neh.9:38.)

inför profeternas varning för syndens
allvarliga följder. - Den fromme står
i förbund med markens stenar, är
trygg mot faror, Job 5:23. Den gudfruktige har slutit förbund med sina
ögon, dvs. fattat ett orubbligt beslut
om att vilja använda dem på rätt sätt,
31:1. - Herren har ett förbund med
dagen och med natten, Jer.33:20.
Tack vare hans fastställda lagar växlar dag och natt regelbundet. - I det
messianska riket skall Herren sluta
förbund med markens djur, dvs. upphäva vilddjursinstinkten, till människornas trygghet och välbefinnande,
Hos.2:l8.
N.T.
Septuaginta (den grekiska övers.
av G.T.) och N.T. använder som
ekvivalent till det hebreiska berit termen diathike, som egentligen betyder:
en persons sista vilja, testamente, förordning, bestämmelse. Dessa betydelser täcker dock inte den bibliska användningen av ordet. Diatheke har
fyllts med gammaltestamentligt innehåll redan i Septuaginta. (I GaI.3:l5,
17 och Hebr.9:16,17 betyder dock
diatheke .testamente •. ) Septuaginta
har diatheke 270 gånger för beri!,
medan profangrekiskans term för
• förbund. , synthike, inte förekommer. Orsaken är tydligen, att detta
ord mera betecknar en överenskommelse mellan två likställda parter.

utan brist, 8:7. I motsats till det första är detta evigt, 13:20. Dess garant
är Guds evige Son, 7:22. Han är dess
medlare, 9:15.
Liksom det första förbundet måste
invigas med offer, blodsutgjutelse, så
är Kristi död ett oundvikligt villkor
för att det nya förbundet skall träda
i kraft. Hans död bringar förlossning
från överträdelserna under det första
förbundet, och hans blod är även
förutsättningen för förverkligandet av
det nya, Hebr.9:l5 ff. Kristi blod är
förbundsblodet, 10:29, det eviga förbundets blod, 13:20, som är utgjutet
för många till syndernas förlåtelse,
Matt.26:28 m.par. Förbundsmåltiden,
nattvarden, minner om förbundets
upprättande i och genom Kristi offergärning och medverkar till att göra
den troende delaktig i förbundets
gåvor och förpliktelser, I.Kor.ll:
23 ff., jfr 10:16 f. Kristi död är således det nya förbundets motsvarighet
till offertjänsten vid Sinaiförbundets
instiftande, 2.Mos.24:6.
Det nya, himmelska förbundet enligt Pauli typologiska framställning
symboliserat av Abrahams fria hustru Sara - skänker den troende barnaskap och frihet, Ga1.4:22 ff., på grund
av att det till sitt väsen är ande och
liv och gör sina medlemmar delaktiga
i Guds Ande. Endast den levande
Guden och hans Ande kan göra en
människa skicklig till tjänst i ett förbund av denna beskaffenhet, 2.Kor.
3:5 f.
Som barn av teokratiens fäder är
Israel delaktigt i Guds förbund med
Abraham, det förbund som trädde i
kraft i och genom Jesus Kristus. För
att få del i dess goda måste folket
omvända sig och upphöra med sin
otrohet mot Herren. Då kommer
vederkvickelsens tider över Guds
egendomsfolk och över hela mänskligheten, i överensstämmelse med profeternas förutsägelser, Apg.3 :25 f.
3. Ordet .förbund. används i N.T.
även som beteckning på den ena av
Skriftens två huvuddelar. He palaicl
diatheke, .det gamla förbundet», 2.
Kor.3:14, utgöres i första hand av
Lagen, men också av Profeterna och
Psalmerna, jfr Luk.24:44.

.sluta förbund. men också brukas
konkret om att hugga en kalv i två
stycken, mellan vilka de båda parterna gick som tecken på att de slutit
förbund med varandra. Se: Avhugga
4, Avskära l.
5)

'amanii,

il

J~ ~

något fast, säkert el. pålitligt; i Neh.
9:38 tillsammans med verbet kära!,
se 4, övers. sluta ett fast förbund.
6) masse!!ä, il ~ R~
Uttrycket niisalf masse!!ä i Jes.30:l
kan översättas på olika sätt. Om man
betraktar näsak utifrån en rot, som
betyder: väva, -har masse!ä innebörden: något som är vävt (jfr Jer.25:7
täckelse, betäcka; 28:20 täcke). I så
fall skulle uttrycket i 30: l kunna ha
någon av följande symboliska betydelser: a) uttänka planer (jfr det
närmast föregående uttrycket i samma vers, övers. göra upp rådslag)
eller b) söka skydd (jfr gamla sv.
övers. • beskydd söka. ). Om man
däremot tar nasak i betydelsen: utgjuta, kan uttrycke"t betyda: a) utgjuta
metall i en form (jfr Ps.I06:l9, där
massekä är övers. gjutet beläte) och
i så fäll symbolisera detsamma som
den förstnämnda översättningen ovan
(utforma planer); b) utgjuta drickoffer (jfr Drickoffer 1,2), vilket var
ett av de sätt, på vilka förbund kunde
ingås bland icke-israelitiska folk.
7) diathike, Ö l Cl eIi K n
anordning, testamente; förbund; av:
diatithemi, ställa isär, anordna; i
N.T. endast med. testamentera, i
Hebr.9:l6 part. övers. den som har
gjort testamentet. Subst. diatheke är
i Septuaginta en återgivning av hebr.
berit, se l. I Hebr.9:15 ff. förekommer båda betydelserna av ordet; det
är i v .16,17 övers. testamente, på
övriga ställen förbund. Jfr GaI.3:15,
övers. testamentsförordnande.
8) utf. ord.

4. Termen »förbund» används i
G.T. även i bildlig betydelse. Israels
förbund med Egypten kallas således ett
förbund med döden, Jes.28:l5,18, ett
uttryck för folkets köttsliga säkerhet

l. Septuagintas användning av
diathi!ke som översättning av beri!
bestämmer alltså ordets nytestamentliga innehåll. Här förekommer det
sammanlagt 33 gånger - 17 gånger
i Hebreerbrevet, 9 gånger hos Paulus,
4 gånger i de synoptiska evangelierna,
2 gånger i Apostlagärningarna och 1
gång i Uppenbarelseboken. Av dessa
är 7 citat från G.T.
Diathi!ke betecknar i N.T. en av
Gud själv fastställd och frambringad
tingens ordning, en förbundsstiftelse
grundad på Guds suveräna vilja och
auktoritet. I detta förbund kungöres
och förverkligas hans nådefulla frälsningstankar med människan, en ordning som är given för att uppenbaras
och förkunnas för alla. Förbundsbegreppet utgör i N.T. liksom i G.T.
den utsiktspunkt, varifrån hela det
historiska händelseförloppet och hela
den historiska utvecklingen bestämmes och bedömes.
2. Det gamla förbundet med dess
symboler, dess jordiska prästadöme
och offerkult var ofullständigt och
ofullkomligt, endast en skuggbild av
det sanna, himmelska, Hebr.8:5. Det
var föråldrat, dömt till att försvinna,
Hebr.8:13, jfr 2.Kor.3:14, att ersättas, Hebr.8:7. Det förmådde icke att
borttaga synder, 10:4, det var bokstav, icke ande - ett dödens ämbete,
icke Andens, 2.Kor.3:7 f. Instiftat
vid Sinai och grundat på lagens bokstav förmådde detta förbund, och
därmed judendomen, enligt sakens
natur endast att skänka sina barn
träldom, GaI.4:24.
Mot bakgrund av det gamla förbundet framträder det nya i all sin
fullkomlighet och härlighet. Det är
uppfyllelsen av Guds förbund med
fäderna, Luk.l:72; Apg.3:25, av förbundet med Israel, Rom.9:4, löftets
förbund, Ef.2:l2. Detta är det förbund, som lovades genom profeterna,
Jer.31:31 ff., jfr Hebr.8:8 ff.; 10:16.
Förbundet är nytt, ej endast med avseende på tid (nt?a), Hebr.12:24, utan
även med avseende på beskaffenhet
(kaine), 9:15. Jämfört med det första
är detta ett bättre förbund, 7:22, vars
ordning vilar på bättre löften, 8:6,

vara nära förbunden; binda, förena;
binda med trollformler el. magi; i
Hos.4:17 part. pass. (troll)bunden
(av); övers. i förbund med. Se: Besvärjare 2.
4) karat,
J
skära, huggaT (av); här övers. sluta
förbund. Verbet används förutom i
den konkreta betydelsen • skära. ,
»hugga. (t. ex. 4.Mos.13:24; 2.Krön.
2: 1O) också i överförd betydelse, ofta
tillsammans med berit, se 1, övers.
sluta förbund. Ibland förekommer
verbet ensamt med samma innebörd.
Ett exempel på hur ett förbund kunde
ingås ges i Jer.34:l8, där kärat står
tillsammans med beri! i betydelsen

1 vill jag upprätta ett f.
1. Mos. 6:18
1 upprätta ett f. med eder
9:9
9:11
1 Jag vill upprätta ett f. med eder
9:12
1 tecknet tU! det f.s.jag gör
1 den skall vara tecknet till f.et
9:13
9:15
1 skall jag tänka på det f.
9:16
1 skall jag tänka på det eviga f.
1 tecknet till det f. s. jag upprättat 9:17
1 dessa voro i f. med Abram
14:13
1 slöt H. ett f. med Abram
15:18
17:2
1 Jag vill göra ett f.mellan
1 det f.s.jag gör med dig är
17:4
1 upprätta ett f. mellan mig och dig 17:7
17:7
1 ett evigt f.
17:9
1 Du åter skall hålla mitt f.
17:10
1 f.mellan mig och eder
1 tecknet till f.et mellan
17:11
17:13
1 skall mitt f.vara •• betygat
1 ss. ett evigt f.
17:13
17:14
1 han har brutit mitt f.
17:19
1 upprätta mitt f., ett evigt f.
17:21
1 mitt f.skall jag upprätta
21 :27
1 de slöto f. med varandra
21:32
1 sluUt f. vid Beer-Seba
26:28
1 att vi sluta ett f.med dig
31:44
1 (Laban:)låt oss sluta ett f.
2. Mos. 2:24
1 tänkte på sitt f. med
6:4
1 (H.) upprättade ett f. med dem
6:5
1 (H.) har kommit ihåg mitt f.
10m I nu •• hållen mitt f.
19:5
1 Du må icke sluta f.med dem
23:32
24:8
1 Se, detta är f.ets blod
2 det f.s s.H.har slutit med eder 24:8
31:16
1 hålla sabbaten •• ss.ett evigt f.
34:10
1 (H.:) Välan, jag vill sluta ett f.
1 Tag dig til! vara för att sluta f. 34:12
34:15
1 Du må icke sluta något f.
34:27
1 har jag slutit ett f. med dig
34:28
1 skrev på tavlorna f.ets ord
3. Mos. 2:13
1 icke låta Guds f.s salt
1 gärd av I. barn, till ett evigt f.
24:8
26:9
1 upprätthålla mitt f.med eder
26 :15
1 utan bryten mitt f.
1 s.skall hämnas mitt f.
2G:25
1 då skall jag tänka på mitt f.
26:42
1 tänka på mitt f. med lsak och
1 på mitt f. med Abraham
26:42
26:44
1 och bryter mitt f. med dem
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FiiRBUND

1) beri!, n'! ~
fördrag, förbund, överenskommelse;
möjl. av: bärä med grundbetydelsen:
skära, bryta; därav betydelsen: äta,
t.ex.2.Sam.12:l7. Jfr skildringen av
Herrens förbund med Abram, 1.Mos.
15, där det i v.10 berättas, att Abram
styckade (bä!ar, skära, stycka) offerdjuren och i v.18, att Herren slöt ett
förbund med Abram. Här brukas
liksom ofta eljest (t.ex. Jer.34:18)
verbet kärat tillsammans med berit,
övers. sluta -förbund; se vidare 4. 2) utf. ord.

3) bä~ar,

., ~ Q

n.,

FÖRBUND

Förbundsark-Förbön
1 skall jag tänka på f.et
26:45
4.Mos.25:13
l ett f.gm vilket han får
1 (H.) förkunnade eder sitt f.5. Mps. 4:13
1 till vara för att förgäta det f.
4:23
4:31
1 (H.) skall icke förgäta det f.
5:2
1 H•• slöt ett f. med oss på Horeb
1 Icke med våra fäder slöt H. f.
5:3
7:2
1 du skall icke sluta f. med dem
1 den rätte Guden •• s.håller f.
7:9
7 :12
1 låta sitt f. och sin nåd bestå
1 (H.)vill upprätthålla det f.
8:18
1 stentavlorna, det f.s tavlor
9:9
1 gav H. mig •• f.ets tavlor
9:11
1 i mina båda händer f.ets två tavlor 9:15
1 i det att han överträder hs f.
17:2
1 Dessa äro f.ets ord
29:1
1 det f.s s. H. bjöd Mose sluta
29:1
1 ett annat f. än det s. han slutit
29:1
29:9
1 Så hållen nu detta f.s ord
l att du må inträda i H. f.
29:12
1 s. jag i dag sluter detta f.
29:14
1 förbannelser •. vid det f.
29:21
1 övergåvo H., sina fäders Guds f. 29:25
1 övergiva mig och bryta det f.
31 :16
1 förakta mig och bryta mitt f.
31:20
1 och ditt f. höllo de
33:9
1 överträtt det f.s.jag stadgade Jos. 7:11
1 därför att han överträdde H.f.
7:15
1 sluten nu f. med oss
9:6
1 huru skulle vi kunna sluta f.
9:7
1 sluten nu f. med oss
9:11
1 Josua •• slöt ett f. med dem
9:15
l sedan de slutit f. med (hiveerna)
9:16
23 :16
1 Om löverträden H. f.
24:25
1 slöt Josua ett f.med folket
1 icke bryta mitt f. med eder Dom. 2:1
1 detta folk har överträtt det f.
2:20
1 Jonatan slöt f.med David 1.Sam.18:3
1 ingå ett H. f. med dig
20:8
4 Jonatan slöt då ett f.med Davids 20:16
4 min son slutit f.med Isais son
22:8
1 slöto de båda ett f. inför H.
23:18
1 Slut f. med mig
2. Sam. 3 :12
1 Jag vill sluta f. med dig
3:13
1 att de må sluta f. med dig
3:21
l slöt konung David ett f. med dem 5:3
23:5
l upprättat med mig ett evigt f.
l de slöto f.med varandra 1. Kon. 5:12
8:9
4 när H.slöt f.med Israels barn
1 förvaras det f. H. slöt med fäder
8:21
1 H •• du s.håller f.
8:23
11:11
1 eftersom du icke hållit det f.
1 Ett f. består mellan mig och dig 15:19
15:19
1 bryt då ditt f. med Baesa
1 l. barn hava övergivit ditt f.
19:10
1 I. barn hava övergivit ditt f.
19:14
l Jojada slöt f.et mellan H. 2. Kon. 11:17
2 han slöt ock ett f.
11:17
1 för det f.s skull s. han slutit
13:23
17 :15
1 det f. s. han slutit med deras
1 H.slöt ett f.med dem
17:35
1 Det f.s.jag slutit med eder
17:38
1 {Israel) överträdde hans f.
18:12
23:3
1 slöt inför H. ansikte det f.et
1 upprätthålla detta f.s ord
23:3
1 allt folket trädde in i f.et
23:3
1 slöt David ett f. med dem 1. Krön. 11:3
16:15
1 Tänken evinnerligen på hs f.
16:16
4 det f. han slöt med Abraham
1 för Israel till ett evigt f.
16:17
4 när H. slöt f. med L barn 2. Krön. 5:10
1 det f. s. H. slöt med Israels barn 6:11
6:14
1 H .• du s.håller f.
1 de ingingo det f.et
15:12
1 Ett f. består mellan mig och dig 16:3
1 bryt då ditt f. med Baesa
16:3
1 för det f.s skull s.han slutit
21:7
1 slöt hela församlingen •• ett f.
23:3
23 :16
1 Jojada slöt ett f.
1 sluta ett f. med H .. I.sraels Gud 29:10
1 f.et att de skulle följa efter H.
34:31
34:31
1 och göra efter f.ets ord
1 (Josia) lät alla •• träda in i f.et
34:32
1 gjorde efter •. Guds f.
34:32
1 låt oss sluta ett f.
Esr. 10:3
1 Ack H•• du s.håller f.
Neh. 1:5
1 (H.) slöt med hm det f.et
9:8
9:32
1 vår Gud •• du s. håller f.
5 slöto vi ett fast f.
9:38
1 de hava befläckat •• leviternas f. 13 :29
Job 5:23
1 med markens stenar •• i f.
31:1
1 Ett f. slöt jag med mina ögon
1 s.hålla hs f.och vittnesbörd Ps. 25:10
1 sitt f. vill han kungöra för dem
25:14
44:18
1 ej heller svikit ditt f.
1 s.sluta f.med mig vid offer
50:5
1 föra mitt f. på tungan
50:16
1 Den mannen •• bryter sitt f.
55:21
1 Tänk på f.et
74:20
1 De höllo icke Guds f.
78:10
1 (Israel) voro icke trogna i hs f.
78:37
83:6
1 de sluta mot dig ett f.
1 Jag har slutit ett f. med •• utvalda 89:4
1 mitt f. med hm skall for bliva
89:29
1 Jag skall icke bryta mitt f.
89:35
) Du har upplöst f.et
89:40
1 när man håller hans f.
103 :18
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1
4
1
1
1
1

tänker evinnerligen på sitt f.
105:8
det f. han slöt med Abraham
105:9
för Israel till ett evigt f.
105:10
(H.) tänkte •• på sitt f.
106:45
tänker evinnerligen på sitt f.
111:5
stadgat sitt f. för evig tid
111:9
l Om dina barn hålla mitt f.
132:12
l förgätit sin Guds f.
Ords. 2:17
2 Israel, ss.den tredje i f.et Jes. 19:24
l brutit det eviga f .et
24:5
1 Vi hava slutit ett f. med döden
28:15
1 edert f. med döden •• utplånat
28:18
6 Is •• sluten f. utan att min A.
30:1
1 Han bryter f.
33:8
1 fullborda i dig f.et med folket
42:6
l fullborda i dig f.et med folket
49:8
l sluta med eder ett evigt f.
55:3
l stå fast vid mitt f.
56:4
1 s.stå fast vid mitt f.
56:6
l det f. s. jag å min sida gör
59:21
1 jag, H., skall sluta ett evigt f.
61:8
l {H.:) Hören detta f.s ord
Jer. 11:2
1 s. icke hör detta f.s ord
11:3
l Hören detta f.s ord och gören
11:6
1 det f. s.jag bjöd dem hålla
11:8
1 brutit det f. s.jag slöt
11:10
1 kom ihåg ditt f. med oss
14:21
l de övergåvo H., sin Guds, f.
22:9
l sluta ett nytt f. med Israels hus 31:31
1 icke ett sådant f.s.det jag slöt
31:32
l det f.med mig, s.de bröto
31:32
1 detta är det f.jag skall sluta
31:33
1 jag skall sluta ett evigt f.
32:40
l gören om intet mitt f. med dagen
l och mitt f. med natten
33:20
1 skall milt f •• bliva om intet
33:21
2 f. med de levitiska prästerna
33 :21
1 Om mitt f •• icke är beståndande 33:25
1 Sidkia hade slutit ett f.
34:8
1 av dem s. hade varit med om f.et 34:10
l slöt ett f. med edra fäder
34:13
1 I haven härom slutit ett f.
34:15
1 män s. övertvätt mitt f.
34:18
1 förpliktelserna vid det f.
34:18
1 hålla fast vid H. i ett evigt f.
50:5
1 och ingick f. med dig
Hes. 16:8
1 du hade ju •• brutit f.et
16:59
16:60
1 jag vill nu tänka på det f.
1 upprätta med dig ett evigt f.
16:60
1 dock icke för din trohet i f.et
16:61
l jag skall upprätta mitt f. med dig 16:62
1 slöt f. med honom
17 :13
1 nödgas hålla f.et med honom
17:14
1 Kan den s. bryter f. undkomma
17:15
17:16
1 vilkens f. han bröt
1 (Sidkia) bröt f.et
17 :18
1 mitt f., s.han har brutit
17:19
l tvinga eder in i f.ets band
20:37
1 ett evigt f. med dem skall det
37 :26
1 Så har mitt f. blivit brutet
44:7
Dan. 9:4
1 Ack H., du s. håller f.
1 med många sluta ett starkt f.
9:27
1 krossas, så ock f.ets furste
11:22
1 planer mot det heliga f.et
11 :28
11:30
1 sin vrede mot det heliga f.et
1 s.övergivit det heliga f.et
11:30
1 dem s. hava kränkt f.et
11:32
1 sluta ett f. med djuren
Hos. 2:18
3 Efraim står i f. med avgudar
4:17
6:7
1 på människovis överträtt f.et
8:1
1 de hava överträtt mitt f.
1 (Israel) sluta f.
10:4
1 Med Assur sluter man f.
12:1
4 Det f.s.jag slöt med eder Hagg. 2:6
1 upplösa det f. s. jag slutit
Sak. 11:10
l för att mitt f. med Levi
Mal. 2:4
2:5
1 (H.) hade ett f. med (Levi)
l fördärvat f.et med Levi
2:8
1 bryta våra fäders f.
2:10
3:1
1 f,ets ängel, s. I begären
Luk. 1:72
7 tänka på sitt heliga f.
7 Denna kalk är det nya f.et
22:20
7 delaktiga i det f.s.Gud slöt Apg. 3:25
7 omskärelsens f. med (Abraham)
7:8
7 israeliter, dem tillhöra f.en Rom. 9:4
7 det f.s.jag gör med dem
11:27
1. Kor. 11:25
7 det nya f.et, i mitt blod
2. Kor. 3:6
7 tjänare åt ett nytt f.
7 gamla f.ets skrifter föreläsas
3:14
7 kvinnorna beteckna två f.
Gal. 4:24
7 främmande för löftets f.
Ef. 2:12
7 det f. bättre , s.har J.
Hebr. 7:22
7 (J.) är medlare för ett bättre f.
8:6
8:7
8 förra f.et hade varit utan brist
7 (Gud:) jag skall sluta ett nytt f.
8:8
7 icke ett sådant f.s.det jag gjorde 8:9
7 de förblevo icke i mitt f.
8:9
7 detta är det f. s. jag skall sluta
8:10
8 När han säger ett nytt f.
8:13
8 förra f.et sina gudstjänststadgar 9:1
7 gyllene rökelsealtare och f.ets ark9:4
7 förvarades •• f.ets tavlor
9:4
7 (K.) medlare för ett nytt f.
9:15
7 överträdelserna under förra f.et 9:15
8 det förra f.et •• utan blod
9:18
7 Detta är f.ets blod
9:20
8 det f.s s.Gud stadgat för eder
9:20
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7
7
7
7

det f. s. jag skall sluta
aktar f.ets blod för orenat
ett nytt f.s medlare, J.
J.gm ett evigt f.s blod är herden

10:16
10:29
12:24
13:20

FÖRBUNDSBLOD
1 För ditt f.s skull vill jag
2 detta är mitt blod, f.et
2 Detta är mitt blod, f.et

Sak. 9:11
Matt. 26:28
Mark. 14:24

FöRBUNDSARK

FöRBUNDSBOK

1) 'äron beri!, n \ !:;l 1 i I~.
förbundslåda, förbimdsark. Ordet
'aron betyder: låda el. kista, se 1.
Mos.50:26; 2.Kon.12:10; 2.Krön.24:
S. Det brukas främst om arken i
tabernaklet; den kallas omväxlande 'aron, t.ex. 2.Mos.25:10, 'aron
hä'edut, v.25, övers. vittnesbördets
ark, - öch 'aron berit; beträffande
beri!, se Förbund 1. 2) kibötos tes diathekes,
förbundets ark; kiböt6s, låda, kista,
ark (se t.ex. Matt.24:3S); best. form
gen. av diatheke, se Förbund 7. Uttrycket motsvarar hebr. 'aron beri!,
se 1, och är i Hebr.9:4 övers. förbundets ark.

I 2.Mos.24:7 talas om »förbundsboken. i vilken Mose upptecknade
.alla Herrens ord., 24:4, redan innan
han mottagit lagens tavlor. Denna
grundläggande lagstiftning finns omtalad i kap.20-23. Som framgår av
24: 1-8 ligger den till grund för det
förbund, som Herren upprättade med
Israel. Jfr .Iagboken. i 5.Mos.31:26.

FÖRBUNDSARK
1 H.f.gick framför dem
4. Mos. 10:33
l H.f.och Mose lämnade icke
14:44
1 Levi stam att bära H.f.
5.Mos.10:8
1 prästerna •• s.buro H.f.
31:9
1 leviterna s. buro H. f.
31:25
1 läggen den vid sidan av H. f.
31:26
1 Så snart I fån se H.f.
Jos. 3:3
1 Josua: Tagen f.en
3:6
1 Då togo de f.en
3:6
1 Bjud prästerna s. bära f.en
3:8
1 f.en, hela jordens H. f. drager nu 3:11
1 prästerna s. buro f.en
3:14
1 prästerna s.buro H.f.stodo
3:17
1 avskuret •• framför H. f.
4:7
1 där prästerna s. bura Len stått
4:9
1 prästerna s. bura H. f. stego upp
4:18
1 T agen f.en
6:6
1 H. f. följde efter dem
6:8
1 prästerna s. bura H. f.
8:33
l Guds f. stod på den tiden
Dom. 20:27
1 Låt oss hämta H. f.
1. Sam. 4:3
l buro därifrån H. Sebaots f.
4:4
1 följde därvid med Guds f.
4:4
1 Då nu H. f. kom in i lägret
4:5
1 buro med sig Guds f.
2. Sam. 15:24
1 trädde fram inför H.f.
l. Kon. 3:15
1 att där ställa H.f.
6:19
1 för att hämta H. f. upp från Davids 8:1
1 bura in H. f. till dess plats
8:6
1 att hämta H. f. upp
1. Krön. 15:25
1 leviterna s. buro H. f.
15:26
1 hela Israel hämtade upp H.f.
15:28
1 När H.f.kom till Davids stad
15:29
1 beständigt stå •• framför Guds f. 16:6
1 (David) gav där ,inför H.f.
16:37
17:1
1 H. f. står under ett tält
1 kan föra H. f •• in i det hus
22:19
1 hus till vilostad för H. f.
28:2
l keruberna •• övertäcka H.f.
28:18
2. Krön. 5:2
l hämta H. f. upp
l H.f.till dess plats i husets kor
5:7
Jer. 3 :16
1 icke mer tala om H. f.
2 f. blev synlig i hs tempel
UPP. 11:19

FöRBUNDSBOK

1) sepär habberi~, n ' !:;J i} I~ P.
förbundets bok; sepär, brev, skriftlig
order (se t.ex. 2.Sam.ll:14); bok,
rulle (som är skriven för att bevaras);
se t.ex. 2.Mos.17:14; best. form av
beri!, se Förbund 1.
FÖRBUNDSBOK
1 (Mose) tog f.en och
2. Mos. 24:7
2. Kon. 23:2
1 allt vad s.stod i f.en
1 ss. det är föreskrivet i denna f. 23:21
1 allt vad s. stod i f.en
2. Krön.34:30
FöRBUNDS LAND

f.ets söner skola falla

Hes. 30:5

FöRBYTA

segern blev f.t till sorg
2.Sam.19:2
l sorgelåt harpospel f.t
Job 30:31
Han f.te stormen i lugn
Ps. 107:29
blomman f.es i mognad druva Jes.18:5
dess land f.t i •• tjära
34:9
deras ära skall jag f. i skam Hos. 4:7
sångerna skola f.s i jämmer
Am. 8:3
FöRBÄTTRA

(judarna) f. grundvalarna

Esr. 4:12

FÖRBÄTTRING
tillsammans, icke till f.

1.Kor.11:17

FöRBöN

Se även: Bön, bedja, präst, överstepräst, Ande, Kristus.
Förbön

1) dam beri~, n \ !:;J D"1
förbundsblod; dam: blod; berit, se
Förbund 1. Hur förbund mellan Israel och Herren kunde upprättas,
skildras t.ex. i 2.Mos.24:6-S (dam
habberi!, övers. förbundets blod).
2) haima tes diathekes,
förbundets blod; halma, blod; best.
form gen. av diatMke, se Förbund 7.
Uttrycket motsvarar hebr. dam beri!,
se l, och är i Hebr.9:20 övers. förbundets blod.

Redan i G.T. har förbönen fått stor
plats, och den har särskilt blivit gudsmäns och profeters uppgift. Abraham utförde denna förbönens tjänst,
I.Mos.1S:23 ff.; 20: 17. Mose är förebedjaren framför andra i det gamla
förbundet, 2.Mos.32: 11-13,31-32; 4.
Mos.14:13-19. Det är många Herrens tjänare, som synes ha varit kallade att bedja för sitt folk: Samuel,
I.Sam.7:5, David, Ps.25:22, Salomo,
I.Kon.S:30-36, Elisa, 2.Kon.4:33,
Hiskia, 2.Krön.30:1S, Jesaja, 2.Krön.
32:20, Nehemja, Neh.l:3-11, Daniel,
Dan.9:3-19.
Översteprästen skulle i sitt ämbetsutövande vara Israels främste förebedjare, 4.Mos.16:20 ff., jfr 3.Mos.
16. G.T. talar även om en himmelsk
förebedjare, Herrens ängel (se d.o.),
som är en gammaltestamentlig benämning på den evige Guds Son,
Sak.3:1 ff., troligen även Job 16:
19 ff.; 19:25 H.; 33:23 H.
Detta leder till N.T.s framställning
av Jesus som förebedjare. Tanken
förekommer redan i evangelierna.
Han beder för Petrus, att hans tro
icke skall bliva om intet, Luk.22:32.
Han beder för alla sina lärjungar och
för dem som genom deras ord kommer till tro på honom, Joh.17:9,20.
Som den uppståndne frälsningshövdingen och som den himmelske
översteprästen är Jesus alla troendes
före bedjare och förespråkare, I.J oh.
2:1, och han _manar gott» för dem,
Rom.S:34, Hebr.7:25.
Även den helige Ande är de troen·
des förespråkare (parakIetos), som
går i förbön för dem med .outsägliga suckar», Rom.S:26. Se: Förespråkare.
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FöRBUNDSBLOD

När förbundet mellan Herren och
Israel upprättades vid Sinai, stänkte
Mose offerblod på folket, och detta
blod kallade han • förbundets blod.,
2.Mos.24:8. Detta åsyftas i Jesu ord
under utdelandet av kalken vid instiftandet av nattvarden, då han kallar sitt blod .förbundsblodet., Matt.
26:2S; Mark. 14:24. Jfr Luk.22:20;
I.Kor.ll:25. Genom Kristi blod har
det nya förbundet instiftats. Se: Blod,
Förbund, Nattvard.
FöRBUNDSBLOD

Förbön-Fördörv
Till den kristna bönens väsen hör,
att den ofta formas som förbön.
Detta är en följd av den kristna omtanken om medmänniskan. Jesus
lärde sina lärjungar, att de skulle
bedja för sina förföljare, Matt.5 :44.
Liksom Jesus själv bad för dem som
korsfäste honom, Luk.23:34, så bad
senare Stefanus för dem som stenade
honom, Apg.7:60.
Församlingen i Jerusalem bad för
Petrus, när denne satt förvarad i
fängelse, Apg.12:S. Paulus bad ständigt för de församlingar han hade
byggt upp, Kol.1:9; 2.Tess.l:ll f.,
och han uppmanade sina vänner att
minnas honom i bön, Ko1.4:3 f.; 1.
Tess.5:2S; 2.Tess.3:1. Detsamma gör
även Hebreerbrevets författare, Hebr.
13:18. I Jak.5:l4-l6 undervisas om
förbön, och aposteln säger, att
»mycket förmår en rättfärdig mans
bön., vilken skall hjälpa den sjuke
att mottaga helbrägdagörelse. Se:
Bön (för andra).
»Jag beder för dem_, Joh.17:9,20.
1) Han förgäter aldrig, Jes.49:lS.
2) Han förtröttas aldrig, Hebr.4:l6.
3) Han förgås aldrig, Upp.l:18; Hebr.
7:23-2S.
Ämnen för Jesu förbön, Joh.17.
1) Bevarandet: .Bevara dem från
det onda., v.lS. 2) Helgelsen: »Helga
dem», v.17. 3) Enheten: .Att de alla
må vara ett», v.21.

F. blevo dessa kallade purim
9:26
f. i anledning av allt vad s.stod
9:26
F.frukta människorna (Gud)
Job 37:24
F. gläder sig mitt hjärta
Ps. 16:9
F. vill jag tacka dig H.
18:50
f. hava tärnorna dig kär
HV. 1:3
F.darra nu mina länder
Jes. 21:3
F.gråter jag (Jerusalem)
Klag. 1:16
(H.:) f. skall jag också komma Hes. 5:8
Se, f. vill jag locka henne
Hos. 2:14
F. skola dessa föras bort
Am. 6:7
F.måste jag klaga och jämra Mika 1:8
F. frambär han offer
Hab. 1:16
F. har himmelen förhållit
Hagg. 1:10
(J.:) Bedjen f.skördens H.
Matt. 9:38
Varen f.kloka ss.ormar
10:16
F. skall en man övergiva
19:5
(J.:) Vaken f., ty I veten icke
24:42
Vaken f.; ty I veten icke dagen
25:13
27:64
Bjud f.att man skyddar graven
Gån f. ut och gören alla folk
28:19
s.hade ngn plåga och f.ville Mark. 3:10
F. skall en man övergiva
10:7
F. säger jag dig: Hennes synder Luk. 7:47
Akten f.på huru I hören
8:18
Bedjen f. skördens H.
10:2'
F. har jag sagt eder att ingen Joh. 6 :65
F. gläder sig mitt hjärta
Apg. 2:26
Gör f. bättring och upphör med
8 :22
F. gav Gud dem till pris
Rom. 1:26
F. betalen I ju ock skatt
13:6
F. vill jag prisa dig bland hedn.
15:9
F.böjer jag mina knän
Ef. 3:1
F.böjer jag mina knän för Fadern 3:14
F.skall en man övergiva sin fader 5:31
alltjämt bedjen i A.och f. vaken
6:18
F. bedja vi ock alltid
2. Tess. 1:11
F. påtninner jag dig
2. Tim. 1:6
F.lider jag också detta
1:12
F. blyges han icke kalla dem Hebr. 2:11
Glädjens f., I himlar
UPP. 12:12
FöRDJUPNING

FöRBöN

bilda grönaktiga f .ar
lät Gud Len i Lehi öppna

l) tifpillif, il ~;J ~

förbön; åkallan; av: [pälal], hithp.
gå emellan, medla, bedja för någon;
jfr 2. Tepillä är G.T.s vanligaste ord
för bön. Se: Bedja 10, Bön 4.

3. Mos. 14:3 7
Dom. 15:19

FöRDRAG

icke hava f.med edra
2. Mos. 23:21
icke f.med edra överträdels. Jos. 24:19
Slut L med oss, så vilja vi 1. Sam. 11:1
på det villkoret vill jag sluta f.
11:2
(Ahab) slöt ett f.med hm
l. Kon. 20:34
Du hade f. med dem många år Neh. 9:30
Haven f. med mig
Job 21:3
Att han skall sluta f. med dig
40:23
med dödsriket hava vi ingått f. Jes. 28:15
f. med dödsriket skall icke bestå
28:18
Jer. 44:22
H. kunde icke längre hava f.
hade han f. med dem i öknen Apg. 13 :18
har Gud hittills haft f.
17:3 O
(Gud) haft f. med de synder Rom. 3 :25
Gud hade f. med vredens kärl
9:22
att I villen hava f.med mig 2.Kor.11:1
I haven helt visst f.med mig
11:1
11:19
I haven ju gärna f.med dårar
att I haven f. med varandra
Ef. 4:2
haven f.med varandra
Kol. 3:13

(Gud) vill f.för eder
Jos. 3:10
dessa skall (H.) f. för I. barn
13:6
Mose hade slagit och f.it dem
13 :12
fördrevo I. barn icke gesurlierna
13 :13
14:12
(Kaleb:) att jag kan f. dem
Kaleb fördrev Anaks 3 söner
15:14
jebuseerna kunde Juda barn icke f. 15:63
de fördrevo icke kananlierna
16:10
fördrevo dem icke heller då
17 :13
(Josefs hus) måste f.kananeerna
17:18
Ut stora och mäktiga folk
23:9
icke mer skall f. dessa folk
23 :13
icke f.dem s.bodde i dalbygd.Dom. 1:19
(Kaleb) f6rdrev Anaks 3 söner
1:20
jebuseerna blevo icke f.na
1:21
ej heller fördrevo de invånarna i
1:27
de fördrevo dem icke heller då
1:28
Icke f6rdrev Efraim de kananeer
1:29
Sebulon fördrev icke inv. i Kitron
1:30
Aser fördrev icke invånarna i Acko 1:31
ty de fördrevo dem icke
1:32
Naftali f6rdrev icke invånarna i
1:33
skall icke f. för dem im enda man
2:21
fördrev (kananlierna) icke med hast 2 :23
H.har!.it amoreerna för Israel
11:23
närhelst H. f.er ett folk för oss
11:24
folk s. H. hade f.it för Israel!. Kon. 14:24
vilka H. fördrev f6r Israels barn
21 :26
folk s.H.hade!.it för I.
2. Kon. 16:3
•• H.hade f.it för Israels barn
17:8
s.H.hade f.it [ör Israels barn
21:2
icke f.it H.präster
2. Krön. 13:9
Gud s. fördrev detta lands
20:7
folk s. H. hade !.it för Israels barn 28:3
folk s. H. hade !.it för Isr aels barn 33:2
om än edra f.na vore vid
Neh. 1:9
Ss. rök f.e';, så f.es de
Ps. 68:3
Israels f.na samlar han tillhopa 147:2
tjockt mörker är de f.nas
Jes. 8:22
(H.) samla Israels f.na män
11 :12
16:3
(Moab:) Skydda de f.na
Låt mina f.na finna härbärge
16:4
s. varit f.na till Egyptens land
27:13
Jag var ju ofruktsam och f.en
49:21
H.. s.församlar de f.na av Israel 56:8
dit dessa bliva f.na
Jer. 8:3
På alla orter dit jag f.er dem
24:9
då man nu kallar dig den f.na
30:17
min vrede har Lit dem
32:37
de orter dit de hade blivit f.na
40:12
från de folk till vilka de varit f.na 43:5
dit icke de f.na ifrån Elam komma 49:36
till vilka jag skall f.
Hes. 4:13
det f.na förden I icke tillbaka
34:4
(H.:) f.na skall jag föra tillbaka
34:16
bo i andra länder dit du f.it
Dan. 9:7
hämta tillhopa de f.na
Mika 4:6
Jag skall hämta de f.na
Sef. 3:19
folk s. Gud fördrev
Apg. 7:45

Rom.l3: Il. På samma sätt är det
med ordet fördärv. Kristus kom för
att frälsa _det som var förlorat •.
Luk.19:l0.• Den som icke tror, han
är redan dömd., Joh.3:l8. Icke desto
mindre är fördärv i sin fulla, slutliga
betydelse något framtida. Bibeln talar om .domens dag, då de ogudaktiga människorna skola förgås.,
2.Pet.3:7. Det som människan behöver räddas från är verkligheten
att vara förlorad och möjligheten
att gå förlorad.
Det kommande fördärvet i den
eviga världen är intimt förknippat
med den fördärvade ställning, som
den ogudaktiga människan befinner
sig i redan i denna tidsålder. I den
kommande tidsåldern är dock denna
ställning fullbordad och oåterkallelig.
I detta liv är de otrogna »döda
genom överträdelser och synder., Ef.
2: 1 ; i evigheten har detta andliga
döds tillstånd befästs i en evig död,
.den andra döden», Upp.20:14. Här
är de ogudaktiga • bortkomna från
det liv, som är av Gud., Ef.4:l8; i
den kommande världen blir detta förhållande till .evigt fördärv, bort undan Herrens ansikte och hans överväldigande härlighet», 2.Tess.l:9. Redan i detta livet är människan utan
Kristus »vredens barn., Ef.2:3 (grL);
det eviga fördärvet består i att .Guds
vrede förbliver över honom., Joh.
3:36; Rom.2:S,8. Denna artikel skall
behandla fördärvet, icke i tillfällig,
relativ betydelse, utan i absolut, eskatologisk mening.

G.T.

F.skall en man övergiva
1.Mos. 2:24
F. äta Israels barn icke höftsenan 32:32
Må vi f. göra dem till viljes
34:23
F., eftersom I.barns rop
2,Mos. 3:9
(Mose:) F.må intet syrat ätas
13:3
Säg f.:Se,jag gör med hm 4. Mos. 25:12
f. vänder sig bort ifrån dig 5. Mos. 23:14
om han f. har skrivit skiljebrev
24:1
F.vill jag tacka dig, H.
2. Sam. 22:50
f. skall du icke få komma
2. Kon. 1:16
f.har jag ock hört dig, säger H.
22:19
våra söner f. kommit
2. Krön. 29:9
f.har jag ock hört dig, säger H.
34:27
Tänk f.på mig, min Gud
Neh. 13:14
må f. en skrivelse utfärdas
Est. 3:9

Ty jag skall f.folk för dig 2. Mos. 34:24
s.jag f.er för eder
3. Mos. 18:24
folks stadgar, s. jag vill f.
20:23
han fördrev amorlierna
4. Mos. 21:32
han har f.it sina fiender för sig
32:21
Makirs barn fördrevo amoreerna 32:39
Llandets alla inbyggare för eder 33 :52
om I icke f.en landets inbyggare
33:55
Esaus barn f6rdrevo dem
5. Mos. 2:12
(anakiterna) fördrevo (rafaeerna)
2 :21
(Esaus barn) fördrevo (horlierna)
2:22
(H.) f6rdrev för dig folk
4:38
huru skulle jag kunna födem
7 :17
du skall f. (anakiterna)
9:3
s. gör att H. f.er dem för dig
9:4
det s.gör att H.f.er dem för dig
9:5
skall H. f. alla dessa folk för eder 11:23
de folk s. I f.en
12:2
för att f. dem för dig
12:29
när du alltså har !.it dessa
12:29
för styggelsers skull f.er H.
18:12
när du har !.it dem och bosatt dig 19:1
Om dina f.na vore vid himmelens 30:4
du skall f. dem
31:3

Ordet frälsning är Bibelns huvudord. Dess historia är en frälsningshistoria, dess budskap är ett frälsningsbudskap och ett frälsningserbjudande, och dess avsikt är att giva
vishet till frälsning, 2.Tim.3:lS. Detta
betyder, att människan befinner sig
i den ställningen, att hon har behov
av frälsning.
Motsatsen till Bibelns ord frälsning
är fördärv (förtappelse). Båda orden
har dubbel betydelse, å ena sidan
något närvarande, nutida, å andra
sidan något framtida, fullbordat.
Frälsning är något, som den troende
äger här och nu: .Ty av nåden ären
I frälsta., Ef.2:8; 2.Tim.l:9. Men
frälsningen är även något framtida,
något som skall uppnås, l.Pet.l :9;

Redan i Gamla Testamentet finns
klara utsagor om att en vedergällning
möter människorna i den kommande
världen. Tanken, att döden skulle betyda existensens upphörande, var fjärran. I denna tid, innan Kristus hade
»gjort dödens makt om intet och
fört liv och oförgänglighet fram i
ljuset», 2.Tim.l:lO, förekom endast
ett sparsamt ljus över de eviga tingen,
och tillståndet efter döden ansågs
som en skuggtillvaro i mörkrets och
stillhetens land, se'ol (utt. she6I). Se:
Dödsriket. Sheol är platsen för alla,
som har lämnat jordelivet, både de
rättfärdiga, Ps.16:l0; 89:49; Jes.38:
lO, och de ogudaktiga, 4.Mos.16:33;
Job 24:19; PS.9:l8. Av flera skriftställen framgår emellertid, att det är
skillnad på de frommas och de gudlösas liv efter döden. Den rättfärdige
är frimodig in i döden, Ords.14:32.
Han fruktar intet ont, om han än
vandrar i dödsskuggans dal, ty också
då är Herren med de sina, Ps.23:4;
49:16. För de onda däremot är
sheol en straffets boning, där Guds
vredes eld brinner, S.Mos.32:22; Job
31: 12. Tanken att de ogudaktiga fördärvas i sheol antydes i Ps.49:lS; 9:18.
Föreställningen om straff och vedergällning är även knuten till en
del hebreiska ord, som ibland användes parallellt med sheol. Vanligtvis
uppfattas dessa ord som synonymer
till sheol, men somliga har menat,
att orden skulle avse en särskild
straffort innanför sheol: 'alzaddon,
fördärv, undergång; plats för fördärv
el. undergång (övers. avgrund), Job
26:6; 28:22; 31:12; Ps.88:l2; Ords.
IS:11; 27:20, sa/.lat, hål, grav, håla;
avgrund (ofta övers. grav), Job 33:24;
Hes.28:8 m.fl., bor, brunn; grop
(ibland övers. grav), Ps.30:4; Hes.
31:14.
I G.T.s eskatologiska profetior
finns emellertid även ord, som pekar
på ett kommande straff i ändens tid.
I Jes.66:24 säges sålunda, att de
ogudaktigas mask skall icke dö och
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2) te/.linnä, il

? 1) l'I

nåd, förbarmande; bönfallande om
nåd el. förbarmande; av: 1;länan, vara
nådig el. barmhärtig. I Dan.9:20 står
ordet tillsammans med hif. av näpal,
falla; övers. frambära förbön. Tidigare i samma vers står hithp. av
[pälal], se l, övers. bedja. Se: Bön
10, Bönfalla 6.
3) deesis, ö If n o l <;
bön (om nåd el. förbarmande); begäran (där man lägger fram sin nöd
och sina behov). Se: Bedja 30, Bön 20.
FÖRBÖN
l icke frambära klagan och f. Jer. 7 :16
l icke frambära klagan och L
11:14
Dan. 9:20
2 frambar min f. för Guds
3 I stån oss bi med eder f. 2. Kor. 1:11
3 mig till frälsning gm eder f. Fil. 1:19
FöRDELA

i hs tid blev jorden f.d
1. Mos. 10:25
f.de sina barn på Lea och Rakel
33:1
när han f.de mskors barn 5. Mos. 32:8
f.du(Josua)landet åt Israel
Jos. 13:6
dessa folk har jag f.t åt eder
23:4
f.de Saul folket i 3 hopar
1.Sam.11:11
de f.de mellan sig landet
l. Kon. 18:6
i hs tid blev jorden f.d
l. Krön. 1:19
f.de han •• landskap
2. Krön. 11:23
leviten Kore skulle f. H.offergärd 31:14
när I f.en landet till arvedel Hes. 45:1
tungor ss. av eld f.de sig
Apg. 2:3
FÖRDELNING
avslutade de f.en av landet

Jos. 19:51

FöRDENSKULL

FöRDRÄNKA

svallet vill f. mig
Låt icke vattensvallet f. mig
då hade vattnen f.t oss
strömmar kwma icke f.den
så skola de icke f. dig

Ps. 69:3
69:16
124:4
HV. 8:7
Jes. 43:2

FöRDRöJA

FÖRDRAGA
smädar mig,det kunde jag f.
Ps. 55:13
jag måste f. av de många folken
89:51
om jag fördroge orätt
Mika 6:11
ty det fördrogen I
1. Kor. 3:2
icke ens nu Len I det
3:2
utan vi f. allt
9:12
Den (kärleken) f.er allting
13:7
då f.en I ju sådant
2. Kor. 11:4
I f.en ju, om man trälbinder eder 11:20
icke f. den sunda läran
2. Tim. 4:3
FöRDRISTA

s.har f.t sig att så göra

Est.

7:5

FöRDRIVA

dess dagar skola ej f.s
Jes. 13:22
fullbordas, utan att länge f.s Hes. 12:25
12:28
Intet av vad jag talat skall f.s
icke f. sig i provinsen Asien Apg. 20:16
H. f.er icke uppfyllelsen
2. Pet. 3:9
ss. somliga menar att han f.er
3:9
FöRDUBBLA

må svärdet f.s

Hes. 21:14

FöRDÄRV

Se även: Förlora, dom, döma, fördöma, straff, pina, Gehenna, eldsjö,
evig, evighet, namn.
Fördärv (förtappelae)

Fördörv
deras eld skall icke utsläckas, och i
Jes.30:27 heter det, att Herren kommer • med brinnande vrede och med
tunga rökmoln; hans läppar äro fulla
av förgrymmelse, och hans tunga är
såsom förtärande eld •. Jfr 66:15. Jes.
30:33 har sedan gammalt uppfattats
så, att det skulle innehålla en profetisk utsaga om helvetet: • Ty en Tofetplats (hebr. toptä = brandställe;
eldstad) är längesedan tillredd, ja,
ock för konungen är den gjord redo,
och djup och vid är den; dess rund
är fylld av eld och av ved i myckenhet, och lik en svavelström skall
Herrens Ande sätta den i brand •.
(Eld och svavel är i G.T. bilder på
Guds vrede över de ogudaktiga. Se:
Eld, Eldsjö.) Jes.31:9 talar om att
Herren .har sin eld på Sion och sin
ugn i Jerusalem., och denna plats
är utgångspunkt för helvetet såsom
en brinnande ugn, jfr I.Mos.15:17;
2.Mos.19:18; MaI.4:1. - I Dan.12:2
talas om en uppståndelse till smälek
och evig blygd. Här avses icke tillståndet i dödsriket utan ett evigt
tillstånd av straff efter de dödas
uppståndelse, jfr Joh.5:29.
Aven om det således finns ställen,
som antyder en vedergällning i dödsriket av de ogudaktigas synd, så har
dock inte läran om fördärvet sin
utgångspunkt i dylika ansatser. Tanken på en slutlig dom och ett slutligt
straff förbereder och blir basis för
föreställningen om ett evigt fördärv;
den bryter fram i Israels eskatologi
och är inte utan vidare ett utbyggande av tanken på de ogudaktigas öde
i dödsriket. Särskilt via profetiorna
om den sista vredesdomen i Hinnornsdalen - Dråpdalen - kommer föreställningen om Gehenna att få en
central plats i judendomens lära. Se:
Gehenna.
Senjudendomen
De gammaltestamentliga tankarna
om tillvaron efter döden fördes vidare under senjudendomen. Det är
av speciellt intresse att känna judendomens syn i denna sak, då det var
i <lenna judiska miljö, som Jesus och
a postlarna framträdde, och det är
de senjudiska tankarna och föreställningarna, som till en väsentlig del
är godkända och hävdade i N.T.
Det nya, som Jesus kom med, stod
i intim förbindelse med vad Gud
tidigare talat genom pofeterna. I
vissa ting gick han emot den rabbinska tolkningen av Skriften, men
i allmänhet bekräftade han den vanliga lära, som ägde hävd i den judiska församlingen, jfr Matt.23:1-3.
Om den judiska läran om evigt fördärv hade varit felaktig, skulle Jesus
rimligen ha korrigerat denna, men
tvärtom finner vi, att han själv framställer denna lära med samma termer
och bilder som vanligtvis användes
av de judiska lärarna - och i de
gammaltestamentliga skrifterna.
Senjudendomen lärde, att de rättfärdigas och de ogudaktigas själar
var skilda från varandra i dödsriket
och hade skilda uppehållsorter. Således heter det i I.Henok 22 att de
rättfärdiga erfar en tillfällig salighet
(en källa med levande vederkvickande vatten, v.9). De orättfärdiga förvaras .till den stora dagen med dom
och straff och pina för dem som
förbannas för evigt och med vedergällning för deras själar. Där skall
han binda dem för evigt., v.IO-l1.
Jfr 4.Esr.7:80-87; Syr.Bar.36:11; 2.
Henok 42:12.
Såväl i senjudendomen som i N.T.
skiljes som regel mellan de ogudaktigas temporära uppehåll i dödsriket
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och det slutgiltiga helvetesstraffet
efter domens dag. Denna uppfattning om tillvaron i dödsriket möter
vi på nytt i Jesu exempelberättelse
om den rike mannen och Lasarus,
Luk.16:14 ff. Först i tiden efter 100
e.Kr. blir det i judendomen en sammanblandning av sheol och Gehenna
som strafforter. Däremot är de på
Jesu tid klart åtskilda.
Bland judiska skriftlärde har det
funnits olika uppfatiningar om de
ogudaktigas eviga öde. Några har
hyllat annihilationsläran, men det
synes klart, att vid tiden för Kristi
kommande var läran om de ogudaktigas eviga straff allmänt erkänd som
en del av synagogans förkunnelse.
Denna syn hävdas också i de senjudiska skrifterna och i apokryferna.
I Judits bok 16:17 heter det: .Herren,
den Allsmäktige, skall straffa dem
på domens dag, han skall låta deras
kött förtäras av eld och maskar, och
de skola jämra sig i kval evinnerligen.. Se närmare: Gehenna.
N.T.
l. Två grekiska ord är i vår svenska
bibel översatt med .fördärv.: apoleia
(med verbalformen apollynai) och
6lethros. Båda dessa ord har dubbel
betydelse: 1) förlust, det att gå förlorad el. komma bort, förtappelse,
2) fördärv, ödeläggelse, död, undergång.
Ordet 61etbros förekommer fyra
gånger i N.T. och är genomgående
översatt • fördärv •. I I.Kor.5:5 brukas ordet om en grov syndare, som
skulle överlämnas åt Satan .till köttets fördärv •. I I.Tess.5:3; 2.Tess.l:9
betecknar ordet det plötsliga och
eviga fördärv, som skall drabba de
ogudaktiga i ändens tid, och i I.Tim.
6:9 talas det om • begärelser, som
sänka människorna ned i fördärv
(61ethros) och undergång (ap61eia)>>.
Verbet olothreuein (olethreuein) förekommer en gång, nämligen i Hebr.
11:28, i en participform, som är
översatt .Fördärvaren. Gfr 2.Mos.
12:23).
Subst. ap61eia och verbet apollynai
förekommer ofta i N.T. Ap6leia är
här fast term för de ogudaktigas
eskatologiska öde men brukas även
i andra sammanhang. Det är översatt
.fördärv. t.ex. i Matt.7:13; Joh.17:
12; Rom.9:22; FiI.3:19; 2.Pet.3:16,
jfr övers.• undergång. i I.Tim.6:9. Apollynai är i perf. part. översatt
.förlorad. i Matt.l0:6; Luk.19:10,
i medium _fördärvades. i Matt.9: 17,
.förgås. i Joh.3:16. Verbet brukas
också med eskatologisk betydelse i
Matt.l0:39; 16:25 (mista sitt liv), i
Mark. 12:9; Matt. 10:28; 21:41; Jak.
4: 12 (förgöra). - Se för övrigt särskild översikt över N.T.s bruk av
ap61eia och apollynai (före ordanalyserna).
Ap6leia, resp. apoll}'nai, har så
rik innebörd, att det är omöjligt att
välja ett enstaka svenskt ord eller
uttryck och konsekvent bruka detta
som översättning. I varje särskilt fall
måste man utgå från sammanhanget
för att avgöra ordets betydelse. Använt om timliga och jordiska ting,
betecknar ap6leia de tillstånd, som
hör det mänskliga livet till, men använt om det andliga och eviga står
ap61eia för fördärv i motsats till
söterla, frälsning.
Begreppet fördärv i N.T. kan för
övrigt icke endast bestämmas utifrån
betydelsen av ap61eia och 61ethros.
Flera benämningar och uttryck används för att framställa läran om
evigt fördärv. Några av de viktigaste

är: dom (Guds), vrede, dödsriket,
Gehenna. Se dessa ord.
2. N.T.s lära om fördärvet är helt
och hållet en utvidgning av G.T.s
profetior om den eskatologiska vredesdomen. Budskapet om Guds vrede
över syndare är starkare i N.T. än
i G.T. Medan gamla förbundets hot
om Guds dom ofta avser en vedergällning i detta livet förhåller det
sig annorlunda i N.T. Om såväl de
rättfärdigas lön som syndares straff
gäller det, att de skall komma människan till del i fullt mått först i den
kommande världen. Likasom ordet
om frälsningen nu är klarare, så
gäller detta även varningarna för den
eviga förtappelsen. Det är ett totalt
missförstånd att mena, att den Gud,
som talar i N.T. skulle vara .mildare»
och mindre nogräknad med syndare
än gamla förbundets Gud.
Redan Johannes döparen har varningen om »den tillstundande vredesdomen., Matt.3:7, som motpol till
sitt budskap om att himmelriket är
nära, 3:2. Han förkunnar eldsdomen
över de obotfärdiga, Luk.3:9, och i
sitt sista budskap förkunnar han, att
Guds vrede förbliver över den som
icke vill tro på Sonen, Joh.3:36.
Jesus själv är den som har talat
med störst allvar om det eviga straffet.
I de synoptiska evangelierna återupprepar han ständigt sina varningar
med de starkaste ord och bilder. Det
betydelsefullaste ordet är här Luk.
12:5, där Jesus i en till sina lärjungar
riktad varning för människofruktan
allvarligt och inträngande tillägger:
.Jag vill lära eder, vem I skolen
frukta: frukten honom (Gud) som
har makt att, sedan han har dräpt,
också kasta i Gehenna •. Detta ord
visar Jesu oerhörda, dynamiska gudsbegrepp, som med förfärande kraft
säger, att detta att gå i fördärvet
icke beror på Guds hindrande eller
tillstädjande hållning gentemot de
ogudaktiga utan på hans rättsliga,
effektiva dom. Gud kastar i Gehenna, jfr Matt.lO:28; Gud förgör både
själ och kropp i Gehenna. Tanken på
fruktan är över huvud taget stark i
Jesu förkunnelse.
Jesus illustrerar ofta domsmotivet
genom liknelser. När han tolkar liknelsen om ogräset bland vetet, säger
han om dem som gör vad orätt är,
att de skall kastas i den brinnande
ugnen, Matt. 13:42. I förklaringen
till liknelsen om fisken i noten, återupprepar han samma sak, 13:50. I
liknelsen om konungasonens bröllop
omtalas en som icke bar bröllopskläder och som därför blev gripen
till händer och fötter och kastad i
mörkret utanför, 22:13.
Jesu lärjungar ställs inför den allvarsmättade frågan: .Och vad hjälper det en människa, om hon vinner
hela världen, men förlorar sin själ?
Matt. 16:26. Han varnar för förförelser och säger, att det är bättre för en
människa, att en kvarnsten hänges
om hennes hals och hon sändes ned
i havets djup, än att hon kastas i den
eviga elden, 18:6-9.
I sin mäktiga skildring av domen,
Matt.25:31 ff., framhåller Jesus, att
konungen skall säga till dem som står
på hans vänstra sida: .Gån bort ifrån
mig, I förbannde, till den eviga elden,
som är tillredd åt djävulen och hans
änglar», vAl, och han slutar med
orden: .Och dessa skola då gå bort
till evigt straff, men de rättfärdiga
till evigt liv., vA6. Till sitt stora
eskatologiska tal anknyter han flera
liknelser, som behandlar den eviga
domen, 24:45-51; 25:1-13,14-30.

Johannesevangeliet återger också
flera domsuttalanden av Jesus. I 5:29
finns de fundamentala orden om att
»alla som äro i gravarna skall gå ut
ur dem: de som hava gjort, vad gott
är, skola uppstå till liv, och de som
hava gjort, vad ont är, skola uppstå
till dom». Jesu ord skall på _den
yttersta dagen. döma dem som har
förkastat hans ord, 12:48, den dag,
då ofruktbara grenar kastas i elden
och brännes upp, 15:6.
Av det anförda skriftrnaterialet
framgår tydligt, att Jesu syn på fördärvet sammanfaller med G.T.s eskatologiska profetior om den kommande vredesdomen, särskilt de ställen
hos Jesaja, vilka talar om Gehenna.
Alla Jesu profetiska domsutsagor har
gammaltestamentlig bakgrund. (Jfr
Jes.30:33; 31:9; 66:24. Jfr även Mal.
4:1.) Det enda nya är Jesu tanke om
fördärvet som ett skuldfängelse, Matt.
18:24 ff.; Luk.12:58. Denna tanke
återfinns icke i judendomen och
G.T. - Därmed framhäves skulden,
människans ansvar.
I Apostlagärningarna talar Paulus
om att _de döda skola uppstå, både
rättfärdiga och orättfärdiga., 24:15,
ett ord som motsvarar Joh.5:29 och
Dan.12:2.
Paulus' brev behandlar ofta denna
sak. Av de ställen, som talar om fördärvet, kan först nämnas 2.Tess.l:
5-9, där Paulus säger, att Herren
Jesus uppenbarar sig från himmelen i
lågande eld, när han låter straffet
drabba dem som icke känner Gud
och dem som icke är hans evangelium lydiga. »Dessa skola då bliva
straffade med evigt fördärv, bort
undan Herrens ansikte». Se även l.
Tim.6:9; FiI.3:19; I.Kor.l:18; 2.Kor.
2:15; 4:3. - Bland de ställen, som
talar om vreden märks Rom.2:1-16,
där det bl.a. heter: »Genom din hårdhet och ditt hjärtas obotfärdighet samlar du ju över dig vrede, som skall
drabba dig på vredens dag, då, när
det bliver uppenbart att Gud är en
rättvis domare., v.5. Se vidare l.
Tess.l:10; Ef.5:6. - Slutligen har vi
de ställen, som talar om domen, i
första hand 2.Kor.5:IO: .Ty vi måste
alla, sådana vi äro, träda fram inför
Kristi domstol, för att var och en
skall få igen sitt jordelivs gärningar,
alltefter som han har handlat, vare
sig han har gjort gott eller ont_. Se
även Rom.14:10; 2.TimA:1.
I Hebreerbrevet märks särskilt tanken på fruktan: »Det är förskräckligt
att falla i den levande Gudens händer», 10:31. »Ty vår Gud är en förtärande eld», 12:29. Vidare möter vi
läran om domen som ett av grundelementen, 6:2; 10:13, och slutligen
tanken på straff, 10:28-31; 12:25.
Petrus' brev innehåller också allvarsord om fördärvet. I I.PetA:5
försäkras, att de ogudaktiga skall
_göra räkenskap inför honom som
är redo att döma levande och döda.,
och 2.Pet.3:7 nämner, att .de himlar
och den jord, som nu finnas, de
hava.. blivit sparade åt eld, och de
förvaras nu till domens dag, då de
ogudaktiga människorna skola förgås».
I Judas' brev liknas de ogudaktiga
vid _irrande stjärnor, åt vilka det
svarta mörkret är förvarat till evig
tid., v.I3-I5.
Johannes' Uppenbarelse framställer det eviga fördärvet lika skrämmande, som Jesus själv gjorde. Aven
denna skrift hämtar alla sina uttalanden om fördärvet från G.T.s
domsprofetior, förutom Jes.30:33; 31:
9, även I.Mos.19:24-25; Jes.28:22;
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34:9-10. I Uppenbarelseboken återfinns den väldiga vredestanken, enligt
vilken Lammet (paradoxalt) är bärare
av vreden: »Och de sade till bergen
och klipporna: Fallen över oss och
döljen oss för dens ansikte, som sitter
på tronen och för Lammets vrede.
Ty deras vredes stora dag är kommen, och vem kan bestå», 6:16-17.
Se även 11:18; 14:10,19; 15:1,7; 16:
1,19. - Vidare lägger man märke till
orden om eldsjön, en bild på den
andra döden, dvs. den eviga döden,
den eviga förtappelsen, 19:20; 20:15;
21:8. Grundsynen präglas starkt av
arresterandet av alla fientliga makter. Se särskilt kap.19 och 20. - Se
för övrigt art. Fördärv i ämnekonkordansen.
Vad är fördärv (förtappelse)?
En genomgång av N.T. visar, att
få ämnen är så ofta omtalade som
fördärv, OC;\ samtidigt är detta ett av
Bibelns s\'araste ämnen. Från det
samlade skriftmaterialet kan vi dock
bilda oss en föreställning om vad
fördärv innebär och vari det består.
Redan de två huvudbetydelserna
av ap6leia pekar på två väsentliga
ting: förlust och fördärv. Det är dessa
sidor, som framkommer i Bibelns
sista varning för evigt fördärv: »För
var och en som hör de profetians
ord, som stå i denna bok, betygar
jag detta: Om någon lägger något till
dem, så skall Gud på honom lägga
de plågor, om vilka är skrivet i denna
bok. Och om någon tager bort något
från de ord, som stå i denna profetias
bok, så skall Gud taga ifrån honom
hans del i livets träd och i den heliga
staden, om vilka är skrivet i denna
bob, 22:18-19.
Fördärv är evig, obotlig förlust.
överallt i N.T. bestämmes ap6leia av
vad som ligger i begreppet sötena
(frälsning). Se: Frälsning. Fördärv är
därför förlust av den messiansk-eskatologiska frälsningen. De förtappade
når icke fram till frälsningshistoriens
mål: den messianska fridstiden. De
ff.r icke vara med i levandegörelsen,
nyskapelsen i Kristus. De får icke del
i Guds rike, den nya tidsåldern, det
eviga livet, det återupprättade samfundet med Gud, det nya skapelseverket, Matt.25:41; 22:13; 2.Tess.l:9;
jfr Luk.9:25; Matt. 16:26.
Att för evigt vara utan Gud är en
tillvaro utan Guds nåd och utanför
hans kärleks område. Det är en existens, där den förlorade inte ens får
mottaga några av de andliga och timliga välgärningar, vilka även de
ogudaktiga fick mottaga under sitt
jordeliv från den Gud de förnekade.
Gud är livets upphov och källa.
En tillvaro utan förbindelse med
Gud, är icke längre liv utan död. Då
det är evigt liv att känna Gud och
den han har sänt, Jesus Kristus, Joh.
17:3, är det evig död att vara utestängd från denna livsgemenskap.
Skilsmässa från Gud är evig död.
»Död» är i Bibeln först och främst
ett religiöst begrepp (icke ett ontologiskt), bestämt av sin motsättning,
»evigt liv», vilket också är ett religiöst begrepp. Se: Döden, Dödsriket.
Likasom det i N.T. är en huvudtanke, att frälsning är skänkande av
evigt liv och att frälsning och liv hör
samman, så är även fördärv och död
sammanställda, jfr 2.Kor.2:15-16.
Fördärv är evig död, men icke på
något ställe uppfattas detta som
existensens upphörande. Varken den
andliga döden, Ef.2:1, den lekamliga
döden, Luk.16:22-23, eller den eviga
döden, Upp.20:14, jfr 14:11, förstås
som det personliga medvetandets ut-

släckande. I det bibliska begreppet
»död» kan icke läggas en betydetse,
som är totalt främmande för Bibeln;
icke på ett enda ställe i Skriften
antydes människans utplånande. En
mängd ställen i N.T. visar däremot
klart, att evig död icke är existensens
upphörande, utan »ett kvalfullt dödstillstånd, som icke tar slut» (Kittels
Wörterbuch, I, sid. 396).
Fördärv är även ödeläggelse, evig
undergång. Denna ödeläggelse kommer från Gud. Han är den som skall
fruktas, säger Jesus, ty han »har makt
att förgöra både själ och kropp i
Gehenna», Matt.l0:28. Fördärv är
ej endast evig olycka, det är evigt
straff (k6Iasis), Matt.25 :46. Evigt
fördärv är ett tillstånd under Guds
dom och vrede. Fördömelsens enda
orsak är synden, men Gud är domaren. Förtappelse är ej endast en tillvaro, där syndaren får skörda de
följder, vilka är syndens ofrånkomliga konsekvens - om än detta säkerligen är en sida av saken - den är
Guds dom över synden och över
syndaren.
I Skriften framhålles klart, att detta fördärvstillstånd under Guds vrede
(ich dom är förbundet med pina.
Detta visar uttryck som att de förlorade är i ett tillstånd av» gråt
och tandagnisslan» (dvs. sorg och
förtvivlan). Vad detta lidande består
i, är omöjligt att utifrån mänskliga
förutsättningar bilda någon egentlig
uppfattning om. Liksom saligheten
är något som icke någon »människas
hjärta har kunnat tänka», l.Kor.2:9,
så undandrar sig även de förtappades lidande mänsklig uppfattningsförmåga. Man kan dock ana, att detta
lidande är smärtan av ett fördömande
och anklagande samvete. Det måste
förstås utifrån de själskval, som en
syndare redan här i tiden relativt erfar, när han i sitt onda samvete träffas av »Iagens förbannelse», såsom
det skildras på många ställen i Guds
ord, jfr Ps.6; 51; 90. Helvetessmärtan
förstås som personligt, etiskt kvalificerad och förorsakas av själva motsättningsförhållandet mellan den helige Guden och syndaren.
När det gäller skildringen av både
himmel och helvete, visar den heliga
Skrift en återhållsamhet, som står
i anmärkningsvärd motsättning till
många av senjudendomens och forntidens skrifter. Den upppmuntrar icke
till mänsklig nyfikenhet. Desto allvarligare är det, att när Skriften talar
om de förtappades tillstånd, använder den de starkaste ord och uttryck,
som mänskligt språk rymmer.
Särskilt bilden av elden och masken illustrerar det destruktiva i ap6leia och 61ethros (Jes.66:24 är bakgrund: masken uppäter och elden
förtär de döda kropparna i Hinnoms
dal). Att fördärv kan uppfattas som
ödeläggelse och undergång innebär
dock inte detsamma som personlighetens utplånande eller tillintetgörelse.
När Jesus säger, att ingen slår nytt
vin i gamla skinnläglar , något som
skulle leda till att läglarna fördärvades, Matt.9:17 (pass. avapollynai),
är betydelsen icke den, att de skulle
tillintetgöras, utan att de skulle
sprängas sönder, rivas i stycken. Så
kan även människan ödeläggas och
fördärvas utan att för den skull tillintetgöras. Vad som finnes av höghet och värdighet, av skönhet och
kraft går under. Det som blir kvar
är destruerat, reducerat till en ynklig
vrångbild av den ursprungliga och av
det som människan var ämnad till.
J Bibeln värdesättes människan oänd-

ligt högt. Hon är skapad till Guds
avbild och älskad av Gud. Ingen har
värdesatt människan högre än Jesus,
och därför säger han också, att intet
kan uppväga förlusten för den människa, som »mister sig själv eller själv
går förlorad», Luk.9:25. Det är detta
öde, som människan framför allt
skall frukta, Matt.l0:28.
Den domens ödeläggelse, som Gud
låter komma över en människa i fördärvet, är ett utövande av Skaparens
suveräna rätt och makt över sin skapelse. I förtappelsen fördärvar Gud
dock endast det som redan är ödelagt
av synden, taget i bruk av syndens
onda makt och genomträngt av syndens väsen. Endast den som efter
eget val redan är förtappad, dömes
till fördärvet.
Gehenna (helvetet) är den fullmogna syndens dom, Jak.l:15. Själva
den onda makten isoleras och oskadliggöres. Guds rättfårdighei kräver,
att syndens utveckling hejdas. Gehenna är ett »fängelse», Matt.18:30,35;
5:25-26. De förtappade blir gripna
»vid händer och föttet», 22:13. Redan
här i tiden väckes frågan: Hur kan
Gud vara rättfärdig och god och
ändå se all ondska och allt förtryck,
som råder i världen, utan att gripa in?
På detta kan svaras två ting: Först
måste synden ha s'!' ';d och utveckling, så att den ;'.
..:Ia universum
avslöjar sitt sanna " .•en. Därnäst är
Guds långmodighet emot syndare en
kallelse och en möjlighet till omvändelse. I denna tidshushållning gäller
nåden. Vill människan icke taga emot
nåden som förlåtelse så får hon den
ändå till en tid i form a v (överseende)
fördrag, Apg.17:30; Rom.3:25. Men
en gång nås den punkt, då långmodigheten inte längre har någon mening, och då det ej längre är rätt att
visa fördrag. Skaparen kan icke
overksam se på att hans skapelse faller i den ondes våld. När tiden för
hans domsslut har kommit, skall han
»fördärva dem som fördärva jorden», Upp.ll:18. Gud är tillvarons
grund och som sådan rättens, sanningens och kärlekens garant. Läran
om förtappelsen är till sist ett uttryck
för den vissheten, att det onda inte
har någon framtid - att Gud förvisso
skall föra sin gudomliga frälsningsvilja igenom, trots allt motstånd.
I fördärvet blir Satans rike fullständigt ödelagt av Gud. Djävulen
har icke skapat något; hans rike
existerar endast som en urartning
innanför Guds skapelse, och all sin
kraft och framgång hämtar det genom missbruk av Skaparens gåvor.
Om Gud för alla tider skulle tillåta
detta missbruk, kunde han förebrås
för att vara ansvarig för upprätthållandet av ett evigt syndens rike.
Detta visar förtappelsens bittra nödvändighet. Den som inte vill låta sig
frälsas, måste bliva dömd, 2.Tess.2:
1{}-12. Herren måste föra bort ur
sitt rike »alla dem som äro andra till
fall och dem som göra, vad orätt är»,
Matt.13:41; i annat fall skulle hans
rike bli fördärvat. Varken som Skaparen eller som Återlösaren kan Herren göras till »en syndatjänare» , Gal.
2:17. Avsikten med återlösningsverket är att skapa grundlag för förlåtelse och befrielse från synden, icke
att skaffa syndaren en trygg grund
till att synda vidare på. Lika litet kan
Skaparen finna sig i att hans skapelseverk brukas som operationsbas
för syndens eviga utveckling. Det förtappade tillståndet är visserligen en
existens i synden, men inte i den betydelsen, att syndaren får möjlighet

att trotsa Gud. Den onda viljan kan
ej längre skada, den onda lusten har
ej längre möjlighet till tillfredsställelse. Här står synden under evig
dom - avklädd all falsk prakt, blottad till djupet av sitt avskyvärda
väsen, avslöjad i hela sin kvalfulla
eviga konsekvens.

Evigt fördärv.
1. Ingen lärosats i den kristna tron
vållar sådana tankemässiga problem
som läran om evigt fördärv. Tanken
på att de fördömdas lidande är utan
ände kännes outhärdligt smärtsam.
Det är lätt förståeligt, att invändningar reses mot denna lära och att
man försöker komma till ett annat
resultat antingen genom bortförklaring av Bibelns framställning eller
genom att på denna punkt rent av
förkasta Skriftens lära.
Invändningar har rests mot rättfärdigheten i evigt straff för synder,
som begåtts under ett kortvarigt liv
här på jorden. Det är nu naturligtvis
ilrte den kortare eller längre tid det
tar att utföra en förbrytelse, som bestämmer det straffvärda i handlingen. För övrigt är den eviga förtappelsen ej endast knuten till vedergällningstanken utan den bör även ses i
sammanhang med de förtappades
eviga syndatillstånd, den fullbordade
syndigheten.
Vidare har det hävdats, att läran
om evigt straff strider mot Guds
kärlek och barmhärtighet. Här måste
det emellertid stå klart, att när vi
överhuvudtaget vet något om Guds
kärlek, så har vi detta från samma
Bibel, som varnar för den eviga förtappelsen, och den Guds kärlek, som
Skriften framställer för oss, är den
kärlek, som vill frälsa syndare just
ifrån fördärvet, Joh.3:16.
Man har även invänt emot läran
om evigt fördärv, att de förtappades
lidanden skulle omöjliggöra saligheten i Guds rike. Detta rent spekulativa påstående har dock i varje fall
Skriften emot sig, ty Bibeln talar
klart om både de förtappades osalighet och de frälstas salighet. De troende är ju saliga redan här i tiden, trots
att de känner till sanningen om evigt
fördärv. Huru mycket saligare skall
de då ej vara i himmelen! Aven om
obotfårdiga syndare går förlorade,
är dock Gud »den salige Guden»,
l.Tim.l:11.
2. Av de försök, som gjorts för att
förbigå läran om evigt fördärv, är
läran om återställelse (apokatåstasis)
det främsta. Den går ut på att straffet i helvetet till sist skall medföra,
att alla personliga väsen blir omvända
och genom Kristi förlossning förda
tillbaka till gemenskapen med Gud.
Läran söker anknytning till en rad
skriftställen och har sitt namn från
Apg.3:21, där det talas om tiden för
Kristi tillkommelse som »de tider, då
allt skall bliva upprättat igen, varom
Gud har talat genom sina forntida
heliga profeters mun». Här avses
dock endast den i G.T. och judendomen kända tanken, att hela skapelseverket skall restitueras, medan
tanken på obotfärdiga människors,
fallna änglars eller satans slutliga
frälsning är fullständigt främmande
för hela den bibliska framställningen.
Läran kan ledas ända tillbaka till
fornkyrkan. Origenes hävdade denna
lära, och flera av den österländska
kyrkans kyrkofäder tenderade mot
den. Sedan har den haft sina förespråkare ända fram till våra dagars
universalister. Apokatåstasisläran förkastades på kyrkomötet i Konstanti-
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Fördärv
nopel år 543 och har aldrig varit
godtagen kyrkolära varken bland
katolska eller protestantiska kristna.
(Rent religionsfilosofiskt synes den
ha anknytning i parsismens senare
partiella utveckling till en optimistisk
apokatästasislära, där till och med
den onda ormen, Azi Dahaka, blir
frälst.)
Läran om återupprättelse står i
uppenbar motsättning till den bibliska
domstanken och kan endast framkomma genom att. man icke vill taga
ordet om Guds dom på fullt allvar,
Matt.12:31-32; Luk.16:26; Joh.8:2J.
Vidare är läran en följd av att man
inte heller tar synden på fullt allvar.
Man ser ej synden som människans
självvalda avfall från Gud, och därför lämnas plats för den illusionen,
att människan kan frälsas från synden genom ett gudomligt maktbud.
Denna tanke är helt främmande för
Bibeln. Gehenna är icke en maktuppenbarelse, där Gud påtvingar
människan sin nåd, utan tvärtom är
fördärvet syndens slutliga och absoluta avvisande av frälsningens anbud.
Det var evigt allvar från Guds sida,
då han gav människan förmåga till
vilja och val; i förhållande till Guds
frälsning kan människan endast vinnas, icke tvingas. Det är en reell
möjlighet, att människans vilja kan
stelna i evigt motstånd mot Gud, att
synden kan mogna till evig, obotlig
förhärdelse. Detta är orsaken till domens dubbla utgång; detta är fördärvets enkla »förklaring». Ingen
kan välja det onda och ändå bli salig.
3. Läran om tillintetgörelse (annihilation) är en annan utväg, som man
prövat för att göra läran om förtappelsen mera »uthärdlig». Medan apokatåstasisläran hävdar allas frälsning,
går annihilationslärans teori ut på att
fördärv skulle vara förintelse.
Tillintetgörelseiäran har två utformningar. Den ena hävdar, att de
ogudaktiga förintas i döden och alltså
icke alls uppstår. Den andra försöker
hålla fast vid Bibelns ord om domens
uppståndelse men lär, att de ogudaktiga blir förintade efter domen. Tillintetgörelseiäran sammankopplas
gärna med läran om »villkorlig odödlighet» (konditionalism), som går ut
på att människan inte skulle vara
skapad oförgänglig utan sådan, att
hon har evig existens, endast om hon
förblir i Guds gemenskap.
Tanken på att människan någonsin
skulle upphöra att existera är emellertid så främmande för den heliga
Skrift, att det bör vara fullt berättigat
att fråga: År det överhuvudtaget möjligt att utplåna den människa, som
är skapad till Guds avbild (l.Mos.
l :27) och som har evigheten lagd i
sitt hjärta (Pred.3: Il)? Kan en andepersonlighet förintas? Det synes helt
orimligt, att ett väsen, som är skapat
för evigheten, skulle utplånas jämte
det timliga. Av Skriften framgår
klart, att något utplånande aldrig
kommer att äga rum. Det alternativ,
som Gud erbjuder i stället för fördärv är icke förintelse utan frälsning
och evig salighet.
Den religiösa läran om tillintetgörelse är nära besläktad med det
ateistisk-materialistiska påståendet, att
den lekamliga döden betyder existensens upphörande. När en så tröstlös
och pessimistisk lära ändå möter stor
välvilja, hänger det samman med att
den överensstämmer med den andliga flyktmentalitet, som kännetecknar den naturliga människan i förhållande till Gud. Annihilationsteorin
synes anvisa människan ett ganska

bekvämt sätt att komma undan ansvaret för sitt liv - och från Guds
dom.
Tillintetgörelseiärans verkliga konsekvenser är dessa: domen är avskaffad, världens domare kan stiga ned
från sin tron. Skapelsen kan trotsa
Gud i ansiktet. Om nu tillintetgörelse
är syndalivets utgång, så är det endast vad världens onda visdom för
länge sedan påstått om livets och tillvarons utgång. Det kommer endast
att stå som en evig bekräftelse av
gudlöshetens levnadsregel och lättsinnets ordspråk, som Paulus citerar:
.Om döda icke uppstå - låtom oss
då äta och dricka, ty i morgon måste
vi dö., l.Kor.15:32, jfr Jes.22:13.
Men Guds ord säger, att .det är
människan förelagt att en gång dö
och sedan dömas», Hebr.9:27. Och
domen består just i att Gud hävdar
sin heliga lag och vilja gentemot sin
upproriska skapelse. Från detta Guds
eviga, orubbliga rättfärdighetskrav
ges det ingen flykt in i tillintetgörelse
och icke-existens.
4. Ibland har man sökt taga udden
av läran om fördärvet genom att
hävda, att de ord, som grundtexten
använder, icke skulle betyda evig
utan endast lång tid.
Det grekiska ord, som det här i
särskild grad gäller, är adj. aitmios.
Att detta är det ord, som N.T. brukar för att uttrycka »evig», framgår
aven mängd ställen. I 2.Kor.4:18
står ai6nios (evig) som kontrast till
pr6skairos (timlig, det som endast
varar för en tid). Jfr även Filem.v.15.
Ordet brukas om personer och ting,
som efter sin natur är oändliga: Gud,
Rom.16:26, hans härlighet, l.Pet.5:
lO, hans välde, l.Tim.6:16, Kristi
frälsningsverk, Hebr.9:12, och hans
rike, 2.Pet.l: 11.
Ai6nios användes, när det säges
om de troende, att de »skall icke förgås utan hava evigt liv», Joh.3:16,
och det används, när det talas om de
ogudaktigas eviga fördärv, 2.Tess.l:9.
I Matt.25 :41 ställer Jesus evigt straff
som motsats till evigt liv. Det är en
omöjlighet att här tolka ai6nios som
syftande på evighetens kategori, när
det gäller de troendes salighet, men
på tidens kategori, när det gäller de
ogudaktigas straff. Tanken att ai6nios
i en och samma vers skulle ha så
väsensskilda betydelser är så orimlig,
att den knappt behöver bemötas.
Grekiska språkets starkaste uttryck
för evighet är .eis tous aionas tön
aionön», i evigheternas evigheter, i
all evighet. I Uppenbarelseboken används denna term om Gud som den
som lever i evigheternas evigheter,
4:9,10; 10:6; 15:7. Den brukas om
Kristus, 1:18, om hans herravälde
tillsammans med Fadern, 11:15, och
i lovprisningen till Gud och Lammet,
5:13; 7:12. Den används om de troendes salighet, 22:5. Men samma förstärkta uttryck har också brukats om
det straff, som skall drabba vilddjuret, den falske profeten och djävulen,
20:10, samt om de ogudaktigas eviga
straff, 14:11; 19:3. Om ord överhuvudtaget har någon mening, måste
innebörden här vara, att förtappelsen
är evig och utan slut. Se för övrigt:
Evig, Döden.
5. Tanken på fördärvet är lika oförståelig som den är outhärdlig. Synden
är en olöslig gåta, både när det gäller
dess ursprung och när det gäller dess
fullbordade utveckling till förhärdelse.
För den som tror uppenbarelseordet
i Bibeln, står det emellertid klart, att
synden har en sista oåterkallelig konsekvens, som kallas fördärv.
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Aven här skall den kristna förkunnelsen vara »i enlighet med Guds
ord., l.Pet.4: 11. Den har ingen rätt
att tiga eller bortförklara utan skall
förmana och varna. Den skall å
andra sidan inte heller överbetona
eller övergå till att bli hotande helvetesförkunnelse. Den kristna förkunnelsen skall alltid vara evangelieförkunnelse och frälsningsbudskap, även
när den talar om evigt fördärv. Detta
måste alltid stå klart: Gud vill icke,
att någon syndare skall förgås, 2.Pet.
3:9. Han vill att alla skall bli frälsta,
1.Tim.2:4. Den kristna förkunnelsen
kan inte avskaffa eller förtiga läran
om evigt fördärv, men den kan förkunna, att Gud har givit sin Son för
att frälsa människan från att gå evigt
förlorad.
FöRDÄRV

G.T.

För länge sedan tillreddes en plats,
som skall sättas i brand av Herrens
Ande, Jes.30:33; jfr Jes.31:9. En
plats, där masken icke skall dö, och
elden icke skall utsläckas, Jes.66:24.
Alla människor skall vakna upp,
»somliga till evigt liv och somliga till
smälek och evig blygd», Dan.12:2.
N.T.
Evangelierna

1) Matt.: Den som kallar sin broder en dåre, är hemfallen åt det brinnande Gehenna, 5:22. Det är bättre
att en lem fördärvas, än att hela
kroppen blir kastad i Gehenna, 5:
29-30, jfr 18:8-9. Den breda vägen
leder till fördärvet, 7:13. Vart träd,
som icke bär god frukt, blir avhugget och kastat i elden, 7:19, jfr Luk.
13:9; Joh.15:2-6. På domens dag
skall de som gjort orätt, bli bortvisade, 7:23. Rikets barn skall bli utkastade i mörkret därutanför, 8:1112. Frukta honom som har makt att
förgöra själ och kropp i Gehenna,
10:28. De som gör vad orätt är, skall
kastas i den brinnande ugnen, 13:42,
50. Det är farligt att förlora sin själ,
16:26. Det är bättre att ingå i livet
lytt eller halt, än att ha båda händerna eller båda fötterna i behåll och
kastas i den eviga elden, 18:6--9. Han
som kom till konungens bröllop utan
bröllopskläder, blev gripen vid händer och fötter och kastad ut i mörkret
utanför, 22: 13. Alla fiender skall läggas under Herrens fötter, 22:44. Huru
skulle de kunna söka undgå att dömas till Gehenna, 23:33, jfr Mark.
12:40; Luk.20:47. Den onde tjänaren
får sin del med skrymtare, 24:51. De
oförståndiga iungfrurna blev utestängda, 25: 1 ff. Den oduglige tjänaren kastades ut i mörkret utanför,
25:30. De orättfärdiga blev bortvisade till den eviga elden, 25:41, och
till evigt straff, 25 :46.
2) Mark.: Den som icke tror, han
skall bliva fördömd, 16:16.
3) Luk.: Frukta honom som har
makt att, sedan han har dräpt, också
kasta i Gehenna, 12:5. Många skall
söka att komma in genom Guds rikes
dörr och skall dock icke förmå det,
13:24-30. De som förkastade inbjudan, fick inte komma in till den stora
måltiden, 14:24. Den rike mannen
plågades, när han lyfte upp sina ögon
i dödsriket, 16:19 ff. Var och en som
faller på hörnstenen, han skall bliva
krossad; men den som stenen faller
på, honom skall den söndersmula,
20:18.
4) Joh.: Den som icke tror på
Guds Son, han är redan dömd, 3:18.
De som har gjort vad ont är, skall
uppstå till dom, 5:29. Det ord, som
Jesus har talat, skall döma på den
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yttersta dagen, 12:48. En fördärvets
man, 17:12.
Apostlagärningarna
Jesus är av Gud bestämd att vara
domare över levande och döda, 10:
42; 17:31. Domen stundar, 24:25.
Paulus' brev
l) Rom.: Guds vrede uppenbarar
sig över all ogudaktighet och orättfärdighet, 1:18; 2:1-16; 9:22. Den
lön, som synden giver, är döden, 6:
23; jfr 1:32. Guds stränghet undgår
ingen, 11:20-22. Alla måste göra
räkenskap, 14:10 ff.
2) loKor.: Gud skall fördärva den
som fördärvar hans tempel, 3:17.
Icke alla får Guds rike till arvedel,
6:9-10. Herren tuktar sina barn, för
att de icke skall bli fördömda tillsammans med världen, 11 :32. Kristus skall lägga alla sina fiender under
sina fötter, 15:25. Om någon icke
har Herren kär, så vare han förbannad, 16:22.
3) 2.Kor.: Evangelium är bortskymt av ett täckelse hos dem som gå
förlorade, 4:3. Änden för Satans tjänare skall svara emot deras gärningar,
11:15.
4) Gal.: De som gör köttets gärningar, skall icke få Guds rike till
arvedel, 5:19-21. Den som sår i sitt
kötts åker, skall av köttet skörda förgängelse, 6:7-8.
5) Ef.: Syndare ha icke arvedel i
Kristi och Guds rike, 5:5-6.
6) Fil.: De troendes motståndare
skall själva gå mot fördärvet, 1:28.
Fiender till Kristi kors slutar i fördärvet, 3:18-19.
7) l.Tess.: Jesus frälser sina troende undan den kommande vredesdomen, I: 1O. Ett plötsligt fördärv
kommer över de ogudaktiga, 5:3.
8) 2.Tess.: De som icke är evangelium lydiga, skall straffas med evigt
fördärv, 1:5-9. Den som icke har
satt tro till sanningen, skall bli dömd,
2:9-12.
9) l.Tim.: Rikedomens frestelser
sänker människorna ned i fördärv
och undergång, 6:9.
10) 2.Tim.: Kristus skall döma
levande och döda, 4:1.
11 ebreerbrevet
Den som förkastar frälsningen i
Kristus, kan inte undfly domen, 2:
2 ff.; 10:28-31; 12:25. Läran om en
evig dom hör till de första grunderna,
6:2. De som på nytt korsfäster Guds
Son, är förbannelsen nära, 6:6--8. Det
är människorna förelagt att en gång
dö och sedan dömas, 9:27. Herrens
fiender skall bli lagda honom till en
fotapall, 10: 13. Gud finner inte behag i den som drager sig undan, 10:
38-39. Vår Gud är en förtärande
eld, 12:29.
Petrus' brev
l.Pet.: Ogudaktiga människor skall
göra räkenskap, 4:5. »Om den rättfärdige med knapp nöd bliver frälst,
huru skall det då gå den ogudaktige
och syndaren», 4:17-18.
2.Pet.: Falska meningar leder till
fördärv, 2: 1. Falska lärare drager
plötsligt fördärv över sig själva, 2: 1.
Guds tidigare domar är förebilder på
den dom, som i framtiden skall komma över de ogudaktiga, 2:4 ff. De
orättfärdiga skall förvaras under
straff till domens dag, 2:9. Det svarta
mörkret är förvarat åt synda:ren, 2: 17.
De himlar och den jord, som nu
finns, skall förvaras till domens dag,
då de ogudaktiga människorna skall
förgås, 3:7.
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Fördärv
17) saw', X ltO
något ont so'~ man gör el. tillfogas;
lögn, falskhet; fåfänglighet, tomhet.
Se: Avgud lO, Elände 3, Falsk 2,
Falskhet 2, Fåfäng 2, Fåfänglig 3.
18) sadad, "tO
behandla med Tvåid, taga med våld,
röva; föröda, förstöra, fördärva; i
les.33:1 är pu. övers. drabbas av fördärvet. Se: Fördärva 12, Fördärvare 3.
19) malta, n Q~
tvätta bort, torka av; avlägsna, utplåna; i Ords.31:3 hif. inf. Jfr 4.Mos.
5:23, övers. avtvå; les.2S:8 avtorka;
I.Mos.7:4; 2.Mos.17:14 utplåna.
20) sa/lär, i ~ W.
sönderbrytande, krossande; fall, fördärv, undergång; av: saJ!ar, bryta
sönder, krossa. Jfr Klag.3:47, övers.
skada; les.59:7 förstöring. Se: Fall l!.
21) ta~li!, n ' ~ ?!:I
utnötning, utslitning, sönderfallande,
avtagande; fördärv, undergång; av:
biila, nötas el. slitas ut, se t.ex. Ios.
9:13; les.51:6. Substantivet förekommer endast i les.10:25.
22) me[ljtta, n ~ 1} ~
nedbrytande, krossande, förstöring;
förskräckelse; av: l;1a!a!, bryta ned,
krossa; förskräcka. Jfr Fruktan 9.
23) 'anus, tO 1 ) X
som ej kan läkas: obotlig; part. pass.
av 'anas, bli mycket svag el. sjuk. I
ler.17:16 står jorn 'anus, en obotlig
dag; övers. fördärvets dag (jfr norska
kyrkobibelns övers. _en ubotelig ulykkes dag»). Jfr 'anus i les. 17: 11, övers.
olidlig; ler.15:18 ohelbar. Se: Bot S,
Fördärva 20.
24) 'al, '? ~
prep. på, över, emot. Klag.l:lS ordagrant: över (emot) mig; övers. mig
till fördärv.
25) se!, nxtP.
förintelse, undergång; möjl. av: sa'ä,
se 12. Jfr se'ijä i les.24:12, övers.
spillror.

l) [.famad], , t:l tO
nif. bli fÖrin~d: utrotad el. förstörd;
i Ps.92:8 nif. inf. övers. fördärv. Jfr
I.Mos.34:30; 5.Mos.7:23, övers. förgöras; Dom.21:16 vara utrotad. Se:
Förgås 9, Förgöra 6.
2) parfli, r J ~
grundbet. bryta igenom, klyva; med
prep. be, tränga sig på (med våld);
här övers. låta drabbas av fördärv.
Jfr Neh.3:35, övers. komma att rämna; Ps.89:41 bryta ned. Se: Bedja 6,
Fördärva 9.
3) jiira!, t:l J ;
falla huvudstupa; störta ned; i 4.Mos.
22:32 övers. leda till fördärv. Verbet

förekommer f. Ö. endast i lob 16:11,
övers. kasta.
4) [sabaD, n!J~
pi. (4.Mos.32:15) och hif. fördärva,
förstöra; pi. här övers. draga fördärv
över; hif. övers. drabba med fördärv,
sprida fördärv, vara el. bliva till fördärv osv. Se: Fördärva l, Fördärvare
l, Fördärvlig l.
5) bala',')1 ~ #
sluka, svälja; i överförd betydelse:
fördärva, förstöra; här pu. slukas,
sväljas; fördärvas, förgöras; i 2.Sam.
17: 16 övers. drabbas av fördärv; les.
9:16 gå i fördärvet. lob 37:20 ordagrant: säger en man, att han skall
fördärvas (gå i fördärvet)? Jfr ~al i
lob 20:15, övers. sluka; pi. i 2.Sam.
20:19 övers. förgöra; v.20 förstöra.
Se: Fördärva 6, Fördärvare 4.
6) belija'al, ';> ~ ~ '? ~
värdelöshet, oduglighet; ondska, fördärv. Jfr uttrycket bene-belijå'al,
ondskans söner, t.ex. Dom.19:22,
övers. onda män. I N.T. brukas Beliar el. Belial (2.Kor.6: 15) som benämning på djävulen. Se: Fördärvare
5, Fördärvlig 5.
7) rii'a, n)1 i
ondska; olycka, fördärv. Se: Elände
l, Fördärva 22.
8) tebusa, n D 1 :l J')
nedtr;mpand~, förtrampande; av: bus,
trampa (ned), t.ex. Sak. l 0:5, övers.
trampa; PS.60:14 förtrampa. Jfr meJ!usa, i les.22:5 övers. nedtrampning.
9) 'dwän, 1 W
fåfänglighet, tomhet; möda, besvär;
brott, synd, ondska; lögn, bedrägeri.
Jfr 4.Mos.23:21, övers. ofärd. Ordet
förekommer ofta i uttrycket po'lile
'äwän, övers. ogärningsmän, Lex. Ps.
28:3; 92:8; les.31:2. Se: Avgud 6,
Fåfänglig 6, Fördärvlig 3.
10) hawwa, n 1 n
olycka, fördärv;
samtliga här angivna ställen plur. hawwo!. Jfr sing.
i lob 6:2, övers. olycka; Ps.52:9;
Ords.l0:3 lystnad; plur. i Ps.57:2 det
onda. lfr verbet hawa i lob 37:6, se
Falla 43. Se: Fördärva Il, Fördärvlig 2.
11) howa, n l'n
olycka, förd~v. Jfr Hes.7:26, övers.
olycka. Jfr även 10.
12) so'a, nx itO
larm, dån; fÖrintelse, undergång; trol.
av: sa'a, larma, dåna; braka, skrälla;
braka ihop, förintas, förödas. Jfr les.
10:3; Hes.38:9, övers. oväder; Sef.
1:15 ödeläggelse. Jfr 13,17. Se: Fördärva 14.
13) sa'on, 1 i X tO
oväsen, larm; i Ps.40:3 krasch, skräll,
undergång, förintelse; av: sa'a, se 12.
Jfr ler.5I:55, övers. dån; Am.2:2
stridslarm. Jfr 12,17.
14) ma.l'su'a, n ~ 1 te\?
förintelse, förstöring, undergång; endast i plur. massu'o!; av: [nasa'], hif.
vilseleda, föra vilse (se Bedraga 1).
Jfr 12,13.
15) 'on, 1 i X
makt, kraft, förmåga; rikedom; i Ps.
94:23 våld, makt att göra ont; jfr 9.
Jfr lob 40:11, övers. styrka; les.40:26
makt; Ords.ll:7 ondska.
16) 'amal, ';> 0)1
möda, tungt ;rbete; vedermöda; i Ps.
105:44 om frukten el. resultatet av
mödan el. arbetet; jfr Pred.2:19. Ordet är ofta övers. olycka, t.ex. lob
11:16; Ps.I0:7; ler.20:18. I Pred. är
det övers. möda, t.ex. 2:10; 5:14. Jfr
Dom.10:16, övers. vedermöda.

makt, våld; förödelse, förstöring; av:
sädad, se 18. Jfr les.59:7; ler.6:7,
övers. förödelse; lob 5:21 förhärjelse.
27) ba~al, ';> -:lT
n
handla vrångt el. förvänt, bete sig
fördärvligt; pi. förstöra, fördärva; här
övers. draga i fördärv. Jfr ~al i Neh.
1:7; lob 34:31, övers. förbryta (sig).
Se: Fördärva 17, Fördärvare 2.
28) ba~äl, ';> ;J, D
förstöring; fördärv; av: l;1äJ!al, se 27.
29) enochleö, ~ \) o XA€ w
grundbet. oroa med en folkhop (ochlos, se Folk 28); sedan allmänt: oroa,
besvära; i Hebr.12:15 övers. bliva till
fördärv (jfr gamla övers. »göra något
hinder»). Jfr Luk.6: 18, pass. övers.
vara kvald. Jfr ochleö i Apg.5:16,
pass. övers. vara plågad.
30) apoleia, &. 11 wA e: l a
tillintetgörelse, fördärv; undergång,
förtappelse; av: ap6llymi, se 31. Se:
Fördärvlig 7, Förgås 24.
31) ap611ymi, &1I6AAUlll
tillintetgöra, fördärva, förstöra; förlora, mista; i Rom.14:15 övers. bliva
till fördärv för; i loh.17:12 med.
övers. gå i fördärvet. Se: Döda 17,
Fördärva 29, Förgås 26.
32) 61ethros, ÖA e: e p o c;
fördärv, undergång; av: 6llymi, fördärva, förgöra.
33) phtheirö, cp e e: l p w
fördärva, förstöra. I.Kor.15:33 ordagrant: Onda sällskap fördärva goda

FÖRDÄRV
4 drabba eder med f.
2. Mos. 12:13
19:22
2 H. icke låta dem drabbas av f.
2 icke låta dem drabbaa av f.
19:24
3 denna väg leder till f.
4. Mos. 22:32
32:15
4 I dragen så f. över detta folk
5 icke kon. drabbas av f.
2. Sam. 17:16
22:5
6 f .ets strömmar förskr ;lckte
1. Kon. 20:7
7 står efter vårt f.
4 att H. ängel sprider f.
1. Krön. 21:12
2. Krön. 22:4
4 rådgivare, till eget f.
22:7
8 till Ahasjas f. av Gud bestämt
9 de s.plöja f.
Job 4:8
9 icke ur stoftet kommer f.et
5:6
9 f. upptäcker han, utan att leta
11:11
9 f.s.kan låda vid din hand
11:14
9 havande med olycka och föder f. 15:35
9 där f.ets män gingo fram
22:15
9 mana dem vända om ifrån f.et
36:10
5 Månne ngn begär sitt eget f.
37:20
10 deras innersta är f.
Ps. 5:10
9 är i födsloarbete med f.
7 :15
9 hs tunga gömmer olycka och f. 10:7
4 F •• är (dårarnas)verk
14:1
6 f.ets strömmar rDrskräckte
18:5
12 F.komme över den mannen
35:8
12 till sitt f. fall e han själv däri
35:8
12 Ryck min själ undan det f.
35:17
9 Hans muns ord äro f.och svek 36:4
9 F·.tänker han ut på sitt läger
36:5
13 Han drog mig upp ur f.ets grop 40:3
52:4
10 Din tunga far efter f.
4 F. och styggelse är deras onda 53:2
9 de vilja draga f.över mig
55:4
10 f.råder dårinne
55:12
14 du störtar dem ned i f.
73:18
4 paddor, s. voro dem till f.
78:45
1 till deras f. för evig tid
92:8
10 Kan f.ets domarsäte hava
94:20
15 låter deras f. vända tillbaka
94:23
16 folkens f. fingo de
105:44
17 bragt dina städer i f.
139:20
18 trolösas vrånghet till f.
Ords. 11:3
10 dåraktig son är sin faders f.
19:13
9 sår vad orätt •• skörda f.
22:8
31:3
19 dem s. äro konungars f.
20 f.skall drabba alla
Jes. 1:28
5 s.låta leda sig gå i f.et
9:16
21 vrede skall vända sig till f.
10:25
26 till dess att f.et får en ände
16:4
9 s. stodo efter f •• utrotade
29 :20
9 hans hjärta reder till f.
32:6
18 s.själv har gått fri ifrån f.et
33:1
18 drabbas du själv av f.et
33:1
11 ett f. skall falla över (Babel)
47:11
22 och all tanke på f.
54 :14
59:4
9 (Israel) föda f.
15 Huru länge skola f.ets
Jer. 4:14
9 från Efraims bergs bygd •• f.
4:15
4 sända f.över Judas högmod
13:9
23 f.ets dag har jag icke åstundat 17 :16
18 den dag s.kommer med f.
47:4
18 f. skall drabba hs barn
49:10
4 du f.ets berg, säger H.
51:25
24 högtid (Jerusalem) till f. Klag. 1:15
25 fallgropar möta, f. och skada
3:47
4 hungerns onda pilar •• f.
Hes. 5 :16
4 velat bereda f.
25:15
4 komma åstad så stort f.
Dan. 8:24
4 En av sina döttrar .. till f.
11:17
26F.överdem
Hos. 7:13
4 I djupt f. äro de nedsjunkna
9:9
4 Det har blivit ditt f.
13:9
26 hopar våld och f.i sina palats Am.3:10
9 Betel skall hemfalla åt f.et
5:5
26 låter f.ljunga ned
5:9
26 över fasta borgar kommer f.
5:9
27 orenhets skull .. i f.
Mika 2:10
28 ja, i gruvligt f.
2:10
6 vilkens rådslag voro f.
Nah. 1:11
26 skåda det f.och våld jag har Hab. 1:3
3:7
9 !{usans hyddor hemsökta a v f.
30 den väg s.leder till f.et
Matt. 7:13
Joh. 17:12
31 ingen av dem gick i f.et
30 ingen utom f.ets man
17 :12
30 dina penningar •• gå i f.et
Apg. 8:20
30 vredens kärl •• färdiga till f.Rom. 9:22
31 Bliv icke gm din mat till f.
14:15
32 åt Satan till köttets f.
1.Kor. 5:5
33 dåligt sällskap är f.
15:33
30 att de själva gå mot f.et
Fil. 1:28
30 deraa ände är f.
3 :19
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Jakobs brev
Domen skall utan barmhärtighet
drabba den som inte har visat barmhärtighet, 2:13. Domaren står för
dörren, 5:9.
Judas' brev
Påminnelse om Guds straffdomar
över synden, v.5-6. Sodom och Gomorra är varnande exempel, v.7. De
ogudaktiga är irrande stjärnor, åt
vilka det svarta mörkret är förvarat
till evig tid, v.13.
Johannes' Uppenbarelse
Den som är ljum, skall Kristus utspy ur sin mun, 3:16. Vem kan bestå
inför Lammets vrede, 6:15-17. Gud
skall fördärva dem som fördärva jorden, 11:18. Den som tillbeder vilddjuret och tager dess märke på sin
panna, skall få dricka av Guds vredesvin, 14:9-11. Gud skall döma den
stora skökan, som fördärvade jorden,
19:2. Vilddjuret och den falske profeten skall kastas i eldsjön, 19:20, och
likaså djävulen, 20:10. Domen skall
ske inför den stora, vita tronen, 20:
11-15. I den andra döden får alla
syndare sin del i den sjö, som brinnar
med eld och svavel, 21:8. Ogudaktiga
får stanna utanför den himmelska
staden, 22:15. Bibelns sista varning
för evigt fördärv, 22:18-19.
Ap&'eia och apollynai i N.T.
Apoleia är översatt med fördärv:
Matt.7:13; loh.17:12; Apg.8:20;Rom.
9:22; Fil.l:28; 3:19; 2.Tess.2:3; Hebr.
10:39; 2.Pet.2:1,3; 3:16; Upp.17:8,l1,
fördärvlig: 2.Pet.2:1, förgås: 2.Pet.3:
7, förspillas: Matt.26:8; Mark.14:4,
undergång: I.Tim.6:9.
Apollynai (med. ap6llysthai) är
översatt med förgöra (förgöras): Matt.
2:13; 10:28; 12:14; 21:41; 22:7; 26:
52; 27:20; Mark.1:24; 3:6; 9:22; 11:
18; 12:9; Luk.4:32; 6:9; 11:51; 13:
33; 17:27,29; 19:47; 20:16; loh.10:
10; lak.4:12; lud.v.5, förlora (vara
el. gå förlorad): Matt.l0:6; 15:24; 18:
14; Luk.15:4,6,24,32; 19:10; 21:18;
loh.6:39; 18:9; Apg.27:34; I.Kor.1:
18; 8:11; 15:18; 2.Kor.2:15; 4:3,9;
2.Tess.2:1O; 2.loh.v.8; lud.v.ll; Upp.
18:14, förgås: Matt.8:25; Mark.4:38;
Luk.8:24; 13:3,5; 15:17; loh.3:16; 6:
27; 10:28; 11:50; Apg.5:37; Rom.
2:12; Hebr.l:11; !'Pet.1:7; 2.Pet.3:
6,9, förgå: lak.1:11, mista: Matt.10:
39; 16:25; Mark.8:35; Luk.9:24,25;
17:33; loh.12:25, gå miste om: Matt.
10:42; Mark.9:41, fördärvas: Matt.
5:29,30; 9:17; Mark.2:22; Luk.5:37,
fördärv: loh.17:12 (gå i fördärvet);
Rom. 14: 15 (bliva till fördärv för),
bliva dödad: I.Kor.IO:9,10, tappa
bort: Luk.15:8,9, förfaras: loh.6:12,
göra om intet: I.Kor.l:19.
Evigt fördärv, ludas' brev.

1) Eviga bojor, v.6. 2) Straff i
evig eld, v.7. 3) Evigt svart mörker,
v.13.
F6RDJ.RV

På

26)

sOll, ,'tO

seder (citat från den grekiske dramatikern Menander, 342-290 f.Kr.);
lud.v.I0 däruti fördärva de sig. Se:
Fördärva 27, Förgås 31.
34) katastrophe, K a T a er T p o cp Ii
omkullvältande, omstörtande; förstöring, fördärv; av: katastrephö, välta omkull, omstörta (i Matt.21:12
övers. stöta omkull). Jfr 2.Pet.2:6,
övers. omstörtas. Av detta ord kommer vårt låneord 'katastrof'.

Fördä rva-Fördä rvaren
32
32
30
32
34
30
29
30
30
30
33
30
30

kommer plötsligt f.
1. Tess. 5:3
straffade med evigt f.
2. Tess. 1:9
Laglöshetens mska, f.ets man
2:3
sänka mskorna ned i f. 1. Tim. 6:9
till f.för dem s.höra
2. Tim. 2:14
draga sig undan •• till f.
Hebr.10:39
ingen giftig rot •• till f.
12:15
över sig själva plötsligt L 2. Pet. 2:1
deras f. sover icke
2:3
vrångt uttyda •• till f.
3 :16
bruka de till sitt f.
Jud. v.10
Vilddjuret •• går sedan i f.et Upp. 17:8
vilddjuret. • går i f.et
17:11

FöRDÄRVA

Se även: Fördärv, förgås, förgöra,
nedbryta, skada, tillintetgöra, ödelägga, ruin.
FöRDÄRVA

1) [säbatl, n ntd
pi. och·hif. -fördärva, förstöra; nif.
vara el. bliva fördärvad. Se: Fördärv
4, Fördärvare 1, Fördärvlig 1.
2) 'äbad, ., JX
irra ~kring, Tgå vilse; gå under, förgås; övers. bliva fördärvad; pi. och
hif. förgöra, fördärva. Jfr pi. i Hes.
6:3, övers. förstöra. Se: Förgås 5,
Förgöra 5. Jfr Avgrund 1.
3) klira~, n J ~
skära, hugga (av); här hif. avskära
(någons liv), utrota, fördärva. Jfr hif.
i Jos.7:9; I.Kon.11:l6, övers. utrota.
Se: Avhugga 4, Avskära 1, Förgås 3.
4) säbar, ., Jtd
bryta- sönd;r; bryta av; här tillsammans med matte Uil}.äm, ordagrant:
bryta sönder brödets stav; övers. fördärva livsuppehället. Se: Avbryta 2.
5) hä"pak, 1!J n
vända; ';än~ ~pp och ned, omstörta.
Jfr 2.Kon.21:13, övers. vända upp
och ned; Ps.105:25 vända; Jer.20:l6
omstörta; Ps.66:6 förvandla. Jfr
Flykt 4.
6) bäla', V ';> J
sluka, svälj;; här pi. i betydelsen: fördärva, förstöra. Se: Fördärv 5, Fördärvare 4.

7) kä'a~, J~ ~

känna smärta, ha ont; hif. tillfoga
smärta, plåga; i 2.Kon.3:l9 övers.
fördärva. Jfr kal i Ps.69:30, övers.
vara plågad; hif. i Hes.13:22 plåga.
8) 'äkal, ';> J K
äta, ita upp, förtära; ofta symboliskt:
förgöra, fördärva. Jfr 5.Mos.4:24,
övers. förtära; 7:16 utrota; PS.14:4
uppäta.
9) pärfL1,

r ,;3

grund bet. bryta igenom, klyva; tränga
sig på, pressa, angripa. Se: Bedja 6,
Fördärv 2.
10) ['älabl, n';> K
endast nif. va~;; (moraliskt) fördärvad; i Job 15:16 tillsammans med nif.
av [tä'abl, vara avskyvärd; uttrycket
är övers~ vara ond och fördärvad.
11) hawwä, n i n
olycka, fördärv; PS.9l:3 plur. hawwot tillsammans med däbär; ordagrant: fördärvets pest; öv~rs. pesten
som fördärvar. Se: Fördärv 10, Fördärvlig 2.
12) sädad, ., ltd
behandla- med "T våld, taga med våld;
förstöra, fördärva. Se: Fördärv 18,
Fördärvare 3.
13) rä'a', VV I
vara ond; v;r; skadlig el. fördärvlig;
hif. göra ont, handla illa (mot). Jfr
hif. i I.Mos.19:7, övers. göra illa;
1.Kon.14:9 göra ont; Jos.24:20 låta
gå illa. Se: Anslag 8, Farlig 1.
14) so'ä, nx i td
larm, dån; förintelse, undergång. Se:
Fördärv 12.
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15) klilä, n ~ ~
vara hel, fullständig el. avslutad; pi.
fullborda, avsluta; här i negativ mening: göra slut på, förinta, fördärva.
Jfr pi. i Hos.11 :6, övers. förstöra. Se:
Arbete 12, Avstå 4, Besluta 4, Fullborda l, Fullgöra l, Förgås 16, Förgöra 4.
16) häras, D J Q
kasta el. slå omkull, riva ned, störta.
Jfr Jes.14:17, övers. förstöra; Jer.
24:6 slå ned; Hes.26:4 riva ned.
17) bäbal, ';> J n
handla vrångt T el. förvänt, bete sig
fördärvligt; pi. förstöra, fördärva. Se:
Fördärv 27, Fördärvare 2.
18) sämem, OIJ td
vara el. bli öd~ ~1. enslig; bli stel (av
skräck el. häpnad); i Pred.7:17 hithp.
övers. fördärva sig själv. Jfr I!:al i
Hes.27:35, övers. häpna; hithp. i Ps.
143:4 vara stelnad; Dan.8:27 vara
häpen.
19) bätä, n n J
(plötslig) fö;störing; trol. aven rot
(bä!a!), som betyder: skära av.
20) 'änus, Wi ) X
som ej kan läka;' obotlig; här övers.
fördärvad. Se: Bot 5, Fördärv 23.
21) rädä,
I
tramp; ned, T fÖrtrampa; underkuva,
betvinga. Jfr I.Mos.l:28; Neh.9:28,
övers. råda. Somliga läser i Klag.I: 13
hif. av järad, gå ned; hif. föra ned.
Se: Anförare 5. (En annan möjlighet
är att betrakta rädä utifrån en rot,
som betyder: skräpa ut, se Dom.
14:9).
22) rä'ä, nv I
något ont, ~;dska; olycka; av: rä'a',
se 13. Se: Elände l, Fördärv 7.
23) kätat, n n J
slå sönd;r, k;o;sa (i småbitar); här pi.
Jfr pi. i 2.Kon.I8 :4, övers. krossa; 2.
Krön.34:7 bryta ned.

FÖRDÄRVA
1 jorden blev alltmer f.d 1. Mos. 6:11
6:12
1 Gud såg att jorden var f.d
1 jag vill f.dem tillika med jorden 6:13
1 till att f. allt kött
6:17
1 ingen flod skall .. f. jorden
9:11
1 flod s. f.r allt kött
9:15
l H. f.de Sodom och Gomorra
13 :10
l för de fems skull L staden
18:28
1 så skall jag icke Lden
18:28

l Jag skall då icke f.den
18:31
1 Jag skall då icke f.den
18:32
l Ty vi skola L detta ställe
19:13
19:13
l H. har utsänt oss till att L
l (Lot:) H. skall L staden
19:14
l när Gud f.de städerna
19:29
l blev landet f.t av
2. Mos. 8:24
2 Inser du icke att Egypten .. f.t
10:7
1 slår .. i ögat och f.r det
21:26
3 vilddjur .. L eder boskap 3.Mos.26:22
4 f-. edert livsuppehälle
26 :26
5.Mos. 4:31
1 (H.) skall icke .. Ldig
1 H., L icke ditt folk
9:26
10:10
1 H.ville icke f.dig
1 tänkte icke på att f.
Jos. 22:33
1 Lde landets gröda
Dom. 6:4
1 i landet för att f. det
b:5
1 f. min egen arvedel
Rut 4:6
1 jordråttorna s. f. edert
1. Sam. 0:5
1 f.staden för min skuIJ
23:10
5 undersöka staden och L 2.Sam.l0:3
1 att jag skulle vilja f.
20:20
1 över Jerus.för att f.det
24:16
7 åkerstycken skolen I L 2. Kon. 3:19
1 ville H. icke LJuda
8 :19
1 (H.) vilJe icke f.dem
13:23
1 dragit upp .. för att Ldet
18:25
1 mot detta land och f.det
18:25
1 de folk s. mina fäder f.de
19:12
5 för att f •• landet hava
l. Krön. 19:3
1 ängel mot Jerus.till att f.det
21:15
1 höll på att f. (Jerusalem)
21:15
8 bjuder gräshoppor att f. 2. Krön. 7:13
1 vill jag icke f. dem (Juda)
12:7
1 icke alldeles f.de (Rehabeam)
12:12
1 ville H.icke L Davids hus
21:7
24:7
9 Ataljas söner f.t Guds hus
25:16
1 Gud har beslutit att f.dig
1 att (Gud) icke Lr dig
35:21
6 att utan sak f. honom
Job 2:3
6 och nu f.r du mig
10:8
5 då f.de landet
12:15
10 mindre då den s. är ond och f.d 15:16
11 sitt bästa till att f. mig
30:13
10 allasammans äro de Lde
Ps. 14:3
12 ogudaktiga, s. vilja L mig
17:9
6 H.skall Ldem i sin vrede
21:10
6 Vi hava f.t honom
35:25
13 du f.de andra folk
44:3
10 allasammans äro de f.de
53:4
6 F.dem, H.
55:10
1 F. icke; en sång av David
57:1
1 F.icke; av David; en sång
58:1
1 F. icke; en sång av David
59:1
14 dessa s •• vilja f. det
63:10
13 allt har ju fienden f.t
74:3
1 F. icke; en psalm av Asaf
75:1
78:38
1 (Gud)vill icke f.
91:3
11 rädda dig ifrån pesten s. f.r
4 f.de allt deras livsuppehälJe
105:16
1 så att den icke skulle L
106:23
15 hava så när Lt mig på jorden 119:87
1 Gm sin mun Lr gudlöse
Ords. 11:9
1 Ss •• en Ld brunn
25:26
16 han Lr det
29:4
17 f.r dina händers verk
Pred. 5:5
2 och mutor f. hjärtat
7:8
18 icke vill du f.dig själv
7:17
9:18
2 s.felar kan L mycket gott
6 dårens läppar L honom själv
10:12
6 f.den väg du skulle gå
Jcs. 3:12
19 Jag skall i grund f.den
5:6
13:5
17 för att f. hela jorden
1 ty du f.de ditt land
14:20
24 sädesfält vid floden skola •• f.s 19:7
17 f. betryckta gm lögnaktiga ord
32:7
17 L en fattig s. har rätt
32:7
12 fyllt ditt mått att f.
33:1
1 till detta land för att f.det
36:10
1 Drag mot detta land och f.det
36:10
l de folk s. mina fäder f.de
37:12
1 ss. stode han redo till att f.
51:13
1 F.den icke, välsignelse är däri 65:8
1 jag skall icke f. alltsammans
65:8
16 att du skall förgöra och f. Jer. 1:10
12 f.de av vargen från hedmarken
5:6
2 varför landet blivit så f.t
9:12
25 så att dess grenar f.s
11 :16
1 Låt oss f.trädet med dess frukt 11:19
1 Herdar i mängd f. min vingård 12:] O
l se, gördeln var f.d
13:7
1 att jag avstår från aU f.
13 :14
15:3
1 skola äta upp och f. dem
1 och f.de dig (Jerusalem)
15:6
20 och f.t ting är hjärtat
17:9
2 f.och förskingra fåren
23:1
31:28
16 vakat över dem till att •• f.
1 kon. i Babel •• f. deUa.land
36:29
2 jag vill f. städerna
46:8
12 Ty H. skall f. filisteerna
47:4
2 dalen skall bliva f.d
48:8
1 skola de L så mycket dem
49:9
12 f.en Österlandets söner
49:28
1 mot Babel till att f. det
51:11
51 :20
1 med dig Lde jag riken
1 (Babel) s .• f.de hela jorden
51:25
3 att du vill f. (Babel)
51:62

Hebreiskans term är masbir (hif. particip av roten säl}.a!), fördärvare, ödeläggare, 2.Mos.12:23, medan grekiskan har tvenne uttryck, ho 010threuän (el. olethreuön), Hebr.ll:28,
den som ödelägger el. fördärvar (particip av verbet olothreuein, fördärva,
förgöra, ödelägga) samt olothreutes,
fördärvare, I.Kor.l0:1O.
På de ställen i Skriften, där Fördärvaren uppträder, framställs han
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n.,

24) nä~ap, 1:) "} ~

driva isär, skingra, fördriva; föra
bort; här nif. hastigt skingras (som
agnar för vinden). Se: Driva 9.
25) rä'a', VV I
aram. låne~J = hebr. rä~a~; bryta;
här intransitivt: bli (av)bruten; övers.
fördärvas. Jfr rä~a~, i Jes.42:3 I!:al
part. pass. övers. bruten; i PS.74: 14
pi. bräcka.
26) [semad] , ., ~ 0/
aram. hebr. [särnadl, se Fördärv l;
endast i Dan.7:26, -hof. inf., ordagrant: för att fördärva.
27) phtheirä, 4> e E ;: P w
fördärva, förstöra. Se: Fördärv 33,
Förgås 31.
28) kataphtheirä, K CI. T CI. 4> e e: ;: p w
fördärva, förstöra; förstärkt form av
phtheirö, se 27.
29) apa/lymi, 'TT 6 A A U)l l
tillintetgöra, fördärva, förstöra; förlora, mista; här med. fördärvas; gå
förlorad. Se: Döda 17, Fördärv 31,
Förgås 26, Förgöra 24.
30) poneras, 'TT o \I np 6 <;
dålig; fördärvad, oduglig. Se: Dålig 4.
31) diaphtheirä, /) t CI. 4> e E 1" p w
fördärva, förstöra; förstärkt form av
phtheirö, se 27. Se: Förgås 27.

=

a.

21 eld i mina ben och f.de
Klag. 1 :13
2:2
6 f.de H.alla Jakobs boningar
6 H.kom ss. fiende och Lde I.
2:5
2:5
6 han f.de alla dess palats
6 (H.) spände mätsnöret till att f.
2:8
6 Vi hava f.t (Sion)
2:16
1 sänder dessa till att L
Hes. 5:16
4 jag vill f.livsuppehället
4:16
4 f. dess Iivs'uppehälle
14:13
20:17
1 Men jag •• f.de dem icke
1 s.äro mästare i att f.
21:31
1 att jag icke må f.det
22:30
1 hämtas dit till att f.landet
30:11
1 när jag kom för att L staden
43:3
26 f.s och förgöras i grund
Dan. 7:26
8 :24
1 han skall L många
8:25
l oförtänkt skall han L många
1 icke vidare f.Efraim
Hos. 11:9
1 och så f.t deras vinträd
Nah. 2:2
Hab. 1 :13
6 när den ogudaktige f.r
2 ja, jag skall L dig
Sef. 2:5
2:13
2 (H.) skall •• f. Assur
22 hjälpte de till att f.
Sak. 1:15
23 dessa skola L landet
11:6
1 I haven f.t förbundet
Mal. 2:8
3:11
1 att de icke mer L eder frukt
29 en av dina lemmar f.s
Matt. 5:29
29 bättre en av dina lemmar f.s
5:30
30 Men om ditt öga är f.t
6:23
29 jämte det att läglarna Ldes
9:17
29 vinet och läglarna f.des
Mark. 2:22
29 jämte det att läglarna Ldes Luk. 5:37
30 men när (ögat) är f.t
Il :34
31 där mal icke f.r
12:33
27 Om nu ngn Lr Guds tempel.
27 så skall Gud f. hm
1. Kor. 3 :17
27 också edra sinnen Ls
2.Kor.ll:3
27 gamla mskan, s. f.r sig
Ef. 4:22
31 mskor s. äro Lde
1. Tim. 6:5
28 s. äro f.de i sitt siIUle
2. Tim. 3:8
31 du skall f.dem s.f.jorden Upp. 11:18
27 skökan, s. f.de jorden
19:2

FöRDÄRVAR E
..fördärvare

folkfördärvare Jer.4:7
FÖRDÄRVARE

l) [säbatl, n n td
hif. fö;därv;, T förstöra; här part.
mashit, en som fördärvar el. förstör.
Se: FÖrdärv 4, Fördärva l, Fördärvlig 1.
2) bä~al, ';>

2O

handla vrångt el. förvänt; pi. förstöra,
fördärva; här part. mel}.abbel, en som
förstör el. fördärvar. Se: Fördärv 27,
Fördärva 17.
3) sädad, '" td
beha~dl~ m~d våld, taga med våld;

förstöra, fördärva; här part. sOQeQ,
en som går våldsamt fram, härjar el.
förstör; jfr J es.6:26, övers. förhärjare.
Se: Fördärv 18, Fördärva 12.
4) bäla', V';> J
sluka, svälja; i överförd betydelse:
fördärva, förstöra; här pi. part. plur.
meballe'im, de som uppslukar el. fördärvar. Se: Fördärv 5, Fördärva 6.
5) betijti'al, ';>

E~ ';>

~

värdelöshet, oduglighet; ondska, fördärv. Se: Fördärv 6, Fördärvlig 5.
FÖRDÄRVAR E
2. Sam. 24:16
1 (H.) sade till folkets f.
2 Fången rävarna •• vingård. f. HV. 2:15
3 för Moab beskärm mot f.n Jes. 16:4
3 Ve dig, du f.
33:1
4 dina f. skola vara långt borta
49:19
1 jag är ock den s. skapar f.n
54:16
Jer. 22:7
1 jag skall inviga f.
51:1
1 jag skall uppväcka •• f.s ande
5 ej mer skall f.n draga fram Nah. 1:15

FöRDÄRVAREN

Fördärvaren-Fördömelse
såsom ett personligt, övernaturligt
väsen med uppdrag att utföra gudomlig straffdom. Han är sålunda Herrens redskap för den sista plågan
över Egyptens land och folk, varvid
allt förstfött bland människor och
djur dödas, 2.Mos.12:23. I tron på
Herrens löfte att skona Israel, när
denna straffdom utföres, förordnar
Mose om påskalammet och bestrykningen av dess blod på de båda dörrposterna och på övre dörrträet. När
Herren ser detta, tillstädjer han icke
Fördärvaren att hemsöka huset och
familjen, 2.Mos.12:23; Hebr.11:28.
När Israel senare under ökenvandringen, trots att det har bevittnat
Herrens stränga dom över de upproriska släkterna Kora, Datan och
Abiram, knorrar mot hans utvalda,
Mose och Aron, 4.Mos.16-17; jfr
16:41 f.; 17:10-13, drabbas det i sin
tur av Fördärvarens svärd, l.Kor.
10:10.
Meningarna rörande detta hemlighetsfulla väsen är avsevärt delade.
I judisk mystik och i rabbinismen
omtalas en Fördärvare, en »dödens
änge\. vid namn Sammael, »Guds
gift>, vilken säges ursprungligen ha
varit en ärkeängel och haft tillträde
till Guds tron men avfallit. Han skall
ha förmått ormen att fresta Eva i
lustgården.
Med stöd av bibelställen som 1.
Kor.5:S; 1.Tim.l:20; jfr Upp.9: 11 ,
har några identifierat Fördärvaren
med Satan själv. Andra ser i Fördärvaren en Satans ängel, jfr 2.Kor.
12:7, en av »olycksänglarna» i Ps.
78:49. Härtill kan genmälas, att det
sistnämnda uttrycket ingalunda avser
änglarnas personliga karaktär utan
blott deras tillfälliga uppdrag: att utföra Guds olycksbringande straffdom.
Fördärvaren är enligt andra utläggare Herren själv; i 2.Mos.12:23
säges Fördärvaren hemsöka egyptierna, medan i v.27 Herren säges
handla. Men detta senare kan givetvis tillskrivas Herren, även om han
begagnar andra som redskap. Fördärvaren uppträder dessutom i de
bibliska texterna klart åtskild från
Herren. - Ej heller får Fördärvaren
förväxlas med Herrens ängel, se d.o.
Skriften ger klart vid handen, att
Herren vid upprepade tillfällen använt sig icke blott av mänskliga redskap, enskilda personer eller nationer,
i sin världsstyrelse, 1.Sam.lS:3 f.; Jes.
16:4; 33:1; 49:19; Jer.22:7,8 etc.,
utan även av sina änglar. Keruber
bevakar vägen till livets träd, 1. Mos.
3:24. Sodoms och Gomorras ödeläggelse utföres genom änglar, 19:1,13.
Efter Davids försyndelse (folkräkningen) hemsöker en Herrens ängel
Israel, 2.Sam.24:16; 1.Krön.2l:1S f.
Assyriernas här drabbas aven Herrens ängels svärd och tillfogas svåra
förluster, 2.Kon.19:3S; Jes.37:36; 2.
Krön.32:21. Den övermodige Herodes slås aven Herrens ängel, Apg.
12:23. Den mest naturliga förklaringen är, att Fördärvaren i Skriften
är en ängel, sänd att utföra Herrens
straffdomar.

FöRDÄRVLIG

1) [Såba!),

n!J W

pi. och hif. fördärva, förstöra; här
övers. taga sig till el. göra vad fördärvligt är; i Jer.6:28 hif. part. plur.
övers. fördärvliga människor. Se:
Fördärv 4, Fördärva 1, Fördärvare 1.
2) hawwä,

ni n

olycka, fördä;v; här plur. häwwot; i
Job 6:30 övers. vad fördärvligt är; i
Ords.17:4 leson hawwot, fördärvets
tunga; övers. fördärvligä tungor. Se:
Fördärv 10, Fördärva 11.
3) 'liwän, l l K

fåfänglighet:·· tomhet; möda, besvär;
brott, synd, ondska; lögn, bedrägeri;
på några ställen övers. vad fördärvligt är. Se: Avgud 6, Fåfänglig 6,
Fördärv 9.
4) bliia', II ~ 2
uppslukande,· det som man slukar;
fördärv, förstöring; av: bala', se Fördärva 6. I Ps.52:6 står dibre-bäla',
fördärvets ord; övers. fördäi"vligt tal.
Ordet förekommer f.ö. endast i Jer.
Sl:44, där det har översatts: vad han
har slukat.
S) belij6'al, ? 11 ~ 7"l
värdelöshet, oduglighet; ondska, fördärv; i Ps.lOl:3 de2ar-~lija'al, fördärvets sak (el. ord); övers. det som
fördärvligt är; i Ords.6:l2 'å.4äm
~lija'al, fördärvets människa; 16:27
'is belija'al, fördärvets man. Se: Fördärv 6, Fördärvare S.
6) loimOs,

Ao l

]J

6 r,;

pest; pesthärd, en som sprider pest.
7) apaleia, &T! WA e: HL
tillintetgörelse, fördärv; 2.Pet.2: 1 ordagrant: fördärvets partier (heresier).
Se: Fördärv 30, Förgås 24.
FÖRDÄRVLIG
2. Mos.32:7
l tagit sig till vad f.t är
l tagen eder till vad f.t är 5. Mos. 4:16
4.25
l I tagen eder till vad f.t är
l har tagit sig till vad f.t är
9.12
l skolen taga eder till vad f.t är
31.29
l togo sig till vad f.t var
Dom. 2.19
l (Ussia) gjorde vad f.t var 2. Krön. 26.16
l folket gjorde ännu vad f.t var
27:2
Job 6.30
2 ej förstå vad f.t är
3 du ej vänder dig till vad f.t är
36.21
Ps. 38.13
2 söka min ofärd tala vad f.t
4 du älskar allt f.t tal
52:6
5 mitt öga ej till det s. f.t är
101:3
5 En f. mska •• med vrånghet Ords. 6:12
3 hjärta s. hopsmider f.a anslag
6.18
5 F.är den mska s.gräver gropar 16.27
2 falskheten lyssnar till f.a tungor 17.4
l göra vad ont och f.t är
Jes. 11.9
3 talar vad f.t är
58.9
3 deras verk äro f.a verk
59.6
59:7
3 deras tankar äro f.a tankar
65.25
l göra vad ont och f.t är
Jer. 6:28
l allasammans äro de f.a
3 män s.tänka ut vad f.t är
Hes. 11:2
3 Ve dessa s. tänka ut vad f.t Mika 2.1
l ävlades göra vad f.t var
Sef. 3.7
6 att (Paulus) är en f. man
Apg. 24.5
2. Pet. 2.1
7 införa- f.a parti meningar

Mos.22:3 draga sig undan; nif. i Job
28:21 vara förborgad. Jfr 'oläm,
evighet (se Evig 1).
3) [käbadJ, 1 O~
pi. gömma, dölja, fördölja (t.ex. genom att förtiga); nif. vara gömd el.
fördold. Jfr pi. i l.Sam.3:l8, övers.
dölja; Ps.40: 11 förtiga; nif. i Ps.139:
IS vara förborgad; hif. i Job 20:12
gömma; Ps.27:S beskärma. Se: Förgås 8.
4) setär, i 11 Q
täckelse, hÖlje; skydd, gömställe; något som är betäckt; hemlighet; av:
[sätar], se 1. Jfr Jes.16:4, övers. beskärm; S.Mos.13:6 hemlighet.
S) käsä,

n 9~

betäcka, skyla; här pi. övers. fördölja;
hithp. fördölja sig. Jfr ~I i Ords.
12:16,23, övers. dölja; pi. i 2.Mos.
10:S övertäcka; l.Mos.37:26 dölja;
hithp. i 2.Kon.19:l hölja sig.
6) ~ar, i ~ ~

skydda; bevara; hålla; här hålla hemlig, fördölja; i Jes.48:6 part. pass. fem.
plur. nqurot, övers. fördolda ting.
Jfr Jes.l:8 pärt. pass. övers. inspärrad; 6S:4 part. pass. mask. plur. övers.
undangömda nästen. Se: Akta 9, Avhålla S, Bevara 3.
7) l'ipan,

l~

~

kryptos,

KP UT! T

6 r,;

gömd, förborgad, fördold; av: krYptö,
se 9.
9) kryp/ö, K P ii T! T W
gömma, dölja, fördölja; pass. vara
el. bliva gömd el. fördold; i Luk.18:
34; Upp.2:17 perf. part. pass. fördold.
10) apokryp/ö, (h o K P ii T! T W
undangömma; fördölja; förstärkt form
av kryptö, se 9; på samtliga ställen
perf. part. pass. fördold. Jfr Luk.10:
21, övers. dölja.
11) ap6kryphos, (h 6 K P U 4l o r,;
undangömd, fördold; av: apokryptö,
se 10. Jfr övers. undangömd, Mark.
4:22; Luk.8: 17.
12) aphan~s, &4l ex \I Ii r,;
osynlig, icke uppenbar, fördold; av:
neg. a- och phamö, göra synlig, uppenbara.
13) lan/htinö, A ex \I e il \I W
vara fördold el. obemärkt (för). Jfr
Luk.8:47, övers. vara obemärkt; Apg.
26:26 vara obekant.

Den sydligaste av Oljebergets toppar,
730 m.ö.h. Söder därom hade Salomo
byggt offerhöjder åt Astarte, Kemos
och Milkom. 2.Kon.23:13.

hif. betäcka,- ~kyla; gömma, dölja,
fördölja; nif. bli gömd el. fördold.
Jfr hif. i 2.Kon.U :2, övers. hålla
dold; Ps.lO:11; Jes.S9:2 dölja; Ps.
17:8 beskärma; nif. i Jer.16:17; 36:
19 gömma sig.
2) 'älam, D? II
hif. gömma~ dölja, fördölja, hemlighålla; i Ps.lO:l gömma el. fördölja
sig; hithp. (Ps.5S:2) gömma el. fördölja sig (= se el. veta något men
inte bry sig om det utan »blunda»
för det). Jfr hif. i Jes.l:lS, övers.
gömma; Job 42:3 giva namn av mörker; hithp. i Job 6:16 gömma sig; S.

FÖRDÖLJA
5. Mos. 29.29
l Vad s. ännu är fördolt
31.17
l f.mitt ansikte fOr dem
l jag skall f. mitt ansikte
31:18
l Jag vill f. mitt ansikte fOr dem 32.20
2 H. hade fördolt detta
2. Kon. 4.27
l Ack att du ville f. mig
Job 14.13
27:11
3 Allsmäktige tänker •• icke f.
28.21
l för him. fiiglar är hon fördold
34.22
l ogärningsmän kunna f. sig
2 f .er dig i nödens tider
Ps. 10.1
l Huru länge skall du f.ditt ansiktel3:2
l (H.) fördolde icke sitt ansikte
22.2S
l fördölj icke ditt ansikte
27.9
30:8
l du fördolde ditt ansikte
l min suckan är dig icke fOrdold 38.10
5 Din rättfärdighet f.er jag icke 40.11
2 fördölj dig icke för åkal1an
55:2
l Fördölj mig för de ondas råd
64:3
l Fördölj icke ditt ansikte
69:18
l Huru länge skal1 du f.dig
89.47
l Du f.er ditt ansikte
104.29
l fOrdölj icke dina bud för mig 119:19
4 när jag bereddes i det fOrdolda 139.1S
l Guds ära att f. en sak
Ords. 25.2
5 Hatet brukar list att f. sig med 26.26
27:5
l än kär lek s. hålles fördold
S-Den s. f.er sina överträdelser 28.13
l Min väg är fOrdold för H. Jes. 40.27
4 icke talat i det fördolda
45:19
6 höra om nya ting, fördolda ting 48:6
4 har jag icke talat i det fördolda 48.16
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FÖRDÄRVAREN
icke tillstädja F. att komma 2. Mos. 12:23
(H.) sade till ängeln, F.
l. Krön. 21:15
loKor. 10:10
blevo dödade av F.
F ., s. förgjorde allt förstfCStt Hebr. 11 :28
FöRDÄRVETS 8ERG

FöRDöUA

Se även: Dölja, gömma, undangömma, förborga.
FilRD6UA

1) [sätar], i

nD

FöRDöMA

Se även: Anklaga, döma, förbanna,
förkasta, klandra, åklaga, fiende,
barmhärtighet, nåd.
FilRDilMA

gömma, dölja; här nif. vara fördold.
Jfr 1!;al i Ps.1l9:1l; Ords.2:l, övers.
gömma; hif. i 2.Mos.2:3 dölja. Se:
Akta 8.
8)

7 missgärning är Icke fOrdold Jer.16.l7
l f. mitt ansikte fOr dem
Hes. 39:23
l fördolde mitt ansikte för dem
39:24
l icke mer f. mitt ansikte
39.29
3 Israel är icke fördold
Hos. 5:3
l Ånger må vara fOrdold
13.14
8 allmosa gives i det fOrdolda Matt. 6.4
8 din Fllder, s. ser i det fördolda
6.4
8 bed till din Fader i det fördolda 6:6
8 din Fader s.ser i det fördolda
6.6
8 din Fader s. är i det fördolda
6 :18
8 din Fader s. ser I det fOrdolda
6.18
8 intet är fördolt
10.26
8 intet är fördolt. utom
Mark. 4.22
8 Intet fOrdolt s. icke skall Luk. 8.17
8 intet är fördolt s. icke skall
12.2
9 var dem så fördolt
18:34
9 nu är det fördolt fOr dina ögon 19:42
8 dömer •• s. är fördolt
Rom. 2.16
10 Guds visdom, den fördolda 1.Kor. 2.7
4.5
8 i ljuset vad s. är fOrdolt
8 Vad s. vore fördolt i hs hj ärta l4 :25
10 rådslut •• fördolt i Gud
Ef. 3:9
10 släkten igenom varit fördold Kol. 1:26
11 i hm finnas •• alla skatter fördolda2:3
9 edert liv är fördolt med K.
3:3
9 ändå icke bliva fördolda 1. Tim. 5.25
12 intet skapat är fOrdolt
Hebr. 4.13
8 fastmer hjärtats fördolda l. Pet. 3.4
13 ett vare icke fOrdolt
2. Pet. 3:8
9 giva av det fOrdolda mannat Upp. 2.17

_

l) räJa', lltq-;
vara orättfärdig el. ogudaktig; vara
anklagad el. skyldig; här hif. förklara
el. döma skyldig, fördöma. Se: Avfalla S, Domfålla 1, Döma 4.
2) Såpat, ~~ ~
döma, skipa rätt; i Ps.l09:3l döma
i negativ mening, därav övers. fördöma. Se: Dom 8, Domare 2, Döma
2.
3) katakrinö, K ex T ex K p (\I W
ego döma ned; uttala en fällande dom,
fördöma; av: prep. kata (här med
fientlig innebörd) och krinö, döma.
Se: Dom 17, Döma 21.
4) katadik6zö, K ex T ex IS l K il 1; w
fälla dom mot någon, uttala en fällande dom, fördöma; av: prep. kata
(se 3) och dikåzö, döma (av: dike,
rätt; rättvisa). Se: Döma 16.
S) kataginoskö, K ex T ex y l \lW o K w
märka, observera; i synnerhet: märka
något ofördelaktigt (hos någon), anmärka, klaga (mot någon), anklaga;
av: prep. kata (se 3) och gin6skö,
känna; märka. Jfr GaI.2:1l, pass.
övers. befinnas skyldig till en försyndelse (eg. vara anklagad).
FÖRDÖMA
l f.er du den s. är störste
Job 34.17
l Vem vågar då f.
34:29
l H •• f.er honom icke
Ps. 37:33
l f.oskyldigi blod
94.21
2 frälsa från dem s.f.hs själ
109:31
l den ränkfulle varder f.d
Ords. 12.2
3 icke tror •• skall bliva f.d Mark. 16.16
4 f.en icke,
Luk. 6:37
4 så skolen I icke bliva f.da
6:37
3 därmed •• f.er du dig själv Rom. 2.1
8:3
3 f.de synden i köttet
8:34
3 Vem är den s. vill f.
l. Kor. 11:32
3 icke skola bliva f.da
5 om vårt hjärta f.er oss
1.Joh. 3.20
5 om vårt hjärta icke f.er oss
3.21
FöRDöMELSE

Se även: Dom, anklagelse, förbannelse, förkastelse.
Fördömel..

En följd av

Adams fall, Rom.5:12,16,18. Obotfärdighet, Matt.1l:20,23. Otro, Mark.
16:16; Joh.3:l8. Onda ord, Matt.
12:37. Ränkfullhet, Ords.12:2. Förnekelse, Jud.v.4.
De ogudaktigas fördömelse är ett
exempel, 2.Pet.2:6; Jud.v.7. - Lagen
är fördömelsens ämbete, 2.Kor.3:9.
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Fördömelse-Förekomma
Den troende
Går fri från fördömelse, Joh.3:18;
5:24; Rom.8:1,34.

Särskilt Paulus' brev och Hebreerbrevet talar ofta om en rad företeelser från gamla förbundet som a vbilder a v eller förebilder till den högre,
motsvarande verklighet, som kommer
med Kristus. Israels historia tillsammans med Herren (genom befrielsen
från Egypten, dopet till Mose i molnskyn och i havet, mannat från himmelen, vattnet ur klippan, avfallet
till avgudadyrkan trots erfarenhet av
Herrens mäktiga frälsning, Herrens
dom osv.) är förebildlig till det nytestamentliga Israel. »Men detta vederfors dem för att tjäna till en varnagel (adv. typik6s = förebildligt),
och det blev upptecknat till lärdom
för oss, som hava tidernas ände inpå
oss., 1.Kor.l0:11; jfr v.6. Som släkthuvud är Adam en förebild (typos)
till Kristus, som är den siste Adam,
släktets nya huvud, Rom.5:l4. Särskilt i Hebreerbrevet finner vi tanken, att hela den gamla förbundsordningen med dess kult är avbild och
skuggbild av ett himmelskt - eskatologiskt förbund. Mose förfärdigade
tabernaklet efter en dylik himmelsk
mönsterbild (typos), Hebr.8:5. Översteprästerna »~jäna i den helgedom,
som är en avbild (hypodeigma) och
en skugga av den himmelska., 8:5,
jfr 9:23.
Utan att själva begreppen används,
framställs sålunda översteprästernas
tjänst på den stora försoningsdagen
(3.Mos.16: 1 ff.) som en förebild till
Kristi verk på långfredagen, Hebr.
9: 11 ff. (Här brukas ordet parabole,

liknelse, 9:9.) Påskalammet (2.Mos.
12:3 ff.) har fått sin uppfyllelse i
Kristus, det nya förbundets påskalamm, 1.Kor.5:7, jfr Joh.I:29. Kopparormen (4.Mos.2l:8-9) var en bild
på Kristi frälsande upphöjelse, J oh.
3:14 ff. Nådastolen (2.Mos.25:17) var
en bild på Kristus, det nya förbundets
nådastol (försoningsmedel), Rom.3:
25. Mannat, som Gud mättade sitt folk
med i öknen, (2.Mos.16:4), var en bild
på Kristus som det sanna brödet, som
kommer ned från himmelen, Joh.6:
3 ff. Frälsningen i Noas ark, LMos.
6:14; 7:15 ff., är förebild till frälsningen i Kristus, jfr 1.Pet.3:21. Syndaflodens och Röda havets vattenmassor har en motbild (antitypos) i
dopets vatten, 1.Kor.lO:2, jfr 1.Pet.
3:21.
Hela bruket a vordet • förebild»
är djupt förankrat i frälsningshistoriens skeende, bestämt av löfte och
uppfyllelse. Den eskatologiska verklighet, som Gud i ändens tid vill
framskapa, avbildas på ett skugglikt,
föregipande sätt i det gammaltestamentliga förbundet med Israel. Detta
är .en sinnebild (eg. liknelse, grek.
parabole), som avser den nuvarande
tiden., Hebr.9:9, jfr KoI.2:l7: »vilket är en skugga av det kommande,
men kroppen är Kristi. (grt.), dvs.
den kropp som kastar skuggan, själva
verkligheten, \lör Kristus till (sv. kyrkobibeln: .verkligheten själv finnes
hos Kristus.).
I apokalyptiken förhåller det sig
så, att hela den eskatologiska verkligheten (det messianska riket med
alla dess frälsningsförmåner, dess
fullkomliga tempel osv.) tänkes bevarad från evighet, dold i det himmelska hos Gud, för att i den yttersta tiden bli uppenbarad. Riket är
tillrett från evighet, Matt.25:34. Rikets inbyggare är utvalda från evighet, Upp.13:8; 17:8; Ef.l:4; Rom.
8:29-30. Lammet är känt och slaktat
från evighet, 1.Pet.l:20; Upp.13:8.
Uppståndelsekropparna har gjorts
färdiga i det himmelska, 2.Kor.5:l ff.
Arvet är förvarat i himmelen för att
utbetalas i den yttersta tiden, 1.Pet.
1:4 ff. Alla dessa föreställningar skall
förstås så, att det som Gud i sitt råd
har beslutat, för apokalyptiken i kraft
av detta gudomliga beslut redan är
en verklighet. Det är radikala, massiva uttryck för trons visshet om att
Gud vill infria de eskatologiska löften, som är knutna till Messias.
Uttrycken för .förebild. används
ej endast i detta frälsningshistoriska
sammanhang utan även i religiöstetiskt sammanhang om den mönsterbild, som kallar till efterlikning och
efterföljelse. Timoteus uppmanas att
vara ett föredöme (typos) för de troende i all sin vandel, l.Tim.4: 12.
Titus förmanas att vara ett föredöme
(typos) i goda gärningar, Tit.2:7. Paulus uppmanar de troende att ha honom till förebild, Fi1.3:l7, jfr 2.Tess.
3:9. Jfr även l.Kor.4:l6; 11:1; 1.
Tess.l:6; 2.Tess.3:7; FiI.4:9; GaI.4:l2.
Församlingens herdar skall vara föredömen för hjorden, l.Pet.5:3.
Kristi hela liv är för de troende
en förebild (hypogrammos) till efterföljelse, l.Pet.2:21. Icke minst är
hans tjänande, självförnedrande livsgärning (avbildad i .fotatvagningen»)
mönster och modell för kristen livsstil, Joh.13:l5: »Jag har ju givit eder
ett föredöme (hyp6deigma), för att I
skolen göra, såsom jag har gjort mot
eder».
Profeterna är föredömen i att uthärda lidande, Jak.5:10. Här kan alla
troshjältarna i G.T., Hebr.ll, tala
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FöRDöMEUE

I) katakrima, K el. T

Ii K P l )J el.

fällande dom, fördömelsedom; av:
katakrlnö, se Fördöma 3. Jfr 2.
2) katakrisis, K el. T Ii K P l a l <;
fördömande, fördömelse; av: katakrinö, se Fördöma 3. Medan katakrima
(se 1) främst avser fördömelsen som
ett fullbordat faktum, betecknar katåkrisis fördömelsen som en pågående
verksamhet. Se: Döma 28.
FÖRDÖMELSE
1 Så finnes nu ingen f.
2 om f.ns ämbete var

Rom. 8:1
2. Kor. 3:9

FÖRDÖMELSEDOM
1 och ledde till en f.
Rom.
1 det s.kom •• ledde till en f.

5:16
5:18

FöRE'

kommo nu skänkerna f.
1.Mos.32:21
Gud har sänt mig hit f. eder
45:5
Gud sände mig hit f. eder
45:7
Gå f. mig på offer höjden
1. Sam. 9:19
tjänaren •• skall gå f. oss
9:22
f.mig är ingen Gud danad
Jes. 43:10
de s.hava varit f.mig
Jer. 28:8
f. eder gå till Galileen
Matt. 26:32
jag skall f. eder gå till Galileen
28:7
f. eder gå till Galileen Mark. 14:28;16:7
s. kommer efter. är f. mig
Joh. 1 :15
han är till f. allting
Kol. 1 :17
1; Tess. 4:15
ingalunda komma f.
att komma hit f. vintern
2. Tim. 4:21

FöREBILD

Se även: Exempel, liknelse, mönsterbild, rättesnöre, efterfölja.
Förebild. föredöme

»Förebild» och »föredöme» motsvaras i N.T.s grundtext av bl.a. följande
grekiska ord: l) typas, ego slag, märke el. ärr (efter slag); därnäst: avbild,
skulptur, form, gestalt; slutligen: modell, förebild, mönster, föredöme. 2)
hy podeigma, ego förevisning, tillkännagivande; därav: mönster, förebild,
föredöme, avbild. 3) hypogrammos,
ego föreskrift; därav: förebild, exem-

pel

med sitt förebildliga trosexempel. För
övrigt nämnes i 2.Pet.2:6 och Hebr.
4:11 exempel på otro, som ej bör
efterföljas. (Sodom och Gomorra
samt ökengenerationens Israel är således förebilder i negativ betydelse.)
Avsnitt, som framhäver det förebildliga i Kristi liv och gärning, är
framförallt Fi1.2:5 ff.: Kristi ödmjukhet och tjänareskepnad; Ef.5:2,25:
hans kärlek i försoningsdöden; Kol.
3:13: hans förlåtande sinnelag. Hans
omsorg om församlingen, Ef.5:28 ff.
är normativ för männens omsorg om
sina hustrur. Se även: Efterföljelse.
.lob som Kristi förebild
1) Hans första härlighet, Job 1:3;
FiI.2:6. 2) Hans förnedring, Job 16:
15; FiI.2:7-8. 3) Hans sista härlighet,
Job 42:10-13; FiI.2:9-l1.
Kristus vår förebild, 1.Pet.2:21
1) I kärlek. 2) I ödmjukhet. 3) I
trohet. 4) I bön. 5) I lidande. 6) I
medlidande. 7) I seger.
FöREBILD

1) mapet, M i tJ
under; ~ck~~; här liksom på många
andra ställen tillsammans med 'ot,
vilket är övers. tecken. Jfr mope!-i
2.Mos.7:9; 5.Mos.13:l; övers. under;
I.Kon.13:3; Hes.24:24, övers. tecken.
2) typas, T (j 7T O <;
grundbet. märke (efter slag; jfr J oh.
20:25, övers. hål); ingraverad el. sigillerad bild; sedan allmänt: bild;
förebild; av: typtö, slå. Se: Föredöme 3.
3) Ga1.4:24 ordagrant: vilket (dvs.
förbundet) är Hagar.
4) hypatypösis, 07T o T (j 7T WO 1<;
avbildning; bild, förebild, exempel;
av: hypotyp6ö, avbilda; jfr 2. Jfr 1.
Tim.l: 16, övers. förstlingsbild.
5) hypogrammos, 07T o y p eI.)J )J 6 <;
ego något som skrives under el. före;
mönsterskrift; sedan allmänt: mönster,
exempel, förebild; av: hypographö,
skriva under; skriva före (om den
som i undervisning ger eleven något
att skriva av och lära sig). Jfr Föredöme 1.
6) antitypas, &vT1Tu7To<;
ego motbildlig; neutr. antitypon, motbild, avbildning, efterbildning; av:
prep. anti, mot, i stället för, och
typos, se 2. Jfr Hebr.9:24, övers.
efterbildning.
FÖREBILD
1 vi äro tecken och f.er i I.
Jes. 8:18
20:3
1 tecken och f. angående Egypten
2 Adam •• f. till den s. skulle Rom. 5:14
Gal. 4:24
3 detta har sin f. i Agar
4 Ss. f •• de ord du har hört 2. Tim. 1:13
1. Pet. 2:21
5 K. efterlämnade en f.
6 Efter denna f. bliven I frälsta
3:21
FöREBRA

folket begynte därefter f.
2. Sam. 19:9
f.dde jag ädlingarna
Neh. 5:7
f.dde jag föreståndarna detta
13:11
Då f.dde jag Juda ädlingar detta
13 :17
Då f.dde jag dem detta
13 :25
mitt hjärta f.r mig ej för ngn Job 27:6
bör man icke så mycket f. hm Hos. 4:4
eller f.ditt folk
4:4
han f.dde dem deras otro
Mark. 16:14
Vad har han då att f.oss
Rom. 9:19
om ngn har ngt att f.en annan Kol. 3:13
nu f.r Gud dem (I.)
Hebr. 8:8
FÖREBRÅELSE'
f.r angående en vattenbrunn 1. Mos. 21:25
En f. verkar mer på den
Ords. 17:10
Bättre är att höra f.r av
Fred. 7:6

FöREBÅDA

att (Semaja)f.de mig sådant
när han f.de de lidanden

Neh. 6:12
1. Pet. 1:11

FöREDRAGA

rätter s. Mose föredrog
5. Mos. 4:45
Mose föredrog följande sång
31:30
föredrog denna sång inför folket
32:44
när Mose hade Ut alltsammans
32:45

FÖREDöME

Se: FJrebild.
FöREDöME

1). hypodeigma, ~ 7T 6 oe: l Y)J el.
något som man förevisar; förebild,
exempel; bild, avbild; av: hypodelknymi, se 2. Jfr Förebild 5. Se: Avbild 5, Exempel 3.
2) hypadeiknymi, 67T o e: l K V U)J l
ego visa under (genom); förevisa,
undervisa (med exempel och förebilder). Jfr Matt.3:7; Luk.3:7, övers.
ingiva; 6:47; Apg.9:l6 visa; Luk.12:5
lära.
3) typas, TU7TO<;
bild; förebild; exempel, föredöme.
Jfr Rom.6:17; Hebr.8:5, övers. mönsterbild. Se: Förebild 2.
4) 3.Joh.v.ll ordagrant: härma (efterlikna; mimeomai, se Efterfölja 9) icke
det onda utan det goda.

o

FÖREDÖME
1 Jag har givit eter ett f.
Joh. 13 :15
2 I allt har jag •• f. visat eder Apg. 20:35
3 eftersom I haven oss till f.
Fil. 3:17
3 bleven I själva ett f.
1. Tess. 1:7
3 låta eder i oss få ett f.
2. Tess. 3:9
3 f.i tal och i vandel
1. Tim. 4:12
3 Bliv dem i allo ett f.
Tit. 2:7
1. Pet. 5:3
3 bliven f.n för hjorden
4 följ icke onda f.n utan goda 3. Joh. v.11
Jak. 5:10
1 profeterna •• till edert f.
FöREGIVA

föregåvo sig vara sändebud
Jos.
män s. föregåvo att de hört
Apg,
ss. några f. att vi lära
Rom.
vedersakaren f.er sig vara 2. Tess.
(kunskapen) vilken några f. 1. Tim.

9:4
6:11
3:8
2:4
6:21

FÖREGlVANDE
under f. att I tänken
Apg. 23 :15
under f. att det tänker skaffa sig
23 :20
under f. att de tänkte föra ut
27:3 O
FöREGÅENDE

Så upphäves nu en f.stadga

Hebr. 7:18

FöREHAVA

förehar besvärjelsekonster 5. Mos. 18:11
Jos. 2:14
I icke fOrråden vårt f.nde
om du förråder vårt f.nde
2:20
vårt f.nde är av vanligt slag l.Sam. 21:5
ville utforska vad du förehar 2.Sam. 3:25
Hosea förehade stämpI.
2. Kon. 17:4
f.en ngt s.drager skuld
2. Krön. 28:13
det anslag s.denne förehaft
Est. 8:3
Haman hade förehaft sitt anslag
9:24
s.denne hade förehaft mot judarna 9:25
jag hade förehaft ngt orätt
Ps. 66:18
Mot ditt folk förehade listiga anslag83:4
du lät mig se vad de förehade Jer. 11 :18
att de förehade anslag mot mig
11 :19
I Hesbon förehar man onda anslag 48:2
mot fästena .. f. anslag
Dan. 11 :24
vad f.en också I mot mig
Joel 3:4
förehar en sammansvärjning Am. 7:10
först utrönt vad han förehar Joh. 7 :51
förehade ngt anslag mot hm Apg. 20:3
anslag förehaves mot (Paulus)
23:30
FöREHÅLLA

Vem vågar ens f. en sådan
Job 21:31
Ps. 27:8
Mitt hjärta f.er dig ditt ord
förehåll Jerusalem dess
Hes. 16:2
förehåll dem fäders styggelser
20:4
Förehåll henne alla styggelser
22:2
Förehåll dem deras styggelser
23:36
f.dem att de icke gjort
Matt. 11:20
(J.:) förehåll hm det enskilt
18:15
hade f.it Herodes hs synd
Luk. 3:19
och Ut hm allt det onda
3 :19
Förehåll dem också detta 1. Tim. 5:7
skall du inför alla f. hm den synd
5:20
FöREKALLA

FöREBUD

Konungens vrede är dödens f.Ords.16:14

sedan denne blivit f.d

Apg. 24:2

FöREKOMMA

f. att man talar illa om oss 2. Kor. 8:20

vad arbete kunde f.därvid 4. Mos. 3:26
sysslor s.f.vid tjänstgör. 1. Krön. 28:13
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FöREBYGGA

Föreligga-Förespråkare
gärningar S.aldrig hava f.it
Hes. 16:16
förekom hm J.med frågan
Matt. 17:25
vars like icke har f.it
24:21
ej heller någonsin skall f.
24:21
att dess like icke har f.it
Mark. 13:19
ej heller någonsin skall f.
13:19
mrijudes att otukt f.er
1.Kor. 5:1
stor, att dess like icke f.it
UPP. 16:18
FIIRELlGGA

på grund av den sak s. förelåg Esr .10:9
F6REUGGA

edert förelagda dagsverke 2. Mos. 5:14
tillstatt att f.mig en tid
8:9
förelade han folket lag och rätt
15:25
förelade detta s.H.hade bjudit hm 19:7
de rätter s.du skall f.dem
21:1
lag, vilken jag f.er eder
5. Mos. 4:8
lag s. Mose förelade laraels barn
4:44
jag f.er eder i dag välsignelse
11:26
stadgar och rätter s.jag f.er
11:32
förbannelsen s.jag förelagt dig
30:1
jag f.er dig i dag livet
30:15
att jag förelagt dig liv och död
30:19
lag s. Mose hade förelagt I.
Jos. 8:32
(Josua) förelade dem lag och rätt 24:25
Simson: Jag vill f. eder
Dom. 14:12
Förelägg oss din gåta
14:13
förelagt mina landsmän en gåta
14:16
s. hade blivit hm förelagd
2. Sam. 20:5
3 ting f.er jag dig (David)
24:12
och stadgar s. jag förelagt 1. Kon. 9:6
förelade hon (Salomo) allt
10:2
om profeten mrelagt dig
2. Kon. 5:13
bud s.jag har förelagt
2. Krön. 7:19
förelade hon hm allt vad hon hade
9:1
min lag, den s.jag mrelade
Jer. 9:13
jag f.er eder vägen till livet
21:8
lag s.jag har mrelagt eder
26:4
stadgar, dem s.jag förelade eder 44:10
(H.:) förelägg I.hus en gåta
Hes. 17:2
lagar, s. han förelade oss
Dan. 9:10
allt det s. är dig mrelagt
Apg. 22:10
sådana äro oss förelagda
1. Tess. 3:3
mskorna förelagt att en gång Hebr. 9 :27
tävlingskamp s. är oss förelagd
12:1

FöRELÄSA

I synagogans gudstjänst ingick föreläsning av Skriften. Jfr Neh.8 och 9;
13:1-3. Denna skriftläsning fick även
utföras av lekmän. Först läste man
en bestämd text ur »lagen», dvs.
Moseböckerna och sedan i anslutning
därtill ett avsnitt från profeterna. Det
var synagogföreståndaren, som kallade fram dem som på detta sätt
skulle hedras i församlingens närvaro.
Detta skedde i rangordning, så att
den som skulle hedras mest, den som
var mest ansedd, uppmanades att läsa
de första verserna ur den föreskrivna
texten från Moseböckerna osv.
I berättelsen om Jesus i Nasarets
synagoga, Luk.4:16 ff., omtalas just
detta moment av gudstjänsten. Här
hade man läst en text ur lagen. Jesus
befanns inte vara så värdig, att han
hedrades med att läsa ur Moseböckerna, men han fick i alla fall läsa ur
den därpå följande profettexten. Man
räckte honom den rulle, som innehöll
profeten Jesajas bok, och denna var
inställd på just det ställe, som skulle
läsas. Jesus öppnar rullen och läser
Jes.61:1-2, och när han lagt ihop och
lämnat ifrån sig rullen säger han: • I
dag är detta skriftens ord fullbordat
inför edra öron.. Dessa ord yttrade
alltså Jesus i anslutning till texten
enligt en vanlig praxis i synagogan,
upphovet eller början till vad vi numera kallar predikan, alltså predikan
efter skriftläsningen, jfr Apg.13:15.
I den urkristna församlingen fortsattes den skriftläsningspraxis, som
var vanlig i synagogan: man läste
först en text från Moseböckerna, jfr
Apg.15:21, därefter en från profeterna, och så småningom, allt efter deras
tillkomst, från urkristna skrifter, jfr
Ko1.4: 16; l.Tess.5 :27. Så snart en
sådan hade kommit till, var deq. helig
skrift och jämställdes med .de Ivriga
skrifterna. (jfr 2.Pet.3: 16), som förelästes i de troendes sammankomster.
Man läste alltså från båda Gamla
och Nya Testamentet.
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FÖRELÄSA
tog och f.te den för folket 2. Mos. 24;7
Satan f.te den för konungen 2. Kon. 22:10
Satan f.te därur för konung.2.Krön.34:18
bok s. man f.t mr Jnda konung
34 :24
(Esra) f.te därur (lagboken)
Neh. 8:3
(leviterna) f.te tydligt ur boken
8:8
man f.te ur Guds lagbok var dag
8:18
och man f.te ur H.lagbok
9:3
f.te man ur Moses bok mr folket
13:1
man f.te ur den för konungen Est. 6:1
där stod han upp till att f.
Luk. 4:16
f.t ur lagen och profeterna
Apg. 13 :15
utsagor, vilka var sabbat f.s
13 :27
var sabbat f.es i synagogorna
15:21
gamla förb.skrifter f.s
2.Kor. 3:14
ett täckelse, dli Moses f.es
3 :15
Var nitisk i att f. skriften 1. Tim. 4:13

FöRELöPARE
1) pr6dromos, 7Tp 6 cp O 1.1 O~

en som löper framför el. i förväg;
av: protrechö (aor. proedramon), löpa
framför el. i förväg.
FÖRELÖPARE
1 J., ss.vär f.,gått in för oss Hebr. 6:20
FIIREMÅL

värden om de heliga f.en
4. Mos. 3:28
de tillbehör till de heliga f.en
3:31
hava värden om de heliga f.en
3:32
hava hand om de högheliga f.en
4:4
övertäckt de heliga f.en och alla
tillbehör till dessa heliga f.
4:15
värden om de heliga f.en
4:16
när de nalkas de högheliga f.en
4:19
icke gå in och se de heliga f.en
4:20
lämna uppgift på de särskilda f.
4:32
att hava hand om de heliga f.en
7:9
till döds med ett f. av järn
35:16
35:18
i sin hand har ett f. av trä
utan berått mod kastar något f.
35:22
bliva ett f.för häpnad
5. Mos. 28:37
f. s. Hiram gjorde åt Salomo 1.Kon. 7 :45
lämnade Salomo alla f .en ovägda
7:47
f. s. skulle finnas i H.hus
7:48
alla heliga f. s. funnos i tältet
8:4
f. av silver och av guld
10:25
ej heller andra f. av guld
2. Kon. 12:13
de skola bliva ett f. för häpnad
22:19
beläggningen från alla gyllene f.
24:13
kopparen i alla dessa f.
25:16
dithörande f. gjorde
2. Krön. 4:16
stor myckenhet av alla dessa f.
4:18
gjorde Salomo alla f. i Guds hus
4 :19
alla heliga f.s.funnos i tältet
5:5
f.av silver och guld, kläder
9:24
till ett f. för häpnad
29:8
man förstörde alla de dyrbara f.
36:19
göra de sitt land till ett f.för Jer. 18:16
denna stad till ett f. för häpnad
19:8
jag skall göra dem till ett f. för
25:9
till ett f. mr häpnad och begabberi 25:18
ett f.för häpnad, begabberi
29:18
42:18
I skolen bliva ett f. för häpnad
ett f.för smälek bland alla jordens 44:8
de skola bliva ett f. mr häpnad
44:12
ett f. för häpnad och förbannelse
44:22
Bosra skall bliva ett f. för häpnad 49:13
Edom skall bliva ett f. för häpnad 49:17
Babel skall bliva ett f. för häpnad 51:37
Babel blivit ett f. för häpnad
51:41
så kunde kopparen i alla dessa f. 52:20
tjänsten vid mina heliga f.
Hes. 44:8
att nalkas ngt av mina heliga f.
44:13
göra dig till ett f.för häpnad Mika 6:16
om vart av dessa f. är nu
Hebr. 9:5

Bä ock salt utan särskild f.
Esr. 7 :22
fira dessa dagar, efter f.en
Est. 9:27
dessa f.er om purim stadgade
9:32
skall denna min f. gälla för dig Hes. 4:6
Moses har givit oss den f.en Mark.12:19
enligt den f.en i H.lag
Luk. 2:23
Moses har givit oss den f.en
20:28
utöver följande nödvändiga f.er Apg.1S:28
haven I fätt f.er
Kol. 4:10
(stadgar) s. f.erna om mat
Hebr. 9:10
F6RESKRIVA

offra till brännoffer pli f.et 3. Mos. 5:10
(Aron) offrade dem pli f.et sätt
9:16
s.på f.et sätt skall offras 4. Mos. 15:24
s.på f.et sätt skola offras
29:6
s. skola offras på f.et sätt
29:18
29:21,24,27,30,33,37
ss. det var f.et i Moses
Jos. 8:31
allt vad s. är f.et i Moses lagbok
23:6
Hebron ät Kaleb, ss. Mose f.it Dom. 1:20
i enlighet med vad f.et var 2. Kon. 14:6
lag och de bud s.han har f.it
17:37
icke gjort allt s. är oss f.et
22:13
ss. det är f.et i denna förbundsbok 23:21
tjänst, ss.det var f.et
1. Krön. 6:32
göra allt vad s. var f.et i H.lag
16 :40
ss. det var f.et för dem
23:31
ss. det var f.et mr dem gm Aron
24:19
sknlle tändas pli f.et sätt
2. Krön. 4:20
ss. det var f.et i Moses lag
23:18
enlighet med vad f.et var i Moses 25:4
samfällt, ss. f.et var
30:5
inställde sig ss.det var f.et
30:16
påskalammet på annat sätt än f.et 30:18
offra ss.det var f.et i H.lag
31:3
icke allt s. är f.et I denna bok
34:21
enligt vad David har f.it
35:4
offra dem ät H.ss.det var f.et
35:12
stekte påskalammet pli f.et sätt
35:13
(Josia) gjorde efter vad f.et var
35:26
ss.det var f.et i Moses lag
Esr. 3:2
lövhyddohögtiden, ss. det var f.et
3:4
ss.det var f.et i Moses bok
6:18
lövhyddor, ss.det är f.et
Neh. 8:15
högtidsförsamling pli f.et sätt
8:18
ss.det är f.et i lagen
10:34,36
s. föreskrevs i detta brev
Est. 9:29
fira purimsdagar med f.na fastor
9:31
Vem har f.it hm ha väg
Job 36:23
de s. voro f.na i Moses lag
Luk. 2:22
icke ut mer än vad s. är eder f.et
3:13

FöRESPRÅKARE

synd och skuld med åtföljande vredesdomar.
2. Förespråkartanken intar en betydande plats i den gammaltestamentliga uppenbarelsen. Gudsmän som
Abraham, 1.Mos.18:23 f.; 20:7,17,
Mose, 2.Mos.32:11-13,31-32; 34:8
ff; 4.Mos.14:13-19, Samuel, I.Sam.
7:8 f.; 12:19,23; jfr Jer.15:1, framställes i Skriften såsom stora och
framgångsrika förespråkare för sina
samtida, för hela folk, för samhällen,
för enskilda. På samma sätt förhåller
det sig med profeter som Jeremia,
Jer.14:7-9,13,19-22; 18:20 etc., Daniel, Dan.9:15-19, Amos, Am.7:2,5.
Detta utesluter icke, att de i olikartade situationer också kan framträda
inför Gud såsom åklagare, 4.Mos.
16:15; Jer.18:19-23. De fungerar
samtidigt som Guds förespråkare inför sina samtida, kungör dem Guds
vilja, undervisar dem i praktisk gud~
fruktan, I.Sam.12:23-25. I utövningen av de tre teokratiska ämbetena
ingår för övrigt fÖrespråkarens funktion såsom ett naturligt, integrerande
moment; detta gäller såväl konungen,
2.Sam.24:17; 1.Kon.8; 2.Krön.6, som
prästen, speciellt översteprästen, 2.
Mos.28:29-30 m.fl. och profeten,
Jer.27:18, jfr Hes.13:1 f.
3. G.T. företer även exempel på förespråkare av övermänsklig natur.
Denna funktion säges sålunda vid
skilda tillfällen i den heliga historien
utföras av änglar. För syndaren, vilken drabbats av sjukdom och lidanden, talar inför Guds domstol en
ängel, en av de tusen, i vilkas uppgift
förutom väktarens även ingår medlarens, förespråkarens. Genom sin
tjänst förvärvar han åt den lidande
förlåtelse, upprättelse, hälsa och nytt
liv, Job 33:23-30. En ängel framträder inför Herren Sebaot såsom
förespråkare för det förlovande landet, vilket till följd av sina inbyggares synd lidit under Guds ödeläggande vredesdom i sjuttio år; han utverkar löfte om återupprättelse och en
ny lycklig framtid, Sak.I:12 ff.

Enligt f.er därom skolen
4.Mos. 9:3
hålla den enligt den stadga och f.
9:14
enligt här givna f.er
35:24
den f.s.konung Ahas sänt 2. Kon. 16:11
f.er rörande prästernas
1. Krön. 28:13
f.er rörande gafflarna av guld
28 :17
enligt hs son Salomos f.er 2. Krön. 35:4

Grekiskans parak/etos betyder
egentligen en som tillkallats (till
hjälp); sedan: förespråkare, hjälpare.
Termen betecknar i för- och utomkristlig litteratur genomgående en
person, som uppträder till förmån
för en annan, en förespråkare eller
medlare.
I profangrekiskan betecknar paråkletos en person, som kallats till hjälp
el. bistånd, sedan: advokat el. sakförare vid domstol. Den rent juridiska
innebörden framträder även där det
ej direkt är tal om hjälp vid domstolsförhandling. Den latinska ekvivalenten till paråkletos är advocatus,
en som med sitt ord el. tal företräder
en annan inför domstol, en förespråkare.
Filon använder i sina skrifter paråkletos dels i betydelsen rådgivare,
hjälpare, dels i den forensiska meningen förespråkare, någon som inför
myndigheter för den skyldiges talan.
Han talar också om paråkletos i religiös betydelse: syndarens förespråkare inför Gud.
Ordet paråkletos förekommer endast hos Johannes och är blott i 1.
J oh.2: 1 övers. förespråkare. Skriften
företer samma bruk av begreppet.
Termen och funktionen grundar sig
på fundamentala bibliska tankegångar. Gud utövar även sin styrelse av
universum med välsignelse eller bestraffning allt efter de ansvariga väsendenas förhållande till hans eviga
lagar. Människan står här inför Gud
såsom en anklagad, syndare, och
behöver en talesman, försvarare, förespråkare, ett personligt väsen, vilket
till följd av sin upphöjda ställning
samt sina personliga förutsättningar
kan företräda den enskilde eller hela
folk, speciellt i tider av nöd eller

4. I vissa sammanhang säges ingen
mindre än Gud själv träda upp som
förespråkare för de sina. När det ur
fångenskapen nyss återkomna egendomsfolket av Åklagaren, Satan, till
följd av ofullkomlighet och brister
göres till föremål för anklagelser, gör
sig Herren sålunda själv till försvarare och förespråkare för sitt folk,
Sak.3:1-2. Herrens ängel å sin sida
utför vid samma tillfälle en förespråkares gärning dels genom att inför Herren föra översteprästens talan,
dels genom att inför denne tjäna som
Herrens språkrör, Sak.3:3-10. Den
lidande, rättfärdige J ob vänder sig
i sin yttersta nöd och inför människornas felaktiga domar till honom,
som i skyn är hans vittne och förespråkare, och som i domen skall föra
hans talan. Anmärkas bör, att .vittneo i G.T.s forensiska terminologi
innefattar alla de personer, vilka i
en process uppträder för eller emot
den åklagade, ej blott vittnen i vedertagen mening, vilka genom sin talan
belastar eller avlastar den åtalade,
utan även sakförare, förespråkare likaväl som åklagare. Jobs himmelska
vittne är ingen mindre än Gud själv;
han skall skaffa honom rätt gentemot
hans anklagare, i den slutliga domen,
Job 16:19-22; 19:25 f. När Satan
uppträder såsom den rättfärdiges
åklagare, för Herren själv sin trogne
tjänares talan, 1:6 ff.; 2: l ff. Sammalunda gör han sig till hans förespråkare inför felaktigt dömande männi-
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F6RENA

f.de sig och tågade till
1. Mos. 14:3
2. Mos. 1:10
kunde de f. sig med vära
f.de med sig Ammons barn Dom. 3:13
så att(stavarna) bliva f.de
Hes. 37:17
att samla och f. Guds barn
Joh. 11 :52
de skola vara fullkomligt f.de
17 :23
ett Guds tempel f.sig med 2. Kor. 6:16
båda f.de i en enda kropp
Ef. 2:16
FÖRENING
hjärta redo till f.med eder 1. Krön. 12:17
ondska i f.med högtidsmrs. Jes. 1:13
gudsfruktan i f.med förnöjs. 1. Tim. 6:6
F6RESATS

med hjärtats fasta f. stadigt

Apg. 11:23

F6RESKRIFT

l.

Förelpråkare-FöretGga
skor, 42:7-8. Han låter t.o.m. sin
tjänare träda fram inför sig som
dessas förespråkare, 42:9-10.
N.T.
l. I Jesu Kristi messianska värdighet
och universella gärning ingår även
helt naturligt förespråkarens funktion.
Denna är dels en inomvärdslig, i
historien fullbordad, dels en himmelsk, pågående, dels en framtida,
eskatologisk.
Till Jesu inomvärldsliga, historiska,
jordiska förespråkargärning hör hans
talan inför Gud för dem, vilkas hårdnackade motstånd mot Guds frälsning i Kristus Jesus fört dem till
gränsen för Guds tålamod, Luk.13:
6-9. Inför Satans anklagelser och
åstundan att få lärjungarna i sitt våld
har Jesus fört deras talan inför Gud,
22:31-32. Inför uppbrottet och skilsmässan gör han sig till förespråkare
för de sina, J oh.17. I korsfästelsens
kvalfulla ögonblick beder han för de
okunniga romerska soldaterna, vilka
utför den hemska gärningen, Luk.
23:34.
Såsom den uppståndne, förhärligade och evigt levande Frälsaren är
han inför Fadern i himmelen förespråkare för den troende, vilken råkat
falla i synd. För denna tjänst besitter
han alla nödiga kvalifikationer både
med avseende på karaktären (rättfärdig), sin natur och förhållandet
till mänskligheten (Jesus), sin av Gud
givna uppgift (Kristus) samt till följd
av sin fullbordade, evigt gällande och
universella försoningsgärning (» han
är försoningen.), I.Joh.2:1-2. Kristus Jesus sitter på Faderns högra
sida och manar gott för Guds utvalda. Därmed är varje anklagelse eller
fördömelse gentemot dessa verkningslös och deras slutliga, eviga seger
säkrad, Rom.8:33-34. Denna Kristi
tjänst i himmelen utgör en viktig del
av innehållet i Hebreerbrevets framställning; han är där den förhärligade,
evigt levande Översteprästen, som
alltid manar gott för Guds folk,
Hebr.7:23-28.
En eskatologisk aspekt på 'Jesu
tjänst som förespråkare inför Gud
lägges i N.T. I Guds världsstyrelse
ingår även den slutliga domen. Människans livshalt, uppenbarad i hennes ställning till Kristus personligen,
till hans ord i detta livet, inför människorna, blir härvid den avgörande
faktorn. Den som bekänt honom här,
honom kommer Kristus att kännas
vid inför Guds eviga domstol, medan
han i domen måste förneka den som
förnekat honom och blygts för honom och hans ord inför människorna,
Matt.1O:32-33; Mark.8:38; Luk.9:26;
12:8-9.

Jesus Kristus som de troendes förespråkare hos Fadern, på övriga ställen den helige Ande som Jesu lärjungars hjälpare, t.ex. Joh.1S:26.
FÖRESPRÅKARE
1 en f. hos Fadern, JK.

1. Joh. 2:1

FöRESTÅ
1) mäsal, 7W~

härska, behir;ka; här part. med prep.
be, som härskar över el. förestår. Se:
Furste 2.
2) häjå 'al, 7 Il il' il
vara över; haja: var;,T bliva; 'al, se 3.
3) 'al, '? l!
prep. på, över; i 4.Mos.1:S0; Neh.
12:44 tillsammans med pa~g, övers.
förordna, resp. tillsätta. Se: Anförare l.
4) [nä,I"ab], n ~ .;
grundbet. vara strålande; vara framstående; pi. leda, anföra, ha uppsikt;
här inf. med prep. 'al, se 3, övers.
förestå. Jfr I.Krön.1S:21 övers. leda;
2.Krön.2:2 hava uppsikt över. Se:
Föreståndare 2.
5) nä!an be, ~ 1 [I ~
ordagrant: giva i; sätta över; i Neh.
13:4 part. pass. na!un be, övers. satt
till att förestå.
6) pro1stemi, 7T p o .{ (J T n]J l
ställa framför el. i spetsen; intrans.
och med. ställa sig el. stå framför,
förestå; av: prep. pro, framför, och
hlstemi, ställa. Jfr Föreståndare 6.
7) oikodespoteö, o l K o å t. (J 7T o T €. UJ
vara husbonde el. husfader; övers.
förestå sitt eget hus; av: oikodesp6tes,
husbonde, husfader, se t.ex. Matt.

läsa ur lagen och profeterna eller
predika. Sålunda uppmanades Paulus
och Barnabas vid sitt besök i Antiokia i Pisidien att tala i synagogan,
13:15. Vidare ålåg det synagogföreståndaren att leda diskussioner och
samtal i synagogan samt tillse, att det
inte förekom avvikelser från den allmänna, vedertagna ordningen, jfr
Luk.13:14. Dessutom var det hans
plikt att övervaka själva huset.
Under sin verksamhet kom Jesus
ofta i kontakt med synagogföreståndare, t.ex. Jairus, som bad för sin
döende dotter och fick uppleva ett
gudomligt ingripande, Matt.9:18 ff.
En annan tillrättavisar honom för att
ha stört gudstjänstordningen genom
att bota en sjuk kvinna, .som Satan
har hållit bunden i aderton år», Luk.
13:14. Även apostlarna kom i kontakt med synagogföreståndare. När
Paulus var i Korint, kom t.o.m. synagogföreståndaren Krispus till tro på
Gud med hela sitt hus, Apg.18:8. Se
även: Synagoga.

1) parakletos, 7T ap o: K A n T o ~
en som är tillkallad (för att hjälpa);
advokat, sakförare, förespråkare; hjälpare; av: parakaloo, tillkalla (se Bedja 21). Ordet förekommer endast hos
Johannes och betecknar i I.Joh.2:1

l. I den judiska synagogan under
senjudendomen var det vanligt, att
det i spetsen för den lokala synagogan stod en föreståndare, hebr. ros
hakkenasä!, grek. archisynagögos,
Mark.5:35; Luk.8:49; 13:14; Apg.
13:15; 18:8,17 (grekiskan använder
ibland endast archön, Matt.9:18, eller
archön tes synagöges, Luk.8:41). Till
denna tjänst utsågs vanligen en av de
äldste (se: AIdste, G.T.) eller någon annan aktad församlingsmedlem.
Varje synagoga hade i regel en föreståndare; flera förekom säkerligen
endast i undantagsfall, jfr Apg.13:1S.
Föreståndarens uppgift var att övervaka gudstjänsten och tillse, att den
traditionella ordningen upprätthölls.
Det var han, som utpekade de medlemmar, som skulle läsa bönen, före-

2. De första kristna församlingarna
hade också sina föreståndare. Titeln
föreståndare grundas på två grekiska
ord. Det vanligaste är ep/skopos (därav vårt ord »biskop.), ego tillsyningsman. Detta ord förekommer i Apg.
20:28; Fil.1:1; l.Tim.3:2; Tit.l:7, jfr
l.Pet.2:25 (använt om Jesus). På två
ställen används proistamenos, ego en
som står framför el. i spetsen, t.ex.
Rom.12:8; l.Tess.5:12; I.Tim.3:4.
Det är en participform av verbet
proistenai, förestå, vilket även förekommer i l.Tim.3:S och 5:17 (på det
senare stället perf. part., övers. församlingsföreståndare). Dessa ord, tillsammans med presbyteros (därav vårt
ord »präst.), äldste, Apg.1l:30; l.
Tim.5:17; I.Pet.S:1 osv., samt poimen,
herde, Ef.4:l1, jfr I.Pet.S:l-4, är
olika benämningar på en och samma
befattningshavare, föreståndaren. De
visar honom endast från olika synpunkter. A andra sidan är församlingsföreståndaren klart skild från
församlingstjänaren, diakonos (därav
vårt ord .diakon.), Fil.1: 1; I.Tim.
3:8 f.; Rom.16:1, jfr Apg.6:1 ff. Se:
Församlingstjänare.
Föreståndarna i den nytestamentliga församlingen omtalas alltid i
pluralis, Fil.1:1; I.Tess.5:12; Apg.
20:28. Detta tyder på att församlingens ledning sköttes av ett kollegium. Inbördes rangskillnad bar den
urkristna församlingen inte prägel av.
Den enda olikheten bestod i den enskildes personliga läggning och andliga utrustning och en därav betingad
tjänst på ett eller annat område i
den mångsidiga föreståndargärningen.
Några hade t.ex. lärarkallet som sitt
speciella uppdrag, jfr I.Tim.3:2; 5:17;
Tit.l:9. Helt säkert motsvarade det
ett naturligt behov, att en av medlemmarna i detta äldsteråd i kraft av
sina gåvor och sin personlighet fungerade som ledare för de övriga och
för församlingen, såsom fallet var
med Jakob, Jesu broder, vilken tjänade församlingen i Jerusalem, Apg.
12:17; 15:13; 21:18; Gal.1:19; 2:9,
jfr l.Kor.12:28 (gåvan att vara styresman). Detta slag av ledarskap, såsom primus inter pares, är till sin art
skilt från den efterapostoliska tidens
klassificering. Anordningen med en
ledare, en som är främst bland likar,
får uppenbarligen sitt godkännande
av församlingens Herre, när han i
vart och ett av sina budskap till de
sju församlingarna i Mindre Asien
vänder sig till • församlingens ängeh,
dvs. dess (ledande) föreståndare, Upp.
1:20; 2:1,8,12,18; 3:1,7,14. Om för-
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2. Medan Kristus i himmelen fullföljer sin förespråkaregärning för
Guds utvalda, Rom.8:34, utför den
helige Ande på jorden samma funktion i de troende genom att .med
outsägliga suckar» mana gott för
dem, 8:26. Han är den .Hjälpare»,
som Jesus lovat sända de sina, se t.ex.
Joh.14:16; 16:7.
En annan sida av Andens hjälp i
detta avseende utlovas av Jesus: inför
jordiska åklagarmyndigheter och domstolar skall han ingiva dem vad de
skall tala, Mark.13:11; Luk.12:11-12.
Se: Hjälpare.
FöRESPRÅKARE

10:25.
FÖRESTÅ
l förestod all hs egendom 1. Mos. 24:2
2 (Farao:) Du skall f.mitt hus
41:40
3 f. vittnesbördets tabern. 4. Mos. 1:50
3 Jotam förestod hs hus
2. Kon. 15:5
4 skola 24000 f. sysslorna 1. Krön. 23:4
3 Jotam förestod kon. hus 2. Krön. 26:21
4 leviterna att f. arbetet
Esr. 3:8
3 Mattanja förestod lovsången Neh. 12:8
3 män s. skulle f. förrådskamrarna 12:44
5 att f. kammaren i vår Guds hus 13:4
6 Han bör väl f. sitt eget hus l. Tim. 3:4
6 den s.icke vet att f.sitt hus
3:5
6-han skall väl f. sitt hus
3:12
7 unga änkor, f • • sitt hus
5:14
FÖREST Å (vara förestående)
allt kan f.henne
Pred. 9:1

FöRESTÅNDARE

Se även: Herde, ledare, förvaltare,
tjänare, förkunnare, lärare, vägleda,
förmana, vittna, ord, skrift, församling, menighet, ängel.
-förestbdare

församlingsföreståndare Fil. 1: 1
synagogföreståndare Matt.9: 18
Förest6ndare

samlings föreståndarens kvalifikationer
och uppgifter, se AIdste, N.T.
FöRESTÅNDARE

1) sar, -irtl
befälhaväre, ledare, uppsyningsman.
Se: Anförare 9, Furste 4.
2) 'lisär 'al-, - '? 11 I~l:).
[den] som [är] över; Öv~rs. föreståndaren för; '!\Sär, rel. pron. som, vilken; 'al, se Förestå 3.
3) [näiab], n ~ ~
pi. leda, anföra, ha uppsikt; 2.Krön.
34:12 inf.; i v.13 part. plur. Uttrycket
lamna~~eal;1 (prep. le + best. form av
mena~~eal;1, pi. part. av [n~aI;1]) förekommer ofta i Psaltaren, övers. för
sångrnästaren, t.ex. Ps.4:1; 5:1. Se:
Förestå 4.
4) sågän, 1 ~ ~
(assyr. låneord) en furstes ställföreträdare; ståthållare, tillsyningsman;
föreståndare. Ordet förekommer endast i plur. seganim. Jfr Jes.41:2S,
övers. landsherrar; Jer.51:23; Hes.
23:6 landshövding(ar).
5) segan, 1 ~ 1?
aram. = hebr.. sagan; endast i plur.
Jfr Dan.3:2,27; 6:7, övers. landshövdingar.
6) proistamenos, 1T p o 'i (} T 6.]J t. V o~
en som har ställt sig framför, föreståndare, part. med. a v profsterni, se
Förestå 6.
7) archön, rJp XUJv
den förste el. främste; ledare, föreståndare; part. av årchö, vara först
el. främst. Se: Furste 19.
8) ep/skopos, E7T 1." (JK o 7T o ~
tillsyningsman, föreståndare; av: episkeptomai (episkopOO), tillse, vårda
sig om. Se: Församlingsföreståndare l.
FÖREST ÅNDARE
1 nåd hos f.n för fängelset l. Mos.39:21
l f.n för fängelset lät alla fångar 39:22
l F.n för fängelset tog sig alls
39:23
l dessa till f. för dem
2. Mos. 18:21
1 Mose utvald" dugande män till f. 18:25
5. Mos. 1:15
1 satte dem till f.
2 till f.n för klädkammaren 2. Kon. 10:22
3 f. för arbetet voro Jahat 2. Krön. 34:12
3 f. funnos för alla arbetarna
34:13
4 f.na varit de första att begå Esr. 9:2
4 ännu icke omtalat för f.na
Neh. 2:16
4 sade till ädlingarna och f.na
4:14
4 Jag hade nämligen sagt till f.na
4:19
4 förebrådde ädlingarna och f.na
5:7
4 av judarna och deras f. åto
5:17
4 att jag skulle församla f.na
7:5
4 likaså jag och ena hälften av f.na 12:40
4 då förebrådde jag f.na detta
13:11
5 (Daniel)till högste f.
Dan. 2:48
Matt. 9:23
7 J.kom in I f.ns hus
7 Jairus,f.för synagogan
Luk. 8:41
7 ibland judar med deras f.
Apg. 14:5
20:28
8 den h.A.har satt eder till f.
6 den s. är satt till f.
Rom. 12:8
6 s.äro edra f.i H.
1.Tess.5:12
FöRESTÄLLA

bilder s. f.de oxar

2. Krön. 4:3

FöRESÄTTA

kon. skall f. sig stora ting

Dan. 8:25

FöRETAG

säga om Abia, om ha f.
2. Krön. 13:22
skall (Joaafats) f. bliva om Intet
20:37
säga om Jotam och om alla hs f.
27:7
säga om alla (Ahas ') f.
28:26
vart f. under himmelen
Pred. 3:1
vart f. har sin tid hos (Gud)
3 :17
vart f.har sin tid och sitt sätt
8:6
FÖRETAGA
på den resa I viljen f.
1. Mos. 42:38
du skall f. handfyllning
2. Mos. 28:41
skall du f. handfyllning med Aron 29:9
välsigna dig i vad du f.er
5. Mos. 15:10
i allt vad du f.er dig, må välsigna 28:8
vad det än må vara s.du f.er dig
28:20
framgång i allt du f.er dig
Jos. 1:7
Gud är med dig i allt vad du f.er
1.9
kunnen l i morgon f. eder
Dom. 19:9
den färd vi hava f.it oss
l. Sam. 9:6
Vad du f.er dig, det skall du ock
26:25
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Företräda-Förfälja
företogo plundringståg
27:8
27:10
i dag f.it ngt plundringståg
framgång i vad han företog 2. Kon. 18:7
företogo plundringståg
1. Krön. 14:9
företogo ännu en gång plundringståg14:13
företogo plundringståg
2. Krön. 25:13
allt s. (Hiskia) företog sig
31:21
lyckosam i allt vad han företog
32:30
om annat s. (Josia) företog sig
35:27
företog mig stora arbeten
Pred. 2:4
vadhelst det f.er sig
Jes. 19:14
han företog sig stora ting
Dan. 8:4
bocken företog sig stora ting
8:8
företog (hornet) sig stora ting
8:11
lyckas väl i vad (hornet)f.er sig
8:12
f.it sig att avfatta berättelser Luk. 1:1
vad de skulle kunna f.sig mot J.
6:11
besvärjare företogo sig
Apg. 19:13
icke f. eder något förhastat
19:36
vadhelst l f.en eder i ord
Kol. 3:17
FöRETRÄDA

f.de sin stamfamilj
FöRETRÄDARE
lät den vika ifrån din f.

4.Mos. 1:44

f.på samma sätt inför H.ansikte
15:15
om l haven f.it riktigt
Dom. 9:16
om l haven f.it väl mot Jerubbaal
9:19
förforo våldsamt mot dem det året 10:8
(Jefta) förfor med henne efter löfte 11:39
förfor Asa ock våldsamt
2. Krön. 16:10
Så förfor Hiskia i hela Juda
31:20
huru l skolen f.med judarnas Esr. 6:8
deras tjänare f.it hårt mot
Neh. 5:15
judarna förforo ss.de ville
Est. 9:5
förfar efter sina själviska
Ords. 23:7
förforo mot hm alldeles
Matt. 17:12
förforo mot hm ss. de ville Mark. 9:13
han förfor så sin förmögenhet Luk.15:l3
så mån l f. på samma sätt 1. Kor. 16:1
utan att f.partiskt
1. Tim. 5:21

3) pr6gonoi, 7T p 6 Y o \) o l
ego förut el. tidigare födda; av: prep.
pro, före, framför, och ginomai,
bliva; bliva till, födas. Jfr 1.Tim.5:4,
övers. föräldrar.

FÖRFARAS
med denne f.efter samma 2. Mos. 21:31
Så skall f .. när Aron
3. Mos. 16:3
misstankeiagen, om huru f. 4. Mos. 5:29
med förstlingsgåvorna f.s
Neh. 13:31
med henne f.its i 12 månader Est. 2:12
tillhopa att intet f.es
Joh. 6:12

•förfära

1.Krön.17:13

FöRETRÄDE

FöRFAREN

.förfaren

Se även: Förmån, försteg, gåva, vinning.
De troendes företräde

Gud är deras: Fader, Jes.64:8. Förlossare, Jes.43:l4. Frälsning, Ps.18:3.
Räddare, 2.Sam.22:2. Konung, Ps.
5:3; Jes.33:22. Ledare, Jes.58:l1.
Ljus, Jes.60:l9. Hjälp, Ps.33:20;
Hebr.13:6. Starkhet, Ps.18:2. Borg,
2.Sam.22:2. Torn, Ps.6l:4. Värn och
tillflykt, Jes.25:4. Sköld, Ps.3:4; 84:
12. Ära, Ps.3:4.
De har
Gemenskap med Kristus, Joh.15:
4-5. Kristus som sin herde, Joh.lO:
14,16. Kristus som sin förespråkare,
Rom.8:34; Hebr.7:25; l.Joh.2:1. Tillträde till Gud genom Kristus, Ef.3:l2.
Delaktighet av gudomlig natur, 2.Pet.
1:4. Guds löften, 2.Pet.l:4; 2.Kor.
l :20. Trygghet i farans stund, J ob 5:
22-23; PS.9l:5. Del i gemenskapen,
Hebr.12:23. Sina namn skrivna i
livets bok, Luk.lO:20. Allt, 1.Kor.3:
21-22.
De är
Guds husfolk, Ef.2:l9. - Allt samverkar för dem till det bästa, Rom.
8:28; 2.Kor.4:l5-17.

konstförfaren 2.Mos.28:3
FÖRFAREN
voro väl f.na i H. tjänat
2. Krön. 30:22
(Esra) var väl f.i Moses lag Esr. 7:6
icke hör f.ne besvärjarens
Ps. 58:6
en man väl f.i sin syssla
Ords. 22:29
äro väl f.na i strid
HV. 3:8
äro f.na i besvärjelsekonst
Jes. 3:3
och söker sig en f. konstnär
40:20
du ock blivit f.på det ondas
Jer. 2:33
och sänden efter f.na kvinnor
9:17
f.na män tog du till skeppare Hes. 27:8
Gebals f.naste män tjänade dig
27:9
höjas av dem s. äro f.na
Am. 5:16
Apollos mycket f. i skrifterna Apg. 18:24
lade jag grunden ss.en f.
1.Kor. 3:10
FöRFARINGSSÄTT

sådant f. är dig för svårt

2. Mos. 18:18

FÖRFATTA

många ordspråk f.de han

Pred. 12:9

FÖRFÄDER
1 högre än mina f.s välsign.1. Mos. 49:26
2 på förbundet med f.na
3. Mos. 26:45
2 råmärke s. f.na satt
5. Mos. 19:14
2 Tänk ej på f.nas missgärn.
Ps. 79:8
2 upprätta f.nas ödeplatser
Jes. 61:4
2 till sina f.s missgärningar Jer. 11:10
3 jag i likhet med mina f.
2. Tim. 1:3

FöRFÄRA

oförfärad 5 .Mos.3l:6
FÖRFÄRA
Frukta icke och var icke f.d5.Mos. 1:21
Våra bröder hava f.t våra hjärtan
1:28
blevo våra hjärtan f.de
Jos. 2:11
blevo (konungarnas) hjärtan f.de
5:1
Då blev folkets hjärta f.t
7:5
H. sade till Josua .. var icke f.d
8:1
så f.d blev han över Samuels 1.Sam.28:20
den tappraste bliva f.d
2. Sam. 17:10
varen icke f.de för denna 2. Krön. 20:15
Frukten icke och varen icke f.de
20:17
då f.r du mig gm drömmar
Job 7:14
för H.röst skall .. bliva f.d
Jes. 30:31
varen ej f.de för (mskors)hån
51:7
(H.:) Var icke f.d f6r dem
Jer. 1:17
och prästerna skola bliva f.de
4:9
låt dem bliva f.de
17 :18
men låt ej mig bliva f.d
17 :18
30:10
(H.:) var ej f.d, du Israel
De äro f.de. De vika tillbaka
46:5
var ej f.d, du Israel
46 :27
Huru f.d är (Moab) icke
48:39
jag skall göra elamiterna f.de
49:37
Svärd komme •• att de bliva f.de
50:36
var icke f.d f6r dem själva
Hes. 2:6
landet med vad däri var blev f.t
19:7
F .de hjärtan och skälvande
Nah. 2:10
hlevo (Iärjungsrna) f.de
Matt. 14:26
sågo honom och blevo f.de
Mark. 6:50
så bliven icke f.de
Luk. 21:9
Då blevo de f.de
24:37

FöRFELA

(Farao) har f.t sin tid

Jer. 46:17

FöRFLVTA

FÖRFÄRAN
blevo de gripna av f.
1. Sam. 17:11
handfallna stån I av f.
Job 6:21
f.griper mitt kött
21:6
gripas av f. vid hans näpst
26:11
Han känner ej f.
39:25
öve.rtäcker mig
Ps. 55:6
I>; k\<ä!jes av f.
Jes. 21:4
f,,:rstar skola i f. fly ifrån baneret 31:9
Ett f.s rop fingo vi höra
Jer. 30:5
Den f. du väckte har bedragit dig
49:16
dricka vatten •• och det med f. Hes. 4:16
(Jerusalems invånare) gripas av f. 4:17
f. skall övertäcka (mskorna)
7 :18
De skola dricka sitt vatten med f. 12:19
(H.:) jag ville slå dem med L
20:26
konungar stå med f.i sina ansikten 27:35
Dina hjältar bliva slagna av L Ob. v.9
av f. över hennes pina
Upp. 18:10
de skola stå långt ifrån av f.
18:15

f.de Dianatempel av silver
Apg. 19:24
när han skulle f. tabernaklet Hebr. 8:5

FöRFÄRLIG

Se även: Förskräcklig, grym, styggelig, styggelse, vederstygglig, fruktan,
ångest.
FöRFÄRLIG
jag icke må läta vad f.t är
Jer.
F.a och gruvliga ting ske i landet

1:17
5:30

FöRFöLJA
l) räda'P, '1 , l

gå el: springa"efter, följa efter; förfölja; ibland tillsammans med prep .
'aQare, se 3. Jfr Ps.23 :6, övers. följa;
Ps.5l:1 fara efter. Se: Förföljare 1.
2) däla~, p ~ ~
brinna, glöda; vara het och snabb
som elden; här med prep. 'aQare, se
3, (hetsigt el. ivrigt) förfölja. Jfr Klag.
4:19, övers. jaga; Ob.v.18 med prep.
be, övers. antända; hif. med 'es, tända
upp eld.
3) 'ablire, 'J[1./:5
prep. bakom, efter. 3.Mos.26:33 ordagrant: jag skall draga svärd efter
dem; Jer.50:21 döda dem och giv
dem till spillo efter dem. Se: Efterfölja 2.
4) utf. ord.
5) 6pisthen, '15 7T t a e E \)
adv. bakom, baktill; i Matt.15:23
prep. med gen. bakom, efter; ordagrant: hon ropar bakom (efter) oss.
Jfr Luk.23:26, övers. efter.
6) ekdiokö, EK Ö u!i K w
förjaga, förvisa, förfölja; förstärkt
form av di6kö, se 7. Jfr l.Tess.2:l5,
övers. förjaga.
7) diokö, Ö tWKW

grundbet. få (någon) att springa, sätta
(någon) i snabb rörelse; jaga, förfölja.

lagen om huru man skall f. 3. Mos .14:2
(Mose)f.med leviterna
4.Mos. 8:26

2) risonim, Ci ' ~tO X !
de första, de som är i begynnelsen;
övers. förfäder; av: ros, huvud; begynnelse (se Begynnelse 4). I Jer.11:
10 står 'a~o!äm (plur. av 'ä~, se
Fäder l, + suff. 3.pers. plur.) härisonim, deras (sina) första fäder; övers.
sina förfåder. Jfr Begynnelse l, Fullbordan 4.

f.allt vad H.har bjudit
2.Mos.35:10
till f.nde av uppenbarelsetältet
35:21
till Lnde av ngt slags arbete
35:24
att bära fram ngt till f.nde
35:29
allt arhete vid helgedomens f.nde 36:1
arbetet vid helged·omens f.nde
36:3
f.nde allt vad H. hade bjudit Mose 38:22
s. är f.t av skinn
3. Mos. 13:48
s. är f.t av skinnet
1:3 :51
allt s.är f.t av skinn
4. Mos.31:20
tagtt både vad Mika lätit f.
Dom. 18:27
skola f.hans krigsredskap l. Sam. 8:12
Han f.de de båda pelarna
1. Kon. 7:15
aldrig blivit f.t i ngt annat rike
10:20
aldrig blivit f.t i ngt
2. Krön. 9:19
konstnär, s.kan f.ett beläte Jes. 40:20
därjämte f.r man en gud därav
44:15
virke till att f. något nyttigt
Hes. 15:3
kunde man f. något nyttigt därav
15:5
huru mycket mindre kan man f.
15:5

FÖRFÖLJA
1 (Abram) f.de fienderna
I. Mos. 14:14
1 f.de dem sedan ända till Hoba
14:15
31:36
2 (Laban) så häftigt f.er mig
1 icke f.de Jakobs söner
35:5
1 att (Farao) f.er dem
2. Mos. 14:4
l så att han f.deIsraels barn
14:8
l hela hs här, f.de dem
14:9
1 egyptierna .. f.de dem
14:23
1 Jag vill f.dem, hinna upp dem
15:9
1 fly, om ock ingen Ler
3. Mos. 26:17
3 jag skall L eder med draget svärd26:33
1 falla, om ock ingen f.er dem
26:36
26:37
1 om ock ingen f.er dem
l när de f.de eder
5. Mos. 11:4
l f.er dråparen, icke må hinna
19:6
l av sådant skall du f.s
28:22
1 förbannelser skola .. f. dig
28:45
l på dem s.hata och f.dig
30:7
l f.de(ajiterna)de övriga
Jos. 7:5
1 uppbådades folket att f. dem
8:16
1 under det att de f.de Josua
8:16
l i det att (ajiterna) f.de Israel
8:17
8:24
1 dit (l.) hade f.t(ajiterna)
1 f.de de (amoreerna)
10:10
1 f.en edra fiender
10:19
1 f.de dem ända till Stora Sidon
11:8
1 om blodshämnaren f.er hm
20:5
l f.de egyptierna edra fäder
24:6
l de f.de (Adoni-Besek)
Dom. 1:6
1 israeliterna f.de midjaniterna
7:23
l och f.de så midjaniterna
7:25
1 voro trötta av f .ndet
8:4
1 i färd med att f. Seba och
8:5
1 Israels män •• f.de filist. 1.Sam. 7:11
4 under det att de f.de (filisteerna) 7:11
4 f.de dem från Mikmas till Ajalon 14:31
3 Låt oss i natt f. filisteerna
14:36
14:37
3 Skall jag f. filisteerna
14:46
3 utan att vidare f. filisteerna
4 Saul slog amalekiterna och f.de 15:7
1 f.de filisteerna ända dit där
17 :52
2 f.t filisteerna, vända de tillbaka 17 :53
1 upphörde Saul att L David
23 :28
25:29
1 om någon står upp att f. dig
2. Sam. 2:19
l Asael f.de Abner
2:24
1 Joab och Abisai f.de Abner
2:26
3 upphöra med att f. sina bröder
2:27
3 upphöra att f. sina bröder
2:28
1 f.de icke mer Israel
3 (Joab) upphört att f. Abner
2:30
4 (David) slog filisteerna och f.de
5:25

1701

1702

1703

1704

FöRETRÄDE
visheten har samma f.
Pred.
Vilket f.hava då judarna
Rom.
ett stort f., på allt sätt
Vem säger att du har ngt f. 1.Kor.

2:13
3:1
3:2
4:7

FöREVITA

icke får något att f. dem

1.Tim. 5:7

FöREVÄNDNING

under f. att tala enskilt
under f. att hämta vete
få en f. att bereda oss

2. Sam. 3:27
4:6
1. Tess. 2:5

FöRFALLA

att icke landet må f.
3. Mos. 19:29
i stånd vad s. är f.et på H. hus,
i:'verallt där ngt f.et finnes 2. Kon. 12:5
vad s. var f.et på huset
12:6
vad s. är f.et på huset
12:7
till det s. är f.et på huset
12:7
vad s. var f.et på huset
12:8
vad s.var f.et på H.hus
12:12
sätta i stånd vad s. är f.et
22:5
Gm lättja f. husets bjälkar
Pred. 10:18
dess portar äro f.na
Jer. 14:2
f.na ligga de nu alla
KIag. 2:8
ladorna få f.
Joel 1:17
upprätta Davids f.na hydda
Am. 9:11
bygga upp Davida f.na hydda Apg. 15:16
förföllo till fåfängliga tankar Rom. 1:21

.förfolska

FöRFALSKA

oförfalskad l.Pet.2:2
FÖRFALSKA
f. vågen, så att .den visar orätt Am. 8:5
vi f.ju icke Guds ord
2.Kor. 2:17
ej heller f. vi Guds ord
4:2
FöRFARA

Så förflöt en lång tid
2. Mos. 2:23
många år s.hava förflutit
3. Mos. 2:;:27
äterbörda innan ett år förflutit
25:29
huru lång tid s.har förflutit
?5:~J
från den dag .. f6rflöt lång 1.Sam. ':2
ganska lång tid hunnit f.
Apg. ~ .. ')
FöRFLVTTA

folket f.de han till städerna I.Mos.47:21
f.de dem till Hala
2. Kon. 18:11
så att jag kunde f. berg
1. Kor. 13:2
FöRFRÅGA

David f.de sig om kvinnan
för att f. sig hos dig

2.Sam.11:3
l. Kon. 14:5

FöRFÅNG

skall denne vara oss till f. 2. Mos. 10:7
till f. f6r sonen till den
5. Mos. 21 :16
utan att vi gjort dem ngt f. 1.Sam.25:7
vi hava aldrig lidit ngt f.
25:15
f. f6r konungar och länder
Esr. 4:15
skadan icke väser, konungen till f. 4:22
icke att vi skola lida f.
2. Kor. 2:11
vi hava icke gjort någon något f.
7:2
gör (sin broder) något f.
1. Tess. 4:6

Se: Fader, Fäder.

FÖRFÄRAS
du må icke frukta eller f.
5. Mos. 31:8
f.des och stodo med skam 2. Kon. 19:26
och f. av plötslig skräck
Job 22:10
alla människohjärtan f.
Jes. 13:7
egyptiernas hjärtan f.
19:1
de f.des och stodo med skam
37:27
icke f. för himmelens tecken Jer. 10:2
därf6r att hedningarna f. för dem
10:2
Du skall icke f.för dem
Hes. 3:9
skall göra att alla hjärtan f.
21:7
öarna f. vid (Tyrus ') undergång
26:18

FÖRFÄDER

FöRFÄRDIGA

FÖRFÄDER

1) håriJ,

n ~Q

bli el. vara havande; i 1.Mos.49:26
part. plur. + suff. Lpers. sing., de
som varit havande med (= fött) mig;
övers. mina förfäder. Jfr part. fem.
i HV.3:4, övers. fostrarinna. Se:
Avla 1.

Förföljare-Förföljelse
1
1
1
1
1
1
l
4
1
1
1
1
1

vill jag f. David i natt
17:1
folket upphörde att f.Israel
18:16
fortsatte Joab •• att f. Seba
20:10
Jag f.de mina fiender
22:38
fly för ovänner, medan de f. dig 24:13
Israel f.de (arameerna)
1. Kon. 20:20
kaldeernas här f.de kon. 2. Kon. 25:5
slogo filisteernas •• f.de 1. Krön. 14:16
Abia f.de Jerobeam
2. Krön. 13:19
Asa och hs folk f.de dem
14:13
vill du f.ett borttorkat strå Job 13:25
Varför skolen I f. mig
19:22
så f.e fienden min själ
Ps. 7:6
I Jag f.de mina fiender
18:38
1 H. ängel Le dem
35:6
1 de f. dem s.du själv har slagit
69:27
1 Len och gripen honom
71:11
l f.e du dem med ditt oväder
83:16
109:16
1 f.de den s. var betryckt
1 utan sak f.er man mig
119:86
1 Furstar f.mig utan sak
119:161
1 Se, fienden f.er min själ
143:3
l Syndare f.s av olycka
Ords. 13:21
1 fly, om ock ingen f.er dem
28:1
l Låt dem s. f.mig •• på skam Jer. 17:18
l Ja, jag skall f.dem med svärd
29:18
l kaldeernas här f.de (Sidkia)
39:5
3 Förfölj dem och döda dem
50:21
1 kaldeernas här f.de konungen
52:8
1 höljt dig i vrede och f.t oss Klag. 3:43
l (H.) skall f. dem i vrede
3 :66
l skall blod f.dig
Hes. 35:6
l blod skall f.dig (Seir)
35:6
l eftersom han f.t sin broder
Am. 1:11
1 (H.) fiender f.s av mörker
Nah. 1:8
7 när mskorna för min skull f. Matt. 5:11
7f.de man ju ock profeterna
5:12
5:44
7 bedjen för dem s. f. eder
7 När de nu f. eder •• så flyn
10:23
7 om de också där f.eder
10:23
5 f.er oss med sitt ropande
15:23
7 somliga av dem skolen I f.
23:34
6 andra skola de f.
Luk. 11 :49
21:12
7 (J.:) man skall f.eder
7 Därför f.de nu judarna J.
Joh. 5:16
7 Hava de f.t mig, skola de ock f. 15:20
7 hava icke edra fäder f.t
Apg. 7:52
7 Saul, Saul, varför f.er du mig
9:4
7 Jag är J., den s.du f.er
9:5
7 Jag f.de den vägen ända till döds 22:4
7 Saul, Saul, varför f.er du mig
22:7
22:8
7 J. från Nasaret, den s. du f.er
7 jag f.de dem ända in i utländska 26:11
7 Saul, Sau!, varför f .er du mig
26:14
7 Jag är J., den s.du f.er
26:15
7 Välsignen dem s. f. eder
Rom. 12:14
7 f.t Guds församling
1.Kor.15:9
7 vi äro f.da
2. Kor. 4:9
7 våldsamt f.de Guds församlingGal.l:13
7 Han s. förut f.de oss
1:23
7 f.de den s. var född efter A.
4:29
7 undgå att bliva f.de för K.kors'
6:12
7 f.de han kvinnan s. fött
Upp. 12:13

Det ligger i sakens natur, att olika
former för förföljelse mot de kristna
aldrig kan eller kommer att upphöra,
så länge den nuvarande världsordningen med dess antikristliga principer å ena sidan och Guds folks lojalitet mot Kristus och hans ord å andra sidan, är för handen, 2.Tim.3:12.
Det profetiska ordet bebådar tvärtom
en skärpning av förföljelsen mot levande kristendom i samma grad som
utvecklingen i olika avseenden går
mot sin höjdpunkt och avslutning,
Matt.24:9.
Under Antikrists gudlösa regim
kommer skaran av martyrer att bli
fulltalig på kort tid, Upp.6:9-11. Det
är ingen tillfällighet, att förföljelser
intar en stor plats i Bibelns sista bok,
1:9; 2:8-11,13; 12:13 ff.; 13:7.

FÖRFÖLJARE
1 så snart f.na begivit sig
Jos. 2:7
1 att edra f.lcke träffa på eder
2:16
2:16
1 till dess edra f. kommit tillbaka
1 till dess deras f. vänt tillbaka
2:22
1 vände sig mot sina f.
8:20
1 deras f.lät(H.) sjunka
Neh.· 9:11
2 H., led mig för mina f.s
Ps. 5:9
1 fräls mig från alla mina f.
7:2
2 led mig •• för mina f.s skull
27:11
1 rädda mig från .. mina f.
31:16
1 spärra vägen för mina f.
35:3
49:6
3 när mina f.s ondska omgiver
2 det onda falla tillbaka på f.
54:7
2 f. stå mig beständigt efter livet
56:3
2 Gud låter mig se med lust på f. 59:11
2 med lust .. skåda på mina f.
92:12
1 vill du hålla dom över mina f.
119:84

Ordet förföljelse förekommer ofta,
både i G.T. och i N.T., och är en
återgivning av flera hebreiska och
grekiska ord. Det betecknar en aktiv
form av motstånd mot representanterna för Guds frälsningsplaner, ett
motstånd, som är nära nog lika gammalt som mänskligheten själv.
Redan i G.T. möter vi en stor
skara förföljda människor. Jesus påminner om dessa i Matt.23:35, och
Hebreerbrevets författare skriver om
deras prövningar och lidanden, 11 :
35-38. Kain förföljde Abel, l.Mos.4,
Josef förföljdes av sina bröder, l.
Mos.37, Saul förföljde David, l.Sam.
20, Elia måste fly, 1.Kon.19, Jeremia
kastades i en brunn, Jer.38, Amos
blev driven ut ur helgedomen, Am.7,
DanieIs tre vänner kastades i den
brinnande ugnen, Dan.3 osv.
Vid den tid, då judarna kom under
macedonierna (från år 332 f.Kr.),
syrierna och egyptierna (till 167) och
särskilt under mackabeertiden (16863) fick de lida stora förföljelser.
Aren 332-167 utvandrade tusental av
judar till närliggande länder. Under
Antiokus IV Epifanes (175-163) pågick en svår förföljelse, varvid många
judar dräptes. De nekade att deltaga
i den hedniska avgudadyrkan och höll
troget fast vid Guds uppenbarelse genom Moselagen och gudsdyrkan. _De
skola bliva hemsökta med svärd och
eld, med fångenskap och plundring
till en tid., Dan.ll:33. Det var
många, som under denna tid beseglade sin tro med sitt blod.
Jesu förelöpare, Johannes döparen,
kastades i fängelse och dödades, Matt.
14:3 ff. Vid sitt inträde i mänskligheten mötte Jesus själv förföljelsen i
all dess intensitet, Matt.2. Han var
tidigt medveten om att hans förelöpares öde även skulle bli hans eget,
Matt. 17: 12 b, och särskilt de sista
månaderna av sitt jordeliv talade han
ingående om detta med sina lärjungar,
Matt.16:21; 17:22,23; Mark.8:31.
J esus blev förföljd ända från begynnelsen av sin verksamhet, och förföljelsen kulminerade i fångenskap, misshandel och till slut i korsfästelsens
bittra död.
Jesus förberedde sina lärjungar på
att 'även de skulle bliva utsatta för förföljelse, Matt.5:11-12; 10:16-25; Joh.
15:18-21. De skulle bliva hatade,
Matt.24:9; Joh.17:14, smädade och
förtalade, Matt.5: 11, misshandlade,
Matt.24:9, ställda inför domstol,
Matt.lO:17 ff.; Mark. 13:9, utstötta
ur synagogorna, J oh.16:2, ja, till och
med mista livet, Matt.l0:21; 23:34;
24:9. Allt detta skulle de få lida för
Jesu skull, Matt.5:11; 24:9, och för
rättfärdighets skull, Matt.5:10.
Sådana förföljelser bör dock icke
få Jesu efterfÖljare att förlora modet.
Ett säkert bevis på lärjungaskapets
äkthet är tålmodig uthållighet under
förföljelsen. Den som tar kristendomen och Ordet ytligt och lätt, avfaller, så snart förföljelse möter honom,

Matt.13:2{}-21. De troende, däremot,
som tål förföljelse, visar sitt andliga
släktskap med forna hjältar i Guds
rike, Matt.5:12, de får rik välsignelse, v.11, och deras lön är stor i
himmelen, v.12. Därför bör de icke
frukta, Matt.IO:28-31; Luk.12:4-7,
utan vara ståndaktiga, Matt.l0:22;
24: 13. De bör till och med visa ett
kärleksfullt sinnelag mot sina förföljare, uttryckt bl.a. i förbön för dem,
Matt.5:44.
Den kristna församlingen i Jerusalem mötte hårdnackad förföljelse
redan på ett tidigt stadium. Apostlarnas upprepade uttalanden om att Israels ledare hade korsfäst Messias,
Apg.2:36; 3:13-14,15; 4:1{}-12; 5:30,
jfr 5:28, jämte förkunnelsen om uppståndelsen från de döda, 4:2,6 ff.,
väckte vrede och förbittring, 4:2,17,
18,21; 5:17,18.
Visserligen intog fariseerna och folket i allmänhet en moderat hållning,
men Stefanus' framträdande markerade en förändring i denna inställning. Hans förkunnelse om lagens
och helgedomens upphörande, jfr
Apg.6: 13-14, utlöste en storm av förföljelse mot hela den kristna församlingen, 6:11-14; 7:1--60. Stefanus
blev stenad, 7:58, och hela församlingen blev kringspridd över Judeens
och Samariens landsbygd, 8: l. Saulus
från Tarsus visade sig här vara en
nitisk förföljare, 8:3, jfr 22:4.
Under den period, som omfattar
Paulus' missionsverksamhet, mötte
kristendomen och dess representanter
ingen verklig förföljelse från de romerska myndigheternas sida. I likhet
med judendomen var även kristendomen tillåten i romarriket. Förföljelse och motstånd mot apostlarna och
de troende i allmänhet var under
denna tid av tillfällig karaktär samt
av lokalt och personligt ursprung.
Emellertid förändrades de kristnas
ställning i romarriket i och med kejsar Neros blodiga förföljelser år 64.
De kristna beskylldes för att ha anlagt branden i Rom i juli månad
nämnda år, och på kejsarens eget
initiativ vidtog en systematisk förföljelse. Denna utgör bakgrunden till
Petrus' första brev. Förföljelserna
under Domitianus' regering präglar
skildringen av vilddjuret i Upp.13-15.
Förhållandet mellan de kristna och
den romerska statsmakten tillspetsades genom kejsarkultens framväxt.
Från synagogan övertog de kristna
bruket att bedja för kejsaren, l.Tim.
2: I ff. Jesus hade lärt sina lärjungar,
att de skulle betala skatt till kejsaren,
Mark.12: 16 ff., och apostlarna hade
uppmanat till underdånighet mot
överheten, Rom.13:1 ff.; l.Pet.2:1317 (2.Tess.2:7). Den kristna missionen åtnjöt delvis den romerska statens
rättsskydd gentemot judarnas övergrepp, Apg.18:12-16; 25:10,12. Men kejsarens välde blev trots detta
mer eller mindre ansett som ett uttryck för satanisk maktvilja. Särskilt
kejsarens tilltagande krav på religiös
dyrkan gjorde det allt svårare för
de kristna att visa lojalitet. Kejsarkulten blev utbyggd till en sammanbindande statsreligion för hela imperiet. Kejsaren lät kalla sig »herre och
gud» och »frälsare», och detta var
för de kristnas öron en ren bespottelse, ja, uttryck för antikristligt övermod och självförgudning. De ställdes
inför den situationen, att de inte kunde ge kejsaren sin hyllning eller visa
honom sin lydnad. De kunde icke
offra till kejsarens bild, och detta
blev orsaken till förföljelse från statens sida.
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FöRFöLJARE

l) rätJap, 9 1 ~
följa efter; förfölja; particip: som
förföljer. Klag.5:5 nif., ordagrant: på
vår hals äro vi förföljda. Se: Förfölja l.
2) .'fur, l 1 t7
se sig omkring, betrakta, skåda; här
pol. part. sorer, i Ps.92: 12 sur, möjl.
en som ser sig omkring (försåtligt el.
lömskt).
3) 'ä~eQ, ::l ~ ~

häl; fotspår; i Ps.49:6 '1i~e1:?aj, de som
går efter mig. Jfr Bedraga 2.
4) diokön, Ö tWKWV
en som förföljer; part. av di6kö, se
Förfölja 7.
5) dioktes, Ö
KT n t;
förföljare; av: di6kö, se Förfölja 7.

tw

1· f. och ovänner äro många
119:157
1 rädda mig från mina f.
142:7
1 skola edra f. vara snabba
Jes. 30:16
1 skaffa hämnd på mina f.
Jer. 15:15
1 skola mina f. komma på fall
20:11
1 (Judas) f. hava fallit
Klag. 1:3
1 fly bort, undan sina f.
1:6
1 f. voro snabbare än him.örnar
4:19
l Våra f. äro oss på halsen
5:5
4 varit församlingens f.
Fil. 3:6
5 mig s.förut var .. f.
1.Tim. 1:13

FöRFöLJELSE

Se även: Förfölja, förföljare, fiende,
fly, flykt, lidande, motståndare,
smärta, undfly, undkomma.
Förföljelse

Förföljelse

Vem lider förföljelse
De troende, Luk.21:12; Joh.15:20;
2.Tim.3:12; Apg.22:4. Ordets tjänare, Gal.5: 11. - Jesus led förföljelse
under sitt jordeliv, Matt.2:13; Luk.
4:29; Joh.5:16.
Förföljelse mot de kristna
Är förföljelse mot Kristus, Apg.
9:4-5.
Orsak till förföljelse
Övermod, Ps.I0:2. Naturlig böjelse, Gal.4:29. Ovetande om Gud
och Kristus, J oh.16:3. Missförstådd
iver, J oh.16:2; Apg.13 :50; 26:9-11.
Hat till Gud och Kristus, Joh.15:20,
24.
Vad skall de troende göra under förtöljelse
Anbefalla sig åt Gud, l.Pet.4: 19.
Bedja om frälsning, PS.7:2. Lita på
Guds hjälp, 2.Kor.4:9. Visa tålamod.
l.Kor.4:12. Glädja sig, Matt.5:12;
l.Pet.4:13. Prisa Gud, l.Pet.4:16.
Bedja för dem som förföljer, Matt.
5:44. Välsigna dem, Rom.12:14.
De ogudaktiga
Är benägna för förföljelse, Ps. 10:
2; 69:27. Är verksamma i förfÖljelsen, Ps.143:3; Klag.4:19. Uppmuntrar
varandra till förföljelse, Ps.7l: 11.
Gläder sig däröver, Upp.ll:10. Straffas för förföljelse, Ps.7:16; 2.Tess.
1:6.
Guds hjälp
Lämnar icke den troende under förföljelse, 2.Kor.4:9. Frälser ur förföljelse, Dan.3:25,28; 2.Kor.l:l0; 2.
Tim.3:11.
Förföljelse kan icke skilja oss från
Kristi kärlek, Rom.8:35.
Förföljelse skildrad
Matt.21:33-39; 2.Kor.11:23-25.
Exempel på förföljare
Farao, 2.Mos.l:8-14. Saul, l.Sam.
26:18. Isebel, l.Kon.19:2. Sidkia,
Jer.38:4 f. Kaldeerna, Dan.3:8-12.
Fariseerna, Matt.12:14. Judarna, Joh.
5:16; Apg.8:1; 14:5. Herodes, Apg.
12:1. Hedningarna, Apg.14:5. Paulus,
Fil.3:6; l.Tim.l:13.
Exempel på förföljda
Mika, l.Kon.22:27. David, l.Sam.
26:18. Jeremia, Jer.32:2. Daniel, Dan.
6:5-17. Petrus och Johannes, Apg.
4:3. Apostlarna, Apg.5:18. Profeterna, Matt.5: 12. Den första församlingen, Apg.8: l. Paulus och Barnabas,
Apg.13:50. Paulus och Silas, Apg.
16:22 f. Paulus, 2.Kor.11:23. Hebreerna, Hebr.l0:32. Gamla förbundets
troende, Hebr.l1 :35.
FöRFöLJELSE

l) rädap, 9 I I
följa - efter; -fÖrfÖlja; i l.Sam.30: 1O
övers. fortsätta förföljelsen. Se: Förfölja l, Förföljare l.

Förföljelse-Förga.
2) murdäp, '1 ~ y-?,
förföljelse; ego hof. part. av rä~ai!,
se l.
3) dioko, c lW K w
jaga, förfölja; här pass. bli förföljd;
övers. lida förföljelse. Se: Förfölja 7.
4) diogm6s, c lWYJ.l6 <;
förföljelse; av: dillko, se 3.
5) thlipsis, e A 1: 1)1 l <;
betryck, trångmål, vedennöda, bedrövelse; av: thlibö, trycka, tränga.
Jfr Joh.16:33, övers. betryck. Se:
Bedrövelse 11.
FÖRFÖLJELSE
1 David fortsatte f.n
1.Sam.30:10
2 härskade •. med skoningslös f.Jes.14:6
3 Saliga äro de s.lida f.
Matt. 5:10
4 när hedrövelse eller f.påkommer13:21
4 f.påkommer för ordets
Mark. 4:17
10:30
4 mitt under f.r
4 utbröt en svår f.
Apg. 8:1
11:19
5 f. s.utbröt för Stefanus' skull
13:50
4 en f.mot Paulus och Barnabas
4 månne bedrövelse.. f.
Rom. 8:35
3 vi lida f.och härda dock 1. Kor. 4:12
2. Kor. 12:10
4 finner jag behag i f.
3 skulle jag alltjämt lida f.
Gal. 5:11
4 under alla edra f.r
2. Tess. 1:4
4 under f.r .. s.drabbade mig2.Tim. 3:11
3:11
4 sådana f.r har jag fått utstå
3 :12
3 skola ock alla de .. få lida f.

FöRFöRA

l) pätä, n n!J
bli förledd Tel. förförd; pi. förleda,
förföra; pU. i Hes. 14:9, övers. låta
förföra sig. Se: Bedraga 5, Dåra l.
2) nädab, n i )
hif. stÖta bort, Tförskjuta; förleda, förföra; nif. bli förledd; övers. låta förföra sig. Se: Driva 22.
3) tä'ä, n V fl
fara vilse; 'hlf. föra vilse, förleda. Se:
Bedraga 8.
4) nä'ap, '11{')
bedriva hO;, \egå äktenskapsbrott.
Verbet förekommer t.ex. i 2.Mos.
20:14.
5) sub, ) Hj
vända om, vända tillbaka; i Jes.47:10
pol. föra tillbaka; göra avfällig. Jfr
Jer.50:19, övers. föra tillbaka. Jfr
även' Avfällig 6,7, Avfällighet 5. Se:
Avvända 2, Driva 14.
6) skandalizo, OK ex v Cex A f 1; w
förföra, förleda; förarga, vara el.
bliva till anstöt. Se: Fall 24 Förförelse 2.
'
FÖRFÖRA
10m ngn f.r en jungfru
2. Mos. 22:16
2 må du icke l:l1a f.dig
5. Mos. 4:19
1 låten icke edra hjärtan bliva f.da 11:16
13:5
2 (profeten) ville f. dig
2 sökte f. dig att övergiva H.
13 :10
2 onda män s. f. invånarna
13 :13
30:17
2 om du l:l1er f.dig
2 f.de Jerobeam Israel
2. Kon. 17:21
3 och Manasse f.de dem
21:9
2 (Joram) f.de Juda
2. Krön. 21:11
3 Manasse f.de Juda och Jerus.
33:9
4 s. fOrför en annans hustru Ords. 6:32
2 gm läppars halhet förför hon
7:21
16:29
1 orättrådige förför sin nästa
5 din kunskap var det s. f.de . Jes. 47:10
1 om profeten låter f. sig
Hes. 14:9
1 så har H.l:l1it profeten bliva f A 14:9
6 den s. förför en av dessa Matt. 18:6
6 den s.förför en av dessa Mark. 9:42
6 skulle f.en av dessa små
Luk.17:2

Luk.17:1. En hemlighetsfull, ond
makt i tillvaron är orsaken därtill,
Satan, han .som förvillar hela världen., Upp.12:9. Genom förförelse
kom synden in i världen; det var
onnen som i sin illfundighet bedrog
Eva, 2.Kor.ll:3. Samma onda makt
står bakom all förförelse ända till det
sista upproret mot Gud fått sin dom,
Upp.20:8-10.
FöRFöRELSE

1) maddubim, O 'O ~ 10
förledande, förförelse; a~: nä~a1;t, se
Förföra 2.
2) skandalizo, o K a v /) a A f 1; w
förföra, förleda; förarga, vara el.
bliva till anstöt; här övers. vara till
förförelse; av: skandalon, se 3. Se:
Fall 24, Förföra 6.
3) skandalon, OK av ca A o v
urspr. den stång, på vilken man placerade lockbetet i en snara; därav
betydelsen: snara, fälla; anstöt, orsak
till fall, förförelse el. förargelse; hinder. Se: Fall 21.
FÖRFÖRELSE
1 utsagor •• falskhet och f.
Klag. 2:14
Matt. 5:29
2 ditt högra öga dig till f.
2 din högra hand är dig till f.
5:30
3 (J.:) Ve världen för f.rs skull
18:7
3 F.r måste ju komma
18:7
3 ve den gm vilken f.n kommer
18:7
2 Om din hand •• är dig till f.
18:8
2 om ditt öga är dig till f.
18:9
2 Om din hand är dig till f. Mark. 9:43
2 om din fot är dig till f.
9:45
2 om ditt öga är d,ig till f.
9:47
3 möjligt än att Lr måste
Luk.17:1
FORGIFTAD

jag ser att du är f. av ondska Apg. 8:23
FöRGRIPA

icke har f.lt sig på sin
2. Mos. 22:8
om den ene icke f.it sig
22:11
fOrgrepo sig på det
Jos. 7:1
Akan hade trolöst f.it sig på
22:20
om jag lömskt hade Ut mig 2, Sam. 18:13
förgrep sig på tillspillogivna 1.Krön.2:7
f.mig på min Guds namn
Ords. 30:9
onda grannar s.f.slg på
Jer. 12:14
en s.icke f.er.sig på den
Hes. 18:17
FÖRGRIPLIG
Du har talat f.t mot Gud

1. Kon.
Nabot har talat f.t mot Gud
i sina hjärtan talat f.t om Gud Job
mitt i ansiktet tala f.a ord mot dig
skall (Job) mitt i ansiktet tala f.a
och den rovgirige talar f.t
Ps.

FÖRGRIPELSE
skyldig till f.på det

Jos.

21:10
21:13
1:5
1:11
2:5
10:3
7:15

FORGRYMMAD

Men H.hade blivit f.på mig 5.Mos. 3:26
blevo dessa högeligen f.e 2. Krön. 25:10
Ps. 78:59
Gud förnam det och vart f.
FÖRGRYMMAS
Så f.des då H"när han hörde
på sin arvedel f.des (Gud)

Ps. 78:21
78:62

FöRGRYMMELSE
-förgrymmeiie

vredesförgrymmelse Jes.30:30

Jesus sade att det icke var annat möjligt än att förförelser skulle komma,

FÖRGRYMMELSE
du släpper lös din f.
2. Mos. 15:7
Gjut ut din vredes f.
Job 40:6
i sin f.förskräcker han dem
Ps. 2:5
Han s ände över dem f.
78 :49
85:4
Du lät all din f. fara
våra dagar försvinna genom din f. 90:9
Vem besinnar din f.
90:11
frukta Icke •• i deras f.
Jes. 7:4
Gm H. Sebaots f. har landet råkat
9:19
mot min f.s folk bjuder jag hm gå 10:6
lyfta sin hand mot floden I f.
11 :15
H.dag kommer med f.
13:9
gm H.Sebaots f.på hs vredes dag 13:13
(H.) läppar äro fulla av f.
30:27
du har uppfyllt mig med f.
Jer. 15:17
I sin f. bröt han ned Judas
Klag. 2:2
i sin vredes f. fOrsköt han
2:6
skall blåsa upp min f.s eld
Hes. 21:31
jag skall blåsa upp min f.s eld
22:21
gör ände på dem med min f.s eld 22:31
i min f. skall jag åter taga
Hos. 13:11
och ständigt behållit sin f.
Am. 1:11
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FORFöRDELA

plocka ax .. och f.en henne Icke Rut 2:15,

FöRFöRELSE

Se även: Förvillelse, förvilla, bedraga,
locka, lockelse, frestelse, fördärv, fördärvlig, förföra, villfarelse, falsk,
falskhet, Antikrist, herde, Messias.
Förförelie (förvillelse)

eller (H.) f. mot havet
I f. går du fram över jorden

Hab.3:8
3:12

FöRGÅ

Uppdelning: allmänt, förgången.
FÖRGÅ (allmänt)
så förgingo 7 dagar
2.'Mos. 7:25
20 år förgingo
1.Sam. 7:2
ss. den dag s.förgick i går
Ps. 90:4
Den s. f.r sig i vrede
Ords. 19:19
skola 7 veckor f.
Dan. 9:25
såg synen förgick all min kraft
10:8
skola 1290 dagar f.
12:11
när ännu en liten tid har f.tt Hos. 1:4
När så en längre tid Ut
Apg. 9:23
förgick en tid av vid pass 450 år
13:20
Kärleken f.r aldrig
1. Kor. 13:8
mörkret f.r och det sanna
l. Joh. 2:8
världen f.r och dess begärelse
2:17
dess (gräsets) fägring f.r
Jak. 1:11
FÖRGÅ (förgången)
akta på f.ngna släktens år 5. Mos.32:7
Gud söker blott fram f.ngna Fred. 3 :15
Jes. 9:1
I den f.agna tiden •• ringa
Kedars härlighet vara f.ngen
21 :16
vakna upp ss •• i f.agna tider
51:9
ej mer komma ihåg det f.ngna
65:17
härkomst tillhör f.agna åldrar Mika 5:2
behaga H. väl likasom i f.ngna Mal. 3:4
Det gamla är f.nget
2. Kor. 5:17
under f .ngna släktens tider
Ef. 3:5
kommen ihåg den f.ngna
Hebr.10;32
den förra jorden voro f.ngna UPP. 21:1
det s. förr var är nu f.nget
21:4

FöRGÅRD

Se: Tabernakel, Tempel.
FÖRGÅRD
göra en f. till tabernaklet
2. Mos. 27:9
omhängen till f.en göras av vitt
27:9
f.ens västra kortsida skall hava
27 :12
f.ens bredd på framsidan
27 :13.
till f.ens port göras förhänge
27 :16
Alla stolparna runt omkring f .en
27 :17
F.en skall vara 100 alnar lång
27:18
f.ens pluggar skola vara av koppar 27 :19
omhängena till f .en
35:17
fOrhänget för porten till f.en
35:17
f.ens pluggar med deras streck
35:18
(Besalel) gjorde ock f.en
38:9
gjordes omhängena till f.en
38:9
på båda sidor om porten till f.en
38:14
omhängena runt omkring f.en
38:15
f.ens stolpar försågos med kransar 38:17
förhänget fOr porten till f.en
38:18
38 :18
i likhet med f.ens omhängen
pluggarna till f.en av koppar
38:20
vidare fotstyckena till f.en
38:31
fotstyckena till f.ens port och
alla f.ens pluggar
38:31
omhängena till f .en
39:40
förhänget för porten till Len
39:40
hänga fOrhänget för porten till f.en 40:8
förhänget för porten till f.en
40:33
i f.en till uppenbarelsetältet 3.Mos. 6:16
i f.en till uppenbarelsetältet
6:26
(vården) om f.ens omhängen 4. Mos. 3:26
om förhänget fOr ingången till f.en 3:26
(vården) om stolparna till f.en
3:37
omhängena till f.en
4:26
förhänget för porten till f.en
4:26
så ock stolparna till f.en
4:32
delen av f.en framför H. hus 1. Kon. 6:64
de båda f.arna till H.hus
2. Kon. 21:5
på de båda f.arna till H.hus
23:12
1. Krön. 23 :28
i vad s. rörde f.arna
Salomo bygga mitt hus och f.ar
28:6
en mönsterbild rörande f.arna
28:12
han gjorde prästernas f.
2. Krön. 4:9
och den stora yttre f .en
4:9
så ock dörrar till denna f.
4:9
och ställt den på den yttre f.en
6:13
helgade mellersta delen av f.en
7:7
i H. hus, framför den nya f.en
20:5
folket vara på f.arna till H.hus
23:5
stenade hm på f.en till H. hus
24:21
orenbetut på f.en till H. hus
29:16
altaren på f.arna till H. hus
33:5
kammare i f.arna till Gnds
Neh. 13:7
att mina f.ar trampas ned
Jes. 1:12
ställde sig i f.en till H. hus
Jer. 19:14
Ställ dig i f.en till H. hus
26:2
Gemarjas kammare på övre f.en
36:10
gingo in till konungen på f.en
36:20
där man går in till inre f.en Hes. 8:3
förde han mig till f.ens ingång
8:7
förde till inre f.en till H.hus
8:16
(H.:) fyllen upp f.arna med slagna
9,7
molnet uppfyllde den inre f.en
10:3
f.en blev full av glansen från H.
10:4
dånet hördes till den yttre f .en
10:5
intill f.ens murpelare sträckte
40:14
han fOrde mig till den yttre f.en
40:17
stengolv, anlagt runt omkring f.en 40:17
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till den inre f.ens yttre framSida 40:19
port mot norr på den yttre f.en
40:20
en port till Inre f .en fanns
40:23 ,27
förde han mig till den inre f.en
40:28
dess förhus låg ut:l1 yttre f.en
40:31
till den inre f.ens östra sida
40;32
dess förhus låg mot yttre f.en
40:34
dess murpelare vid yttre f.en
40:37
han mätte f.en
40:47
han lät mig gå ut på yttre f.en
42:1
på inre f.en och ut emot stengolvet 42:3
på yttre f.en lågo avsatserna
42:3
gick en gång till den inre f.en
42:4
kamrarna hade inga pelare,ss.f.na 42:6
en skiljemur åt den yttre f.en
42:7
längden ut:l1 den yttre f.en
42:8
komma till dem från yttre f.en
42:9
Där LeIE skiljemur var tjockast
42:10
Icke begiva sig till yttre f.en
42:14
fOrde,mig In på den inre f.en
43:5
komma in i den inre f.ens portar 44:17
göra tjänst i inre f.ens portar
44:17
när (prästerna) gå ut på yttre f.en 44:19
till folket på den yttre f.en
44:19
har kommit in på den inre f.en
44:21
då han går in. .på den inre f.en
44:27
dörrposten till inre f.ens port
45:19
Den inre f.ens port :l1 öster
46:1
icke bära ut det på yttre f.en
46:20
lät han mig gå ut på yttre f.en
46:21
förde mig till f.ens 4 hörn
46:21
i vart av f.ens hörn fanns en gård 46:21
46:22
I f.ens 4 hörn funnos gårdar
lämna templets yttre f.
UPP. 11:2
FÖRGÅRDSHUS
mätte vidare f.en

Hes. 41:15

FÖRGÅRDSHÄGNAD
2. Mos. 40:8
du skall sätta upp f.en
f.en runt omkring tabernaklet
40:33
FÖRGÅRDSMUR
f.en av 3 varv huggna stenar 1. Kon.
ända till den stora f.en
f.en uppfOrd av 3 varv huggna
den inre f .en till H. hus

6:36
7:9
7 :12
7 :12

FöRGÅS

Se: Fördärv.
FORGÅS

1) gäwa', V , l
sluta andas, ~;pgiva andan. Se: Anda
1, Dö 3, Död (subst.) 4.
2) sä'fiä, nEJ o
rycka bort: ~öja undan; i Jer.12:4
intransitivt: omkomma, förgås; nif.
ryckas bort, röjas undan. Jfr 6. Se:
Förgöra 1.
3) kilrat, n"1::l
skära el~ hugg~ av; i I.Mos.4l:36 nif.
bli avskuren el. avhuggen. Se: Avhugga 4, Avskära 1, Fördärva 3.
4) mu!, n ~o
dö. Se: Anda 5, Dräpa 6, Dö 1,
Död (subst.) 2, Död (adj.) 1, Döda 1.
5) 'äbad, l ) ) {
irra ~~krini, Tgå vilse; gå under, förgås. Jfr Ps.119:176, övers. fara vilse;
Jos.23:l6 bliva utrotad; Mika 7:2
vara försvunnen. Jfr Avgrund 1. Se:
Fördärva 2; Förgöra 5.
6) sup, '110
förintas, upphöra, taga slut. Jfr Am.
3: 15,. övers. få en ände. Jfr 2.
7) tämam, 00 1'1
vara el. bliva -f~llbordad el. avslutad;
taga slut. Se: Dö 6, Fullborda l,
Fullgöra 3, Förgöra 21.
8) [kilba4l, l n ::l
hif. utplåna, fÖr;töra, utrota; här nif.
utplånas, förstöras. Jfr hif. i 2.Mos.
23 :23, övers. utrota; nif. i 2.Mos.
9:15 bliva utrotad; Job 4:7 gå under.
Se: Fördölja 3, Förgöra 15.
9) [säma41, iOL7
hif. förinta, ut~~ta, förstöra; i 5.Mos.
31:4 övers. låta förgås; nif. (Ps.37:
38) förintas, utrotas, förstöras. Se:
Fördärv l, Förgöra 6.
10) I.Sam.22:22 ordagrant: jag är
orsak till varje persons liv (eg. varje
själ) i din faders hus. Jfr gamla kyr1712

Förg6t--Förgö ngeiie
kobibelns övers.: .Jag är skyldig för
alla dins faders hus själar..
11) sur, ., , D
vika, avvika, avlägsna sig; i Job 15:30
avlägsnas. Se: Avfalla 13, Avfällig 1,
Avskaffa 1, Avstå 5, Avvända 1,
Driva 23, Falla 3, Fly 6.
12) fäma!, nQ ~
grundbet. fullborda, avsluta; göra
slut på, förinta, utplåna; i J ob 23: 17
nif. förintas, förgås; jfr 6: 17, övers.
försvinna. Jfr Evärdlig 5. Se: Förgöra

13.
13) hiila~, "1 ~ O
gå; gå bort, försvinna. Se: Driva 1,
Falla 26, Fly 15.
14) 'öbar, ., ~ Il
gå öv~r el. förbi; försvinna. Se: Avvända S, Driva 41, Fri 21.
15) [däkö'l, X J i
sönderslå, kros~; i Job 34:25 hithp.
bli krossad (ordagrant: och de bliva
krossade); jfr 5:4, övers. förtrampas.
Jfr pi. i Ords.22:22, övers. förtrampa; Klag.3:34 krossa.
16) kälä, il7 J
vara hel, fullständig el. avslutad; här
i negativ mening: taga slut, upphöra.
Se: Arbete 12, Avstå 4, Besluta 4,
Fullborda 1, Fullgöra 1, Fördärva 15.
17) miikak, "1 JO
vara el~ bliva-tåg el. ringa; sjunka
el. falla ihop. J fr nif. i Pred.l O: 18,
övers. förfalla.
18) bälap, 9 7 il
flytta sig, beSi;a sig i väg, gå el.
passera genom el. förbi. Jfr Job 4:15,
övers. fara fram; 9: 11 fara förbi;
Hab.l:ll fara åstad.
19) dömä,ilO i
vara el. bli l~~ el. stilla; bringa till
tystnad, förgöra; i Jes.6:S nif. bringas
till tystnad, förgås. Jfr ~al i Jer.14:
17, övers. få ro; nif. i Jer.47:5; Sef.
1: 11, omskrivande övers. det är förbi
med. Se: Förgöra 17.
20) [mäka%]. i? PO
nif. Smäita, uppiösas. Jfr nif. i Ps.
38:6, övers. flyta; Hes.4:17 försmäkta; Sak.14:l2 ruttna; hif. i Sak.14:l2
låta ruttna.
21) Udemä, il~lJ~
fält; se t.ex. S.Mos.32:32; Jes.16:8;
Hab.3:l7; i Jes.37:27 övers. säd som
förgås. Ordet har på det sistnämnda
stället i regel uppfattats i analogi
med si!4et!a i 2.Kon.19:26, förbränd
el. svedd säd (av: sagap, bränna, sveda, se t.ex. 1. Mos.41 :6), övers. säd
som förbrännes. Jfr gamla sv. övers.
.borttorkas., resp .• förtorkas •.
22) dömam, DO i
vara el. bli helt' lugn el. stilla; här
nif. bringas till absolut tystnad. Jfr
1!:al i 3.Mos.10:3, övers. tiga stilla;
Jos.10:12 stå stilla. Se: Förgöra 10.
23) 'iisap, 9 Q~
samla, insamla, hopsamla; avlägsna,
borttaga; i Hos.4:3 nif. hopsamlas;
avlägsnas. Verbet förekommer t.ex.
i uttrycket • bliva samlad till sina fäde!», t.ex. l.Mos.2S:8. Jfr Jer.8:l3,
övers. bortrycka. Se: Befria 2.
24) ap6leia, &1T WAE: 1 a
tillintetgörelse, fördärv; undergång,
förtappelse; av: ap6llymi, se 26. 2.
Pet.3:7 ordagrant: till domens och
de ogudaktiga människornas fördärvs
dag. Se: Fördärv 30, Fördärvlig 7.

a

26) ap6/lymi, 1T 6 A A u )J 1
tillintetgöra, fördärva, förstöra; förlora, mista; här med. gå förlorad,
förgås. Se: Döda 17, Fördärv 31,
Fördärva 29.
27) diaphthefrö, <5 l a <P ee: f p w
fördärva, förstöra; här pass. fördärvas, förstöras. Se: Fördärva 31.
28) synap611ymai,auv a 1T 6'>''>'1)).la 1
gå förlorad el. förgås tillsammans
med; av: prep. syn, med, och med.
av ap6llymi, se 26.
29) utf. ord.
30) phthora, <P o p
fördärv, förstöring; undergång, förgängelse; av: phtheirö, se 31. Se: Förgängelse 4, Förgänglig 6.
31) phtheirö, <P eE f p w
fördärva, förstöra. 2.Pet.2: 12 ordagrant: skola ock de förgås (fördärvås)
i sitt fördärv (phthorå, se 30). Se:
Fördärv 33, Fördärva 27.

e a

25) parerchomai, 1T a p € p Xo Il a 1
komma el. gå förbi (vid sidan om);
här i bildlig betydelse: förgås. Se:
Akta 76.

FÖRGÅS
l s.finnes på jorden skall f.1.Mos. 6:17
7:21
l förgiCks allt kött
19:15
2 att du icke må f.
19:17
2 så att du icke f.
3 icke f. gm hungersnöden
41:36
4 Icke vill du att vi skola f.
47:19
3.Mos.26:38
5 I skolen f.bland hedn.
7 döda kroppar f.tts i
4. Mos. 14:33
14:35
7 i öknen skola de f.
16:26
2 icke mån f. gm deras synder
17:12
5 vi f., vi f.allasammans
l O att också vi hade fätt f.
20:3
l när våra bröder förgingos
20:3
7 förgicks hela det släktet 5. Mos. 2:14
7 så att de förgingos
2:15
5 att I med hast skolen f.
4:26
5 att I förvisso skolen f.
8:19
8:20
5 skolen också l då f.
5 du förgöres och med hast f.
;18 :20
5 till dess du f.
28:22
29:19
2 skall hela landet f.
30:18
5 att I förvisso skolen f.
9 Sihon och Og •• vilka han lät f.
31:4
7 stridbara män •• förgingos Jos. 5:6
l (Akan) icke den ende s. förgicks 22:20
5 må alla dina fiender f.
Dom. 5:31
2 både I och eder kon. f. 1.Sam.12:25
10 hela din faders hus har Uts
22:22
5 de båda stridssvärden f.tts2.Sam.1:27
5 Ahabs hus skall f.
2. Kon. 9:8
4 över folket att de förgingos Job 1:19
3:11
l f. vid det jag kom ut ur min
4:7
5 hände att oskyldig fick f.
4:9
5 för Guds andedräkt f. de
4:11
5 det gamla lejonet f.
4 :20
5 hava de f.tts för alltid
5 allenast ödslighet och måste f.
6:18
1 Jag borde hava f.tts
10:18
11 själv skall han f. gm Guds muns 15:30
5 Hans åminnelse f.ifrån jorden 18:17
19:10
13 bryter han ned mig, att jag f.
5 så f. han dock för alltid
20:7
12 jag fick icke f., innan mörkret
23:17
14 hennes liv från att f. gm vapen 33 :18
34:15
l på en gång allt kött f.
14 folkhopar gripas av bävan och f.34:20
15 han.. IAter dem f.
34:25
l så f.de genom vapen
36:12
5 de ogudaktigas väg f.
Ps. 1:6
5 l f.ns på eder väg
2:12
9:4
5 fiender •• falla och f.
9:7
5 deras åminnelse har f.tts
5 de ogudaktiga skola f.
37:20
9 överträdarna skola f.
37:38
5 När skall han dö och ha namn f. 41:6
49:11
5 dårar och oförnuftiga f.
13 snigeln, s.upplöses och f.
58:9
68:3
5 f. de ogudaktiga för Guds
71 :13
16 f. s. stå emot min själ
6 De f.och få en ände
73:19
5 s. vikit bort ifrån dig skola f.
73:27
5 för ditt ansiktes näpst f. de
80:17
5 må de få blygas och f.
83:18
90:7
16 vi f. genom din vrede
5 H., se, dina fiender f.
92:10
5 de skola f., men du förbliver 102:27
l tager bort deras ande, då f.de 104:29
17 förgingos gm sin missgärning 106:43
5 hade jag f.tts i mitt elände
119:92
143:7
16 svara mig, ty min ande f.
5 säkerhet skola dårarna f. Ords. 1:32
11:10
5 ogudaktiga f., råder jubel
2 mången f. gm orättrådighet
13:23
5 s.främJar lögn, han skall f.
19:9
21 :28
5 lögnaktigt vittne skall f.
5 när de f., växa rättfärdiga till 28.:28

1713
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5 rättfärdig s.har f.tts
Pred. 7:16
16 s. övergiva H., de skola f. Jes. 1:28
18 avgudarna skola alldeles f.
2:18
6:5
19 Ve mig, jag f.
29:14
5 de visas vishet skall f,
16 och båda skola tillhopa f.
31:3
14 ha klippa skall f. av skräck
31:9
20 Himmelens hela härskara f.
34:4
21 säd s. f .. förrän strået vuxit
37:27
5 dina motståndare •• skola f.
41:11
5 Den rättfärdige f.
57:1
5 s. ej vill tjäna dig skall f.
60:12
6 de skola allasammans f.
66:17
5 den ene borgaren skall f. Jer. 6:21
22 in i de befästa städerna och f.
8:14
5 hemsökelsen kommer .. f.
10:15
2 fyrfotadjur och fåglar f.
12:4
7 skola dessa profeter f.
14:15
16 gm svärd och hunger f.
16:4
5 driva eder bort, så att I f.ns
27:10
5 driva eder bort, så att I f.ns
27:15
40:15
5 vad s. är kvar av Juda f.
7 de skola allasammans f.
44:12
7 gm svärd och hunger skola de f, 44:12
44:18
7 Uts gm svärd och hunger
16 alla män av Juda •• skola f.
44:27
22 icke f.ns gm dess missgärning 51:6
5 hemsökelsen kommer .• måste f. 51:18
l äldste förgingos i staden Klag. 1:19
16 f. av hunger i dig
Hes, 5:12
16 skolen l f. därinne
13 :14
23 själva fiskarna i havet f. Hos. 4:3
Am. 1:8
5 filist6ernas kvarleva f.
5 tänks på oss, att vi icke f. Jona 1:6
5 lät oss icke f.för denne mans
1:14
5 så att vi icke f.
3:9
5 och förgicks efter en natt
4:10
8 vad s. vill f.,det må f.
Sak. 11:9
11:16
8 får s.hålla på att f.
13:8
l skola utrotas och f.
Matt. 5:18
25 himmel och jord f.
5:18
25 icke en enda prick av lagen f.
26 H., hjälp oss, vi f.
8:25
25 Detta släkte skall icke f.
24:34
25 Himmel och jord skola f.
24:35
25 men mina ord skola aldrig f.
24:35
26 frågar du icke efter vi f. Mark. 4:38
25 Detta släkte skall icke f.
13:30
25 Himmel och jord skola f.
13:31
25 men mina ord skola icke f.
13:31
26 Mästare, vi f.
Luk. 8 :24
26 skolen I sammalunda f.
13:3
13:5
26 skolen l alla sammalunda f.
15:17
26 medan jag här f. av hunger
25 snarare kunna himmel och •• f. 16:17
21:32
25 Detta släkte skall icke f.
25 Himmel och jord skola f.
21:33
25 men mina ord skola aldrig f,
21:33
26 s. tror på hm skall icke f. Joh. 3 :16
26 för att få den mat s. f.
6:27
26 de skola aldrig någonsin f.
10:28
26 än att hela folket f.
11:50
26 Också han förgicks
Apg. 5:37
26 skola ock utan lag f.
Rom. 2:12
27 om vår utvärtes mska f. 2.Kor. 4:16
26 de skola f.
Hebr. 1:11
11:31
28 undgick skökan Rahab att f.
26 mer värt än guldet s. f.
1. Pet. 1:7
2. Pet. 2:12
29 s. oskäliga djur f.·
30 födda till att fångas och f.
2:12
2:12
31 skola ock dessa f.
3:6
26 förgicks den värld s.då fanns
32 då ogudaktiga mskorna skola f. 3:7
26 icke vill att någon skall f.
3:9
25 himlarna med dånande hast f.
3 :10
25 ss. gräsets blomster •• f.
Jak. 1:10
27 tredjedelen .. förgicks
Upp. 8:9

FöRGÄNGELSE

Se även: Förruttnelse, förintelse, förgänglighet, förgänglig, fördärv, undergång.
Försänl_l_

De hebreiska orden för .förgängelse.
är: hi1gäl, vindfläkt; tomhe~, fåfänglighet, förgänglighet, och 1;läQä1, upphörande, plats för vila. Av intresse i
detta sammanhang är också hebreiskans Uba!, som betecknar platsen
för elIer tillståndet av upplösning,
förgängelse, och ofta är översatt
.grav., Job 17:14; Ps.16:10; 49:10;
Jona 2:7.
Två grekiska ord översätts med
.förgängelse •. Phthora betyder egentligen fördärv, förintelse, förstörelse,
förruttnelse, undergång, Rom.8:21;
GaI.6:8; 2.Pet.1:4; 2:12 (grt.), 19.
Diaphthora betecknar grundlig,. total
förgängelse, förintelse, förruttnelse,
Apg.2:27 ,31; 13 :34,35,36,37.
1715

Termen har i första hand en rent
materiell, fysisk mening. Skapelsens
nuvarande tillstånd av träldom under
förgängelsen är en direkt följd av
den katastrof, som syndafallet innebar.
Till följd av den djupa samhörigheten
mellan människan, .världens sjäb,
och naturen, ur vilken en del av
hennes personlighet hämtats, lades
också den oförnuftiga skapelsen under den upplösningens och förgängelsens princip, som hör till syndens
väsen. Under detta tillstånd suckar
alla skapelsens olikartade väsen och
befinner sig likasom i en samtidig,
gemensam födslovånda för framfödandet av den nya, bättre värld,
jfr Matt. 19:28, den synes bära i sitt
sköte. Kristi universella återlösnings·
verk innefattar även naturens sfär.
Efter dess fullbordande i andens och
mänsklighetens sfår får skapelsen sin
del därav. Dess solidaritet med
mänskligheten sträcker sig ä ven till
återlösningen. Den skall uppleva den
frihet, som hör till Guds barns härlighet, den förlossade mänsklighetens.
Denna innebär en frihet till utveckling utan hindrande makter, ett fullt
och ohämmat utvecklande av alla
dess inneboende livskrafter, av dess
skönhet och fullkomlighet. Den kommer sålunda att utgöra en värdig
boning för den förhärligade mänskligheten, Rom.8: 19-22.
Aven om Kristus i sin ställföreträdande försonargärning smakade
döden för mänsklighetens synd, ägde
förgängelsen ingen makt över honom.
Till skillnad från den övriga mänsklighetens yppersta helige, exempelvis
David, var Kristus personligen absolut syndfri och helig, hans kropp hade
uteslutande tjänat som säte och organ
för helighetens ande; därför kunde
han icke behållas av döden, ej heller
se förgängelse, Apg.2:24-31; 13:3437. Hans uppståndelse bekräftar den
messianska utsagan i Ps.16:l0.
Termen förgängelse får i Skriften
även en moralisk innebörd. Den människa, som viger sina personliga gåvor
och sitt materiella goda åt egoism,
sinnlighet och timliga, förgängliga
ting, .sår i sitt kötts åker., skördar
med nödvändighet förgängelse, personlighetens och karaktärens förintigande, upplösning och undergång,
medan den som .sår i Andens åker.,
nästankärlekens och trons livssfår,
skall skörda evigt liv, GaI.6:8. Förgängelsen i världen är en frukt av
eftergift för den onda begärelsen, 2.
Pet.1:4. Den moraliska upplösning,
den sinnets och intellektets förskämning och förruttnelse, som behärskar
förgängelsens trälar, utgör även en
allvarlig fara för okunniga troende,
2:18.
En rent lokal innebörd får ordet
förgängelse i vissa sammanhang.
.Förgängelsens rike. i Jes.38:11 är
synonymt med »graven., jfr det hebreiska uttrycket saba! biEli, • förintelsens grop., 38:17.
F6RGJ.NGEUE

l) habäl,

7 ~ il

vindfläkt; ~~het, fåfänglighet, förgänglighet. Se: Fåfång l, Fåfånglig 1.
2)

badä1, 7 J r1

upphörande;' plats för vila; övers.
förgängelsens rike; av: ~c;!al, upphära, t.ex. l.Mos.41:49; 2.Mos.9:34.
3) diaphthora, <5 l a <P

eo p a

fördärv, förstöring; i N.T.: (kroppens) förruttnelse (efter döden), förgängelse; av: diaphthelrä, se Förgås
27.
1716

Firgängelse-Firgira

e a

4) phthor4, lP op
fördärv, förstöring; underglng, förgänlllelse. Se: Förgås 30, Förgänglig 6.
FÖRGÄNGELSE
1 deras dagar fOrsvinna i f.
Ps. 78:33
2 dem s.bo I f.ns rike
Jes. 38:11
3 icke •• låta din Helige se f. Apg. 2:27
3 (J.) kropp Icke skulle se f.
2:31
13:34
3 icke mer vända tillbaka till f.n
13:35
3 icke låta din Helige se f.n
3 (David) såg f.n
13:36
3 han har icke sett f.n
13:37
4 ifrån sin träldom under f.n Rom. 8:21
4 skall av köttet skörda f.
Gal. 6:8
4 den f. s •• råder i världen 2.Pet. 1:4
2:19
4 de själva äro f.ns trälar

FöRGÄNGLIG

Se även: Dö, dödlighet, förgå, förgängelse, förlorad, slut, undergång.
-flIllllnllll

oförgänglig Rom. 1:23
oförgänglighet Rom.2:7
Fllllllnllll. Rillänll1lhet

De hebreiska orden för .förgänglig»,
»förgänglighet. är: Jaw', tomhet, flfänglighet, .Jil~, lögn, bedrägeri,
falskhet, samt lrådel, upphörande,
förgänglig.
Grekiskans huvudord är subst.
phthorå, fördärv, förruttnelse, upplösning, 1.Kor.lS:S0, samt adj. phthartos,
fördärvad, fördärvlig, Rom.l:23; 1.
Kor.9:2S; 15:42,53,54; 1.Pet.l:18,23.
Pl ett ställe är »förgänglighet» ltergivning av mataiotes, ego intighet,
flfånglighet, Rom.8:20.
Gud lade, pi grund av Satans
förförelse, skapelsen under förgängligheten. Syndens inträde och genomträngande i hela skapelsen betydde
införandet aven upplösningens och
förgänglighetens princip, vilken sedan
dess präglar allt, Rom.8:20.
Människan är i motsats till den
oförgänglige Guden förgänglig. Hennes nuvarande fysiska organism med
dennas substans, »kött», och livsprincip, »blod», är skapad för liv och
verksamhet under denna förgängliga
jords och världs ordning, förutsättningar och lagar; den kan icke ingl
i eller taga aktiv del i det himmelska
gudsriket med dettas villkor och lagar, 1.Kor.lS:S0. Den mlste därför
undergå en genomgripande omvandling. Denna försiggår antingen genom
döden med dess upplösningsprocess,
ltföljd av uppståndelsen, 15:42,52,
eller genom förvandlingen i tillkommelsens ögonblick, 15:52. Därmed är
profetians utsaga om den slutliga
segern över död och förgänglighet
fullbordad, 15:54.
Filllllnllilhet

lP eap T 6 S
underkastad fördärv; förgänglig; av:
phtheirö, se Förgås 31.
6) phthorå, lP o p
fördärv, förstöring; undergång, förgängelse, förgänglighet; 1.Kor.lS:42
ordagrant: i förgänglighet. Här och i
v.sO sättes phthora och aphtharsia
(oförgänglighet) i motsats till varandra. Se: Förgls 30, Förgängelse 4.
7) mataiOtes, 1.I a T a l 6 T n S
flfånglighet, intighet, tomhet; förgänglighet; av: mataios, flfäng, gagnlös; värdelös, flfånglig. Se: Flfånglig
17.
S) phthartos,

e a

FÖRGÄNGLIG
Job 27:18
2 bliver så f.t s. malen
1 att jag förstår huru f. jag är Ps. 39:5
3 f.a du har skapat makors barn
89:48
4 Skönhet är f.
Orda. 31:30
Rom. 1:23
5 avbilder av f.a makor
5 vinna en f. segerkrans
1. Kor. 9:25
15:42
6 vad s. bliver sått fot
5 detta f.a måste Ikläda sig
15:53
15:54
5 f.a iklätt sig ofOrgänglighet
1. Pet. 1:18
5 icke med f.a ting, silver
5 fOdda på nytt, icke av ngn f.säd
1:23
FÖRGÄNGLIGHET
7 Skapelsen•• lagd under f.en Rom. 8:20
6 ej heller får f.en
1. Kor. 15:50

FöRGÄTA

Se även: Glömma, glömska, glömsk,
tanke, hågkomst, ihågkomma, huvud,
trött, begrava, blekna, Gud, förlltelse.
FÖlIäta

Vi skall få förgäta
Det som är bakom, FiI.3:13. Vlr
ungdoms skam, Jes.54:4. De förra bedrövelserna, Jes.6S:16. - Josef fick
förgäta all sin olycka, 1.Mos.41:S1.
Rebecka hoppades att Esau skulle
förgäta, 1.Mos.27:4S.
Förgät e;
Herren, S.Mos.6:12. Skaparen, Jes.
51:13. Förbundet, 2.Kon.17:38. Guds
verk, Ps.78:7. Vad gott Herren har
gjort, Ps.I03:2. Vishetens tal, Ords.
4:5. Reningen frin forna synder, 2.
Pet.l:9. Förmaningens röst, Hebr.12:
S. Att göra gott, Hebr.13:16. Att bevisa gästvänlighet, Hebr.13:2.
Gud förgäter icke
Vad vi verkat, Hebr.6:10. Den
kärlek som bevisats mot hans namn,
Hebr.6:10. Sitt folk, Jes.44:21; 49:15.
Den minsta skapelse, Luk.12:6. Hanna bad Gud att han icke skulle
förgäta sin tjänarinna, 1.Sam.l: 11.
F6RGÄTA

1) .fäkalz, n:JtU

glöm~a, förgäta.

lögn, bedrägeri, falskhet. Se: Bedraga
6, Bedräglig l, Falsk l, Falskhet 2,
Flfänglig 8.

2) lä!!eal!, O;)~
som glömmer el. förgäter; av: i~,
se 1.
3) niiJii, i1 ~ ~
glömma, förgäta; r l.Mos.41:S1 pi.
Ilta förgäta; i Jes.44:21 nif. varda
förgäten. I Hes.39:26 slir egentligen
en form av nä§ä', bära, men den
svenska kyrkobibeln har läst näSä.
Jfr gamla sv. övers. »Men de skola
gerna bära sin försmädelse och sina
synder». Till belysning av denna
övers., se Hes.16:63.
4) epilanthånomai,
med. förglömma, förgäta; i Luk.12:6
pass. övers. vara förgäten; av: prep.
epi och lanthanö, se 7.
S) -eklanthdnomai,
med. förglömma, förgäta; av: prep.
ek och lanthanö, se 7.
6) lethe, A ti e n
glömska, förgätande; av: lanthanö,
se 7. Ordet förekommer endast i
2.Pet.l:9, där det slir tillsammans
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Underlagd förgänglighet
Den nuvarande världsordningen,
1.Kor.7:31; 1.Joh.2:17. Människan,
Jes.40:6-8; 51:12; 1.Pet.l:24. Skapelsen, Rom.8:20. Allt som hör världen till, Matt.6:19; Luk.12:33; 1.
Pet.l:18.
De troende
Skall iklädas oförgänglighet, 1.
Kor. 15:53-54.
'6RGÄNGLIG

1) luidel, 7 1 n
upphÖrande;· Tförgänglig; av: Q.i!lal,
upphöra. Jfr Förgängelse 2.
2) utf. ord.
3) .faw', X ltU
tomhet, flt~lighet. Se: Avgud lO,
Elände 3, Falsk 2, Falskhet 2, Fördärv 17, Flfänglig 3.
4)

så/fiir, i RW

med verbet lambanö, taga; ego taga
glömska; övers. förgäta.
7) lanthånö, AaVeavw
vara fördold el. obemärkt (för). 2.
Pet.3:S ordagrant: det är fördolt för
dem. Se: Fördölja 13.
FÖRGÄTA
1 f.er vad du har gjorl
1. Mos. 27:45
41:30
1 f. all den förra ymnigheten
3 Gud har låtit mig f. all min olycka41 :51
1 att du icke f.er vad dina 5. Mos. 4:9
4:23
1 till vara för att f.det förbund
1 (H.) skall icke f.det förbund
4:31
6:12
1 tag dig till vara för att f. H.
8:11
1 Tag dig då till vara för att f. H.
8:14
1 att du f.er H., din Gud
1 Men om du f.er H.
8:19
1 förgät icke, huru du •• förtörnade 9:7
1 Förgät Icke detta
25 :19
26:13
1 icke f.it något av dina bud
1 den skall icke f.s
31:21
1 icke f.din tjänarinna
1.Sam. 1:11
1 skolen I Icke f.
2. Kon. 17:38
Job 8:13
1 går det alla s. f. Gud
1 besluter att f. mitt bekymmer
9:27
11 :16
1 då skall du f. din olycka
19:14
1 mina förlrogna hava f.it mig
24:20
1 Hans moders liv f.er honom
1 färdas man f.en
28:4
1 icke f.1t de betrycktas
Ps. 9:13
9:18
2 I dödsriket •• de s. f. Gud
9:19
1 skall den fattige vara f.en
1 Gud f.er det
10:11
1 Gud •• förgät icke de arma
10:12
1 Huru länge, H., skall du f.mig
13:2
1 Varför har du f.it mig
42:10
1 vi hava dock icke f.1t dig
44:18
44:2.1
l Om vi hade f.it vår Guds
1 Varför •• f.er (du) värt lidande
44:25
45:11
l Förgät nu ditt folk
l I s. f.en Gud, märken detta
50:22
1 att mitt folk ej må f. det
59:12
74:19
1 förgät icke dina betrycktas liv
l Har Gud f.it att vara nådig
77:10
1 icke f. Guds verk
78:7
1 jag f.er att äta mitt bröd
102:5
1 förgät icke vad gott han har
103:2
1 jag f.er Icke ditt ord
119:16
1 jag f.er icke din lag
119:61
119:83
l jag f.er icke dina stadgar
1 Aldrig •• f. dina befallningar
119:93
119:109
1 jag f.er icke din lag
1 mina ovänner f.dina ord
119:139
1 jag f.er icke dina befallningar 119:141
1 jag f.er icke din lag
119:153
l jag f.er icke dina bud
119:176
l om jag f.er dig, Jerusalem, så
l f.c min högra hand sin tjänst
137:5
l Ut sin Guds förbund
Ords. 2:17
3:1
1 förgät icke min undervisning
1 förgät icke min muns tal
4:5
1 under sitt drickande f.lagen
31:5
l dricka och f.sitt armod
31:7
Pred. 2:16
1 alltsammans vara f.et
1 sådana •• blevo f.na i staden
8:10
1 (dödas) åminnelse är f.en
9:5
1 du har f,1t din frälsnings Gud Jes.17:10
l Tyrus ligga f.et i 70 år
23 :15
l gå omkring i staden, du f.na
23 :16
44:21
3 du varder icke f.en av mig
l H. har Ut mig
49:14
l Kan då en moder f. sitt barn
49:15
49:15
1 om hon än kunde f. sitt harn
l skulle dock jag icke f. dig
49:15
1 f .er du H., s. har skapat dig
51 :13
l du skall få f.dln ungdoms skam 54:4
65:11
2 I s •• f.en mitt heliga berg
1 bedrövelserna äro då f.na
65:16
Jer. 2:32
1 Icke f.er en jungfru sina
2:3 2
1 mitt folk har Ut mig
1 förvända vägar och Ut H.
3:21
13 :25
l därför att du har Ut mig
1 eftersom mitt folk f.er mig
18:15
20:11
1 s. icke skall varda f.en
23:27
1 komma mitt f.att f.mitt namn
3 skall jag nu alldeles f.eder
23:39
23:40
1 evig blygd, icke varda f.en
1 dina älskare hava f.it dig
30:14
1 fJt edra fåders onda gärningar 44:9
1 förbund s. aldrig varder f.et
50:5
1 högtid och sabbat •• f.na
Klag. 2:6
5:20
1 Varför vill du för alltid f.oss
1 mig f.er du, säger H.
Hes. 22:12
23:35
1 Eftersom du har f.1t mig
39:26
3 de skola f. sin skam
Hos. 4:6
1 ss.du Ilar f.it Guds lag
1 skall ock jag f. dina barn
4:6
1 eftersom Israel f.it sin sia!.pare
8:14
Am. 8:7
1 Aldrig skall jag f.detta
4 fJt taga med sig bröd
Matt. 16:5
4 fJt att taga med sig bröd Mark. 8:14
4 icke en av dem f.en hos Gud Luk.12:6
4 jag f.er det s. är bakom
Fil. 3i13
4 icke orättvis, så att han f.er Hebr. 6:10
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5 f.it den fOrmaningens röst
12:5
4 F .en icke att bevisa gästväJilighet 13:2
13:16
4 f.en icke att göra gott
6 f.it att han blivit renad
2. Pet. 1:9
7 f. de att i kraft av Guds ord
3:5
4 f.er strax hurudan han var
Jak. 1:24

FöRGÄVES

Se även: Gagnlös, fåfäng, fruktlös,
förlorad.
Var det förgäves, Gal.
1) Sträva förgäves, 2:2. 2) Uppleva
förgäves, 3:4. 3) Arbeta förgäves,
4:11.
FÖRGÄVES
de f.sökte finna porlen
l. Mos. 19:11
I skolen f.så eder säd
3. Mos. 26:16
(David:) F. har jag skyddat 1. Sam. 25:21
När boskap parar sig, icke f. Job 21:10
F.väntar man sig seger
Ps. 33:17
f. bevarade jag mitt hjärta rent
73:13
f. är deras svek
119:118
söker han f. efter frukt
Ords. 20:4
fattiga söka f. efter vatten
Jes. 41:17
45:19
(H.:) F. skolen I söka mig
jag tänkte: F. har jag mödat mig
49:4
sade du dock icke: F.
57 :10
De skola icke möda sig f.
65:23
du svarar: Du mödar dig f.
Jer. 2:25
F.har jag slagit edra barn
2:30
så gör du dig dock skön f.
4:30
allt luttrande är f.
6:29
de skola svara: Du mödar dig f.
18:12
f. skaffar du dig läkemedel
46:11
hon såg att hon fick vänta f. Hes. 19:5
icke längre i. upptänden eder Mal. 1:10
överheten bär icke svärdet f. Rom.13:4
att I f. haven kommit t1ll tro 1. Kor .15:2
om K.icke uppstått, är eder tro f. 15:17
att mitt strävande nu vore f.
Gal. 2:2
då upplevat så mycket f.
3:4
om det nu verkligen har varit f.
3:4
fruktar jag arbetat f. för eder
4:11
att jag icke har strävat f.
Fil. 2:16
och icke f. har arbetat
2:16

FöRGöRA

1) säPä, M O
rycka bort, ·rÖja undan. Se: Förgls 2.
2) [nä~, i1:J )

hif. hikkä, ;Il: stöta, genomborra;
ge dödsstöten, sil ihjäl. Se: Avliva l,
Dräpa 2, Döda 3, Fast 10.
3)

;äraS, tU 1 '

här hif. i betYdelsen: taga besittningen frln nigon; fördriva. Jfr hif. i
4.Mos.14:24, övers. besitta: S.Mos.
7:17 fördriva. Se: Arv, 2, Arvedel 6,
Arvinge 2, Driva 43, Fattig 6.
4) kälä, i17 ~
vara hel, Miständig el. avslutad; pi.
fullborda, avsluta; här i negativ mening: göra slut pl, förinta, fördärva.
Se: Arbete 12, Avstl 4, Besluta 4,
Fullborda l, Fullgöra l, Förgls 16.
S) 'äbad, 1:JX
irra ~~kring,Tgå vilse; gå under, förgås; i Est.4:14 övers. förgöras; pi.
och hif. förgöra, fördärva. Se: Fördärva 2, Förgås S.
6) [läma4l, 1~~
hif. förinta, utrota, förgöra; nif. förintas, utrotas, förgöras. Se: Fördärv
l, Förgås 9.
7) 'äkal, 7:JX
äta, äta upp: förtära; ofta symboliskt:
förgöra, fördärva. S.Mos.31:17 ordagrant: till att äta [dem]. Se: Fördärva 8.
8) läkol, 7~tU
förlo;a sina ~ärrnaste anhöriga, bli
barnlös; pi. röva barnen frin nigon,
göra barnlös, förgöra el. döda nigons
barn. Se: Barn 8, Döda 2, Fel 9.
9) kärat,
~
skära el. h;8ia av; i Dom.4:24 hif.
avskära (någons liv), utrota, förgöra;
nif. bli avskuren el. avhuggen; övers.
förgöras, varda förgjord. Se: Avhugga 4, Avskära l, Fördärva 3, Förgås 3.

n,
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Förgöra-FörhuI
10) dämam, ClIJ "I

vara el. bli heii lugn el. stilla; i Jer.
48:2 övers. förgöras; i Jer.8:14 hif.
bringa till absolut tystnad; på övriga
ställen nif. bringas till absolut tystnad. Se: Förgås 22.
11) [säbat], n n tV
pi. och hif. fÖ;därva, förgöra. Se:
Fördärv 4, Fördärva 1, Fördärvare
1, Fördärvlig 1.
12) mu!, n llJ

dö; här hif. döda. Se: Anda 5, Dräpa 6, Dö 1, Döda 1, Förgås 4.
13) Iiimat, nlJ;t
grundbet~ fullborda, avsluta; göra
slut på, förinta, utplåna. Verbet förekommer i ~al endast i Klag.3:S3, på
övriga här angivna ställen står det
i pi. eller hif. Se: Förgås 12.
14) [däbar], '1 :J "I

aram. lAneord;- pi. leda, föra, driva,
fördriva; i 2.Krön.22: 10 övers. förgöra. En del handskrifter läser här
i stället pi. av 'äl1ad (jfr 2.Kon.11:1),
se 5. Jfr hif. av [däl1ar] i Ps.18:48;
47:4, övers. tvinga.

4 jag kunde där. dig under vägen 33:3
4 skulle jag f.dig
33:5
5 hm skall jag f. ur hs folk 3. Mos. 23:30
4 att jag f6rgör dem
26:44
4. Mos. 14:12
3 pest och f. dem
4 i ett ögonblick f. dem
16:21
4 så skall jag f. dem
16:45
5 f. i städerna dem s. rädda sig
24:19
4 i nitälskan förgjort Israels
25:11
6 och så f. oss
5. Mos. 1:27
6 Esaus barn .. förgjorde dem
2:12
6 H. fOrgjorde dessa för dem
2:21
6 (H.) förgjorde horl!erna
2:22
2:23
6 blevo avl!erna förgjorda av
6 l skolen •• förvisso f.s
4:26
6 han skall med hast f. dig
7:4
5 förgör dem s.hata honom
7:10
4 Du skall icke med hast få f.dem 7:22
6 förvirring .. till dess att de f.s
7:23
6 till dess du har förgjort dem
7 :24
8:20
5 s.H.förgör för eder
6 (H.) skall f.dem
9:3
6 så att (H.) ville f. eder
9:8
6 i fred, ty jag vill f.dem
9:14
6 att han ville f. eder
9:19
6 sä att han ville f. (Aron)
9:20
6 H. hade sagt att han ville f. eder 9:25
5 huru H. då förgjorde dem

11:4

2.Mos.17:13, övers. slå; Job 14:10
ligga slagen.
FÖRGÖRARE
1 till jorden, du folkens f.

Jes. 14:12

FöRHALA

Jag vill icke •. f. tiden

2. Sam. 18:14

FöRHALL

när (Ehus) hade kommit i f.en Dom. 3:23
FöRHANDLA

sedan man länge f.t därom

Apg. 15:7

F6RHASTA

han låter de illfundiga f. sig
Job 5:13
låt icke ditt hjärta f. sig
Pred. 5:1
F.dig icke att övergiva hm
8:3
icke f6retaga eder något f.t
Apg. 19:36
F.dig icke med handpåläggn.l. Tim. 5:22
FÖRHASTANDE
säg icke att det var ett f.

Pred.

5:5

FöRHATLIG

gjort mig f.för landets
l. Mos. 34:30
I haven gjort oss f.a
2. Mos. 5:21
Ldärlgenom blivit f.t
1.Sam.13:4
har nu gjort sig f. för sitt folk
27 :12
att de hade gjort sig f.a
2. Sam. 10:6
att du har gjort dig f. fOr din fader 16:21
l. Kon. 22:8
(Ahab:) Mi.ka är mig f.
att de hade gjort sig f.a
l. Krön. 19:6
(Ahab:) han är mig f.
2. Krön. 18:7
ogudaktige är f.och skändlig Ords. 13:5

FÖRGÖRA
l Vill du f. den rättfärdige 1. Mos. 18:21
18:24
1 vill du då f. den
2 jag fruktar att (Esau) förgör mig 32:11
2 skall jag med mitt hus Ls
34:30
3 min hand skall f.dem
2. Mos. 15:9
4 på det att jag må f. dem
32:10
4 f.dem från jorden
32:12

de hava blivit förgjorda för dig 12:30
till dess du f.es och med hast
28 :20
över dig, till dess du f.es
28 :24
över dig •. till dess du f.es
28:40
till dess han har förgjort dig
28 :48
äta upp frukten •• till dess du f.es28:51
gå över dig, till dess du Les
28:61
när han utrotar och förgör eder 28 :63
han skall f.dessa folk
31:3
de skola f.
31:17
skall svärdet f.deras barn
32:25
G han sade: Förgör dem
33 :27
5 och så f. oss
Jos. 7:7
6 f.landets inbyggare för eder
9:24
6 till dess de förgjort dem
11:14
6 i stället skulle de f.s
11:20
6 till dess han har förgjort eder 23 :15
24:8
6 jag förgjorde (amoreerna)
4 och f. eder (Israel)
24:20
9 till slut förgjorde de Jabin Dom. 4:24
10 ogudaktiga f.s i mörkret I.Sam. 2:9
4 till dess du har förgjort dem
15:18
11 Du får icke L (Saul)
26:9
11 att f.konungen, din herre
26:15
11 till att f.H.smorde
2.Sam. 1:14
6 på det sättet L vi ock arvingen 14:7
6 att de icke L min son
14:11
6 s.vill f.både mig och min son 14:16
7 skogen förgjorde mer folk än
7 svärdet förgjorde på den dagen 18:8
12 söker f. en stad s. är en moder 20:19
21:5
4 Den man s.ville f.oss
6 förföljde mina fiender, förgjorde 22:38
13 dem s. hatade mig förgjorde jag 22 :41
1. Kon. 11 :15
2 Joab .. förgjorde allt
2 förgjorde han Jerobeams hus
15:29
2 därför att han förgjort detta
16:7
2 förgjorde han hela Baesas hus 16:11
22:11
4 stånga arameerna, att de f.s
2. Kon. 9:7
2 du skall L Ahabs hus
6 (Jehu) förgjorde det så
10:17
5 (Atalja) förgjorde konungasläktenll:ll
5 så illa förgjorde dem konungen 13:7
4 så att de f.s
13:17
13:19
4 att de hade blivit förgjorda
5 därför kunde (assyrierna) f.
19:18
21:9
6 folk s. H. förgjort för l. barn
5 över Juda för att f. det
24:2
6 s. Gud hade förgjort för l. Krön. 5:25
4 stånga •• så att de f.s
2. Krön.18:10
6 varför de •• icke förgjorde dem 20:10
6 till spillo och förgjorde dem
20:23
14 (Atalja) förgjorde kon. släkten
22:10
32:21
15 ängel s. förgjorde de tappra
6 folk s. H. hade förgjort
33:9
4 därhän att du förgjorde oss Esr. 9:14
5 att man skall f. Gudarna)
Est. 3:9
5 utrota, dräpa och f.judsrna
3:13
5 för att han skulle få f. judarna
4:7
5 du och din faders hus, skolen f.s 4:14
5 vi äro sålda till att •• f.s
7:4
5 (Haman) skrev för att f.judarna 8:5
16 se mina landsmän f.s
8:6
5 f.alla väpnade skaror
8:11
9:5
16 judarna •• dräpte och förgjorde
5 l Susans borg •• förgjorde
9:6
5 dräpt och förgjort 500 män
9:12
5 anslag mot judarna att f. dem
9:24
5 plötsligt överfalla och f. dem
9 :24
Job 9:22
4 han förgör den ostrafflige
5 låter folkslag växa till, förgör
12:23
Ps. 5:7
5 förgör dem s. tala lögn
9:6
5 förgjort de ogudaktiga
13 s.hatade mig förgjorde jag
18:41
40:15
1 efter mitt liv för att f. det
17 är lik fänaden, s. f.es
49:13
49:21
17 hon är lik fänaden, s. f.es
54:7
13 förgör dem, du s. är trofast
4 Förgör dem i vrede, förgör dem 59:14

vara svag d.' utmattad; göra svag,
försvaga, umatta; i Jes.14:12 part.
en som försvagar el. utmattar. Jfr

F .et var 20 alnar långt
l. Kon. 6:3
framför detta ett f. med pelare
7:6
ha eget hus innanför f.et
7:8
ett hus, likadant s.detta f.
7:8
så jämväl med husets f.
7:12
ovanpå pelarna inne i f.et
7:19
Pelarna vid f.et till tempelsalen
7 :21
en mönsterbild av f.et
1. Krön. 28:ll
F .et mätte 20 alnar
2. Krön. 3:4
det s.han byggt framför f.et
8:12
altare, det s.stod framför H.f.
15:8
stängde igen dörrarna till f.et
29:7
hunnit till H.f.och helgade
29:17
mellan f.et och altaret
Hes. 8 :16
porttröskeln invid portens f.
40:7
mätte upp portens f. på inre sidan 40:8
Han mätte upp portens f.
40:9
portens f.låg på inre sidan
40:9
avståndet •• och f.ets framSida
40:15
slutna fOnster •• likaledes i f.en
40:16
murpelare och f., lika stora
40:21
f.et däri voro lika stora s.
40:22
(portclllI) f.låg framför dessa
40:22
han mätte dess murpelare och f.
40:24
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15) [käba41,

,n!!

hif. utplåna, utrota, förgöra. Se: Fördölja 3, Förgås 8.
16) 'a~tlän,

1 P!5

fördärv, undergång; av: 'äl1a!!, se 5.
Jfr Avgrund 1.
17) dämä,

ntn

vara el. bli lug; el. stilla; bringa till
tystnad, förgöra; i Ps.49:13,21 nif.
bringas till tystnad, förgöras. Se:
Förgås 19.
18) mul, ';> 1Ll

(verb) omskära; här hif. låta omskära (med våld); övers. förgöra.
19) hiireb, :J '1n
var~ el. -bli Öde, ödeläggas; förgöras.
Se: Döda 8.
20)

sup, 'l

1D

förintas, upphöra, taga slut; i Jer.
8: 13 hif. förinta, göra slut på; verbet
står här tillsammans med 'äsap, se
Förgås 23. Se: Förgås 6.
21) tämam, ClQ ~
vara el. bliva fullbordad el. avslutad;
hif. bringa till ett slut, göra slut på.
Se: Dö 6, Fullborda l, Fullgöra 3,
Förgås 7.
22) hämam, ClIJ n
sätta i rörelse, ~ppröra; utplåna, förstöra. Jfr Est.9:24 plötsligt överfalla.
Se: Driva IS, Förödelse 1.
23)

'ä1!atl, ,

=

J~

aram.
hebr.· 'äl1a!!, se 5; här haL
övers. förgöra; i Dan.2: 18 förgöras;
i 7:26 inf., ordagrant: för att förgöra.
Jfr pe. i Jer.l0:11, övers. utrotas;
hof. i Dan.7:11 förstöras.
24) ap611ymi, &TT 6 AAv Il t
tillintetgöra, fördärva, förstöra. Se:
Döda 17, Fördärv 31, Förgås 26.
25) portheö, TT o p e€ w
föröda, förhärja, förstöra; förgöra,
utrota. Jfr Gal.1:13,23, övers. utrota.
26) olothreuö, A o ep e: (j w
(el. olethreuö) fördärva, förgöra; av:
6lethros, se Fördärv 32. I Hebr.11:
28 står part. ho olothreuön, övers.
Fördärvaren som förgjorde (jfr 2.
Mos.12:23). Jfr olothreut~s (el. olethreutes) i I.Kor.l0:l0, övers. Fördärvaren.

o

6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
8

många äro de s. vilja f. mig
6~:5
du förgör var och en s. trolöst 73 :27
och förgör dem
74:11
dem s. förgjordes vid En-Dor
83:11
dina fasor f. mig
88:17
(H.) förgör dem för deras ondska94:23
Ja, H" vår Gud, förgör dem
94:23
förtalar sin nästa, vill jag f.
101:5
f.alla ogudaktiga i landet
101:8
hotade han att f. dem
106 :23
förgjorde icke de folk
106:34
i H. namn skall jag f. dem
118:10
i H. namn skall jag f. dem
118:11
i H. namn skall jag f. dem
118:12
vakta ogudaktiga för att f. mig 119:95
förgör dem s. tränga min själ 143:12
alla ogudaktiga skall han f.
145:20
hs hjärta står efter att f. Jes. 10:7
hemsökte och förgjorde du
26:14
därför kunde de f. (gudarna)
37:19
sådana folk skola i grund f.s
60:12
för att du skall .. f.
Jer. 1:10
(H.) förgjorde dem
5:3
dottern Sion, henne skall jag f.
6:2
Jag skall bortrycka och f. dem
8:13
H" vår Gud, vill f.oss
8:14
så skall jag •• f. det folket
12:17
f.dem med svärd, hungersnöd
14:12
jag förgjorde mitt folk, då de
15:7
vill upprycka, nedbryta och f.
18:7
fredliga ängderna f.s gm H.
25:37
jag har förgjort dem gm hs hand 27:8
vakat •• till att f. och plåga
31 :28
Också du, Madmen, skall f.s
48:2
Moab skall f.s
48:42
(Damaskus) stridsmän f.s
49:26
f. både konung och furstar
49:38
(Babeis) stridsmän skola f.s
50:30
förgjort mig har han
51:34
har svärdet förgjort
Klag. 1:20
dem förgjorde min fiende
2:22
f.mitt liv här i djupet
3:53
i vrede och f.dem
3:66
och kvinnor skolen I f.
Hes. 9:6
vill du då f. hela kvarlevan av I. 9:8
G f. hm ur mitt folk Israel
14:9
4 n,\ tänkte jag •• f. dem
20:13
5 f. själar för att skaffa vinning
22:27
25:7
6 jag skall f.dig
25:16
5 L vad s. är kvar av Kustlandet
28:16
5 (H.) förgjorde dig
6 dess larmande hop skall f.s
32:12
6 och det starka skall jag f.
34:16
4 varför jag ock förgjorde dem
43:8
23 f. alla de vise i Babel
Dan. 2:12
23 att icke Daniel måtte f.s
2:18
23 befallning att f. de vise i Babel
2:24
23 De vise i Babel må du icke f.
2:24
23 fördärvas och f.s i grund
7 :26
9 en s. är smord f.s
9:26
6 i stor vrede för att f. många
11:44
17 jämväl din moder skall .. f. Hos. 4:5
6 s.förgjorde amorl!erna
Am. 2:9
6 förgjorde deras frukt ovantill
2:9
6 (H.) skall f. det fr ån jordens yta 9:8
6 vill jag icke alldeles f. Jakobs
9:8
5 skall jag f. de vise i Edom Ob. v.8
9 han varder förgjord i grund Nah. 1 :15
20 Jag skall rycka bort och f. Sef. 1:2
20 jag skall f. mskor och djur
1:3
20 jag skall f.fåglarna
1:3
15 hade förgjort de tre
Sak. 11:8
6 i sinnet att f. alla folk
12:9
24 söka barnet för att f. det Matt. 2 :13
24 f. både själ och kropp i Gehenna 10:28
24 att de skulle f. (J.)
12:14
24 skall han illa f. dem
21 :41
22:7
24 (J.:) kon. förgjorde dråparna
24 s. taga till svärd skola f.s
26:52
24 och låta f.J.
27:20
24 kommit för att f.oss
Mark. 1:24
24 beslutet att de skulle f. hm
3:6
24 i vattnet, för att f. honom
9 :22
11:18
24 sökte efter tillfälle att f.hm
24 han skall komma och f.
12:9
24 Har du kommit för att f.
Luk. 4:34
24 rädda ngns liv eller f. det
6:9
24 förgjordes mellan altaret och
11:51
13:33
24 att en profet f.es annorstädes
17 :27
24 kom floden och förgjorde dem
1'/:29
24 eld och svavel .. och förgjorde
24 tillfälle att f. (J.)
19:47
20:16
24 och f.de vingårdsmännen
Joh. 10:10
24 att stjäla, slakta och f.
25 förgjorde dem s. åkallade Apg. 9:21
26 Fördärvaren, s.förgjorde Hebr.11:28
24 han s.kan frälsa och kan f. Jak. 4:12
24 förgjorde dem s. icke trodde Jud. v.5
13
13
4
6
13
13
13
13
13
6
6
18
18
18
5
5
6
6
6
5
19
5
4
17
20
10
5
4
5
5
10
21
5
10
6
10
5
10
22
8
4
13
6
11
11

FöRGöRARE

1) (lälaS,

tV ';> n

F6RHINDRA

Prästen vUle nämligen f.
2. Kon. 11:15
en befallning att man f.r
Esr. 4:21
f.des nu arbetet på Guds hus
4:24
(tempelbyggandet) blev f.t
4:24
vill f. att man giver kejsaren Luk. 23:2
(Paulus) f.des av den h. A.
Apg. 16:6
jag har blivit f.d att komma Rom. 15:22
böner icke må bliva f.de
1. Pet. 3:7
FöRHJÄLPA

Må H.f.dig att hålla H.lag I.Krön.22:12
f. de sörjande till frälsning
Job 5:ll
Gud s.f.er de ensamma
Ps. 68:7
skalff.eder till räddning
Apg.27:34
F6RHOPPNING

min kropp får vila med en f. Apg.
där ingen f. fanns ,hoppades Rom.
dock så, att en f.skulle finnas
s.plöjer bör plöja med f.
l. Kor.

2:26
4:18
8:20
9:10

FöRHUD

Se: Omskärelse.
FÖRHUD
på eder f.skolen l omskäras I.Mos.17:ll
en vilkens f.icke blivit omskuren 17:14
(Abraham) omskar deras f.
17:23
99 år, när ha f. blev omskuren
17 :24
13 år, när ha f. blev omskuren
17 :25
vår syster åt en man s. har f.
34:14
Sippora skar bort f.en
2. Mos. 4:25
skall barnets f.omskäras
3.Mos.12:3
anse deras frukt ss. deras f.
19:23
Omskären edert hjärtas f. 5. Mos. 10:16
omskar Josua,ty de hade f.
Jos. 5:7
f.arna av 100 filistl!er
l. Sam. 18:25
David tog deras f.ar med sig
18 :27
förvärvade för 100 .. f.ar
2.Sam. 3:14
skaffen bort edert hjärtas f. Jer. 4:4
du ligger där med blottad f.
Hab. 2:16

FÖRHUDSHöJDEH

En höjd på Jordans västra sida, nära
Jeriko. Jos.5:3.
FöRHUS

Förhålla-Förhö"else
fönster funnos på dess f.
40:25
(portens) f.låg framför dessa
40:26
dess f. voro lika stora s. de andra 40:29
fönster funnos på dess f.
40:29
f. funnos runt omkring
40:30
dess f.låt utåt yttre förgården
40:31
f. voro lika stora s. de andra
40:33
fönster funnos på dess f.
40:33
f.låg mot den yttre förgården
40:34
(han mätte) vaktkamrar och f.
40:36
i portens f. stodo 2 bord
40:39
vid sidoväggen på portens f.
40:40
Sedan forde han mig till husets f. 40:48
han mätte f.ets murpelare
40:48
F.et var 20 alnar långt
40:49
på f.ets framsida var ett trapphus 41:25
palmer funnos på f.ets sidoväggar 41:26
(fursten) skall gå gm portens f.
44:3
skall fursten gå in gm portens f.
46:2
skall han gå in gm portens f.
46:8
Mellan f.et och altaret må
Joel 2:17

'IIlHALlA
omtalade huru det forhöll 1. Mos. 43:7
förhöll det sig med Aron
2. Mos. 6:26
forhöll det sig med Mose och Aron 6:27
icke f.dagakarlen hs lön
3. Mos. 19:13
skall f. sig med friåret
5. Mos. 15:2
forhöll det sig med det
1. Kon. 9:15
förhöll det sig med deras
Esr. 8:1
(Gud)s.har Ut mig min rätt
Job 27:2
34:5
Gud har f.it mig min rätt
Förhåll mig den icke
Jes. 43:6
Väl blevo regnskurarna f.na Jer. 3:3
synder hava f.it for eder detta goda 5:25
med de fyras ansikten förhöll Hes. 1:8
Jag forhöll regnet for eder
Am. 4:7
himmelen f.it sin dagg
Hagg. 1:10
och jorden f.it sin gröda
1:10
dem s.f.dagakarlen ha lön
Mal. 3:5
Sammalunda f.er det sig med Mark. 4:16
Annorlunda f.er det sig med
4:18
Apg. 7:1
F .er detta sig så
om det förhölle sig ss. nu sades
17:11
påstodo att det förhöll sig så
24:9
huru med dem f.er sig
1. Kor. 12:1
huru heligt vi forhölle oss 1. Tess. 2:10
f.er sig med dem s.avsomna
4:13
vi förhöllo oss icke
2. Tess. 3:7
huru man bör f.sig i Guds 1. Tim. 3:15
den lön I haven f.it arbetarna Jak. 5:4
'IIlHALlANDE
f.t mellan en man och hs
4. Mos.30:17
f.t mellan en fader och ha dotter
30:17
framf"or allt i vårt f.till
2. Kor. 1:12
i edert f. till varandra
Fil. 2:5
Med vilka f.n s.helst är jag förtrog. 4:12
1. Tess. 4:6
i sitt f. till sin broder
Tacken Gud i alla livets f.n
5:18

FÖRHÄNGE

Se: Förlåt.
FÖRHÄNGE
göra ett f. för ingången
2. Mos. 26:36
skall till f.et göra 5 stclpar
26:37
forgårdens port skall göras ett f. 27 :16
f.t for ingången till tabernaklet
35:15
fot för porten till forgården
35:17
man gjorde ett f. för ingången
36:37
fot for porten till förgården
38:18
f.t för ingången till tältet
39:38
f.t for porten till forgården
39:40
sätta upp f.t för ingången
40:5
f.t for porten till forgården
40:8
satte upp f.t for ingången
40:28
hängde upp f.t för porten
40:33
om f.t for ingången till
4. Mos. 3 :25
f.t för ingången till förgården
3 :26
skulle hava vården om fot
3:31
f.t för ingången till uppenbarelset. 4:25
f.t för porten till forgården
4:26

FÖRHÄRDA
1 jag skall f. Faraos hjärta 2. Mos. 7:3
5. Mos. 2:30
1 H.f.de (Sihons) !!inne
1 F.en icke edra hjärtan
Ps. 95:8
1 den s. f.r sitt hjärta
Ords. 28:14
3 f.r våra hjärtan, så att vi ej Jes.63:17
2 Israels hus har •• f.cle hjärtan Hes. 3:7
4 några av dem f.de sig
Apg. 19:9
Rom. 9:18
4 vem han vill f.r han
4 mån I icke f.edra hjärtan Hebr. 3:8
4 bliva f.d gm syndens makt
3 :13
4 mån I icke f. edra hjärtan
3 :15
4 mån I icke f. edra hjärt""
4:7
'IRHARJA

Ben-Hadad f.de Ijon
1.Kon. 15:20
2. Kon. 15:16
f.cle Menahem Tifsa
krigshövitsmän f.cle Ijon
2. Krön. 16:4
f. till roten all min gröda
Job 31:12
regn s. f.r i stället för
Ords. 28:3
fälten ligga öde och f.de
Jes. 6:11
om ock ditt (Sion) land var f.t
49:19
ss. vore det ett f.mle lejon
Jer. 2:3 O
H. f.r Babel och gör slut på det
51:55
städer ligga öde bland f.cle
Hes. 29:12
städerna skola vara bland f.de
30:7
deras städer blevo f.de
Sef. 3:6
FÖRHÄRJARE
f.s hyddor Atnjuta frid
Job
kommer f.n över honom
~ötsligt kommer f.n över oss Jer.
Over alla höjder i öknen rycka f.
över mödrarna lät jag f.komma
en f. skall komma över var stad
Moabs f. drager upp mot dig
har ju en f. slagit ned
då nu f.ns komma över (Babel)
skulle dock f. ifrån mig komma
(H.:) över Babel kommer en f.

12:6
15:21
6:26
12:12
15:8
48:8
48:18
48:32
51:48
51:53
51:56

FÖRHÄRJELSE
intet att frukta,när f.kommer Job 5:21
5:22
ii f. och dyr tid kan du då le
ödemark under f.ns glöd
över dig skall komma en f.

Jer. 25:38
Hab.2:17

FÖRHÄRJNING
du härjare, s.själv undgått f. Jes. 33:1
drabbas du själv av f.
33:1

FöRHÄRLIGA

Se även: Härlighet, prisa, ära, berömma, upphöja.
Föhå.lilands

.

Guds härlighet strålade fram från
Jesu Kristi ansikte, 2.Kor.4:6, han
var Guds härlighets återsken på jorden, Hebr.l:3. Hela Jesu jordeliv
var ett förhärligande av Fadern, Joh.
17:4. Aldrig någonsin sökte Jesus
sin egen nära, utan genom frivillig
självförnedring och lydnad intill döden på korset ärade han sin Fader,
Joh.8:49-S0; 14:31.

FilRHAlLIGA
1) kiibed, 1:l::l

vara ~~g; v~ ärad el. hedrad; vara
härlig; i J es.66:S övers. förhärliga sig;
nif. bli förhärligad; förhärliga sig.
Se: Akta 34, Bevisa 4.
2) [på'ar], iX!l

pi. smycka, PtYda; hedra, ära, förhärliga; hithp. förhärliga sig, bevisa
sig härlig. Se: Berömma 1, Bevisa 19.
3) kiibod, 1 i :l::l

tyngd; ä~a, hede;; härlighet (i synnerhet o~ Guds härlighet, se t.ex. Jes.
6:3); av: käJ2ecJ, se 1. Sak.2:8 ordagrant: efter [sin] härlighet har han
sänt mig till (hedna-)folken. Jfr 8.
4) doxQzö, ISo!; ti 1,; UJ

ära, prisa; förhärliga; av: d6xa, se 8.
5) syndoxQzomai, o u " IS o !; ti 1,; o II el l

pass. bliva förhärligad (tillsammans)
med (någon); av: prep. syn och
doxåzö, se 4.
6) megalynö, II e: Y el A]j " UJ
göra stor; upphöja; prisa, förhärliga;
i Fil.1 :20 pass. övers. bliva förhärligad; av: megas, stor. Jfr Luk.l:46,
övers. prisa storligen; Apg.S:13 hålla
i stor ära. Se: Bevisa 27.
7) endoxQzomai, ~ "IS o!; ti 1,; o II el l

pass. förhärligas, bliva förhärligad
(i); av: prep. en och doxåzö, se 4.
8) d6xa, ö 6!;el
grundbet. mening; glans, sken; ära,
heder; förhärligande; härlighet, majestät; av: dokeo, mena, anse; synas,
tyckas. Ordet motsvarar hebr. källo!!,
se 3, och används särskilt om Guds
ljusglansomstrålade härlighet; jfr Joh.
1:14.
FÖRHÄRLIGA
1 skall f. mig på Farao
2. Mos. 14:4
1 f.mig på Farao och hels hs här 14:17
14:18
1 när jag f.r mig på Farao'
Esr. 7 :27
2 att han skulle f. H. hus
2 genom vilken jag vill f. mig Jes. 49:3
2 här han f.r dig
55:5
2 härlighets hus skall jag så f.
60:7
2 ty han f.r dig (Sion)
60:9
2 ett verk .. s.jag vill f.mig med
60:21
2 H.plantering, s.han vill f. sig
61:3
1 Må H. f.sig
66:5
1 jag skall •• f. mig i (Sidon)
Hes. 28:22
1 ske på den tid då jag f.r mig
39:13
Sak. 2:8
3 åstad för att f. sig
4 J. ännu icke blivit f.d
Joh. 7:39
11:4
4 Guds Son gm den bliver f.d
4 när J. hade blivit f A
12:16
4 att Människosonen skall f.s
12:23
12:28
4 Fader, f.ditt namn
12:28
4 Jag har redan f.t det.
4 jag skall ytterligare f. det
12:28
4 Nu är Människosonen f.d
13:31
13:31
4 och Gud är f.d i honom
4 Är nu Gud f.d i honom
13:32
4 så skall ock Gud f.hm i sig själv 13:32
4 och han skall snart f. honom
13:32
4 att Fadern må bliva f.cl i Sonen 14:13
4 Därigenom bliver min Fader f.cl 15:8
4 Han skall f. mig
16:14
17:1
4 Fader, f.din Son
4 att din Son må f. dig
17:1
4 Jag har f.t dig på jorden
17:4
17:5
4 Fader, f.du mig hos dig själv
17:10
4 jag är f.d i dem
4 hurudan död Petrus skulle f. Gud 21:19
-4 Gud har f.t sin tjänare J.
Apg. 3:13
5 också med hm bliva f.de
Rom. 8:17
4 rättfärdiggjort, dem f.r han ock
8:30
4 f.en då Gud i eder kropp 1. Kor. 6:20
6 att K. skall.. bliva f.d
Fil. 1:20
7 (J.) kommer för att f.s
2. Tess. 1:10
7 J. namn bliver f.t i eder
1:12
8 tron på vår H. JK., den f.de Jak. 2:1

3) gdbar, 1:l 3
vara ;tark; ;a~a mäktig; hithp. visa
sig stark el. mäktig.
4) gådal,

?1 3

bli eL-vara sto;; göra sig stor, förhäva
sig. Se: Akta 19, Bevisa 5.
5) 'iimar, iO X

tala, säga; i- Ps.94:4 hithp. tala stolt,
skryta, förhäva sig. Jfr gamla sv.
kyrkobibelns övers. »berömma sig».
6) hädar, i 1 i1

smycka, PrY&; ära, hedra; i Ords.
25:6 hithp. ära sig själv, förhäva sig.
Jfr Berömmelse 4.
7) rum, O Ii

aram. = hebr. rum, se 1.

8)

perpereuomai, TT e: p TT e: p

e: 13 o II el l

skryta, skrävla; av: perperos, skrytsam, skrävlande.
9) epalrö, ~ TT el 1 p UJ

upphöja, upplyfta; av prep. epi och
aiw, höja, lyfta, i 2.Kor.ll:20 med.
övers. förhäva sig; jfr 10:5, övers.
uppresas.
10) hyperalromai, OTT e: p el 1 p o II el l
höja el. lyfta sig över; förhäva sig
(över); av: prep. hyper, över, och
arrö, höja, lyfta. Jfr 2.Tess.2:4, övers.
upphäva sig.
11) katakauchdomai,

berömma sig (inför); förhäva sig (mot
el. över). Se: Frimodig 5.
FÖRHÄVA
1 hs hjärta icke må f. sig 5. Mos. 17:20
2 f.er du dig i ditt hjärta 2. Kon. 14:10
2 f.er du dig i ditt hjärta 2. Krön. 25:19
Job 15:25
3 mot den Allamäktige f.de
4 viljen I verkligen f. eder
19:5
1 länge skall min fiende f.
Ps. 13:3
4 de s. f.sig över mig
35:26
38:17
4 fruktar att de skola f. sig
4 icke min ovän s, f.er sig mot
55:13
1 gensträviga må icke f. sig
66:7
94:4
5 f. sig, alla ogärningsmännen
1 (ogudaktiga) skulle eljest f. sig 140:9
6 Förhäv dig icke inför kon. Ords. 25:6
2 Om du har f.t dig
30:32
4 Skall sågen f. sig mot hm Jes. 10:15
4 han har f.t sig mot H.
Jer. 48:26
48:42
4 det har f.t sig mot H.
4 ty fienden f.er sig
KIag. 1:9
1 f.de sig i sitt hjärta
Hes. 31:10
7 när hs hjärta f.de sig
Dan. 5:20
7 f.t dig mot himmelens H.
5:23
11:36
1 konungen skall f. sig
Sef. 2:8
4 huru de hava f.t sig
4 f.t sig mot H. Sebaots folk
2:10
4 icke f. dig på mitt heliga berg
3:11
11 icke f. dig över grenarna Rom. 11:18
11 Nej, om du skulle vilja f. dig
11 :18
1. Kor. 13:4
8 kärleken f ,er sig icke
9 man f.er sig över eder 2. Kor. 11:20
10 för att jag icke skall f. mig
12:7
Jak. 3:14
11 då mån I icke f.eder

övers. vara hård mot.
n p 13" UJ
göra hård; förilärda, förstocka; av:
sklerOs, hård.

Under sin förnedrings dagar såg
Jesus fram emot den dag, då han
skulle bli förhärligad hos sin Fader
med den härlighet, som han hade
hos Gud, förrän världen var till, Joh.
17:5. Vägen till denna härlighet gick
genom lidande och död, Luk.24:26.
Hos Johannes sammanföres Kristi
förhärligande med själva hans förnedring - en förnedrings- och lidandeshärlighet. Inte uppståndelsen utan
korset blir det första steget i hans
förhärligande, som sker i lidandets
djupa mörker, Joh.13:31, jfr 12:2324,28.
Om Jesus inte sökte sin egen ära,
så sökte Fadern den, Joh.8:S0, och
på grund av att Jesus förnedrade sig
till korsets död, upphöjde Gud honom över allting, FiI.2:9. I dag sitter
han som den förhärligade Kristus
vid Faderns högra sida, och genom
den helige Ande förhärligas han även
på jorden, Joh.16:14. Genom de troendes bön i Jesu namn förhärligas
också Fadern i Sonen, 14:13.
De som genom tron på den lidande och förhärli}!ade Kristus blivit Guds barn, är därmed Kristi
medarvingar och skall - såframt de
lida med Kristus - också med honom
bliva förhärligade, Rom.8:17; jfr Joh.
17:22,24. Se: Härlighet.

(verb) resa sig upp; vara hög; göra
sig hög, förhäva sig.
2) n/iSä', x!U )
höja, lyfta; "upphöja sig, förhäva sig.

Till grund för svenska .kyrkobibelns
»förhäVa» , »förhävelse» , ligger en
mängd hebreiska och grekiska ord,
som uttrycker eller antyder olika nyanser i begreppet: förhäva sig, göra
sig hög eller stor, upphöja sig, vara
stolt, skryta, visa sig mäktig osv.
Förhävelse är i Skriften alltid
framställt som något ont. Den är en
synd, som är karakteristisk för de
ogudaktiga, Ps.94:4, medan den som
låter sig behärskas av den gudomliga
kärleken, icke förhäver sig, l.K,or.
13:4. Den vise varnar starkt för förhävelse, Ords.30:32. Paulus berättar,
att han har fått en törntagg i sitt
kött för att han inte skall förhäva sig
över sina mäktiga uppenbarelser, 2.
Kor. 12:7.
Man kan förhäva sig över sina
medmänniskor. Psalmisten känner det
som något outhärdligt, att hans fien-
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FÖRHÄRDA

Se även: Förstocka, förstockelse, tillsluta, hård, hårdnackad, bitter, kall.
'IRHARDA

1)

1fäSä,

i1~ I~

(verb) vara hård; hif. göra hård.
2) ~ä, i1~I~
(adj.) hård; övers. förhärdad; av:
~älä, se 1.
3) [kä.l'airJ, nwp
en~t hif. gö;a ~hård. Jfr Job 39:19,
4) skle,.ynö, OK fl.

FÖRHÄRLIGANDE
8 sjukdomen b .. till Guds f.

Joh. 11:4

FöRHÄVA
1) rum, O i i

FöRHÄVELSE

Se även: Högmod, stolthet, upphäva,
övermod.
Förhåvsl..

Förhävelse-Förklara
der skall få förhäva sig över honom,
PS.13:3. Även N.T. låter förstå, att
man inte utan vidare skall finna sig
i att andra människor förhäver sig
över en, 2.Kor.ll:20.
Att förhäva sig emot Gud är en
stor synd, som medför strängaste
dom. Moab gjorde sig skyldig till
detta och fick bära följderna, Jer.48:
26 ff.; likaså Egypten, Hes.3l:l0 ff.
Den babyloniske konungen Nebukadnessar förhävde sig mot himmelens
Herre, och på grund härav blev han
utstött från mänsklig gemenskap, tills
han ödmjukade sig under den högste
Guden, Dan.9:20 f. Den i Dan. 11 :
36 ff. omtalade .konungen., Antiokus Epifanes, Antikrists gammaltestamentliga förebild, skulle förhäva
sig mot allt vad gud heter. J fr 2.
Tess.2:4.
Att en människa förhäver sig mot
Gud, är lika dåraktigt som om sågen
skulle förhäva sig mot honom som
sätter den i rörelse, Jes.lO:15.
FöRHÄVELSE

1) si',

X'tf'

upphöjdhet, höghet; av: näsä', se Förhäva 2.
2) till arä!, n J 1'\:;J l3
utsmyckning, 'prydnad; skönhet; ära,
berömmelse; det som man berömmer
sig av; av: [pä'ar], se Förhärliga 2.
Jfr Ps.89:l8, övers. prydnad; Jes.13:
19 ära.
3) rum, D il
(subst.) upphöjdhet, höghet; här: stolthet, förhävelse; av verbet rum, se
Förhäva l.
FÖRHÄVELSE
l f. stiger till himmelen
2 konungens •• stolta ögonsf.
3 om (Moabs) hjärtas f.

Se: Rätt.

Job 20:6
Jes. 10:12
Jer. 48:29

FÖRHÖR

FÖRHÖR
översteprästen anställde f.

Apg. 5:27

Förkastelse

All mänsklighetens olycka kommer
av att människorna har förka&tat
Gud. Detta kommer även till synes
i Israels historia. Gång efter annan
glömde folket Herren och började
dyrka andra gudar. Det förkastade
Herrens domare och fordrade en konung, l.Sam.8:7. Det valde sin egen
onda väg och förkastade Guds lag
och föraktade hans ord, J es.5 :24.
Även Guds Messias blev förkastad.
Till hans lidande hör, att han blev
förkastad av sina egna, Joh.l:11, jfr
Jes.53; Luk.9:22. Men den sten, som
byggnings männen förkastade, gjordes
dock av Gud till en hörnsten, Matt.
21:42, jfr Ps.118:22; Apg.4:ll; Ps.2.
Bibeln lär klart, att den syndare,
som inte omvänder sig och låter sig
frälsas, skall bli förkastad av Gud,
Ps.53:6; Jer.6:30. Gud finner icke behag i dem som drager sig undan honom, Hebr.lO:38. Att bli förkastad
av Gud är det värsta, som för tid och
evighet kan drabba en människa;
ingen talade mer allvarligt om detta
än Jesus själv, Matt.5:29 f. mJI. ställen. Se: Dom, Fördärv.
Under prövningar av olika slag uttrycker Psalmisten ofta sin fruktan
för att Gud har förkastat och glömt
de sina, men han beder innerligt om
att Herren skall upphäva sin förkastelse och på nytt taga hand om sitt
folk, Ps.43:2; 44:24; 77:8. I sin nöd
räknade de f~omma med Herren, och
de fick uppleva, att Gud inte förkastar sitt folk för alltid utan är dess
trofaste hjälpare och säkra tillflykt,
se t.ex. Ps.46; 48; 66. Denna förvissning har också Paulus när det gäller
Israels temporära förkastelse; han vet
att den skall upphöra, Rom. 11 : 1 ff.
Och om Israels förkastelse blev ett
medel till hedningarnas frälsning, hur
mycket mer skall då icke folkets återupprättelse betyda välsignelse, ja, liv
från döden, för alla jordens folk, v .15.
FöRKASTA

FÖRHÖRA
utan att man först har f.t
f. (Paulus) under gisselslag
Mannen s.skulle hava f.t hm

Joh. 7:51
Apg.22:24
22:29

FöRINTELSE

1) mä'as, DX t.)
vraka, förk;sta. Se: Akta 24, Förakt 6.

2) nä'a~, y~

4

Se även: Fördöma, förskjuta, försmå,
bortkastad.

försmå, avvisa. Se: Förakt 11, Föraktare 1, Föraktlig 2.
3) [näkar], l J J
pi. uppmärk;a~t betrakta; betrakta
såsom främling. Se: Akta 36, Främmande 3.
4) sälab, il ?~
sträcka el. räcka ut; skicka el. sända
ut; här pi. driva ut el. bort, förkasta.
Se: Bud 8, Budskap 1, Driva 3,
Egga 3.
5) zänab, il d J
stinka, vara motbjudande el. avskyvärd; förakta, förkasta. Se: Driva 25.
6) [sälak] , 1'1 tO
hif. kas-ta, sl~;;'ga, skjuta; förkasta.
Se: Fall 2, Falla 13.
7) sur, l i D
vika (undan), avvika,' avlägsna sig;
här hif. låta vika (undan), avlägsna,
driva bort. Se: Avfalla 13, Avskaffa
1, Avstå 5, Avvända 1, Driva 23,
Fly 6, Förgås 11.
8) Säbat, n JtO
upphör;; vil~; här hif. bringa att upphöra, föra till vila. Se: Avskaffa 2,
Frihet l.
9) ['ärä], il lT V
T
grundbet. vara naken; pi. göra naken,
blotta. Jfr l.Mos.24:20, övers. tömma; Jes.22:6, övers. blotta.
10) nätaS, tO t:l J
slunga: kasta; fÖrkasta. Se: Avstå 7,
Driva 7.
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stIlla folken i f.ns såll
Jes. 30:28
rädd3de min själ ifrån f.ns grop
38:17
FöRIRRA

vilkas rankor f.de sig i öknen Jes. 16:8
FÖRIVRA

den s. f.r sig vid andras kiv Ords. 26:17
FöRJAGA

de skola f. hiveerna
2. Mos. 23 :28
icke på ett och samma år f.
23 :29
småningom skall jag f. dem
23:30
du skall f.dem,så att de fly
23:31
Jag skall f.kananeerna
33:2
jag skall f. för dig amor~erna
34:11
kunna f. det ur landet
4. Mos. 22:6
skall jag då kunna f. det
22:11
när han f.r stora folk
5.Mos. 7:1
H. skall f.dessa hedningar för dig
7:22
Han f.de fienderna för dig
33:27
H. skall f. dem för eder
Jos. 23:5
gm (getingar) f.des 2 konungar
24:12
H. har f.t för oss alla dessa folk
24:18
Jag vill icke f. dem för eder Dom. 2:3
jag har f.t dem för eder
6:9
Beria och Sema,vilka f.de 1. Krön. 8:13
f.de alla dem s. bodde i dalarna
12:15
att du f.de hedningarna fOr ditt folk 17 :21
för att f. oss ur det land
2. Krön. 20:11
han f.s ifrån jordens krets
Job 18:18
han f.s ss. en syn om natten
20:8
Han f.de hedningarna
Ps. 78:55
du f.de hedningarna
80:9
Han f.r (konungar)
Jes. 41:3
skall H. andedräkt f. honom
59:19
nordlandsskaran skall jag f.
Joel 2:20
och de långt bort f.de
Mika 4:7
(judarna) s. f.de oss
l. Tess. 2:15
FÖRKASTA

28 - Illustrerat Bibel-lexikon

11) sa'ssi!'ä, ilX!:lX O
enligt en förkl:ri~g -= se'ä se'ä (se'ä,
sea-mått, omkr. 12 liter). I så fall
skulle uttrycket besa'sse'ä kunna
översättas: med mått. Eftersom det
följes av uttrycket besallel;1äh (prep.
be + pi. inf. av sälal;1, se 4, och suff.
3. pers. fem. sing.), har det ofta översatts på liknande sätt som sälal;1;
därav sv. övers. när han förkastade
och förskjöt det. Jfr gamla svenska
kyrkobibelns övers .• Utan med mått
dömer du dem, och låter dem lös •.
12) 'äzab, J t V
övergiva~ lämna. Se: Akta 45, Avstå 6, Bekymra 7, Fri 17.
13) gäraS, tO l ~
fördriva, förjagaT; här pi. Se: Driva 11.
14) apodokimazo, Ex 1T o oo K 111 a 1;; w
förkasta (efter föregående prövning);
av: prep. ap6, bort från, och dokimazö, pröva. Se: Avvisa 3.
15) atheteo, & 8 E T €. w
sätta el. ställa åt sidan; förklara
ogiltig, upphäva; förkasta, avvisa; av:
neg. a- och tithemi, sätta, ställa. Se:
Avvisa 2, Förakt 21.
16) oligoreo, A 1 Ywp €. w
ringakta; negligera, icke bry sig om;
av: oligos, liten, ringa, och ora, omsorg.
17) apoboLe, &1T o S o A
bortkastande, förkastelse; av: apobällö, kasta avel. bort, t.ex. Hebr.
10:35. Jfr Förkastlig 2.

o

n

FÖRKASTA
l om I f.en mina stadgar 3. Mos. 26:15
26:43
1 därför att de f.de mina rätter
26:44
1 icke så f. eller försmå dem
4. Mos. 11:20
l I haven f.t H.
2 När H. såg detta, f.de
5. Mos. 32:19
l icke dig de hava f.t
1. Sam. 8:7
1 nej, mig hava de f.t
8:7
10:19
1 nu haven I f.t eder Gud
l Eftersom du har f.t H. ord
15:23
15:23
1 har han ock f.t dig
1 ty då du har f.t H.ord
15:26
15:26
1 har H. ock f.t dig
16:1
l Jag har ju f.t (Saul)
l ty jag har f.t honom
16:7
3 Gud har f.t (David)
23:7
4 f. ifrån mitt ansikte
1. Kon. 9:7
2. Kon. 17:15
1 De f.de hans stadgar
1 Så f.de då H.alllsraels säd
17:20
l jag vill f. Jerusalem
23:27
5 övergiver (H.),f.r han l. Krön. 28:9
6 skall jag f. ifrån mitt
2. Krön. 7:20
5 kärl s.kon.Ahas •• f.de
29:19
l Allsmäktiges tuktan •. icke f. Job 5:17
10:3
1 att f. dina händers verk
5 varför har du f.t mig
Ps. 43:2
5 dock har du nu f.t oss
44:10
5 Vakna, f.oss icke för alltid
44:24
6 F. mig icke från ditt ansikte
51:13
l Gud f.de (ogärningsmännen)
53:6
5 Gud, du har f.t och förskingrat 60:3
5 Har icke du, o Gud, f.t oss
60:12
7 Gud. s. icke har f.t min bön
66:20
6 F. mig icke i min ålderdoms tid 71:9
5 Varför, o Gud, har du f.t oss
74:1
5 Skall då H.f.evinnerligen
77:8
l Gud •• f.de Israel med harm
78:59
1 Han f.de ock Josefs hydda
78:67
5 Varför f.r du, H., min själ
88:15
5 nu har du f.t •• din smorde
89:39
108:12
5 Har icke du, o Gud. f.t oss
l sten s. byggnings männen f.de
118:22
8 Du f.r ss. slagg alla ogudaktiga 119:119
141:8
9 H•• f.icke min själ
10 f.icke moders undervisning Ords. 1:8
1 f. icke H. tuktan
3:11
10 f. icke din moders undervisning 6:20
1 eftersom de f.de H. Sebaots Jes. 5:24
l förstår att f. vad ont är
7:15
l att f. vad ont är och utvälja gott 7:16
27:8
11 när han f.de och försköt det
l H.f.r dem s.du förlitar
Jer. 2:37
1 utan f. min lag
6:19
l ty H. har f.t dem
6:30
l H. har f.t och förskjutit
7:29
1 (Juda) hava ju f.t H.ord
8:9
l Har du då alldeles f.t Juda
14:19
2 För ditt namns skull, f. oss icke 14:21
1 skall jag f. all Israels släkt
31:37
7 f.den från mitt ansikte
32:31
1 De båda släkter •• har han f.t
33:24
1 då skall jag f. Jakobs •• säd
33 :26
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5
5
5
12
1
1
13
l
1
5
1
l
5
14
14
14
14
15
15
14
14
15
15
15
16
14
14

H. f.de sitt altare
Klag. 2:7
(H.)f.de min själ
3:17
Ty H. f.r icke för evig tid
3:31
vill du f.oss för beständigt'
5:20
har du alldeles f.t oss
5:22
de Lde mina rätter
Hes. 5:6
har jag f.t det
31:11
eftersom du har f.t kunskap Hos. 4:6
därför skall ock jag f. dig
4:6
eftersom Israel f.t vad gott är
8:3
min Gud skall f. (Efraim)
9:17
eftersom de f.t H.lag
Am. 2:4
ss. hade jag aldrig f.t dem Sak. 10:6
sten s.byggn.männen f.de Matt.21:42
bliva f.d av de äldste
Mark. 8:31
sten s. byggnings männen f.de
12:10
bliva f.d av de äldste
Luk. 9:22
den s. f.r eder. han f.r mig
10:16
den s. f.r mig, han f.r hm s.
10:16
bliva f.d av detta släkte
17 :25
sten s. byggningsmännen f.de
2():17
Den s. f.r mig
Joh. 12:48
Jag f.r icke Guds nåd
Gal. 2:21
1. Tess. 4:8
(Gud) f.r alltså icke
f. icke H. aga
Hebr. 12:5
stenen s. av mskor är f.d l. Pet. 2:4
sten s.byggningsmännen f.de
2:7

FÖRKASTELSE
17 f. hade med sig •• försoning Rom. 11 :15
FÖRKASTLIG

1) nilzzä, il.t. -=! ~

ringaktad, fÖraktad, förkastad; värd
att förkasta, förkastlig; nif. part. av
bäzä, se Förakt 2. Ps.15:4 ordagrant:
den förkastlige är ringaktad (nif. part.
av mä'as, se Förkasta 1) i hans ögon.
Se: Dålig 2, Föraktlig 1.
2) apobLetos, &1T 6 SA n T o ~
värd att kastas bort el. förkastas;
av: apobällö, se Förkasta 17.
FÖRKASTLIG
1 aktar den f.e för intet
2 intet är f.t, när det

Ps. 15:4
1.Tim. 4:4

FöRKLARA

1) [näga4l, 1 J J

grundbet. var; synlig, vara inför någon; hif. göra synlig, uppenbara. Jfr
14. Se: Bud 11, Budskap 2, Förkunna 1.
2) täme', X ~ ~
vara oren; pi. göra oren; förklara
oren. Se: Akta 33.
3) täher, l!1~
vara ren (i kultisk el. etisk mening);
pi. göra oren; förklara ren. Se: Fri 24.
4) 'ämar, lt.)~
säga, tala; hä; hif. låta (någon) säga;
övers. höra (någon) förklara. Se: Befalla 2, Besluta 6, Bud 4, Budskap 8,
Förkunna 9.
5) tåhdrä, il ~ m~
rening; av: täher, se 3. 3.Mos.13:35
ordagrant: efter hans rening.
6) deiknymi, oe: f K V IJ 11 l
(deiknyö) visa; jfr Matt.4:8.
7) syntithemai, O IJ V T '\ e e: 11 a l
ego sammansätta sig; därav: komma
överens om; av: prep. syn, med, och
med. av tithemi, sätta, ställa; i Luk.
22:5 övers. förklara sig villig. Verbet
förekommer också i Joh.9:22; Apg.
23:20, övers. komma överens om.
8) katharizo, K a 8 ap 11;; w
rena; här övers. förklara ren; av:
kathar6s, ren.
9) dikai0o, o 1 K en 6 w
förklara el. döma rättfärdig; i Rom.
2: 13 pass. förklaras rättfärdig. Se:
Döma 18, Fria 3.
10) gnorizo, yvwp f 1;; w
göra känd, kungöra. Jfr Ef.6:2l,
övers. underrätta (om). Jfr ginoskö,
lära känna; gnosis, kunskap.
FÖRKLARA
l. Mos.41:24
l ingen fanns s. kunde f.
2 skall (prästen) f. hm oren 3. Mos. 13:3
13:6
3 skall prästen f. hm ren
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Förklaring

1. All a tre synoptikerna ski ldrar den
händelse, som i den kristna tra ditionen omtalas såso m Kristi förkla ring,
Matt.l7: 1-8; Mark .9:2-8; Luk.9:2836. Aposteln Petrus erinrar om den i
sitt andra brev, 1:1 6-18. Den grekiska term , som närmast ligger till
grund för den vedertagna benämningen, är metamorpho Lln, omgestal-

ta, omforma, ombilda, Matt.17:2 och
pa r. ; jfr »metamorfos ».
D en historisk-kronologiska inramningen är hos alla synoptikerna identisk . Förklaringen bildar avslutningen
av Jesu verksa mhet i Galileen och
förspelet till lidandeshistorien . I de tre
evangeli sternas ski ldrin gar föregås
den av Petrus' bekännelse samt det
därpå fö lja nde samtalet med lä rjungarna och förbindes intimt därmed
hos alla tre. E fter scenen på berget
följ er hos dem alla botandet a v den
må nadsrasande gossen och en andra
förutsägelse om lidandet. Enligt de
två fö rsta äger förklaringen rum sex
dagar efter händelsen vid Cesarea Filippi och Jesu första förutsägelse av
sitt lidande, Matt.l6:13 ff. och pa r.
Lukas angiver tidpunkten till . vid
pass åtta daga r efter det a tt han hade
talat detta », 9:28; han medräknar
därvid dels dagen för samtalet, dels
förklaringsdagen , medan de a ndra
blott tager i betraktande de mellanliggande dagarna. Somliga ha r menat
sig av Petrus' förslag att bygga hyddor, Matt.17 :4 och par., kunna draga
den slutsatsen, att händelsen timat
nära lövhyddohögtiden , i september
mån ad. Andra finner i omnämnandet
av lärjun ga rnas sö mn , Luk .9:32, en
a ntydan om att den skett nattetid ;
något ovedersägligt stöd härför erbjuder evangeliernas skildring icke.
Skådeplatsen säges hos Matteus
och Markus ha varit »ett högt berg »,
enli gt Lukas »berget ». Traditionen
har utpekat Tabor, numera Djebel e!tör, i nordöstra hörnet av Jisreels

3. In nebörden. Jesu förklaring har
intet gemensamt med metamorfoserna i va re sig den grekiska mytologien, varvid guda rna visar sig i
mänsklig gestalt, eller i de helleni sti ska mysteriereligion erna , där männi skor genom att antaga himmel sk
gestalt omvandlas till himmelska väsen. Ej heller erbjuder samman hanget
~ll e r den evangeli ska hi stori en i övrigt något stöd för teo rien , enli gt
vilken förk la rin gens syftemå l varit att
taga Jesus ur frestelsen a tt betra kta
sin messianska kallelse såsom politisk. Lika li tet avser den att övertyga

honom om hans egen ställning som
Son och Messias eller om lidandesvägens nödvändighet ; jfr hans utsagor
fö re förklaringen.
Tilldragelsen utgör en höjd- och
vändpunkt i Jesu eget liv och verk .
Fö rkl aringen är Guds insegel över
hans syndfria , heliga och fullkomliga
liv såsom människa och därmed också
hans lämplighet såsom värld sfö rsonaren. I det livslopp från oskuld till
helighet, från helighet till härlighet,
so m ä r mä nniskan förela gt, har Jesus
såsom den ende i mänskligheten här
och nu fu llbordat den första etappen.
Förklaringen är fö rsta steget i den
andra, förhärligandet ; fö rvandli ngen ,
då den fysiska , förgängliga kroppen
övergå r i en andlig, oförgänglig , har
börjat. Fö r ha ns fullko mliga personlighet är nu den jo rdi ska existensens
inramning en begränsnin g. Förklarin gen vi sa r, a tt Jesus ä r mogen för
omedelbart inträde i det eviga li vet.
Om Jesus här icke fri villi gt va lt korsets smäl ek och död i stä ll et för himmelens glä dj e, Hebr.12:2, skull e fö rklarin gen ha avslutats med himm elsfärd.
Förkla ringen utgö r samtidigt ett
budskap till apostlarna i dessas egenska p av mottagare och förm edlare
av den nytestamentli ga uppenba relsen
samt grundläggare a v den kristna
försam lingen . Den inn ebä r Guds bekräftelse på Petrus' messianska bekänn else å de tolvs vägnar sex daga r
tidigare, Matt.1 6:16 och pa r. Jesus
framstä lles här fö r dem ti ll sin natu r,
sitt ursprung och förhå ll a nde till Gud
såsom Sonen i den a bsoluta mening,
som PS.2:7 avse r. M ed avseende på
sin gä rning och sitt förh å llande ti ll
världen framstå r han so m den i lagen
och profeterna utlovade M essias och
den genom M ose förutsagd e profeten
med Guds yttersta fräls ningsbudskap,
hans fu ll a auktoritet och krav på
hörsa mh et och lydna d, 5.M os. 18:18 f.
H an ä r den med gud omlig hä rli ghet
bekl ädde himmelske Människosonen,
i och genom vilken det eskatologiska
hoppet i hela dess omfattnin g ska ll
förverkli gas, jfr Dan.7: 13 f. ; Mark.8 :
38; 13:26 f.; 14:62 etc. H a ns lidande
och död är ett oumbärli gt led i hans
messia nska gä rnin g och står i full
överensstämm else med lagen och profet ern a, representerade av M ose och
E li a. Död en ä r ett st eg på vägen mot
hans messia nska hä rlighet, jfr Luk.
24:26, och den får Guds uttryckliga
gi ll and e.
Deta ljern a i förkl arin gsscenen framhäver a ll a dessa fakta. H a ns kläders
himm elska vithet eri nra r om Människosonen i Dan .7: 13 f. Jesu messia nitet fra mhäves ytterligare genom
Moses och Elias framträdande: deras
vittnesbörd om M essias uppfylles i
Jesu person och ve rk . Skyn utmärker
Guds omedelbara nä rva ro ; sammanställningen av härlighetsljus och moln
förekomm er under G.T.s tid i Shekina, härli gheten i samband med
Guds uppenba relse, jfr 2. Mos. 16: I O;
19:9 ; 24: 15- 18; 4.Mos. II:25 ; PS.97:
2 f. Den framhäve r det faktum , att
bakom och i hela Jesu liv och gärning ä r Gud själv den som verkar,
jfr 2.Kor.5: 18, 19,21. Skyn överskygga r Mess ias även senare vid hans
himmelsfä rd , Apg. l :9, och vid hans
å terkomst, Upp.1 :7.
Förk larin gen betecknar en central
punkt i uppenbarelsen rö ra nde Guds
rike; den peka r bakå t, mot förutsägelserna , vilka få r sin uppfyllelse i
Kri stus Jesus, och fr amåt mot frälsnin gs pl a nens stora , avgörand e händelse r: korset. uppstå nd elsen, himmelsfärden, å terkomsten. Den ger i t y-
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slätt, 10 km öster om Nasaret och
med en höjd av 562 meter ö.h. Cyrillus (död 444) och Hieronymus (ca
335-420) uttalar sig för denna tradition. Av flera skäl har man dock
övergivit denna. Tabor var platsen för
en romersk befästning och erbjöd
sålunda icke den sti llhet, Jesus nu
sökte; det var beläget för lå ngt frå n
platsen fö r det föregående samtalet,
med vilket förklari ngen intimt förbindes, jfr Matt.17 :1. Jesu återvändande till trakterna av Genn esarets
sjö säges dessutom uttryckli gen ha
skett efter förklaringen, Mark.9:30,
33. I modern tid ha r utpekats Djebel
Djermuk i övre Galileen, omkri ng
1300 meter över havet, det högsta
berget i det egentli ga Palestina. Ma n
är emell ertid numera tämli gen a ll mänt ense om att Hermon (eller Panius) i norra Pal estina, i modern tid
Djebel eS-Sech , »den vithå rige åldringens berg», vars högsta punkt når
2793 meter ö .h. , varit pl atsen. Bestigningen av berget tog omkring sju
timmar.

Förklarillgskyrkan på berget Tabor.
5 av prästen för att Ls ren
13:7
2 skall prästen f. hm oren
13:8
13:11
2 och prästen skall f. hm oren
3 skall han f.den angripne ren
13:13
3 skall han f. hm oren
13 :15
3 skall prästen f.d en a ngr ipne ren 13 :17
2 så skall prästen f. hm oren
13:20
2 så skall prästen f. hm oren
13 :22
13 :23
3 och pr ästen skall f. honom ren
13:25
2 pr ästen skall f. honom oren
2 så skall prästen f. hm oren
13 :27
3 och prästen skall f. hm ren
13 :28
2 skall prästen f. den angripne oren13 :30
3 så skall prästen f. hm ren
13 :34
13 :35
5 sedan han har blivit f.d ren
3 dch prästen skal l f. hm ren
13:37
2 prästen skall strax f. hm oren
13 :44
3 efter vilken det skall f.s rent
13 :59
14:23
5 för att f.s ren bära della till
14 :48
3 skall han L huset rent
5 för att f.s ren, räklk1. 7 dagar
15 :13
l Jag Lr i dag för H.
5 . Mos. 26:3
4 H. f. att ha n vi ll var a din Gud
26 :17
4 Ii. har i dag hört dig f.
26 :18
Jer . 9:1 2
l så all han kan f. della
1 F . för oss vad du me nar
Hes . 37 :18
6 begynt e J . L för s ina l ärj . Matt . 16:21
8 Härmed f.de han a ll mat
Mark. 7:1 9
7 f.de sig villi ga giva (Judas ) L uk. 22 :5
Apg. 10:1 5
8 Vad Gud har f.t för re nt
11:9
8 Vad Gud har f.l för r ent
9 l agens görare f.s rällfärdiga Rom. 2:13
10 vill jal?; nu L för eder
1. Kor . 12:3

FÖRKLARING

2. Tilldragelsen. Jesus uppsöker jämte
si na tre förtrogna och hu vudvittn en
Petrus, Jako b och Joh ann es, berget
i avsikt att vara all ena med dem
samt för att bedj a. Fö rkl aringen
kommer såsom Guds sva r på hans
bön. E n överjordisk hä rlighet trä nger under denna frå n hans inre fram
och omgestaltar hela han s yttre person, Mark.9 :2 : hans ansikte skiner
såsom solen , M att.17 :2; jfr Luk.9:29 ,
och hans kläder få r en övernatu rli g
strå lande vithet, Matt.17 :2 ; Mark.
9:3; Luk.9:29 . H a n övergå r i en högre ti llvaros tillstånd, hans kropp fö reter uppstå nd elsekroppens egenskaper
och utseende, jfr l.Kor.15:40,41 ,51 f.
U r den öppnade himmelen framträder
i fö rhärligade gestalter den förste
profeten, Mose, och han s efterföljare,
Eli a. De sa mtalar med Jesus om ha ns
förestående bortgå ng i Jerusalem.
Apostl a rn a synes redan på ett tidi ga re
stadium ha insomn at och vaknar först
då samtalet pågått en viss tid. Petrus
föreslå r byggandet av hyddor på
pl atsen, för att ma n ska ll kunna
dröja kva r dä r. Medan han ännu
talar, sä nker sig en ljus sky ned över
berget.
D e tre lä rju nga rna gripes av förskräckelse inför den omedelba ra konfrontationen med Gud och evi ghetens
värld. U r skyn riktar sig en röst till
dem med orden: »D enne är min ä lskade So n, den utvalde, i vilken jag
ha r funnit behag; hören honom »,
Matt.17:5 och par. M ose och E lia
har under tiden dragit sig tillbaka,
och när skyn viker, ser lä rjunga rna
ingen utom Jesus allena, 17:8 och pa r.
Allt i den evangeli ska ski ldrin gen
bä r den historiska tilldragelsens prägel och motsäger teorierna om en
myt, ska pa d av den första kristn a
försa mlin gen, om en dröm ell er en
vision . Dess historiska sanning bekräftas av ett av ö.~o nvittn e n a, aposteln Petrus, 2.Pet.l : 16- 18.

Förklaring-Förkunna
pens form en föreställning om tillståndet i universum, då Guds rike
är kommet i sin fulla kraft, Matt.
16:ZS, då allt i himmel och på jord
åter är förenat under ett enda huvud,
Världsförsonaren, Jesus Kristus, Ef.
1:10.
FöRKLARING

1) däbär, 1 J 1
det s~m säg;s; ord; av: dä12ar, säga,
tala. Se: Bud 3, Budskap 5, Förkunnelse 1.
Z) 'ahwä, n 1 nK
tillkinnagiva~d;' meddelande; av:
[lJ.äwäl, pi. framlägga, kungöra, se
t.ex. Job 15:17, övers. kungöra; 3Z:6,
10,17 tillsammans med subst. dä'at,
övers. lägga fram sin mening.
3) se Fast 39.
FÖRKLARING
10m Mordokais L skulle gälla Est. 3:4
2 min [. tr änga in i edra ögon Job 13 :17
3 bad om e n f. på allt d etta
Dan. 7:16
7:19
3 L angående de t fjärde djuret
FöRKLEMAD

Hon s. är så fager och f.

Jer.

6:2

FÖRKLÄDA

Stå upp och fdrkläd dig
1. Kon. 14:2
(Ahab:) Jag vill f. mig
22:30
Så f.de sig Israels konung
22:30
Jag vill f. mig
2. Krön. 18 :29
Så f.de sig Israels konung
18:29
f.de Josia sig och gick att strida
35:22
FöRKLÄDE

f.n s. hade varit i beröring

Apg. 19:12

FöRKORTA

Du har f.t hs ungdoms dagar
Ps. 89:46
han har f.t mina dagar
102:24
ogudaktigas år varda f.de
Ords. 10:27
om den tiden icke bleve f.d Matt. 24:22
(J.:) skall den tiden bli va f.d
24:22
om H. icke f.de den tiden
Mark. 13:20
han f.t den tiden
13:20
FöRKOVRA

lät(Gud)deras hus f.s
2.Mos.
må du f.dig storligen i Efrata Rut
att allt mer f. eder i sådan 1. T ess.
förmana eder att allt mer f. eder

brukas i förbindelse med Jesu egen
förkunnelse, se t.ex. MattA:Z3.
Häroldens uppdrag hade Johannes
döparen, då han utropade: »Bereden
vägen för Herren., Matt.3 :3. Paulus
fullgör också häroldens uppdrag, 1.
Kor.I:Z3. - Av härolden kräves, att
han utan inskränkning utropar sin
uppdragsgivares ärende. Han råder
inte själv över detta. Häroldsropet
kallas kerygrna, vilket i nytestamentligt språkbruk har fått betydelsen:
förkunnelse, predikan.
Z. Euanggellzesthai. Detta ord hör
samman med euanggelion, det glada
budskapet. Här är det fråga om att
förkunna det glada budskapet om
att Gud är nära och verksam och
att han i Kristus har övervunnit alla
människans fiender, vilket möjliggör
räddning, frälsning, från alla ondskans
makter. Se: Evangelium.
3. Martyrein. Här är tanken på vittnets delaktighet i evangeliet och hans
personliga engagemang framträdande.
Begreppet martyre[n dominerar hos
Johannes, ofta i dess ursprungliga
betydelse: att tillförsäkra andra om
verkligheten av självupplevda fakta,
Joh. I:3Z,34, jfr 3:11,ZI; 4:39 ; IZ:17;
1.Joh.I:I-3 osv. Härtill kommer tanken på vittnets villighet att dela Kristi
lott och ge sitt liv för budskapets
skull. Därför betyder ordet martys
(vårt .martyr.), både vittne och blodsvittne. 1 bakgrunden lever tanken på
att Gud och världen för sak med
varandra. Tillvaron kan liknas vid
en världsomfattande rättegång, där
den Allsmäktige ställes inför mänsklighetens domstol och där hans sätt
att leda världsutvecklingen dömes
och fördömes . Men också Gud har
rättegång med världen, och han kal-

lar människorna till räkenskap. 1 denna rättegång framträder Kristus. Han
kallas därför Guds martys eller .det
trovärdiga vittnet., Upp.I :5. Även
Jesu apostlar är vittnen. De frambär
Guds sanning, sådan den är uppenbarad i Kristus. Var och en, som har
upplevt evangeliets frigörande makt
i sitt liv, är likaledes ett vittne. (I
Upp.Z:l3 nämnes en i denna stora
skara av vittnen, Antipas, .mitt vittne, min trogne tjänare • .) 1 denna
rättegång kommer Anden vittnena till
hjälp, han som skall .Iåta världen få
veta sanningen i fråga om synd och
rättfärdighet och dom», Joh.16:S.
En väsentlig sak i N.T.s förkunnelse är, att den ej endast går ut som
en teoretisk sannings förklaring eller
framföres »med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande
och kraft., I.Kor.Z:4. När ordet förkunnas av levande vittnen, träder
Guds makt i funktion för att förverkliga, vad budskapet innebär.
FöRKUNNA

1) [nägacf), l J J
hif. göra- synlig: uppenbara. Se: Bud
11, Budskap Z, Förklara 1.
Z) säpar, 18 D
räkna, tälja~ i pi. vanligen: förtälja,
berätta. Jfr sepär, brev; bok.
3) dä~ar, 1 ~

1

pi. dibbär; säga, tala. Se: Befalla 3,
Besluta 5.
4) ~ärä', K 1 1~

ropa, kalla; utropa. Jfr Neh.6:7,
övers. utropa.
5) jäda" V l '
märk~, för~;;;ma ; lära känna; känna ,
veta, förstå; här hif. låta veta, giva
tillkänna. Se: Akta 14, Besinna 1.

6) [bäsarl, 1'to ::1
pi . bisser; fö~k~nna ett glatt budskap
(glädjebudskap). Se: Budskap 3.
7) utf. ord.
På samtliga ställen hänger övers.
»förkunna. samman med att här står
massä', som ofta har betydelsen: (profetisk) utsaga, i regel övers. utsaga,
t.ex. Jes.13 :I; 15:1; i Jer.Z3 :33 övers.
tunga. Jfr 13 samt Börda (subst.) 6.
S) ~ol, ';> i p
röst; ljud. Job 34:16 ordagrant: lyssna till mina ords röst (el. ljud). Se:
Befallning 3, Begäran 3.
9) 'ämar, lt:l K
säga, tala. Se~ Befalla Z, Besluta 6,
Bud 4, Budskap S, Förklara 4.
10) hägä, n 2~
mumla, surra; meditera, tänka; säga,
yttra . Jfr Jos. I:S, övers. tänka på;
PS.37 :3 0 tala ; 71:Z4 tala om; les.
31:4 ryta ; 59: 11 brumma.
11) särna' , Vt:ltO
höra, lyssna; -här hif. låta höra , förkunna. Jfr J er.4: 16, övers. kungöra.
Jfr Budskap 4. Se: Akta 44.
IZ) [hälall , ';> ';> n
hif. berömma: prisa, förhärliga, förkunna (någons) lov. Se: Berömma Z,
Dåre 3, Dårskap 9.
13) häjä, n 'n
vara, bliva; TiT Jes.14:ZS tillsammans
med massä', (profetisk) utsaga; därav
övers. förkunnas .
14) härä, n 1 n
bli el. vara h~;ande (med) , avla; i les.
59: 13 i överförd betydelse: uttänka,
planera; tillsammans med [nägaQl;
därav övers. förkunna och hämta
fram. Hr Jes.33: Il , övers. gå havande med. Se: Avla l , Förfäder l.

1:21
4:11
4:1
4:10

FöRKOVRAN

Förkovran, I.TessA.
l) 1 helgelsen, v.l-S. Z) 1 broderlig
kärlek, v.9-IZ. 3) 1 hoppet, v.l3-1S.
FÖRKOVRAN
förbliva hos eder alla till f.
Fil. 1:25
så att din f. bliver uppenbar l. Tim. 4:15
FöRKROSSA

nära dem s. hava ett f.t hjärta Ps. 34:19
s. behagar Gud är en f.d ande
51:19
ett f.t hjärta skall du,Gud,icke
51:19
helar dem s.hava f.de hjärtan
147:3
Jag bor ock hos den s. är f.d Jes. 57:15
liv åt de f.des hjärtan
57 :1 5
läka dem s. hava ett f.t hjärta
61:1
till den s.har en f.d ande
66:2
Jag är f.d därför att dottern Jer. 8 :21
FöRKRVMPA

ingen pyckelryggig eller f.t 3. Mos. 21:20

FöRKUNNA

Se även: Lära, predika, samtala, tala,
undervisa, vittna, bebåda, ord, kors,
budskap, förkunnare, evangelist, föreståndare, profet, apostel, omvändelse, tro, synagoga, församling.
Förkunna, förkunnelse

De begrepp, som hos oss uttryckes
med ord som predika, tala Guds ord,
förkunna osv., återgives även i Skriften med olika ord. Begränsar. vi oss
till N.T., kan vi stanna inför följande
centrala ord:
1. Keryssein. Ordet hör samman med
keryx, som betyder: utropare, härold.
Dennes uppgift var i gammal tid att
med ljudlig stämma förkunna sin
uppdragsgivares ärende. Keryssein är
alltså den term, som uttrycker utroparens funktion, en term, som även
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Många menar, att Tabor är platsen tör Kristi förklaring. Här ses berget med Harmagedonslätten i förgrunden.
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Förkunna--Förkvävas
33) didache, Ii l Ii a X ii
lära, undervisning; av: didaskö, se 19.
34) rema, pn\l a
tal, ord, yttrande, utsaga; av roten
re-, säga, tala (Lex. i perf. eireka).
Se: Befallning 18.

15) zäkar, i:J I
tänka -på, eri;ra sig, komma ihåg;
här hif. bringa i åtanke el. åminnelse,
påminna om. Se: Bevara 6.
16) Jes.42:9 ordagrant: de första
tingen (härisono!); övers. vad jag förut förkunnade.
17) hasmii'u!, Il 1 V ~ lP Q
kungörelse, budskap; av hif. av säma"
se 11. Jfr Budskap 4.
18) däMr, i :1"'1
det so~ säge;; ~ord; av: dägar, säga,
tala. Se: Bud 3, Budskap 5, Förklaring 1.
19) didtiskö, Ii l Ii Ii a K w
lära, undervisa; i Matt.7:29; Mark.
1:22 övers. förkunna sin lära. Matt.
15:9; Mark.7:7 ordagrant: lärande
(= i det att de lära) läror, [som äro]
människornas bud; l.Kor.4: 17 såsom
jag allestädes. . lär; Tit.1: 11 lärande
(= i det att de lära) det som icke är
tillbörligt.
20) euanggelizomai,
förkunna evangelium el. ett glatt budskap (glädjens budskap); av: euanggelion, glatt budskap. Verbet förekommer mest i medium (i aktivum
endast i Upp.10:7; 14:6, i passivum
t.ex. i Matt.11:5; Luk.7:22; 16:16;
Gal.1: 11; l.Pet.4:6). Se: Budskap 9,
Evangelium 2.
21) apanggellö, il 7f a y y € AAw
frambära ett budskap, meddela, förkunna; förstärkt form av anggeJlö,
berätta, kungöra, meddela.
22). keryssö, K n p (j a a w
vara härold el. utropare, framträda
såsom härold; framföra ett häroldsbudskap; (offentligen) proklamera,
förkunna; av: keryx, se Förkunnare 1.
Jfr övers. predika, t. ex. Apg.10:37;
I.Kor.9:27.
23) lateö, A a A € w
urspr. giva (artikulerade) ljud ifrån
sig; sedan: pnta, tala.
24) dianggellö, Ii l a y y E A A w
vitt och brett (öppet, offentligt) kungöra el. förkunna; av: prep. dia, genom, över, och anggellö, kungöra,
förkunna. Jfr Apg.21:26, övers. giva
tillkänna.
25) ananggellö, eX v a y y E A A w
ego återberätta; sedan allmänt: berätta, förkunna; av: prep. ana (i sammansättningar = på nytt, åter) och
anggellö, se 21. I.Pet.1: 12 ordagrant:
det som nu har förkunnats för eder.
Verbet är ofta övers. omtala, t.ex.
Apg.15:4; 2.Kor.7:7.
26) prokatanggellö,
i förväg el. förut förkunna; av: prep.
pro, före, framför, och katanggellö,
se 27.
27) katangget/ö, K a 1 a y y E A A w
frambära ett budskap, meddela, förkunna; förstärkt form av anggellö,
se 21.
28) utf. ord.
2.Kor.2:12 för (eg. till) Kristi evangelium; l.Tess.3:2 i Kristi evangelium.
29) pleroö, 7f A np 6 w
göra full, fylla; uppfylla; fullgöra; i
Rom.15: 19 övers. överallt förkunna.
Se: Fullborda 19, Fullbordan 12,
Fullgöra 11.
30) Rom.2:16; 16:25; 2.Tim.2:8 ordagrant: enligt mitt evangelium.
31) heterodidaskaleö,
lära annorlunda. Se: Främmande 17.
32) exanggellö, EE, a y y E A A w
kungöra, förkunna; förstärkt form
av anggeJlö, se 21.

FÖRKUNNA
l det har han f.t för Farao 1. Mos.41:25
l på det att jag må f. för eder
49:1
2 mitt namn f.t på jorden 2. Mos. 9:16
l så skall du f. för Israels barn
19:3
24:3
2 Mose •• f.de alla H. ord
3 alla de bud s.H.hade f.t
34:32
3 f.de han för Israels barn
34:34
3 Mose •• f.de för folket
4. Mos. 11 :24
1 det skall jag f. för dig
23:3
1 (H.) f.de eder sitt förbund n.Mos. 4:13
1 att f. eder vad H. talade
5:5
5:31
3 skall jag f. för dig alla de bud
1 de skola f.för dig vad s.är rätt 17:9
1 vad de f. för dig skall du göra
17:10
1 s.de f.för dig skall du icke vika 17:11
l så f.r jag eder i dag
30:18
4 Ty H. namn vill jag f.
32:3
l Fråga din fader, han skall f.
32:7
l jag har f.t för (Eli)
l. Sam. 3 :13
I f. för dem den konungs rätt
8:9
5 f.r för dig vad du skall göra
10:8
l f.de detta för männen i Jabes
11:9
1 (Samuel:) så vill jag f.för dig
15:16
l H., f.det för din tjänare
23:11
6 läto f. det glada budskapet
31:9
l F .en det icke i Gat
2. Sam. 1 :20
l den s. f.de för mig och sade
4:10
l Så f.r nu H. för dig (David)
7:11
5 och f.t det för din tjänare
7 :21
6 Låt mig f. för konungen
18:19
6 en annan dag f. glädjebudskap
18:20
6 denna dag f.r du icke något
18:20
1 Väktaren f.de det för konungen 18 :25
l gick Gad in till David och f.de
24:13
6 gott glädjebudskap att f. 1. Kon. 1 :42
3 Ahia, han s. f.de om mig
14:2
1 han skall då f. för dig
14:3
1 Obadja Ahab till mötes och f.de 18:16
1 man f.de det i kon. hus
2.Kon. 7:11
4 s.blivit f.t av gudsmannen
23:16
4 s. f.de att detta skulle ske
23:16
6 läto f. glada budskapet 1. Krön. 10:9
6 f.en (H.) frälsning
16:23
l Så f.r jag nu för dig (David)
17:10
5 f.t alla dessa stora ting
17:19
7 profetior s. f.des mot
2. Krön. 24:27
Neh. 6:7
9 f.att du är kon. i Juda
5 må årens mängd f. visdom
Job 32:7
8 lyssna till vad mina ord f.
34:16
l f.en bland folket (H.)
Ps. 9:12
1 fästet f.r hs händers verk
19:2
2 f. ditt namn för mina bröder
22 :23
l Man skall f. (H.) rättfärdighet
22:32
29:9
9 f.r allting hans ära
1 kan (stoftet) Ldin trofasthet
30:10
10 skall min tunga f.din
35:28
1 Jag ville f. dem
40:6
6 jag Lr din rättfärdighet
40:10
l himlarna f. att han är räUWrdig !jO:G
l min mun kan f. ditt lov
51 :17
I de f. vad Gud har gjort
64:10
1 intill nu f.r jag dina under
71 :17
l jag skall f.det evinnerligen
75:10
5 min mun f. din trofasthet
89:2
10m morgonen f. din nåd
92:.1
1 skola f. att H. är rättfärdig
92:16
6 Len hans frälsning
96:2
1 Himlarna f. hs rättfärdighet
97:6
2 i Sion må f. H. namn
102:22
11 Vem kan •• f.allt hans lov
106:2
l f. dina väldiga gärningar
145:4
3 din makt skola de f.
145:11
147:19
1 (H.) har f.t för Jakob sitt ord
12 man f.r hennes lov
Ords. 31:28
1 bevingade f. vad du sagt
Pred. 10:20
13 f.des följande utsaga
Jes. 14:28
1 Må de f. för dig vad H.
19:12
l vad han får se, må han f.
21:6
1 det har jag f.t för eder
21:10
1 Blev detta icke f.t för eder
40:21
1 f.för oss vad s.skall ske
41:22
l f.en vad framdeles skall hända 41 :23
1 Vem f.de detta förut
41:26
l Ingen fanns, s. f.de det
41 :26
42:9
16 Se, vad jag förut f.de
1 Nu f.r jag nya ting
42:9
1 f.en hs lov i havsländerna
42:12
1 f.t det och skaffat frälsning
43:12
1 Må han f. det
44:7
44:7
1 må de f.det tillkommande
1 låtit dig höra detta och f.t det
44:8
45:19
1 Jag är H •• s. f.r vad rätt är
1 Len något
45:21
45:21
1 och för länge sedan f.t det
46:10
1 i förväg f.r vad komma skall
1 det hade jag för länge sedan f.t 48:3
48:5
1 därför f.de jag det för länge

l f.en det med fröjderop
48:20
11 för att f. frid och frambära
11 gott budskap och f. frälsning
52:7
l f. för mitt folk deras överträdel. 58:1
14 lögnJäror hava vi f.t
59:13
'6 och skola f. H.lov
60:6
6 f.glädjens budskap
61:1
15 H. nMegärningar vill jag f.
63:7
1 f.min härlighet bland folken
66:19
1 F .en i Juda: Församlen
Jer. 4:5
15 F .en för folken, ja, kungören
4:16
l F .en detta i Jakobs hus
5:20
1 När du nu f.r dessa ord
16:10
6 den man s. f.de för min fader
20:15
11 så borde de f. mina ord
23:22
7 Vad f.r H. tunga
23:33
l Hören H.ord •• och f.en
31:10
l f. för dig stora och förunderliga 33:3
3 olycka •• s.jag har f.t över dem 35:17
3 olycka komma, s.jag f.t
36:31
3 Se, vad jag har f.t, skall jag
39:16
3 H. hade f.t denna olycka
40:2
1 vadhelst H. svarar skall jag f.
42:4
1 det må du f. för oss
42:20
1 Jag har i dag f.t det för eder
42:21
46:14
1 F .en i Egypten och kungören
1 F .en •• Moab är förstört
48:20
1 F .en detta bland folken
50:2
1 i Sion f. H. hämnd
50:28
4 Den dag du f.de har du
KIag. 1:21
7 utsagor de f.de för dig
2:14
17 en räddad flykting f.detta Hes. 24:26
1 f. för Israels hus allt du får se 40:4
1 f. nu för Israels barn om detta 43 :10
1 Dock vill jag f. för dig
Dan. 10:21
1 f. för dig vad visst är
11:2
9 f.de man i Nineve, enligt
Jona 3:7
1 F .en det icke i Gat
Mika 1:10
1 f. för Jakob hs överträdelse
3:8
11 hans s. f.r frid
Nah. 1:15
1 det vare eder f.;, c'.'
Sak. 9:12
19 (J.) f,de sin lära meD "makt Matt. 7:29
20 för fattiga f.s glädjens budskap 11:5
21 skall f. rätten bland folken
12:18
19 läror de f. äro människobud
15:9
19 (J.)f.de sin lära med makt Mark. 1:22
22 begynte han ivrigt f.
1 :45
23 (J.) f.de ordet för dem
2:2
23 I liknelser f.de han ordet
4:33
5:20
22 och begynte f. iDekapolis
19 läror de f. äro människobud
7:7
7:36
22 (J.)förbjöd •• dess mer f.de de
20 f.detta glada budskap
Luk. 1:19
20 (Johannes) f.de evangelium.
3:18
20 f.glädjens budskap för fattiga
4:18
20 för de andra städerna •• L
4:43
20 för fattiga f.s glädjens budskap 7:22
20 och f.de evangelium om Guds
8:1
8:39
22 f.de •• huru stora ting J. gjort
20 f.de •• och botade sjuka
9:6
9:60
24 gå du åstad och f.Guds rike
20 f.s evangelium om Guds rike
16:16
20 en dag, då (J.) f.de evangelium 20:1
25 skall (Messias) f. oss allt Joh. 4:25
25 han skall f.för eder vad komma 16:13
25 och skall f. det för eder
16:14
25 taga av mitt och f.det för eder 16:15
21 utan öppet f.för eder om Fadern 16:25
26 f.t att hs Smorde skulle
Apg. 3 :18
27 i J. f.de uppståndelsen
4:2
23 med all frimodighet må f.
4:29
23 f.de Guds ord med frimodighet
4:31
20 f. evangelium om KJ.
5:42
7 :52
26 f.de att den Rättfärdige skulle
20 kringspridda •• f.de evangelii
8:4
20 Filippus, s. f.de evangelium
8:12
20 f.de evangelium i samaritiska
8:25
20 f.de för (hovmannen) evangelium 8:35
20 f.de evangelium i alla städer
8:40
20 f. det glada budskapet om frid
10:36
23 f.de icke ordet för andra än
11:19
20 f.de evangelium om H. J.
11:20
27 f.de de Guds ord i judarnas
13:5
20 f. för eder det glada budskapet 13:32
27 syndernas förlåtelse f.s
13:38
23 Guds ord i första rummet f.s
13 :46
20 f.de (Paulus, Barnabas) evang. 14:7
20 vi f. för eder evangelium
14:15
20 de f.de evangelium i den staden 14:21
23 f.de de ordet i Perge
14:25
20 f.de evangelii ord från H.
15:35
27 städer där vi f.t H. ord
15:36
23 f.ordet i provinsen Asien
16:6
20 Gud hade kallat oss att f.
16:10
27 f.för eder frälsningens väg
16:17
23 f.de Guds ord för (fångvaktaren) 16:3 2
27 Denne J. s.jag f.r för eder
17:3
27 Guds ord f.des av Paulus
17:13
20 f.de evangelium om J.
17 :18
17:19
23 en ny lära s.du f.r
28 (Paulus) upptagen av att f. ordet 18:5
25 f. för eder allt Guds rådslut
20:27
28 avskild till att f. Guds evangRom.1:1
20 villig att f. evangelium
1:15
30 enligt det evangelium jag f.r
2:16
9 :17
24 mitt namn skall varda f.t
15:19
29 överallt f.t evangelium om K.
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20 icke f. evangelium, där K. ~mn 15:20
25 för vilka intet varit f.t om hm
15:21
30 enligt det evangelium jag f.r
16:25
20 sänt mig •• att f.evang.
1. Kor. 1:17
19 i enlighet med den lära jag f.r
4:17
27 s. f. evangelium •• sitt uppehälle 9:14
20 om jag f.r evangelium
9:16
20 ve mig, om jag icke f.de
9:16
20 f.r evangelium •• utan kostnad
9:18
27 f.en I H. död, till dess att han
11:26
20 evangelium s. jag f.de för eder 15:1
20 påminna eder huru jag f.de det 15:2
28tillTroasförattf.
2. Kor. 2:12
23 av rent sinne .. f. Yi ~ rdet i K.
2:17
20 f. evangelium i trakter bortom 10:16
20 för intet f.de Guds evangelium 11:7
20 Lr evangelium i strid mot Gal. 1:8
20 vad vi f.t •• vare han förbannad
1:8
20 f.r evangelium i strid
1:9
20 evangelium s.blivit f.t av mig
1:11
20 bland hedningarna skulle f.
1:16
20 f.r nu evangelium om den tro
1:23
28 betrodd med att f. evangelium
2:7
20 första gången kom att f.
4:13
20 f.t det glada budskapet
Ef. 2:17
20 för hedningarna f. evangelium
3:8
23 oförskräckt f.Guds ord
Fil. 1:14
27 f. K. av genstridighet
1 :17
27 K.bliver dock •• f.d
1:18
29 överallt f.Guds ord
Kol. 1:25
27 honom f. vi för vår del
1:28
23 att vi få f. K. hemlighet
4:3
21 själva f. de om oss
1. Tess. 1:9
23 att f. för eder Guds evangelium
2:2
20 f.t för oss det glada budskapet
3:6
31 att icke f. främmande läror l.Tim.1:3
310m ngn f.r främmande läror
6:3
30 evangelium s.jag f.r
2.Tim.2:8
19 f.otillbörliga läror
Tit. 1:11
23 frälsning s.först f.des
Hebr. 2:3
21 Jag skall f. ditt namn
2:12
23 om vad s. framdeles skulle f.s
3:5
20 ord s. blivit f.t för eder
1. Pet. 1:25
32 I skolen f. hs härliga gärningar
2:9
20 evangelium f.t jämväl för döda
4:6
28 från begynnelsen •• f. vi
1. Joh. 1:1
1:2
21 f.för eder livet, det eviga
21 det f. vi ock för eder
1:3
1:5
25 budskap •• s.vi f.för eder
20 glada budskap s.han f.t
Upp. 10:7
20 evigt evangelium s.han skulle f. 14:6

FÖRKUNNANDE
28 Guds tjänare vid f.t

1.Tcss, 3:2

FÖRKUNNARE

l) keryx, K ii p U E,

härold, utropare; här: förkunnare (av
Guds ord och vilja).
2) keryssö, K n p (j a a w
vara härold el. utropare, framträda
såsom härold; förkunna; av: keryx,
se 1. I Apg.15:21 står part. plur.,
ordagrant: dem som förkunna honom. Se: Förkunna 22.
3) katanggeleus, K a 1 a y y E: AE: U<;
förkunnare; av: katanggeJlö, se Förkunna 27.
hans Sons
4) Rom.1:9 ordagrant:
evangeliet.
evangelium; I.Kor.9:18
FÖRKUNNARE
Apg. 15:21
2 Moses har f. i alla stiider
17:18
3 f. av främmande gudar
4 ss. f. av evangelium om hs Rom. 1:9
4 rättighet jag har ss. f.
1. Kor. 9:18
1 satt att vara dess f.
1. Tim. 2:7
1 vars f.och apostel
2. Tim. 1:11
1 Noa ss. rättfärdighetens f. 2. Pet. 2:5
FöRKUNNELSE (ordanalys, se FöRKUNNA)

18
33
33
34
28
25

ej heller profeterna med f. Jer.18:18
häpnade folket över hs f. Matt. 7:28
folket häpnade över (J.) f. Mark. 1:22
f. s. gick ut över Judeen
Apg. 10:37
f.n om J. från Nasaret
10:38
Om samma ting har f.
1. Pet. 1:12

FöRKVÄVA

f.t all barmhärtighet

Am. 1:11
törnena sköto upp och f.de
Matt. 13:7
låter tidens omsorger f. det
13 :22
törnena sköto upp och f.de
Mark. 4:7
låta tidens omsorger f. ordet
4:19
törnena växte upp och f.de
Luk. 8:7
avhålla sig från köttet av f.da Apg. 15:20
köttet av f.da djur
15:29
fOr köttet av f.da djur
21:25
FÖRKVÄVAS
låta sig f. av rikedomens
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Luk. 8:14

Förleda-Förlora
FöRLEDA

de icke må f.dig till synd
2.Mos.23:33
skola de f. dina söner
34:16
förlett hela menigheten
4. Mos. 14:36
på Bileams inrådan f.de I. barn
31:16
skola då f. dina söner
5. Mos. 7:4
om ngn av dessa vill f.dig
13:6
Så f.de Absalom I. män
2. Sam. 15:6
f.edra hjärtan att avfalla
1.Kon.11:2
kvinnor f.de hs hjärta till avfall
11:3
f.de kvinnorna hans hjärta
11:4
låten icke Riskia f. eder
2. Kon. 18:30
ty Riskia vill f. eder
18:32
f.de Jerusalems invånare 2. Krön. 21:11
du har förlett Juda invånare
21:13
s.Ahabs hus f.de till avfällighet
21:13
f.er hon hm med fagert tal Ords. 7 :21
låten icke Riskia f. eder
Jes. 36:15
(Rab-Sake:) Låten icke Riskia L
36:18
han är förledd av ett dårat hjärta 44:20
du har förlett detta folk
Jer. 28:15
Eftersom Semaja förlett eder
29:31
så f.de de Juda till synd
32:35
Dina vänner sökte f. dig
38:22
utan låtit f. sig av sina
Am. 2:4
denne man f.er vårt folk
Luk. 23:2
23 :14
I haven sagt att han f.er folket
Lde en hop folk till avfall
Apg. 5:37
18:13
DeIUle man f.er människorna
Paulus har förlett mycket folk
19:26
f.de (synden) mig gm budordet Rom. 7:11
men kvinnan f.des till
1. Tim. 2:14
Jesabel f.er mina tjänare
Upp. 2:20
FÖRLIDA

då de 430 åren voro f.na
2. Mos. 12:41
när de 40 nätterna vara Lna 5. Mos. 9:11
Men när 3 dagar vara f.na
Jos. 9:16
40 år vara nu f.na
2. Sam. 15:7
När de 20 åren voro f.na
1. Kon. 9:10
när de 7 åren voro f.na
2. Kon. 8:3
När de 20 år voro f.na
2. Krön. 8:1
när 2 år vara f.na
21:19
Mina dagar äro f.na
Job 17:11
regntiden är f.en och har gått RV. 2:11
När 7 år äro f.na
Jer. 34:14
När 40 år äro f.na
Res. 29:13
när tiden vore f.en
Dan. 1:5
när den tid var f.en
1:18
när tiden var f.en, upplyfte jag
4:31
när sabbaten var f.
Mark. 16:1
när halva högtiden var f.en
Joh. 7:14
när 40 år åter vara f.na
Apg. 7:30
När 2 år voro f.na
24:27
Då 3 månader voro f.na
28:11

4 Le sig åter med mannen
5 Huru f. sig K. och Beliar
FöRLIKNA

Vid ett sto i Faraos spann f.r HY. 1:9
Vem kan f.s med dig (Farao) Hes. 31:2
ingen hade kvistar s. kunde f.s
31:8
Kan nu ngt bland Edens träd f.s
31:18
fanns ingen s.kunde f.s med Dan. 1:19
FöRLIKNING

1) säls.an,

uv

FÖRLIKNING
1 sök f.och frid med (Gud)
Job
Dan.
2 att komma åstad f.
3 (Nordlandskon. ) hågad för f.
Matt.
4 villig till snar f.

1) diallassomai, å l aAAaaaOlJ al
pass. utbytas, utväxlas; förändras;
övers. förlika sig med; av: prep. dia
och allassö, se 4.

a

el 11 a A il a a w
avlägsna; befria; av: prep. apa och
allassö, se 4; i Luk.12:58 pass. med
prep. apa, bli befriad från (någon
som man är i delo med); övers. bliva
förlikt med. Se: Fri 38.
eirene, E f p il v n
fred; frid; Apg.7:26 ordagrant: han
ville förlika (synallassö) el. driva samman (synelaunö) dem till fred. Se:
Fred 14, Frid 7.
3)

a

K a T a A il
a aw
grundbet. utbyta, utväxla; sedan: utjämna, förlika, försona (förvandla
från fiendskap till vänskap); av: prep.
kata och allassö, förändra, förvandla;
i 1.Kor.7:11 pass. övers. förlika sig
med.

5) symphlmesis, a u lJ cp wv n a 1 <:;
samklang, harmoni; överensstämmelse, enighet; av: symphöneö, klinga
el. ljuda samman, harmoniera; komma överens, t.ex. Matt.18:l9. Jfr
symphönfa, Luk.15:25, övers. spel;
ek syrnphonou, 1.Kor.7:5, övers. med
bådas samtycke.
FÖRLIKA
1 förlik dig med din broder Matt. 5:24
2 möda att bliva f.t med denne Luk.12:58
3 (Moses) ville f.dem
Apg. 7:26
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22:21
11:6
11 :17
5:25

FöRLISA

nu,då du (Tyrus) har f.t

Hes. 27:34

FöRLITA

FÖRLIKA

4) katalldssö,

1J D

vara förtrog;n; ha vård om, sköta;
här hif. med prep. 'im, umgås förtroligt el. vänskapligt med; övers.
söka förlikning med. Jfr kal iLKon.
1:4, övers. sköta; Job 35 :3' gagna; hif.
i 4.Mos.22:30 pläga; Ps.139:3 vara
förtrogen med.
2) mdärim, D' l tO '/j
rakhet, jämnhet;' det .. som är rätt,
rättfärdighet; av: jäSar, se 3. Jfr 1.
Krön.29:l7, övers. vad rätt är; Ps.
96:10 rättvisa; Jes.26:7 jämn.
3) jesärim, D '!~ "
[de] uppriktiga, rättfärdiga; plur. av:
jäsär, rak, jämn; uppriktig, rättfärdig;
av: jäSar, vara rak el. jämn. Dan.11:
17 ordagrant: och [de] uppriktiga
[skola vara] med honom, och han
skall göra [det]. Sv. kyrkobibeln har
här i likhet med många andra övers.
läst meSärim, se 2.
4) eunoeö, E
o €w
vara välsinnad el. välvillig; övers.
vara villig till förlikning; av: eunoos,
välsinnad, välvillig (eu, väl; nous,
sinne). Jfr eunoia, Ef.6:7, övers. villighet.

FöRLIKA

Se även: Försona, förena, försoning,
sammanfoga, uppgörelse, kors, blod,
missgärning, misskund, förbund.

2) apalldssö,

1. Kor. 7:11
2. Kor. 6:15

1)

bätab, nte) ::1

ofta med p;ep. be, förtrösta el. lita
på, förlita sig på. Jfr Jer.17:7, övers.
förtrösta på.
2) 'äman, 1/j X
vara fast, sik;r, pålitlig; här hif. med
prep. be, tro el. förtrösta på, förlita
sig på.
3) [sä'an] , llL~'
nif. med prep. 'al el. 'äl, luta el.
stödja sig på; övers. förlita sig på.
4) Mejal min, 1/j 'I 1 n
avstå från, läm~a i fr;d, låta vara;
i Jes.2:22 övers. icke mer förlita sig
på; I,lägal, upphöra, låta bli; prep.
min, från. Jfr övers. låta vara, 2.Mos.
14:12; Job 7:16; avstå från, Dom.
9:9,11,13.
5) mi/!täh, nte) J/j
här ~i~täl,1ä7' fÖrtröstan, det man
förtröstar på; av: bätal,1, se 1. Se:
Förtrösta 2.
6) 'al, 'I ~
prep. på, över; på grund av; här
övers. i förlitande på.
7) epanapauomai,€ 11 a va 11 a U o lJ a l
med. vila på el. över; av: prep. epf,
på, över, och anapauö, bringa att
upphöra, föra till vila (jfr pauö, se
Avhålla 13); med. i Matt.26:45, övers.
vila sig. Jfr epanapauomai i Luk.
10:6, övers. vila över.
FÖRLITA
Dom.
1 f.de sig på bakhållet
2 ej ens på sina tjänare •• f. sig Job
3 Han f.r sig på sitt hus
2 ej ens på heliga kan han L sig
1 icke på min båge f.r jag mig Ps.
1 f. sig på sina ägodelar
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20:36
4:18
8:15
15:15
44:7
49:7

1 f.de sig på sin stora rikedom
52:9
1 F .en eder icke på orätt vinning 62:11
118:8
1 till H. än att f. sig på mskor
1 än att f.sig på furstar
118:9
146:3
1 F .en eder icke på furstar
3 f.dig icke på ditt förstånd Ords. 3:5
1 s. f.r sig på sitt förstånd är dåre 28:26
1 f.r sig hennes mans hjärta
31:11
4 f.en eder ej mer på mskor Jes. 2:22
31:1
3 i det de f.sig på hästar
5 H.förkastar dem du f.r dig Jer. 2:37
5:17
1 befästa städer, s. du f.r dig på
7:4
1 F .en eder icke på lögnaktigt tal
1 I Len eder rå lögnaktigt tal
7:8
7:14
1 detta hus s.I f.en eder på
9:4
1 ingen f.e sig på ngn sin broder
1 och f.t dig på lögn
13:25
1 Farao och dem s. f. sig på hm
46:25
l därför att du f.r dig på dina verk 48:7
5 Betel, s.det f.de sig på
48:13
49:4
1 s. f.r dig på dina skatter
1 du f.de dig på din skönhet
Hes. 16:15
7 och f.r dig på lagen
Rom. 2 :17
FÖRLITANDE
1 i f. på sin rättfärdighet
Hes.
6 icke i f.på vad rättfärdigt
Dan.
6 utan i f. på din barmhärtighet
l lögnaktighets frukt i f.på
Hos.

33 :13
9:18
9:18
10:13

FöRLJUDA

Det f.es bland folken
Det f.es såväl att otukt

Neh. 6:6
1. Kor. 5:1

FöRLOPP

efter några års f. for han 2. Krön. 18:2
Efter en tids f.
Esr. 7:1
Efter en tids f.
Est. 2:1
efter 7 månaders f. skola
Hes. 39:14
efter de 10 dagarnas f.
Dan. 1:15
Efter de dagarnas f. gjorde vi Apg. 21:15
kom jag nu, efter flera års f.
24:17
Efter några dagars f.kommo kon. 25:13
Efter 14 års f. for jag sedan
Gal. 2:1

4) jä$ä', X::> '
gå ut el. b~rt; i Jos.19:47 med prep.
min, från; övers. gå förlorad för.
Se: Betala 8, Falla 14, Fly 13, Fri 6.
5) 'äsap, 'l DX
samla, insa;;;l;, hopsamla; avlägsna,
borttaga. Dom.18:25 ordagrant: och
du tager ditt liv och ditt hus' liv.
Jfr gamla sv. övers. »och du låter
dina själ, och dins hus själ». Jfr
'1i53;1 i 1.Sam.15 :6, övers. utrota; Ps.
26:9 rycka bort. Se: Befria 2, Förgås
23.
6) näpal, 'I §l 4
falla; i I.Kon.20:25 med prep. min,
från; ordagrant: den här som har
fallit från dig. Se: Fall l, Falla 1.
7) räpä, n;) l
bli slapp el~ lös; sjunka ihop; i Jer.
49:24 övers. förlora modet. I Neh.
6:9 står verbet tillsammans med plur.
av jäd, hand; ordagrant: deras händer skola bliva slappa från arbetet.
Jfr 2.Sam.4:l, ordagrant: blevo hans
händer slappa; övers. sjönk allt hans
mod. I Neh.6:9 står räpä i motsats
till häzak, se Fast 20, här pi.; ordagran't: och nu styrk mina händer;
övers. styrk du nu i stället mitt mod.
Jfr 2.Krön.15:7, se Frimodig 2. Se:
Avhålla 6, Falla 21.
8) lo', X''I
neg. icke; i Job 24:22 tillsammans
med hif. av 'äman och prep. be, se
Förlita 2; icke tro på; övers. förlora
hoppet om.
9) käba'S,

FÖRLORA

Bibeln framställer människans tillstånd så: hon har kommit bort från
Gud och gått förlorad; de förlorade
vill Herren uppsöka och återföra till
sin gemenskap. Redan i G.T. framgår det klart, att detta gäller den
enskilda människan. Det heter ofta,
att Gud skall ingripa och rädda de
kringspridda och förlorade. Ibland
avser det en nationell samling av
Israel, men det är också tydligt, att
orden ofta har rent andlig innebörd.
Se Jes.ll:12; 40:10 f.; Jer.23:l ff.;
31:10; Hes.34:l-l6; 37:21.
Jesus proklamerar sig som den
som har kommit för att uppsöka och
frälsa det som var förlorat, Luk.19:
10. Han är den gode herden. Han
är utsänd till »de förlorade fåren
av Israels hus», Matt.15:24, men
han har också »får, som icke höra
till detta fårahus», ord som tydligen
avser hedningarna. Även dem vill
han uppsöka och finna, och det skall
så bliva »en hjord och en herde»,
Joh.lO:11-16. I de tre liknelserna i
Luk. 15, om det förlorade fåret, den
borttappade penningen och den förlorade sonen, visar Jesus Guds kärlek
till de förlorade. Förlorade är för
Jesus alla, som lever utanför Guds
gemenskap. Dessa har han kommit
för att återvinna för Gud. Se: Fördärv.

tO IJ ~

bli mager el. tunn; i Pq09:24 med
prep. min, från, och sämän, olja,
fett; ordagrant: bli mager från
(= förlora) sitt fett (hull). Se: Fel 7,
Fela 4.
10) Sädad, l 117
behandla- med'Tvåld, taga med våld,
röva; föröda, förstöra, fördärva; i
Jer.4:13 pu. övers. vara förlorad. Se:
Fördärv 18, Fördärva 12, Fördärvare
3.
11) sii'on, 1 i X17
oväsen, larm; krasch, skräll, undergång, förintelse. Se: Fördärv 13.
12) [kä'äl,

nx J

3) 'äba4, 1 JX
irra ~mkring~ gå vilse; gå under, förgås, vara el. gå förlorad; part. förlorad. Se: Fördärva 2, Förgås 5,
Förgöra 5.

nif. bli nedsl;g~n el. modlös; i Dan.
11 :30 övers. förlora modet. Se: Bedröva 9, Bedrövelse 8.
13) Jer.16:7 ordagrant: över (prep.
'al) sin fader och över sin moder.
14) zemioö, 1; l'llJ l 6 w
tillfoga skada el. förlust; i N.T. endast pass. lida skada el. förlust; här
övers. förlora, resp. gå förlorad; av:
zemfa, se Förlust 2. Jfr 1.Kor.3: 15,
övers. gå miste om lönen; 2.Kor.
7:9 lida skada. Se: Förlust 3.
15) throeomai, 8 p o € o lJ a 1
urspr. ropa högt, skrika; bli förskräckt; här övers. förlora besinningen. Jfr Luk.24:37, övers. bli förfärad.
16) apobote, 11 o J3 o A il
bortkastande, förkastelse; förlust; av:
apoballö, kasta avel. bort. Jfr 17.
Se: Förkasta 17.
17) Apg.27:22 ordagrant: ty bland
eder skall ingen förlust av liv ske,
utom (med undantag av) skeppet. Jfr
16.
18) apollymi, 11 6 A A u lJ l
tillintetgöra, fördärva; förlora, mista;
med. vara el. gå förlorad. Se: Döda
17, Fördärv 31, Fördärva 29, Förgås
26, Förgöra 24.
19) pararreö, 11 a p a p p € w
flyta förbi; övers. gå förlorad; av:
prep. para, bredvid, vid sidan om,
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FöRLORA

1) sabät, n J;?
upphÖr~nde; vila, stillasittande, sysslolöshet; i 2.Mos.2l:l9 sigto, övers.
den tid han har förlorat; av: säbat,
upphöra; vila.
- 2) 'abedä, n1 JX
något- s-om fÖri~;~ts el. borttappats;
av: 'äbad, se 3. Jfr 3.Mos.6:3, övers.
något borttappat; vA det borttappade.

a

a

Förlora-Förlossning
och roo, flyta. I Hebr.2:1 tänkes
möjligen på ett skepp, som måste
hålla stadig kurs (prosechö, övers.
akta på) för att inte missa sin destinationsort.

EK 11 111 T UJ

20) ekpipto,

falla från el. ur, avfalla från. Se:
Falla 60.
21) aperchomai, &11 Ep X O]..l CJ. l
gå bort, avlägsna sig, försvinna; av:
prep. ap6, från, och erchomai, gå.
I Upp.18:14 står aperchomai med
prep. ap6, från; övers. gå förlorad
för.
FÖRLORA
l ersätte för den tid han f.t 2.Mos. 21:19
22:9
2 ngt annat s. har f.ts
3 F.t är du, Kemos' folk 4. Mos. 21:29
3 f.t var Hesbon
21:30
2 annat din broder f.t
5. Mos. 22:3
4 Dans barns område f.t
Jos. 19:47
5 orsak till att I f.en livet Dom. 18:25
6 stor s.den du har f.t
l. Kon. 20:25
7 f. allt mod till arbetet
Neh. 6:9
3 skall jag gå f.d, må det ske Est. 4:16
8 redan f.t hoppet om livet
Job 24:22
9 min kropp f.r sitt hull
Ps. 109:24
3 uppsök din tjänare ss. f.t får
119:176
3 om rikedomen gått f.d
Fred. 5:13
10 ve oss, vi äro f.de
Jer. 4:13
16:7
13 f.t fader eller moder
11 Farao är f.d
46:17
48:36
3 vad de hava kvar går ju f.t
3 F.t är Kemos' folk
48 :46
49:24
7 Damaskus f.r modet
3 det f.de uppsökten r icke
Hes. 34:4
3 Den f.de skall jag uppsöka
34:16
12 (Nordlandskon. ) f. modet
Dan, 11:30
18 till de f.de fåren av l. hus Matt. 10:6
18 till de f.de fåren av Israels hus 15:24
14 vinner hela världen,men f.r
16:26
18 ngn av dessa små skall gå f.d
18:14
15 att I icke f.en besinningen
24:6
14 men f.r sin själ
Mark. 8:36
15 f.en icke besinningen
13:7
14 eller själv g'''' f.d
Luk. 9:25
18 f.r ett av (fåren)
15:4
18 går och söker efter det f.de
15:4
18 funnit mitt får, s. var f.t
15:6
18 var f.d, men är återfunnen
15:24
18 f.d, men är återfunnen
15:32
18 och frälsa det s. var f.t
19:10
18 icke ett hår •• skall gå f.t
21:18
Joh. 6:39
18 icke ngn enda gå f.d
18 s.du givit mig har jag icke f.t
18:9
16 ingen skall f.sitt liv
Apg.27:22
17 allenast skeppet skall gå f.t
27 :22
27:34
18 skall ett huvudhår gå f.t
18'dårskap för dem s.gå f.de I.Kor. 1:18
18 går ju då den svage f.d
8:11
18 hava ju ock de gått f.de
15:18
18 ibland dem s.gå f.de
2. Kor. 2:15
18 täckelset hos dem s.gå f.de
4:3
4:9
18 slagna, dock icke f.de
15 att l icke •• f.en besinning.2.Tess. 2:2
18 bedraga dem s.gå f.de
2:10
19 att vi icke gå f.de
Hebr. 2:1
20 f. edert fäste
2. Pet. 3:17
18 att I icke f.en det s. vi
2. Joh. v.8
18 f.de till följd av gensträvigh. Jud. v.11
21 allt du hade har fått f.t
Upp. 18:14
00

pass. i I.Pet.1:18, övers. bliva lösköpt.
6) apolytrosis, &11 o A uT P UJ cr l ~ •
återlösning, lösköpande, befrielse, förlossning; av: apolytroo, frigiva mot
lösepenning (jfr 5). Jfr 7. Se: Befria 11.
7) lytrosis, A uT P UJ cr l ~
återlösning, lösköpande, befrielse, förlossning; av: Iytroö, se S.
FÖRLOSSA
1 ängel s. U mig från ont l. Mos.48:16
l f. eder med uträckt arm 2. Mos. 6:6
3 Så skall jag f. mitt folk
8:23
1 du ledde det folk du f.t
15:13
2 f.de dig ur träldomshuset 5. Mos. 7:8
2 s.du f.t med din stora makt
9:26
13:5
2 f.t dig ur träldomshuset
2 komma ihåg att H •• f.t dig
15:15
2 Förlåt ditt folk l., s. du har f.t
21:8
24:18
2 att Hoohar f.t dig därifrån
2 (H.) s. f.t mig från all nöd 2.Sam. 4:9
2 f. åt sig till ett folk
7:23
2 s.du f.de åt dig från Egypten
7:23
2 s.har f.t mig från all nöd 1.Kon. 1:29
2 att f. åt sig till ett folk
l. Krön. 17:21
2 s. du hade f.t ifrån Egypten
17 :21
2 ditt folk s.du har f.t
Neh. 1:10
2 I hungerstid f.r han dig från Job 5:20
2 ty han f.de min själ
33 :28
Ps. 25:22
2 F. Israel, o Gud, ur all nöd
2 f. mig och var mig nådig
26:11
2 du fs mig, H., du trofaste Gud
31:6
2 sina tjänares själar f.r H.
34:23
2 f. oss för din nåds skull
44:27
2 sin broder kan ingen f.
49:8
2 min själ skall Gud f.
49:16
2 Han f.r min själ
55:19
1 Kom till min själ och f. henne
69:19
2 jubla skall min själ, s.du har f.t 71:23
72:14
1 Ifrån förtryckoof.deras själ
1 Tänk på din menighet s.du f.de
74:2
1 Med väldig arm f.de du ditt folk 77:16
2 han f.de dem från ovännen
78:42
1 han s. f.r ditt liv från graven
103:4
l f.de dem ifrån fiendens hand
106:10
1 Så säge H. f.de
107:2
1 de s. han har f.t ur nöden
107:2
2 F. mig från mskors förtryck
119:134
1 Utför min sak och f. mig
119:154
2 (H.) skall f. Israel
130:8
2 Si on skall gm rätt bliva f.d Jes. 1:27
2 han s. f.de Abraham
29:22
2 H. f.de skola vända tillbaka
35:10
1 Frukta icke, ty jag har f.t dig
43:1
l Vänd om till mig, ty jag f.r dig
44:22
1 H. f.r Jakob
44:23
1 H. har f.t sin tjänare Jakob
48:20
3 så att den ej kan f.
50:2
2 H. f.de skola vända tillbaka
51:11
52:9
1 H •• f.r Jerusalem
1 skall kalla dem H. f.de
62:12
1 ville skona dem, f.de han dem
63:9
2 f. dig ur våldsverkarnas hand Jer .15:2
2 H. skall f. Jakob
31:11
1 du (H.) f.r mitt liv
Klag. 3:58
2 Och jag skulle f. dem
Hos. 7 :13
13:14
2 Skulle jag f. sådana
1 där skall H. f.dig
Mika 4:10
2 ur träldomshuset f.de jag dig
6:4
2 ty jag (H.) f.r dem
Sak. 10:8
5 (J.) var den s. skulle f. l.
Luk. 24:21
6 hs egendomsfolk skall f.s
Ef. 1 :14
5 f. oss från all orättfärdighet Tit. 2:14
00

2) lytrotes, A u T P UJ T ii ~
en som friköper el. befriar, återlösare;
av: Iytroö, se Förlossa S.
3) ryomenos,
U 6]..l E: V o ~
en som räddar el. befriar; part. av
ryomai, se Frälsa 11.

p

FÖRLOSSARE
1 jag vet att min f.lever
Job 19:25
1 H., min klippa och min f.
Ps. 19:15
1 Gud den Högste var deras f.
78:35
1 din f. är Israels Helige
Jes. 41:14
1 Så säger H., eder f.
43:14
1 H., Israels konung, och hs f.
44:6
1 Så säger H., din f.
44:24
1 Vår f.s namn är H p Sebaot
47:4
1 Så säger H., din f.
48:17
1 Så säger H., Israels f.
49:7
l den Starke i Jakob är din f.
49:26
1 Israels Helige är din f.
54:5
1 säger H., din f.
54:8
1 ss. en f. kommer H. för Sion
59:20
1 den Starke i Jakob är din f.
60:16
1 vår f. av evighet
63:16
1 Men deras f. är stark
Jer. 50:34
2 (Moses) sände Gud att vara f.Apg. 7:35
3 Från Sion skall f.n komma Rom.ll:26

FÖRLOSSNING
Se även: Förlossare, återlösare, återlösning, lösköpa, frälsning, räddning,
befrielse, frigörelse, frihet, lösepenning, förlikning, kors, blod, orättfärdighet, egendomsfolk.
Förlossning (återlösning)

Det bibliska begreppet frälsning i
dess omfattande betydelse benämnes
gärna förlossning eller återlösning.
Den kristna religionen karakteriseras
som en förlossningsreligion, som förkunnar återlösning tillbaka till Guds
gemenskap och vilja från fångenskap
(träldom) i synd, död och Satans rike.
I systematisk teologi används »förlossning» ofta i mer avgränsad betydelse om försoningens följder, utifrån den väsentliga insikten, att all
förlossning från »fördärvsmakterna»
har sin grund i försoningen med Gud.
Guds vrede är den bibliska frälsningslärans egentliga problem. Därför är
återlösningen i strikt mening teocentriskt bestämd. Gud är den som i sin
vrede låter fördärvsmakterna få människan i sitt våld. Försoningen med
Gud leder till ett förlossat liv. »Är
Gud för oss, vem kan då vara emot
oss! Är Gud emot oss, vem är då
för oss?» (Luther)
Den bibliska återlösningsterminologien är omfattande och inte fast avgränsad till sitt innehåll. Jfr art Frihet, Frälsning, Försoning. I följande
bibelteologiska framställning kan endast nämnas de föreställningar, som
är knutna till de oftast förekommande
återlösningsbegreppen.

här med. frigiva mot lösepenning,
friköpa, befria; av: lytron, lösen, lösepenning, se Lex. Matt.20:28. Jfr

l) go' el, ';> ~ i J
en som befriar, återlöser el. friköper;
parL av gå'al, se Förlossa 1. Jfr Rut
3:9,12, övers. bördeman, se d.o.

G.T.
De viktigaste sidorna i den gammaltestamentliga återlösningstanken
är knutna till verben gii' al och piidii
med avledningar.
Särskilt i Jesajaboken, från kap.40,
omtalas Gud såsom »förlossare»
(go'el), 41:14; 43:14; 44:24; 47:4;
48:17; 49:7,26; 54:5,8; 60:16. Herren
»förlossar» Israel, 43:1; 44:22 f.; 62:
12 mJl.ställen. Här är tanken den,
att Gud har inlösningsplikt gentemot
sitt folk, som är sålt (av hans egen
vrede) till fångenskap i Babel, 52:3.
Begreppet gå'al, inlösa, lösköpa, köpa
tillbaka, är egentligen ett familjerättsligt begrepp, som antyder ett familjeförhållande mellan Gud och Israel.
Gud är därför skyldig att lösköpa
sitt folk, visserligen ej på grund av
blodets band utan som en följd av
hans utkorelse av folket, varigenom
han är folkets fader och folket hans
söner. Det stora temat i »Trösteboken» (Jes.40 tf.) är, att Israels Helige
uppenbarar sig som »förlossare» , 44:
22-24, den som lösköper Israel från
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FÖRLOSSA
1) gii'al, '? t) 4
befria, återlösa, friköpa. Se: Börda
(verb) l, Fri 32, Frälsa 8.
2) piitf:ii, i1 ~~

lösköpa, lösa, friköpa, frigiva, befria,
rädda. Se: Befria 7, Fri 7, Friköpa 1.
pedU!, n) 1~
lösköpning, frikÖpning, förlossning; i
2.Mos,8:23 tillsammans med verbet
sim, sätta, ställa; övers. förlossa.
3)

4) pe~a/;!-k6a/;!, Q i p - n i?!!I

öppnande (av fängelse); frigivande,
lössläppande (av bundna, 'äsurim);
av: på~aJ:t, öppna (om ögonen). Öppnandet innebär, att de bundna lössläppes från fängelsets mörker till
frihetens ljus.
S) lytroo, A u T P 6 UJ

FÖRLOSSARE
Se även: Förlossning, förlossningsår,
frigöra, blod, försoning, lösen, frälsare, Golgata, kors, offer, Kristus,
återlösa, köpa.
Förlo ... are

Herren är vår förlossare
Ps.19:15; 78:35; 41:14; 47:4. Vår
förlossare av evighet, Jes.63:16. Han
förlossar Jakob (Israel), Jes.44:23.
Förlossar Sion, Jes.59:20. Förlossar
sin menighet, PS.74:2. Förlossar i
kärlek och mildhet, Jes.63:9. Förlossar ur nöden, Ps. 107:2.
V år förlossare
Lever, Job 19:25. Är stark, Jer.
SO:34.
FöRLOSSARE

dess fångenskap (i Babel). Profetiorna
har messiansk-eskatologiskt perspektiv. AterIösningen är en fri nådehandling av Herren; den restituerar
gudsförhållandet så, att de välsignelser, som Israels utkorelse utlovar
(även för hedningarna), förverkligas.
Som »Herrens förlossade», Jes.62:
12 (jfr 35:9), åtnjuter Israel alla messiastidens frälsningsförmåner. Med
förlossningen frambryter den eskatologiska försoningen och syndaförlåtelsen, 53:5 ff., Andens utgjutande,
som skapar omedelbar gemenskap
med Gud, 44:3, frälsning från trångmål och förtryck, 42:7; 61:1 tf., rättfärdighet över hela jorden, 45:8; 42:
4, hedningarnas tillträde till frälsningen, 42: 1 ,6; 49:6, nya förhållanden
i natur och folkliv, 51:11-16; 55:8 tf.,
ja, nya himlar och en ny jord, 65:17;
66:22.
Även begreppet pågå, lösköpa, utlösa, befria, brukas ofta särskilt i
förbindelse med »förlossningen» från
»träldomshuset» i Egypten, 5.Mos.
7:8; 9:26; 15:15; 21:8; 24:18. Tanken
på förlossning från all nöd är ofta
förekommande i Psaltaren, 25:22;
44:27; 74:2; 77:16; 78:42; 136:24.
Den nöd, som psalmisterna beder
om förlossning och befrielse ifrån,
är varierande. Nästan alla livssituationers nöd är här representerade, se
Lex. 10:1; 18:7; 22:12; 25:17; 31:10;
40:13; 138:7. Triumferande vittnar
Israel om att Herren befriar de sina
från all nöd, 34:7,18, till och med
från döden, 49:16; 103:4; Hos.13:14.
AterIösningstanken i G.T. står sällan i förbindelse med förlossning
från synden, vilket sammanhänger
med att frälsning från synden är
knuten till försoningsbegreppet (hebr.
kippär). Se: Försoning.

N.T.
AterIösningstanken i N.T. är knuten till verbet lytroun, urspr. frigöra
genom lösen, lösköpa (om fångar,
slavar), därnäst: befria, rädda, förlossa, Luk.24:21 (jfr Jes.44:22-24);
Tit.2:14. Vidare är återlösningstanken knuten till substantiven lytrosis,
lösen, utlösande, förlossning, Luk.l:
68; 2:38; Hebr.9:12, apolytrosis (förekommer oftast), lösköpande, frigörande (urspr. genom lösepenning),
förlossning, Lex. Rom.3:24; Ef.l:7;
Kol.1:14, ly/ron, Matt.20:28, och
antHytron, I.Tim.2:6, lösepenning, lösen.
Förlossningstanken är i N.T. primärt knuten till tanken på frälsning
från syndens skuld och täcker alltså
även försoningstanken. Se: Försoning.
På det centrala stället Rom.3:24 har
förlossningen (apolytrösis) i Kristus
omedelbar relation till Kristi försoningsdöd. Det är här tal om befrielse
från syndens skuld, och Kristi blod
är täckning för denna skuld. I Ef.
1:7 och Kol.1:14 är återlösningen
preciserad som syndernas förlåtelse.
Denna förlossningstanke belyses av
det stora antal ställen, som talar om
Jesu blod, resp. hans död som lösen
för syndens skuld, Matt.20:28, från
straff och förbannelse, Ga1.3: 13; 1.
Kor.6:20; 7:23; I.Tim.2:6. Jfr LPet.
1:18-19: »Iösköpta - med Kristi dyra
blod, såsom med blodet av ett felfritt
lamm utan fläck». Se även Hebr.
9:1S.

Detta lösköpande från syndaskulden och Guds vrede har med sig
löfte om full förlossning från alla
fördärvsmakter. Barnaskapet, som är
syndaförlåtelsens eller rättfärdiggörelsens resultat, frigör även från syndens
makt, lagens herravälde, dödens tyranni (Rom.6-8) genom Andens gåva
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Förlossning-Förlåta
och den nya livsprincipen, Rom.7:6;
8:4,11; 2.Kor.3:17-18; Gal.5:16-25.
Se: Barnaskap, Frihet, Rättfärdiggörelse.
Förlossning (apolytrosis) brukas
även mer omfattande om etisk förlossning (» från den vandel Iförden
i fåfänglighet», I.Pet.!:18) men först
och främst om den framtida, eskatologiska förlossningen, och här avses
dels kroppens förlossning från förgängelsen, Rom.8:23, i uppståndelsen,
dels • förlossningens dag., Ef.4:30;
l: 14, då hela Guds skapelseverk skall
förlossas. Jfr Luk.21:28. (Rom.8:
20 ff.) - När Paulus säger, att Kristus har blivit oss .till förlossning.,
I.Kor.l :30, avser han uppståndelsen
och världs förnyelsen.
Förlossning, förlossa (lösköpa)

Förlossningen kommer
Från Gud, Jes.44:22; Luk.l:68.
Genom Kristus, Matt.20:28; Gal.
3:13. Genom Kristi blod, Ef.l:7;
Hebr.9:12; I.Pet.l:19.
Kristus har för oss blivit till förlossning, I.Kor.l:30; Gal.4:4-5. Vann
en evig förlossning, Hebr.9:12.
Förlossningen skänker
Syndernas förlåtelse, Ef.l:7. Rättfärdiggörelse, Rom.3:24; Tit.2:14.
Barnaskap, GaI.4:5, jfr Rom.8:15.
Evigt arv, Hebr.9:15.
Vi förlossas från
Missgärning, PS.130:8. Orättfärdighet, Tit.2: 14. Fåfänglig vandel, 1.
Pet.!: 18. Våra fiender, PS.l 06: 10.
Våldsverkarnas hand, Jer.15:21. Lagen, Gal.4:5. Lagens förbannelse,
Gal.3:13. Döden, Ps.I03:4. Allt ont,
I.Mos.48:16.
Förlossningen uppenbarar
Guds makt, Jes.50:2. Guds kärlek
och mildhet, Jes.63:9.
De förlossade
Är Guds folk, 2.Sam.7:23. Skall
kallas »Herrens förlossade», Jes.62:
12. Kan vara vissa om att deras förlossare lever, Job 19:25. Kan vara
utan fruktan, Jes.43: 1. Lovsjunger
Gud, Ps.71:23; 103:1,4; Upp.5:9.
Beflitar sig om att göra vad gott är,
Tit.2: 14. Skall förhärliga Gud i sin
kropp, I.Kor.6:20. Bidar efter kroppens förlossning, Rom.8:23. Har en
underpant på den slutliga förlossningen, Ef.l:14; jfr 4:30; 2.Kor.l:22.
Den som omvänder sig, blir förlossad, Jes.44:22.
Förebilder
Israel, 2.Mos.6:6. De förstfödda,
2.Mos.13:11-15. Försoningsgåvan, 2.
Mos.30:12-15. Främlingar och inhysesmän, 3.Mos.25:47-54.
Förlossning
l) Vunnen på korset, Hebr.9:12
2) Förkunnad genom evangeliet, Ef.
1:7. 3) Erfares av den troende, Kol.
1: 14. 4) Skall lovsjungas i himmelen,
Förlossad, Klag.3:58.
1) Från lagens förbannelse, Gal.
3:13. 2) Med Kristi blod, I.Pet.l:18,
19. 3) Till helig tjänst, Tit.2: 14.

FöRL055NINGSÅR

Se även: Jubelår, frihetsår, frihet,
förlossning, befrielse, frälsning, lösköpa.
FÖRLOSSNINGSÄR
l mitt f. hade kommit

Jes. 63:4

FöRLUST

l) mabsor, "1 i D Og
brist; fattigdom,' armod; av: i)aser,
fattas, sakna, lida brist. Se: Armod
2, Fattig 5.
2) zemia, 1; n]J 1: ex
skada, förlust. Jfr Apg.27:10,21,
övers. olycka.
3) zemi6ö, 1; n ]J l 6 w
tillfoga skada el. förlust; endast pass.
förlora, i Fi1.3:8 övers. gå förlustig;
av: zemia, se 2. Se: Förlora 14.
FÖRLUST
l tomt tal är ren f.
Ords. 14:23
l fikenhet (leder) allenast till f.
21:5
l vållar honom allenast f.
22:16

2 för K.skull räknat ss.en f.
2 räknar i sanning allt ss. f.

Fil. 3:7
3:8

FöRLUSTA

l) Säba,>, p rflf
le, skratta; leka; här pi. skämta;
med prep. le, skämta för, underhålla med skämt. Jfr gamla sv. övers.
av Dom.16:25: .att han må spela
för oss_. Se: Fröjd 1.
2)

bägag, )) n

röra sig i ci;kel, gå runt; festa, roa
el. förlusta sig. Se: Fira 1.
3) 'älas, D';> V
jubla, fröjda; (högt och synbart); i
Ords.7:18 hithp. övers. förlusta sig.
Se: Fröjd 6.
4) 'älaz, l';> V
jubla, frÖjda; (högt och synbart); i
Jer.15:17 övers. förlusta sig. Se:
Fröjd 12.
5) .Mmab,

n6w

vara glad, glädja sig. Jfr 2.Mos.4:14;
Ords.29:6, övers. glädjas.
6) ~äba,>, p Q ~
le, skratta; pi. leka, skämta; i Dom.
16:25 övers. vara till förlustelse. Jfr
gamla sv. övers . • och han spelade
för dem.. Jfr kal i I.Mos.18: B,
övers. le; pi. i 2.Mos.22:6 leka.
7) sebo,>, p i n'l?'
skratt; förlustelse, förnöjelse; lek,
skämt; av: säi)aI!:, se 1. Se: Fröjd 9.

dagen, kunde översteprästen gå genom förlåten in i det allraheligaste,
3.Mos.16. Vid Jesu död på Golgata
rämnade förlåten (grek. katapetasma)
uppifrån och ända ned, Matt.27:51,
en bild på att syndens skiljemur mellan den helige Guden och den ogudaktiga människan nu var avlägsnad,
och att alla kunde • få gå in i det
allraheligaste i och genom Jesu blod.,
Hebr.1O:19. Förlåten blev alltså även
en symbol på Jesu kött, som offrades
i korsets försoningsdöd för den fallna människan, v.20.
FÖRLÅT (förhänge)
göra en f.av mörkblått
2.Mos.26:31
hänga upp f.en under häktorna
26:33
ställa den innanför f.en
26 :33
skall f.en vara en skiljevägg
26:33
skall du ställa utanför f.en
26:35
utanför den f. s. hänger framför
27:21
du skall ställa det framfor den f.
30:6
nådastolen och den f. s. skall hänga 35:12
f.en av mörkblått garn
36 :35
gjutningen av fotstyckena för f.en 38:27
den f. s. skulle hänga framför
39:34
hänga Len framför arken
40:3
(Mose) satte upp f.en
40:21
(Mos e) satte bordet utanför f.en
40:22
det gyllene altaret framför f.en
40:26
inför H.ansikte,vid f.en
3.Mos. 4:6
stänka inför H.ansikte,vid f.en
4:17
gå in i helgedomen innanför f.en
16:2
skall bära in detta innanför f.en
16:12
bära in hans blod innanför f.en
16:15
skall han icke gå in till f.en
21:23
utanför den f. s. hänger framför
24:3
den f.s.hänger frammr
4.Mos. 4:5
det s. är innanför f.en
18:7
han gjorde f.en av
2. Krön. 3:14
rämnade f.en i templet
Matt. 27 :51
rämnade f.en i templet
Mark. 15:38
f.en i templet rämnade
Luk. 23 :45
ankare,s.når innanför f.en Hebr. 6:19
bakom den andra f.en var
9:3
10:20
ny och levande väg ditin gm f.en

FöRLÅTA

Se även: Tillgiva, efterskänka, barmhärtighet, misskund, nåd, mildhet,
godhet, synd, missgärning, överträdelse.
Förlåtelse

FöRLOSSNING (ordanalys, se FöRLOSSA)

Förlåt

3 Han har sänt sitt folk f.
Ps. 111:9
2 mycken f. är hos (H.)
130:7
4 predika •• L för de bundna
Je". 61:1
7 sett till sitt folk,. berett f. Luk. 1 :68
7 s. viintade på f. för Jerusalem
2:..18
6 då nalkas eder f.
21:2R
6 genom f.en i KJ.
Rom. 3:24
6 barnaRkapt"t, vär kropps f.
8:23
6 KJ., s.för oss blivit till f. 1.Kor. 1:30
G I honom hava vi f.
F;f. 1:7
r; hel.A. undfått •• för f.ens dag
4:30
Kol. 1:14
6 I hm hava vi f.en
Hebr. 9:12
7 (K.) vann en evig f.
9:15
6 en led döden till f.

Förlåten, hebr. pär6kät, kallades det
förhänge, som skilde det heliga i
tabernaklet och senare i templet från
det allraheligaste. Den räckte från
golv till tak och var av mörkblått,
purpurrött och rosenrött och tvinnat
vitt garn. Den var i konstvävnad med
keruber, 2.Mos.26:31; 2.Krön.3:14.
Förlåten var en symbol på att den
omedelbara vägen till Gud på grund
av synden ännu inte var öppen och
fri för alla. Endast en gång om året,
nämligen på den stora försonings-

Orden förlåta och förlåtelse är i
Bibeln en översättning av flera ordstammar på hebreiska och grekiska.
På hebreiska brukas: a) kippär (pi. av
käpar), ego täcka över, överskyla, jfr
5.Mos.21:8; Ps.78:38; Jer.18:23. Ordet har nära anknytning till försoningsbegreppet och används ofta i
förbindelse med offer. Dess bruk i
betydelsen .förlåta. innebär, att försoning åvägabragts. b) sälab, ego sända bort, låta gå, därnäst förlåta, 4.
Mos.30:6,9,13; 1.Kon.8:30,34,36,39,
50 etc. Båda dessa ord brukas uteslutande om Guds förlåtelse. c) näfä,
ego lyfta, bära, taga bort; en levande
illustration på syndaförlåtelse: synden
lyftes från syndarens skuldror och
bäres bort, 2.Mos.32:32; 3.Mos.10:
17; Ps.85:3; Jos.24:19; Ps.25:18; 32:
1,5; 99:8; Jes.2:9. Detta ord användes om både gudomlig och mänsklig
förlåtelse.
På grekiska brukas: a) aphienai i
betydelsen: efterskänka skuld, Matt.
18:27,32; 6:12 a, överhuvudtaget om
Guds efterskänkande och förlåtande
av synder och överträdelser, Luk.Il:
4; l.Joh.l:9; Matt.6:14 m.fl. ställen.
Hela vägen ljuder en juridisk klang:
eftergiva, lösa ifrån rättsliga band
(skuld, straff). Detta är det mest använda ordet om förlåtelse vid sidan
av subst. aphesis, ego frigivning, efterskänkande, Ef.1:7; Matt.26:28; Luk.
4:18. Verbet förekommer ca 40 gånger och substantivet ca 15. Bakom
begreppet förlåtelse står alltså tanken
på Gud såsom domare, inför vilken
alla människor står i skuld, samt tanken på synden som något som bring-
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FÖRLUSTA
l för att (Simson) må f. oss

Dom. 16:25
sågo på, huru Simson f.de dem
16:27
l,Sam.30:16
f.de sig med det byte
f.oss med varandra i älskog Ords. 7:18
Jag har icke •• f.t mig' där
Jer .15:17
5 jungfrurna f. sig med dans
31 :13

7
2
3
4

FÖRLUSTELSE
6 Simson •• vara dem till f.
Dom. 16:25
7 Till f. håller man gästabud Pred. 10:19
FöRLUSTIG (ordanalys, se Förlust)

1 (K.) skull jag gått f.om

Fil. 3:8

FöRLÅT

Se även: Skiljemur, slöja, tabernakel,
täckelse, förhänge.

ar människan i ett skuldförhållande,
vilket kräver straff. b) chanzesthai
(av: chåris, nåd), ego visa ynnest, välvilja, göra något som gläder, giva,
efterskänka, t.ex. skuld, Luk.7:42,43,
därnäst förlåta, tillgiva, 2.Kor .2:7 ,10;
12:13; Ef.4:32; Kol.2:13; 3:13. Ordet
användes endast av Lukas och Paulus; och endast av Paulus i betydelsen
förlåta synd. Det uttrycker förlåtelse,
som gives utan förtjänst.
G.T.
1. Här talas ofta om att förlåtelse
finnes hos Gud. Inga andra religioner
känner till en dylik full och fri förlåtelse. »Herren! Herren! - en Gud,
barmhärtig och nådig, långmodig och
stor i mildhet och trofasthet, som bevarar nåd mot tusenden, som förlåter
missgärning och överträdelse och
synd., 2.Mos.34:6-7. Gud är _en
förlåtande Gud., Neh.9:17. .Hos
Herren, vår Gud, är barmhärtighet
och förlåtelse., Dan.9:9. • Hos dig är
ju förlåtelse, på det att man må
frukta dig», PS. 130:4. Förlåtelsen har
sin källa i Guds väsen, jfr 2.Mos.34:
6,7 a. Förutom de direkta orden om
förlåtelse har G.T. ett rikt varierat
bildspråk, som klart och tydligt talar
om förlåtelse. Den gammaltestamentliga gudsbilden avspeglar en nådig
och förlåtande Gud - en Gud, som
glömmer synder och utplånar överträdelser, Ps.103:12; Jes.38:17; 43:25;
Jer.31:34; Mika 7:19; jfr Luk.15:
11-24.
2. Redan i gamla förbundet anordnade Gud själv en objektiv förutsättning för gudomlig förlåtelse i form
av soning. Dess innebörd är, att
oskyldigt liv gives för förbrutet (dödsdömt) liv, för att lösa det förbrutna.
I G.T. får djurs liv vara substitut för
människors. De ord, som i G.T. används om förlåtelse, har soning som
sin förutsättning. I gamla förbundet
bragtes förlåtelsen a v synd- och skuldoffret utan hänsyn till offrets storlek
eller materiella värde, 3.Mos.4:13-35;
5:7-18. Blod gavs till försoning, 3.
Mos. 17 : Il, ty »utan att blod utgjutes
gives ingen förlåtelse., jfr Hebr.9:22.
Se: Försoning.
3. Under Israels historia med Gud
framväxer, under profeternas mäktiga
doms- och botförkunnelse, ett djupt
medvetande om synd hos de delar av
folket, som böjer sig för Herrens vittnen. Detta avspeglas icke minst i
Psaltarens botpsalmer, t.ex. kap.6,38,
51,90,130. Här vittnas om en osedvanlig kännedom om synden såsom
skuldkonflikt med Gud; ur djupet
ropar människan om frälsning från
hans vrede och dom. Under denna
syndakännedom framväxer även en
insikt om att tempeltjänstens soningsoffer icke längre har soningskraft, Ps.
51:18; 40:7; 50:8-13. Israel har syndat med .upplyft hand., brutit förbundet och är utanför förbundsblodets soningsnåd. I den profetiska förkunnelsen rycker tanken på en slutlig
eskatologisk syndaförlåtelse in i centrum av det messianska hoppet. Se
Jes.33:24; Jer.31:34; Hes.36:25-27;
Sak.13:1; Mika 7:18. Messias, Herrens Tjänare, skall genom sin självutgivande gärning bringa en syndaförlåtelse, som rättfärdiggör ej endast
Israel utan även hedningarna, som
tror, Jes.53:5-8,11. På denna fullkomliga syndaförlåtelses grund bygger han ett nytt förbund, J er.31 :3134. I Jes.53 är tanken på det ställföreträdande strafflidandet mycket
klart utformad.
4. Under det djupa syndamedvetande,
som växer fram, intensifieras offer-
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Förlåta
tanken på ett sådant sätt, att det blir
klart, att det sanna offer, som behagar Herren, är en »förkrossad ande;
ett förkrossat och bedrövat hjärta»,
Ps.51:19; 34:19; Jes.57:15; 66:2. Dylika tankar ger uttryck för ett djupt
förinnerligande av det personliga
gudsförhållandet. Man har kommit
till insikten om att offerkulten är
utan verkan, där den icke åtföljes av
sann botfärdighet och omvändelse.
Därnäst anu man mer och mer, att
Herren måste stifta ett nytt förbund,
som vilar på en total syndaförlåtelse,
Jer.3l:31-34. Det är Messias, som
skall instifta detta förbund, Jes.42:6;
49:8; 55:3.
N.T.
1. Här förbindes förlåtelse konsekvent
med Jesus Kristus: hans person, Matt.
9:6; Apg.5:3l; 13:38; Ef.4:32; Kol.
1:14, hans namn, I.Joh.2:l2, hans
blod, Matt.26:28; Ef.1:7; I.Pet.l:19;
Upp.l:5; 5:9; I.Joh.l:7; Hebr.9:14.
Det fordrades ett fullkomligt försoningsoffer för att skapa en grundval för förlåtelse, Hebr.9:11-28; 10:
10-14,19-20. Endast den evige Människosonens självutgivande i döden
kunde giva försoning för människosönerna, Hebr.1O:5-l0. Gud krävde
detta offer av sig själv. Han bragte
det i sin Son: »Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för
oss, medan vi ännu voro syndare»,
Rom.5:8. Jesus Kristus bär ställföreträdande Guds vrede över släktets
synder, Jes.53:5, han smakar lagens
förbannelse, Gal.3:13. Guds gränslösa kärlek till syndare uppenbaras i
hans vredesdom över vår ställföreträdare, l.Joh.4:10 b. Jesus, ställföreträdaren, står dock så nära Gud,
att Skriften kan säga att Gud vann
sin församling »med sitt eget blod»,
Apg.20:28.

troendes lycka, att han, som även
lärde sina lärjungar att förlåta icke sju gånger utan sjuttio gånger
sju gånger, dvs. utan gräns - på ett
fullkomligt sätt har detta sinnelag
gentemot de sina (jfr I.Joh.1:9, som
i första hand är skrivet till troende).
Evangelium om syndernas förlåtelse
inbjuder å andra sidan icke till ett
liv i slöhet och lättja. Tvärtom:
»Mina kära barn, detta skriver jag
till eder för att I icke skolen synda.,
l.Joh.2:l, jfr Ps.130:4.
Skriften talar även om synd, som
icke skall bliva förlåten, varken i
denna tidsåldern eller i den kommande, Matt.12:31-32 med parallellställen. Det är ej endast de ogudaktiga
som behöver varnas för denna ödesdigra synd utan även de troende.
Se: Hädelse.
3. Upplevelsen av syndernas förlå·
telse påverkar även människors inbördes förhållande. Att obegränsat
och reservationslöst förlåta sina medmänniskor, är ett naturligt och nödvändigt krav på den som själv mottagit Guds förlåtelse" Luk.17:4; Ef.
4:32. Ett förlåtande sinnelag är en
ofrånkomlig förutsättning för gemenskap med förlåtelsens Gud, Matt.
6:12; 18:23-35; Mark. 11:25; Matt.
6:15; Luk.6:37. Josefs storsinthet mot
sina felande bröder är ett lärorikt
och efterföljansvärt exempel på förlåtelse, 1,Mos.50: 17 ff.
Den troende skall äga ett förlåtande sinnelag även inför den som
har förorättat honom utan att vilja
be om förlåtelse. Han uppmanas till
och med att gå ett steg längre: försöka få den felande att inse sin försyndelse och göra bättring, Matt. 18:
15-17; Luk.17:3 a.
Slutligen kan i detta sammanhang
nämnas, att den som lever i syndernas
förlåtelse och därmed »vandrar i
Ijuseb, har andlig gemenskap med
alla dem som är i samma ställning,
l.Joh.1:7, jfr Apg.2:42 och tredje tros·
artikeln (.de heligas samfund»).

2. Förlåtelsens subjektiva förutsättning är att syndaren genom omvändelse och tro tager emot den syndens
soning, som är fullbordad i Kristus,
Apg.3:19,26; 2.Kor.5:19-2l; Luk.
24:47. - Syndabekännelse och övergivande av synden är nödvändiga
förutsättningar för delaktighet i syndernas förlåtelse, Ps.32:5; I.Joh.1:9.
Syndaförlåtelsen ger grundvalen för
ett normalt gudsförhållande, skapar
gemenskap med Gud, Ps.32:1-2; Rom.
5:1-11. Objektivt skänker den befrielse från syndens skuld och därmed
frälsning och evigt liv. (»Där syndernas förlåtelse är, är liv och saligheb, Luther.) Subjektivt skänkes befrielse från ett ont samvete. Följden
av gamla synder borttages icke alltid
i och med förlåtelsen, jfr 5.Mos.32:
48 ff.; 2.Sam.12:13 ff., men den förlorar sin karaktär a v straff och får
utslutande en fostrande betydelse, jfr
Hebr.12:7; I.Kor.11:32. Medvetande
om begångna synd_er försvinner ej
heller i och med förlåtelsen, I.Tim.
1:13, men syndens oro och dom lämnar själen och ersättes av tro och
förtröstan, Ps.32:6-7. Förlåtelse medför visshet om Guds barmhärtighet
och nåd, jfr Ps.l03. Den uppväcker
kärlek till Gud, Luk.7:41-43, och inspirerar till sann gudsfruktan, jfr Ps.
130:4.
Syndernas förlåtelse är dock icke
något som människan behöver endast
vid sin omvändelse, utan den är lika
nödvändig för den troendes andliga
liv som maten är för hans lekamliga.
Därför lärde Jesus sina lärjungar bö·
nen: »förlåt oss våra skulder», Matt.
6:12, och han placerade denna bön
vid sidan av bönen om dagligt bröd,
v.11, jfr I.Joh.1:8-10. Det är den

4. Den apostoliska missionens huvudsakliga uppgift var att förmedla syndernas förlåtelse, jfr Luk.24:47: »Bättring (omvändelse) till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas
bland alla folk •. Av den Uppståndne
fick apostlarna till denna sin gärning
fullmakt att med hjälp av evangeliets
budskap (nådemedIem) förlåta eller
binda synd, jfr Joh.20:23: »Om I
förlåten någon hans synder, så äro
de honom förlåtna; om I binden
någon i hans synder, så är han bun·
den i dem».
De flesta bibeltolkare (bl.a. refor·
mationsfäderna) menar, att MatU6:
19 och 18:18, som behandlar nyckelmakten, makten att lösa, resp. binda,
bör förstås i ljuset av Joh.20:23. Där
evangelium bemötes med otro och
obotfärdighet, har Herrens vittnen
makt att binda synder, dvs. utestänga
från nådemedlen (utöva exkluderande
församlingstukt). Men där evangelium
mötes av tro och bot, har de fullmakt
att förkunna syndernas förlåtelse i
Jesu namn. Den fullmakt, som apost·
larna fick, gäller alla sanna Herrens
vittnen. Principiellt är det ej heller
någon skillnad mellan denna allmänna evangelieförkunnelse och den speciella förkunnelsen vid skriftermålet,
Jak.5:16 a, men det är till stor hjälp
särskilt för den anfäktade syndare,
som icke förmår mottaga evangeliets
allmänna nådeserbjudande. Syndabe.
kännelse i närvaro aven Herrens
tjänare är också en värdefull hjälp i
den troendes strid.
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Förl6telse (Guds)

Syndernas förlåtelse
Ges enligt löfte, Jes.1:l8; Jer.31:
34; Hebr.8:12. Skall förkunnas, Jes.
40:1-2; Luk.24:47; 2.Kor.5:l9-20.
Sker ej utan blodsutgjutelse, Hebr.
9:22, jfr 3.Mos.17:l1.
Syndernas förlåtelse ges
Av Gud, Dan.9:9; Mark.2:7. Av
Kristus, Mark.2:5. Genom Kristus,
Luk.1:69,77; Apg.5:3l; Kol.1:14. Genom Kristi blod, Matt.26:28; I.Joh.
1:7, jfr Sak.13:1. För Kristi namns
skull, l.Joh.2:l2. Efter Guds nåds
rikedom, Ef.l:7. Av Guds nåd, Hebr.
8:12; Ps.86:5. At den som bekänner
sin synd, Ps.32:5; l.Joh.l:9, som om·
vänder sig, Apg.2:38, som tror på
Kristus, Apg.1O:43; KoI.2:l3; I.Joh.
2:12.
Den uppenbarar
Guds: Skonsamhet, Rom.3:25. Nåd,
Ps.86:5. Barmhärtighet, Ps.5l:3. Godhet, Ps.86:5. Rättfärdighet, l.Joh.1:9.
Trofasthet, 1.Joh.l:9.
Vad Gud gör i syndaförlåtelsen
överskyler synd, Ps.32: 1. Utplånar
synd, Apg.3:l9. Utplånar överträdelser, Jes.44:22. Låter överträdelser
vara långt borta, Ps.103:l2. Tillräknar icke missgärning, Ps.32:2. Kommer icke ihåg synderna, Hebr.l0:17.
Kastar synderna i havets djup, Mika
7:19.
Syndaförlåtelsen verkar
Gudsfruktan, Ps.130:4. Lovprisning, Ps.103:2-3. Kärlek, Luk.7:47.
Vi får bedja om förlåtelse
För oss själva, Ps.25:11,18; Matt.
6:12, För andra, Jak.5:l5; I.Joh.5:l6.
Uppmuntran till bön om förlåtelse,
2.Krön.7:14.
Förlåtelse nekas
Den som icke tror, Joh.8:2l,24.
Den som icke vill göra bättring, Luk.
13:3,5. Den som själv icke förlåter,
Matt.6:l5; 18:34 f. Den som hädar
den helige Ande, Matt.12:32; Mark.
3:29.
Syndernas förlåtelse skildrad
Luk.7:42; 15:20-24.
Exempel
Israeliterna, 4.Mos.14:20. David,
2.Sam.12:l3. Manasse, 2,Krön.33:I3.
Hiskia, Jes.38:17. Den lame, Matt.
9:2. Synderskan, Luk.7:47.
Förl4telse (människors)

Befalld, Mark.11:25. Skall vara
obegränsad, Matt.18:22; Luk.17:4.
Jesus ger exempel, Luk.23:34.

Varför förlåta
Gud förlåter oss, Matt.I8:27,33.
Kristus förlåter oss, Kol.3:13. Vi behöver Guds förlåtelse, Matt.6:14;
Mark.11:25; Luk.6:37. Det är människans ära att förlåta, Ords.19:11.
Förlåtelsen skall följas av
Godhet, l.Mos.45:5,11; Rom.I2:
20. Välsignelse och förbön, Luk.6:28.
Exempel
Josef, I.Mos.50:19-21. David, 1.
Sam.24:7. Salomo, I.Kon.I:53. Stefanus, Apg.7:60. Paulus, 2.Tim.4:16.
Syndernas förlåtelse, Apg.13:38.
1) Efter Guds nåds rikedom, Ef.1:7.
2) Genom Kristi blod, Matt.26:28. 3)
För alla synder, Kol.2:13.
FöRLÅTA

1) näsa', l<'tU J
lyfta, höja; bä;a; taga, taga bort; där·
av övers. förlåta; i 4.Mos.I4:19 med
prep. le, övers. låta (sin) förlåtelse
följa (någon).
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2) siilab, n ~
förlåta (endast om Gud); i les.55:7
övers. beskära förlåtelse; nif. bliva
förlåten.
3) [kapar], ., ~ ~

betäcka; pi. kippär, sona, försona; i
5.Mos.21:8 nithp. övers. bliva förlåten. Se: Avvända 7, Försona 1,
Försoning 1.
4)

selibii, n O' '? 9

förlåtelse; sing. i Ps.130:4, plur. på
övriga ställen; av: sälal;1, se 2.
5)

nä%ii, n ~ ~

vara ren el. oskyldig; i Ps.19:13 pi.
göra ren, rena; ordagrant: rena mig
från hemliga ting (synder). Se: Fri 3.
6) salla/:l, n ~ g
adj. förlåtande; av: sälal}., se 2.
7) aphiemi, &4> 'i n)l l
skicka i väg, lössläppa; efterskänka,
förlåta; i Mark.4:I2 pass. övers. undfå förlåtelse; av: prep. ap6, från, och
hfemi, skicka, kasta. Se: Efterskänka 2.
8) aphesis, ~ 4> e: a l C;
lössläppande, frigivande (av fångar);
efterskänkande, förlåtelse (av skuld);
av: aphiemi, se 7. Se: Frihet 5.

9) apoljö, (h o A (j w
lösa från (sig), skilja ifrån sig; släppa,
lösgiva, befria, frigiva. Se: Fri 34,
Frigiva 4.
10) charizomai, X O! P 'i 1; o )l O! l
ego vara till behag, bevisa välvilja
el. nåd; skänka, giva; efterskänka,
förlåta; av: chåris, behag; välvilja,
nåd. Se: Efterskänka 3.
11) utf. ord.

12) hUeös, '{ A e: w C;
nådig, mild (främst om Gud); Hebr.
8:12 ordagrant: vara nådig mot; övers.
i nåd förlåta. Se: Bevara 16.
FÖRLÅTA
l Käre, förHIi dina bröder l. Mos. 50 :17
l FörHIi din faders Guds tjänare 50:17
l förlåt nu min synd
2. Mos. 10:17
l förlåt dem nu deras synd
32:32
34:7
l s. f.er missgärning
2 f. oss vår missgärning
34:9
3. Mos. 4:20
2 försoning •• bliver f.et
2 försoning •• bliver hm f.et 4:26,31,35
2 försoning •• hm f.et
5:10,13,16,18
2 försoning •• bliver hm f.et
6:7
19:22
2 bliver den synd •• hm f.en
4. Mos. 14:18
l H •• f.er missgärning
2 så bliver dem f.et
15:25
15:26
2 så bliver dem f.et
15:28
2 att hm må bliva f.et
2 H.skall f.henne
30:6
2 H. skall f. henne det
30:9
2 därför skall H. f. henne
30:13
3 Förlått ditt folk Israel 5. Mos. 21:8
3 bliver denna blodskuld dem f.en 21:8
29:20
2 H. skall icke vilja f. hm
l förlåt mig nu min synd l. Sam. 15:25
25:28
l Förlåt din tjänarinna
l. Kon. 8:30
2 när du hör, må du f.
2 f.ditt folk Israels synd
8:34
2 må du då f. dina tjänares
8:36
8:39
2 f. och utföra ditt verk
2 f.ditt folk vad de hava syndat
8:50
2 må dock H. f.din tjänare 2.Kon. 5:18
5:18
2 må då H. f.din tjänare
24:4
2 det ville H. icke f.
2 så vill jag f.deras synd 2. Krön. 7:14
6:21
2 (Salomo:) när du hör, må du f.
6:25
2 f.ditt folk Israels synd
6:27
2 må du f.dina tjänares •• synd
2 må du då f.
6:30
2 från himmelen f.ditt folk
6:39
30:18
3 H. den gode, f.e var och en
Neb. 9:17
4 du är en fme Gud
2 Varför vill du icke f.mig
Job 7:21
5 Förlåt mig mina hemliga
Ps. 19:13
25:11
2 H., förlåt min missgärning
25:18
l förlåt mig alla mina synder
l vilkens överträdelse är f.en
32:1
l då förlät du mig min synds
32:5
3 du f.er våra överträdelser
65:4
3 han f.er missgärning
78:38
3 och förlåt oss våra synder
79:9
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Förlc\telse-Förmana
l Du förlät ditt folks missgärn.
85:3
6 du, o H., är god och f.nde
86:5
l du var mot dem en f.nde Gud
99:8
2 han s. f.er dig alla dina
103:3
l du kan icke f.dem
Jes. 2:9
l fått sin missgärning f.en
33:24
2 då vill jag f. staden
Jer. 5:1
5:7
2 Huru skulle jag då kunna f. dig
18:23
3 så må du icke f.dem
2 jag skall f.deras missgärning 31:34
2 jag skall f. alla missgärningar 33:8
2 f.dem deras missgärning
36:3
2 jag sksll f.dem
50:20
2 och du har icke f.it det
Klag. 3 :42
Hes. 16:63
3 jag f.er dig allt du gjort
2 H., hör o H .. förlåt
Dan. 9:19
l jag f.er dem (Israel)
Hos. 1:6
2 H., H., förlåt
Am. 7:2
Mika 7:18
l f.er kvarlevan av din
Matt. 6:12
7 förlåt oss våra skulder
6:12
7 ss. ock vi f.dem oss skyldiga
7 om I f.en mskorna
6:14
7 skall eder him. Fader f. eder
6:14
7 om I icke f.en mskorna
6:15
7 eder Fader f. edra fdrsyndelser 6:15
7 dina synder f.s dig
9:2
7 Dina synder f.s dig
9:5
7 makt .. att f.synder
9:6
7 All annan synd.. f.en
12:31
7 hädelse mot A•• icke bliva f.en 12:31
7 så skall det bliva honom f.et
12:32
7·mot den h.A .. icke bliva f.et
12:32
7 huru många gånger skall jag f. 18:21
7 om I icke av hjärtat f.en
18:35
7 Min son,dina synder f.s Mark. 2:5
2:7
7 Vem kan f.synder, utom Gud
2:9
7 Dina synder f.s dig
2:10
7 makt på jorden att f. synder
7 Alla andra synder bliva f.na
3:28
7 f.en, om I haven ngt emot ngn
11:25
7 att också eder Fader må f. eder 11:25
8 deras synder bliva dem f.na Luk. 1 :77
5:20
7 dina synder äro dig f.na
7 Vem kan f.synder, utom Gud
5:21
5:23
7 Dina synder äro dig f.na
5:24
7 makt .. att f.synder
9 F .en, och eder skall bliva f.et
6:37
7:47
7 Hennes många synder äro f.na
7 den s.får litet f.et, älskar litet 7:47
7 :48
7 Dina synder äro dig f.na
7:49
7 Vem är denne s. f.er synder
11:4
7 förlåt oss våra synder
7 också vi f. var och en s. är oss 11:4
7 så skall det bliva hm f.et
12:10
7 hm skall det icke bliva f.et
12:10
7 han då ångrar sig, så förlåt hm 17:3
7 så skall du f. honom
17:4
23:34
7 Fader, förlåt dem
7 Om I f.en ngn hans synder Joh. 20:23
7 så äro de honom f.na
. 20:23
7 bed .. bliva dig f.en
Apg. 8:22
7 överträdelser äro f.na
Rom. 4:7
10 I mån .. f. och trösta hm 2. Kor. 2:7
10 Den s. I f.en ngt, hm f.er ock jag 2:10
10 om jag har haft ngt att f.
2:10
2:10
10 inför K. ansikte f.it det
10 oförrätten mån I då f. mig
12:13
10 f.en varandra
Ef. 4:32
10 ss. Gud i K. har f.it eder
4:32
10 f.it oss alla våra synder
Kol. 2:13
10 f.en varandra
3:13
10 Ss. H.har f.it eder
3:13
3 :13
11 så skolen ock I f.
Hebr. 8:12
12 f.deras missgärningar
7 att han f.er våra synder l. Joh. 1:9
7 synderna äro eder f.na
2:12
Jak. 5:15
7 skall detta bliva hm f.et

FilRUHA

fdrlade han i vagns städerna 1. Kon. 10:26
fdrlade han inom H. hus
2. Kon. 16:18
förlade han i vagnsstäderna 2;Krön. 1:14
för lade han i vagnsstäderna
9 :25
forlagt i de befästa städerna
17:19
om det än bleve förlagt ibland Ob. v.4

1. Begreppet förmaning brukas vanligen för att beteckna Skriftens många uppmuntringar, påminnelser och
tillskyndelser utifrån evangeliet, till
framsteg i helgelse.
Orden förmaning, förmana är sällan förekommande i G.T., men i
N.T. återfinnes de ofta. Det grekiska
huvudordet är: parakalefn, kalla till
sig; uppmuntra, trösta, uppmana, förmana, med subst. pardk/esis. Verbet
förekommer i N.T. sammanlagt 103
gånger, därav 54 hos Paulus. Överhuvudtaget spelar förmaning en stor
roll i Paulus' brev. Vi talar ju också
särskilt om paulinsk parakles. Av
övriga ord kan nämnas nouthetein,
lägga på hjärtat, tillrättavisa, påminna, förmana, Apg.20:31; Rom.15:14;
1.Kor.4:14; Kol.1:28; 3:16; 2.Tim.
3:15, med subst. nouthesfa, 1.Kor.
10:11; Ef.6:4; Tit.3:10, samt verbet
paramythefsthai, uppmuntra, trösta,
1.Tess.2:11; 5:14.
Förmaningen är icke tuktande eller bestraffande; för detta brukas
verben elengchein, tillrättavisa, 1.
Tim.5:20;Ef.5:11,eller paideuein, tukta, fostra, 1.Kor.11:32; 2.Kor.6:9; 1.

Tim.l:20. FÖrnIaningen är ej heller
polemiserande eller kritiserande; tvärtom är ordet ofta uttryck för tröst.
Överhuvudtaget har förmaningen en
uppmuntrande eller bönfallande ton.
Stundom kan den dock vara av allvarlig och inträngande karaktär, jfr
Luk.3:18; Tit.2:15. Någon gång är
förmaningen starkt präglad av personligt engagemang, Apg.20:31.
Det är ej alla som är skickade till
att förmana andra. Från utövarens
sida kräves balans och självdisciplin,
mognad, erfarenhet och insikt i gudsordets principer på alla områden, jfr
2.Tim.4:2; Tit.l:9, och framför allt
kärlek, jfr Apg.20:31. Plikten att förmana är nämnd tillsammans med
nådegåvorna, Rom.12:8. Barnabas,
.förmanaren., Apg.4:36, ägde i hög
grad denna gåva, jfr 11:22-23. Förmaningens viktigaste funktion är på
ett särskilt sätt betrodd och överlåten
åt församlingens andliga ledare, 1.
Tess.2:11; 2.Tim.4:2; Tit.l:9; 2:1 ff.;
3: 1O, 11 etc. Skriften förutsätter dock,
att förmaning i någon mån även tillhör varje normalt kristenliv, något
som framgår av t.ex. Hebr.3:13: .förmanen varandra., jfr 10:25.
2. Även om de hebreiska orden för
.förmana. och .förmaning. sällan
förekommer i G.T. (endast i Job 36:
10; Ords.19:27; 31:26 och Sak. 1:4),
så var själva saken inte okänd. Hela
G.T. är i verkligheten genomvävt av
förmaningar, icke minst Moseböckerna, Ordspråksboken och den profetiska förkunnelsen, jfr Sak. 1:4.
Förmaningarna är principiellt riktade till de troende och förekommer
därför i N.T. först och främst i breven. En del av dem, t.ex. Hebreerbrevet, Petrus' första brev och Judas'
brev, är utpräglade förmaningsbrev,
jfr Hebr.13:22; 1.Pet.5:12; Jud.v.3.
1 andra utgör förmaningarna en av
brevets huvuddelar, exempelvis Rom.
kap. 12-16; GaI.5:13-6:10; Ef.4:1-6:
20; KoI.3:5-4:6; 1.Tess.4:1-12; 1.
Tim.4:11-6:21; 2.Tim.2:14ff., och i
andra åter finns förmaningarna spridda i olika sammanhang. 1 brevlitteraturen är förmaningarna företrädesvis
en utmyntning, en praktisk tillämpning av Guds lag på olika tillfällen
och situationer, för den enskilde troende och församlingen som helhet.
Såtillvida motsvarar förmaningen vad
som kallas .lagens tredje bruk.
(lagens vägledande informatoriska
bruk). Se: Lagen.
Det huvudsakliga i förmaningen
är, att dess imperativ framspringer
ur evangeliets indikativ, dvs. förmaningens uppfordran väller fram ur
evangeliets konstaterande och berättande utsagor. Dess förutsättning är
mottagandet av frälsningen, rättfärdiggörelsen och Andens gåva. Den är
icke en lagisk appell, som kallar till
självverksamhet, utan en tillskyndande och uppmuntrande förkunnelse
om att säga trons ja till frälsningens
helgande nåd på grund av vad som
redan är givet i frälsningens gemenskap med Kristus. FÖrnIaningen har
de evangeliska indikativen som grund
och förutsättning. Den är icke final
(ändamålsbestämd), utan konsekutiv
(anger följd). Det heter icke finalt:
• vandren såsom ljusets barn, för att
1 skolen bliva ljus i Herren», utan
konsekutivt: _nu ären 1 ljus i Herren;
vandren då (följaktligen) såsom ljusets barn., Ef.5:8-1O. Ej heller heter
det: kämpa mot synden, för att ni till
sist skall bli herre över den. Meningen är tvärtom: då ni nu är förlösta
från syndens herravälde, så låt icke
synden få komma med sitt maktkrav

till er. Jfr Rom.6:2: • Vi, som hava
dött från synden., och 6:12: .Låten
därför icke synden hava väldet». Så
även i KoI.3:3: .1 haven dött», - .så
döden nu (följaktligen) edra lemmar,
som höra jorden til\. (v.3,5). - Vidare
i 1.Kor.5:7: _Rensen bort den gamla
surdegen, .. I ären ju osyrade»; Gal.
5: 1: • För att vi skola vara fria, har
Kristus frigjort oss. Stän därför fasta,
låten icke något nytt träldomsok läggas på eder., och 5:25: .Om vi nu
hava liv genom ande, så låtom oss
(följaktligen) ock vandra i ande •.
Hela Bergspredikan är också att
betrakta som ett förmaningstal av
denna karaktär. Först utlovas lärjungarna Guds rike i saligprisningarnas evangeliska indikativer. Så konstateras lika indikativt (berättande),
att lärjungarna i kraft av sin delaktighet i Guds rikes förlossning är • jordens salt» och »världens ljus •. Alla
de efterföljande förmaningarna är
endast en vägledning och uppmuntran till lärjungarna att låta saltet
verka och ljuset skina i de många
konkreta livsrelationerna. Jesu krav
har evangeliskt förtecken .• Han drager evangeliet in i de tio buden och
gör dem lätta- (Luther), se Matt.11:
29; 1.Joh.5:3. Den evangeliska förmaningen ger uttryck för ett tillstånd,
som är radikalt motsatt det förhållande,. som eljest råder eller omvänt
mot det vanliga mellan bud och uppfyllelse. Förmaning är en egenartad
lagens funktion, cn förkunnelse av
Guds vilja, av rent evangelisk karaktär. Därför bör man skilja mellan
bestraffande lagförkunnelse, riktad
mot synd och köttslig frihet (den
riktas även till de troende i N.T.),
och förmaning, som principiellt är
riktad till den nya människan med
uppmuntran och tillskyndelse att
vandra i Anden under alla förhållanden. Lagen hänvisar till Guds
vrede och hotar med dom. Förmaningen är en hänvisning till Guds
nåd, den kallar och uppmuntrar utifrån evangeliet. Därför är förmaningen djupast sett en evangeliets
funktion. Dess förtecken är detta:
»Gud är den som verkar i eder både
vilja och gärning, för att hans goda
vilja skall ske., Fi1.2: 13, jfr 1.Tess
3:13; 5:23; Fil.1:10. Såtillvida är förmaningen ett nådesord, som på en
gång förkunnar och skänker helgelse.
I den kristna församlingen finns
människor på olika andlig utvecklingsnivå, olika stadier av kristenlivet,
människor, som alla har behov av
förmaning: nyomvända, Apg.ll :2224, oordentliga, klenmodiga, svaga,
1.Tess.5:14, olydiga, 2.Tess.3:14-15,
människor på avfallets väg, Hebr.3:
13; 10:25, falska lärare, Tit.3:10-11.
Människor av skilda åldrar och olika
kön behöver sin speciella förmaning:
de äldre männen, 2:2, de äldre kvinnorna, 2:3, de yngre kvinnorna, 2:4,
de yngre männen, 2:6. Jfr 1.Tim.5:
1-6:2. Medlemmar av hem och samhälle i olika ställningar blir även förmanade - män, hustrur, föräldrar,
barn, herrar, tjänare, jfr de s.k. hustavlorna, Ef.5:21-6:9; 1.Pet.3:1-7.
Arbetare i evangelii tjänst:· förkunnare, församlingsledare, äldste etc.,
behöver likaså förmaningens vägledning och välsignelse, 1.Tim.5:1; 6:2;
2.Tim.4:2; Tit.2:6-15.
Aposteln Paulus har i Kol.1:28
sammanfattat förmaningens ändamål
och betydelse i de klassiska orden:
.för att kunna ställa fram var människa såsom fullkomlig i Kristus», jfr
1.Tess.3:13; 5:23; Fil.1:10; Kol.1:23.
Se: Fullkomlig.
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FÖRLÅTELSE
1 din f.följa detta folk
4. Mos. 14:19
2 han skall beskära mycken f. Jes.55:7
4 hos H •• barmhärtighet och f. Dan. 9:9
Ps,l30:4
4 Dock, hos dig är ju f.
8 utgjutet .. till syndernas f. Matt. 26:28
8 döpelse till syndernas f.
Mark. 1:4
8 får icke någonsin f.
3 :29
4:12
7 icke omvända sig och undfå f.
8 döpelse till syndernas f.
Luk. 3:3
24:47
8 bättring till syndernas f.
8 döpa .. till edra synders f. Apg. 2:38
5:31
8 åt Israel förläna .. syndernas f.
8 syndernas f. genom (J.) namn
10:43
8 syndernas f. förkunnas
13:38
26:18
8 undfå syndernas f.
Ef. 1:7
8 f. fdr våra synder
Kol. 1:14
8 I hm •• f.n for våra synder
~ utan blod .. ingen f.
Hebr. 9:22
10:18
8 där f. för dessa är given
FilRUGGA

Gud f.r glädje i hjärtat
Fred. 5:19
livsdagar s. f.s dig under solen
9:9
penningen f.r alltsammans
10:19
Vilken plats skall jag ej f. dig Jer. 3 :19
det är min Fader s. for mig
Joh. 8:54
för att åt I. f. bättring
Apg. 5:31
åt hedningarna f.t den bättring
11:18
att han s. f.de eder A.
Gal. 3:5
efter sin härlighets rikedom f. Ef. 3:16
att JK. A. f.s mig
Fil. 1:19
2. Tim. 2:25
Gud skall f. dem bättring
av den kraft s. Gud f.r
1. Pet. 4:11
i vår H. eviga rike f.s
2. Pet. 1:11
FilRLÄHGA

ss. skuggan, när den f.es
Ss. skuggan, när den f.es, går
H. fruktan f.er livet
F.d väntan tär på hjärtat
att hs dagar icke skola f.s
ss. skuggan f.es
(H.:) förläng dina tältstreck
Ack att aftonens skuggor f.s

Ps. 102:12
jag 109:23
Ords. 10:27
13:12
Fred. 8:13
8:13
Jes. 54:2
Jer. 6:4

FilRLilPA

ty min tid är nu förlupen
innan tiden var förlupen

1. Mos. 29:21
1. Sam. 18:26

FilRLilSA

När I f.en de hebr. kvinnorna 2.Mos. 1:16
du har förlöst mig
Ps. 71:6
bliver hon f.t med gossebarn Jes.66:7

FöRMAN

1) pelfuddä,

n "I ps

mönstring; upp~ikt~ ämbete, förordnande; av: pä~aQ, uppsöka; mönstra;
förordna. Jfr 4.Mos.4: 16, övers. åliggande. Jfr Anförare 9.
2) gibbor, ., i ::l ~
en som är stark el. mäktig; hjälte;
härskare; av: gä12ar, vara stark el.
m'äktig.
3)

ros, tV ~'.,

huvud, spets, topp; överhuvud, förman. Se: Anförare 2, Begynna 15,
Begynnelse 4.
4) architelones, &p X \ T e: A !ii \) n <;
övertullman, chefspublikan; övers.
förman för publikanerna; av: prefixet archl, motsv. vårt ärke- el.
över-, och telones, tullman, publikan.
FÖRMAN
1 (Eleasar) var f.för dem 4. Mos. 3:32
2 anställda ss. förmän
1.Krön. 9:26
3 Amarja f. i alla H. saker 2. Krön. 19:11
4 Sackeus •• f. för publikanerna Luk.19:2

FöRMANA

Se även: Uppmana, varna, undervisa,
lära, tillrättavisa, förkunna, vittna,
tukta, vägleda, trösta.
Förmaning, förmana

Förmana-Förmå
En rätt kristen förmaning sker »i
Herren Jesus Kristus», 1.Tess.4:1; 2.
Tess.3:12, .vid vår Herres, Jesu
Kristi, namn., 1.Kor.l:10, »vid vår
Herre Jesus Kristus och vid vår kärlek i Anden., Rom.15:30, .vid Kristi
saktmod och mildhet., 2.Kor.1O:1,
»vid Guds barmhärtighet., Rom.12:
1. Alla dessa motiveringsformler, som
ofta förekommer i förbindelse med
förmaningsimperativen, skall icke förstås som vanliga förpliktelseformler.
Paulus' ord: »jag förmanar i Kristus.
eller .vid Kristus. är icke avsedda
att endast vara en hänvisning till den
auktoritet, varmed han förmanar, för
att giva tyngd åt förmaningen. Prepositionerna .i. och .vid» i grundtexten är instrumentala, alltså: i kraft
av, med hjälp av, genom förmedling
av. De hänvisar till den verksamma
kraften och orsaken till att förmaningen kan bli verklighet. Genom
Kristi verksamma närvaro i de troende, resp. församlingen, kan det som
Paulus förmanar till också verkligen
ske. Från de troendes sida kräves
därför endast trons lydnad mot Kristi
egen (resp. Andens) helgande gärning.
De helgas av nåd genom förmaningens verksamma förkunnelse. Den skapar trons lydnad, där man icke drager sig undan i otrons olydnad.
Genom att förmaningen således
förbindes med Kristus själv, resp. den
helige Andes person och kraft, får
den en karaktär och verkan, som gör
den helt väsensskild från en rent
moralisk appell. I likhet med frälsningen hör även förmaningen i sin
helhet till den sfär, där Kristus är
Herre och där Anden är livgivande
princip.
Förmana

Vem skall förmana
Den som förkunnar, Kol.l:28; 2.
Kor.5:20. Den som profeterar, loKor.
14:3. Alla troende, Ko1.3:16; Hebr.
3:13; 10:25.
Huru förmana
I kärlek, Apg.20:31. I vänlighet,
Ords.31:26. I broderlighet, 2.Tess.3:
15. I vishet, Ko1.3:16. Med tålamod,
2.Tim.4:2. Med nit, 1.Tim.4:13. Med
undervisning, 2.Tim.4:2. Medelst den
sunda läran, Tit.1:19. I Herren Jesus,
1.Tess.4: 1. Vid vår Herres, Jesu
Kristi, namn, 1.Kor.1: 1O. Vid Kristi
saktmod och mildhet, 2.Kor.10:1.
Vid Guds barmhärtighet, Rom.12:1.
»Låtom oss -", Hebreerbrevet.

1) Med all flit sträva, 4:11. 2)
Hålla fast, 4:14; 10:23. 3) Gå fram,
4:16; 10:22. 4) Lämna bakom, 6:1.
5) Akta på, 10:24. 6) Icke övergiva,
10:25. 7) Vara tacksamma, 12:28.
8) Gå ut, 13:13. 9) Frambära, 13:15.
FöRMANA

l) jäsar, "1 D '
tukta, tillräU;visa; i Ords.31: 1 pi. Jfr
kal i Ps.93: 10, övers. hålla i tukt; pi.
{ 5.Mos.21:18 tukta; Job 4:3 visa till
rätta. Jfr Aga 2.
2) torä, n"1 i l'I
undervisning, lära; av: [järäl, hif.
visa; undervisa. Ordet brukas ibland
om föräldrars förmaning till sina
barn men i synnerhet om Guds undervisning av sitt folk; det är t.ex. det
hebreiska ordet för .lagen., dvs.
Moseböckerna. I Ords.31 :26 står
tora!-1;läsäg, ordagrant: godhets undervisning; övers. vänlig förmaning.
Jfr gamla sv. övers. »och på hennes
tungo är täckelig lära •.
3) paraka/eö, 11 a p a K a A € w
tillkalla (för att få hjälp); uppmana,
förmana; uppmuntra, trösta; ibland
övers. tala förmaningens ord; giva el.
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ställa en förmaning. Jfr Ef.6:22,
övers. hugna; Matt.5:4 pass. bliva
tröstad. Se: Bedja 21.
4) paraklesis, 11 ap aK A n a l t;
ego tillkallande; uppmaning, förmaning; samtidigt: uppmuntran, tröst; i
Apg.9:31 övers. tröst och förmaning;
i Rom.12:8 plikt att förmana; av:
parakaleö, se 3. Se: Budskap 10.
5) noutheteö, vo u e E T € w
lägga på (någons) sinne el. hjärta,
tillrättavisa; förmana; av: nous, sinne,
och tithemi, ställa, sätta, lägga.
6) paranggellö, 11 a p a y y € A A w
ego förkunna bredvid; sedan allmänt:
kungöra, förkunna, bjuda, befalla;
av: prep. para, bredvid, vid sidan
om, och anggellö kungöra, förkunna.
Se: Bud 16.
7) paranggella, 1T a p a y y E A l a
budskap, kungörelse; bud, befallning;
av: paranggellö, se 6. Se: Befallning
19, Bud 15.
8) utf. ord.
9) söphronlZö, a w<P p o v l 1; w
föra till sunt förnuft el. besinning;
tillrättavisa, förmana; av: sÖphrön,
som har ett friskt sinne el. ett sunt
förnuft. Jfr Besinning 4,5.
tO) peithö, 1T E l e w
övertala, övertyga. Se: Fred 16, Frimodig 8.
11) nouthesia, vo u e E a l a
tillrättavisning, förmaning; av: noutheteö, se 5. Jfr loKor. lO:!!, övers.
lärdom.
FÖRMANA
1 moder sade, när hon f.de Ords. 31:1
3 Så f.de (Johannes) folket
Luk. 3 :18
3 f.de (Petrus) dem
Apg. 2 :40
3 f.de dem att .. hålla sig till H.
11:23
10 f.de dem att stadigt hålla sig
13 :43
14:22
3 f.de dem att stå fasta i tron
5 f.t var och en särskild
20:31
3 Så f.r jag nu eder
Rom. 12:1
3 är någon satt till att f.
12:8
4 akte han på sin plikt att f.
12:8
5 i stånd jämväl att f. varandra
15:14
3 jag f.r eder •• hava akt på dem
16:17
3 jag f.r eder mina bröder 1.Kor. 1:10
3 Därför f.r jag eder
4:16
3 så att alla bliva •• f.de
14:31
3 det är Gud s. f.r gm oss 2. Kor. 5:20
3 ss. medarbetare f. vi eder
6:1
3 jag f.r eder vid K. saktmod
10:1
3 låten f. eder
13:11
3 Så f.r jag nu eder
Ef. 4:1
3 Evodia f.r jag, Syntyke f.r Fil. 4:2
5 vi f. var människa
Kol. 1:28
5 f.en varandra i all vishet
3:16
3 veten I huru vi f.de
1. Tess. 2:11
3 f. eder i H. J.
4:1
4:10
3 vi f. eder, käre bröder
5 föreståndare i H. och f. eder
5:12
5 F .en de oordentliga
5:14
3 och f.vi i H. JK.
2. Tess. 3:12
5 f.en hm sS.en broder
3:15
6 f. somliga att icke förkunna l.Tim.1:3
7 så f. dem, det ålägger jag dig
1 :18
4 nitisk .. i att f. och undervisa
4:13
3 Så skall du undervisa och f.
6:2
3 f. med allt tålamod
2. Tim. 4:2
3 f. medelst den sunda läran Tit. 1:9
8 F. de äldre männen .. nyktra
2:2
2:3
8 F • likaledes de äldre kvinnorna
9 F. de yngre kvinnorna att älska
2:4
3 F • likaledes yngre männen
2:6
8 F. t j änarna .. underordna sig
2:9
3 du skall f .. med all myndighet
2:15
11 sedan du en eller två•• f.t hm
3 :10
3 f.en varandra alla dagar Hebr. 3:13
3 må vi f. varandra
10:25
3 jag f.r eder ss. gäster
1. Pet. 2:11
3 skrivit för att f. eder
5:12
3 f. eder att kämpa för den tro Jud. v.3

FÖRMANAR E

l) hylos parakleseös,
förmaningens och tröstens son; övers.
förmanaren; hyios, son; parakIesoos,
gen. av paraklesis, se Förmana 4.
FÖRMANARE
1 Barnabas , det betyder f.n
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Apg. 4:36

FÖRMANING (ordona!ys, se Förmana)

2 vänlig f.på sin tunga
Ords. 31:26
4 den h. A. tröst ocb f.
Apg. 9:31
4 f.ens ord att säga till folket
13:15
15:32
3 många f.ens ord till bröderna
16:40
3 talat f.ens ord till dem
3 talade till dem f.ens ord
20:1
3 talat många f.ens ord
20:2
5 f.till mina älskade barn 1.Kor. 4:14
4 till uppbyggelse, f.och tröst
14:3
16:15
3 jag vill giva eder en f.
11 fostren dem i H. tukt och f. Ef. 6:4
Fil. 2:1
4 Om nu f. i K.
1. Tess. 2:3
4 tala till tröst och f.
7 f.ens ändamål är kärlek 1. Tim. 1:5
4 förgätit den f.ens röst
Hebr.12:5
4 tagen icke illa upp f.ens ord
13:22
3 ställer jag nu denna f.
1. Pet. 5:1
FÖRMEDELST

H.Sebaot hade sänt, f. forna Sak.
rättfärdiggörelsedomen f.
Rom.

7:12
5:18

FöRMENA (hindra)

1. Mos. 30:2
han s. f.r dig livsfrukt
4.Mos. 9:7
skall det f.s att bära
24:11
H. har f.t dig att bliva ärad
Matt. 19:14
f.en dem icke komma
Mark. 10:14
Len dem det icke
Luk.18:16
och f.en dem det icke
f.en ej ng·n tala tungomål
1.Kor.14:39
FöRMENA (anse)

brev s. f.s komma från oss 2. Tess. 2:2
FöRMENANDE

under f.att jag icke skulle

1. Kor. 4:18

FÖRMER

vill jag vara f. än du
1.Mos.41:40
att du är mycket f. än
Dom. 11:25
jag är icke f. än mina fäder 1. Kon. 19:4
Du är vida f. än jag hört
2. Krön. 9:6
Gud är ju f. än en människa
Job 33 :12
att vår H. är f. än alla gudar Ps. 135:5
att jag är f. i vishet
Pred. 2:15
f. i värde för dem s. se solen
7:12
Den vises ord f. än allt ropande
9:17
Vad är då din vän f. än andra HY. 5:9
Vad är din vän f. än andra vänner
5:9
beläten voro f. än Jerusalems Jes. 10:10
s.dock är f.än ett stycke trä
10:15
välsignelse s. är f. än söner
56:6
är vinstockens trä f. än annat Hes. 15:2
att du (Egypten) är f. än hon
32:19
Lärj. är icke f. än sin mästare, ej
heller är tjänaren f, än sin Matt. 10:24
vad s. är f. än helgedomen
12:6
vilket är då f .. guldet eller templet 23 :17
f., offergåvan eller altaret
23:19
det är f. än alla brännoffer
Mark. 12:33
är icke f. än sin mästare
Luk. 6:40
är du f. än vår fader Jakob
Joh. 4:12
vittnesbörd s. är f. än Johannes'
5:36
är väl du f. än vår fader Abraham
8:53
Tjänaren är icke f. än sin herre, ej
heller sändebudet f.än den s.sänt 13:16
Tjänaren är icke f. än sin herre
15:20
Äro vi då ngt f. än de andra Rom. 3:9
Den s.profeterar är f.
1.Kor.14:5
akta den andre f. än sig själv
Fil. 2:3
det namn han har ärvt är f. Hebr. 1:4
må Guds vittnesbörd vara f. 1. Joh. 5:9
FöRMIDDAG

tågade vidare hela f.en

2.Sam. 2:29

FöRMINSKAS

boskapshjordar lät han icke f. Ps. 107:38
Egyptens kanaler skola f.
Jes. 19:6
föröken eder där, och f.ens
Jer. 29:6
föröka dem och de skoia icke f.
30:19
Det är ss.sig bör att jag f.
Joh. 3:30

FöRMYNDARE

Det grek. ordet för sv. »förmyndare.
i GaI.4:2, epitropos, betecknar en
person, som blivit anförtrodd uppsikten över människor el. egendom,
en uppsyningsman el. övervakare. I
N.T. förekommer ordet även i Matt.
20:8, övers. förvaltare, och i Luk.8:3,
övers. fogde. Se: Förvaltare.
Förmyndarefunktionen var en i
vissa antika folks rättsordning legaliserad institution; den företedde samma ledande principer men kunde i
olika länder variera beträffande detaljer. En son var enligt denna rättslig arvinge och ägare till hela den
förmögenhet fadern genom testamente överlämnat åt honom. Så länge
emellertid arvingen ännu var • barn.,
omyndig, var hans ställning trots det1767

ta i verkligheten väsentligen densamma som en träls. Hans personliga
frihet var beskuren: han stod under
ständig uppsikt aven »förmyndare.,
vilken föreskrev både vad han tilläts
göra och vad som var förbjudet. Han
ägde ej heller dispositionsrätt över
den testamenterade förmögenheten;
denna sköttes aven .förvaltare»,
som efter eget skön tilldelade honom
var han ansåg erforderligt. Detta tillstånd varade ända till dess sonen
uppnått den av fadern i testamentet
stipulerade myndighetsåldern. Först
då fick arvingen full bestämmanderätt över sin egen person och sitt arv.
I den romerska staten inträdde denna
myndighetsålder först i och med sonens tjugofemte år; den syriska lagen,
som rådde bland galaterna, tillät fadern bestämma åldern och utse .förmyndare».
I sin undervisning rörande den
kristnes förhållande till den mosaiska
lagen, GaI.3-5, använder aposteln
Paulus denna rättspraxis såsom illustration i en djupgående frälsningshistorisk och religionspsykologisk expose. Mänskligheten befinner sig efter
syndafall et i ett omogenhetstillstånd,
oförmögen att utan fostran och vägledning mottaga den i Guds eviga
rådslut bestämda frälsningen genom
Messias i dess djup och fullhet. I sin
försyn och pedagogik ställer Gud
därför människan temporärt under
lagar och villkor, vilka visserligen
motsvarar dess aktuella nivå men
som blott mer eller mindre ofullkomligt och ofullständigt kan förverkliga en sann gudsfruktans väsen och
ide.
Den större delen av mänskligheten,
hednavärlden, tilläts sålunda gå sin
egen väg, utan att Gud därför låtit
den vara helt utan vittnesbörd, Apg.
14:16-17; jfr Rom.l:19-20. Hedningarnas många egna religionssystem
med dess filosofier, mer eller mindre
grova kultelement och ceremonier
förmådde dock ej möta vare sig kravet på sann kunskap om och gemenskap med Gud, 1.Kor.l:21, eller kravet på personlig frihet och utveckling;
de förde blott till »träldom under
gudar, som till sitt väsende icke voro
gudar., under .svaga och arma makter», GaI.4:8-9. Se: Makt.
Guds egendomsfolk Israel blir föremål för Herrens fostran genom den
mosaiska lagen och den gammaltestamentliga offertjänsten, intill fullkomningen kom genom Jesus Kristus, se t.ex. Hebr.8-10.
Guds pedagogik leder såväl beträffande Israel som folken till önskat
resultat: en fördjupad kännedom om
den egna förmågan och en stark
längtan efter den utlovade Messias.
När han kommer, är omyndighetstiden förbi, förmyndarens och förvaltarens uppgift avslutad; i Sonen
upplever människan barnaskap hos
Gud och tillträde till frälsningens
alla rikedomar, GaI.4:1-7, allt genom
tron allena.
FÖRMYNDARE
(arvingen) står under f.

Gal. 4:2

FöRMÅ

att H.icke-skulle f.det
1. Mos. 18:14
(Lot:) jag f.r icke fly undan
19:19
(Hagar:) Jag f.r icke se på
21:16
(Juda:) Jag f.r icke se jämmer
44:34
om han icke f.r bekosta
3. Mos. 5:7
om hon icke f.r bekosta ett får
12:8
om han icke f.r anskaffa
25:28
Jag f.r icke ensam bära
4.Mos.11:14
att H. icke f.dde föra detta folk
14:16
f.r icke ensam bära eder
5. Mos. 1:9
Därför att H. icke r.dde föra
9:28
att du icke f.r föra det dit
14:24
skall giva vad hs hand f.r
16:17
du skall icke f. göra ngt därvid
28:32
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Förmåga-Förneka
kanan~erna
kanan~erna

f.dde hålla sig
Jos. 17:12
f.dde hålla sig
Dom. 1:27
f.dde hålla sig kvar i Har-Heres
1:35
ingen f.r ngt gm egen kraft 1.Sam. 2:9
om han f.r strida mot mig
17:9
det skall du ock f. utföra
26:25
till dess de icke f.dde gråta mer
30:4
folket kom att f.David äta 2.Sam. 3:35
för att f. (David) att stiga upp
12:17
vem f.r att vara domare
l. Kon. 3:9
icke hade f.tt giva dem till spillo
9:21
han f.r icke rädda eder
2. Kon. 18:29
så vitt jag har f.tt
1.Krön.29:2
f.giva sådana frivilliga gåvor
29:14
Vem f.r väl att bygga
2. Krön. 2:6
Jerobeam f.dde ingenting mer
13 :20
H •• mot dig f.r ingen mska något
14:11
vi f. intet mot denna stora hop
20:12
ingen s. f.dde övertaga
22:9
25:8
Gud f.r •• hjälpa och stjälpa
gudar hava f.tt hjälpa dem
28:23
Hava de gudar •• någonsin f.tt rädda 32:13
ngn gud s. har Ut rädda sitt folk
32:14
att eder Gud f.r rädda eder
32:14
ingen gud •• f.tt rädda sitt folk
32:15
gåvo,efter s.var och en f.dde Esr. 2:69
vi f. icke mer bygga muren
Neh. 4:10
utan att vi f. göra ngt därvid
5:5
så f.r du intet mot hm
Est. 6:13
dem soof.mana upp Leviatan
Job 3:8
Vem finnes, s. f.r räkna hs skaror 25:3
(Gud) f.r skåda till jordens ändar
28:24
Om du f.r, så må du svara mig
33:5
Skulle den f. regera, s.hatade rätt 34:17
f.r du att lossa Orions band
38:31
f. vattenflöden att övertäcka dig
38:34
f. hm att ... harva markerna jämna 39:13
f.r du dundra med din röst ss. han 40:4
jag vet att du f.r allt
42:2
men de f.intet
Ps. 21:12
intet råd f.r ngt mot H.
Ords. 21:30
att de icke f •• fatta det verk Pred. 3:11
mskan icke f.r fatta vad s.händer
8:17
Allt du f.r uträtta med din kraft
9:10
De största vatten f. ej utsläcka HV. 8:7
vilket de likväl icke f.dde
Jes. 7:1
han f.r icke rädda eder
36:14
s.du ej f.r besvärja bort
47:11
att dess böljor ändå intet f.
Jer. 5:22
jag f.r icke hålla den inne
6:11
göra ngt gott, det f.de ej heller
10:5
förföljare komma på fall och intet f20:1l
f.dem att vända om
23:22
att du icke skulle f.det
32:17
så underbart att jag icke f.dde
32:27
konungen intet f.r mot eder
38:5
ingen mska ... f.r meddela
Dan. 2:10
F.r du säga mig den dröm
2:26
Om vår Gud •• f.r rädda oss
3 :17
f.r icke mer att andas
10:17
bruka din kraft, så mkt du f.r Nah. 2:1
ingen f.dde svara (J.) ett ord Matt. 22:46
Så litet f.dden l då vaka
26:40
men de f.dde det icke
Mark. 9:18
om du (J.) f.r ngt, så förbarma
9:22
Om jag f.r, säger du
9:23
Allt f.r den s. tror
9:23
14:37
F .dde du då icke vaka en kort
f.dde dock icke skaka (huset) Luk. 6:48
F.n I nu icke ens det s. minst är
12:26
och skola dock icke f. det
13 :24
de f.dde icke svara ngt härpå
14:6
icke f. vedergälla dig
14:14
icke f.dde fullborda verket
14:29
f.dde icke fullborda sitt verk
14:30
om han f.r att med 10000 möta
14:31
de f.dde icke fånga (J.) gm ngt ord 20:26
de icke f.dde draga upp nätet Joh. 21:6
f.dde de icke stå emot den
Apg. 6:10
varken våra fäder eller vi f.tt
15:10
Gud •• s. f.r uppbygga eder
20:32
f.dde icke bevisa dem
25:7
f.dde vi •• bärga skeppsbåten
27:16
göra det goda f.r jag icke
Rom. 7:18
hm s. f.r styrka eder
16:25
för sanningen f. vi något
2. Kor. 13:8
till fullo f.n fatta vad bredden Ef. 3:18
(Gud) s. f.r göra mer
3:20
Allt f.r jag i hm s.giver mig
Fil. 4:13
s. f.r tygla hela sin kropp
Jak. 3:2
Mycket Lr en rättfärdig mans bön
5:16
hm s. f.r bevara eder ifrån fall Jud. v.24
de f.dde intet mot dem
Upp. 12:8
det f.r gm sitt tal jordens
13:14
f.r nI1:1 •. Uha giva sig ett märke
13 :16

FÖRMÅGA
1) utf. ord.
2) daj, 'J
tillräcklighet; tillräckligt, nog; i Neh.
5:8 kege gänu, enligt vad som är
nog för oss; övers. efter förmåga.

gegurä, se Frimodighet 4. Jfr Dan.
2:20, övers. makt.
4) dynamis, Ö Ov a].11 ~
kraft, makt, förmåga; av: dynamai,
se 5. Jfr Matt.22:29; Rom.l:16, övers.
kraft.
5) dynamai, Ö (j v a].1 a 1
kunna, vara i stånd, förmå. Mark.
4:33 ordagrant: såsom de förmådde
höra; l.Kor.1O:13 över det som I
förmån.
6) euporeomai, E 011 o P € o ].1 a 1
ego färdas väl, ha lätt att ta sig fram;
därav: ha (tillräckliga) medel el. tillgångar, ha råd el. möjlighet; av:
euporos, som färdas väl; framgångsrik; förmögen. Jfr eupona, tillgång,
förmögenhet, i Apg.19:25 övers. god
bärgning.
FÖRMÅGA
l givit f. att undervisa andra 2.Mos. 35:34
2 efter f. friköpt våra bröder Neh. 5:8
3 givit mig vishet och f.
Dan. 2:23
4 åt var och en efter hs f.
Matt. 25:15
5 efter deras f.att fatta det Mark. 4:33
6 efter sin f., skulle sända
Apg. 11:29
5 frestade över eder f.
1. Kor. 10:13
4 svårt. • utöver vår f.
2. Kor. 1:8
4 de hava givit efter sin f.
8:3
4 ja, över sin f.
8:3

FÖRMÅN
1) säkär, 1 'J'1ll

betal~ing, lÖn (för utfört arbete),
förtjänst; av: säkar, löna. Se: Arbete
16.
2) 'al, ;,!?
prep. på, över; om; på (någons) vägnar; i Dom.9:3 'äläw, om honom el.
på hans vägnar; övers. till hans förmån.
3) li!,
prep. för, åt; övers. till förmån (för).
4) jitron, 1 i 1 D ~
det som blir Över; vinst, vinning;
fördel, förmån (vid jämförelse: något
som är förmer); av: jä!ar, se 5. Jfr
Pred.2:13, övers. företräde; 10:11
gagn.
5) joter, 1 n i '
det ~om b'iir över; vinst, vinning;
fördel, förmån; part. av jä!ar, bli
över, vara kvar. Jfr 4.
6) 1.Kor.9:15 ordagrant: Men jag har
icke gjort bruk av något av detta.

7

FÖRMÅN
1 berett dig dubbelt så stor f.5.MosJ5:18
2 talade till hs f.
Dom. 9:3
3 till f. för Tobia
Neh. 13:7
3 Gud, dig till f., har lämnat
Job 11:6
3 hm till f.bruka oärligt tal
13:7
3 Upplåt din mun till f.
Ords. 31:8
4 Vad f.har mskan av möda Pred. 1:3
4 Vad f. av sin möda har
3:9
4 f •• att hava en konung
5:8
4 vad f. har han då därav
5:15
5 vad f. har den vise framför dåren 6:8
5 ordar •• vad_f.har man därav
6:11
4 förståndiges f. är att visheten
7 :13
6 icke bruk av ngn sådan f. I.Kor. 9:15
FöRMÄRKA
f.er hon att hennes hushålin. Ords. 31:18
FöRMÄTEN
Men den profet S.är så f.
5. Mos.18:20
bestraffa för "Ila de f.na ord
Jud. v.15

FÖRMÄTENHET
Se: Övermod.
FöRMÄTENHET
f.en att icke vilja lyssna
5. Mos. 17:12
icke mer göra sig skyldiga till f.
17 :13
i f. har då profeten talat det
18:22
den s. far fram med fr äck f. Ords. 21 :24
nu talen I stora ord i eder f.
Jak. 4:16

FöRMöGENHET
l) ousia, 000

l' a

aram. styrka; makt; motsv. hebr.

varande, existens, livsuppehälle; egen·
dom, förmögenhet; av: eimi, vara.
Jfr Daglig 3.
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3) gi!burä,

n 1" J

~

FÖRMÖGENHET
l giv mig den del av f.en
1 han•• förfor så sin f.

Luk.15:12
15:13

FÖRMöRKA
l) kimrir, 1 ' "!t;l ~

(el. kamrir), möji. mörker, dunkelhet;
i Job 3:5 cstr. plur. kimrire, följt av
jorn, dag. (Enligt den massoretiska
vokaliseringen är kimrire dock tro·
ligen = ke, såsom, och cstr. plur. av
meriri, se Bitter 3.)
2) näpal, '7 ~ 4
falla; hif. låta falla, fälla, sänka. Jfr
J er.3: 12, ordagrant: vill jag icke sänka mitt ansikte för eder (övers. icke
längre med ogunst se på eder). Jfr
roten 'äpal, gå ned (om solen), vara
mörk; den ingår t.ex. i orden 'äpel,
Am.5:20; 'apäl, Ps.91:6; 'äpelä, 5.
Mos.28:29, övers. mörker.
3) 'äSes, tVW ~
grundbet. möjl. förtäras av mal ('åS,
se t.ex. Jes.50:9; Hos.5:12); tyna bort;
här om ögat, därav övers. vara förmörkat. Ett besläktat arabiskt verb
betyder: bli mörk, skymma. Jfr Ps.
31: 11, övers. vara maktlös.

4) (ujSak,

l tV n

bliva el: var7t ~örk; här övers. bliva
el. vara förmörkad, förmörkas. Jfr
!;t6sä!, mörker, t.ex. Jes.5:30.
5) [sätar], 1 n D
hif. betäcka~ "skyla; gömma, dölja;
i Jes.29:14 hithp. gömma el. dölja
sig; övers. bliva förmörkad. Se: Fördölja 1.
6) ~ädar, 11

p

vara ~örk ~l." svart, förmörkas; hif.
göra mörk, förmörka; i 1.Kon.18:45
hithp. övers. förmörkas. Jfr kal i J ob
6:16, övers. gå mörk.
.
7) kähä,

n n:J

bli matt eC 'skum (om ögonen), se
l.Mos.27:1; 5.Mos.34:7; Jos.17:7. l
Sak. Il : 17 är verbet förstärkt med
en inf.; därav övers. förmörkas i
grund.
8) ~äpä', X!J P
draga ihop ~ sig, bli sammandragen;
stelna, frysa till; i Sak.14:6 nif. övers.
förmörkas. Jfr kal i Sef.l: 12, övers.
ligga i ro; hif. i job 10:10 låta stelna.
9) skotizo, o K o T l' r; w
göra mörk, förmörka; i N.T. endast
pass. bliva el. vara förmörkad, förmörkas; av: skatos, mörker.
10) skot6ö, o K o T 6 w
göra mörk, förmörka; endast i Upp.
16: l O, pass. övers. bliva förmörkad;
av: skatos, mörker.
FÖRMÖRKA
6 f.des himmelen av moln 1. Kon. 18:45
l förskräckeallt s.kanf.
Job 3:5
4 dess grynings stjärnor f.s
3:9
4 Ljuset skall f.s i hs hydda
18:6
2 ansiktes klarhet •• icke f.
29:24
3 Av sorg är mitt öga f.t
Ps. 6:8
3 av sorg är mitt öga U
31:10
4 må deras ögon f.s, att de icke se 69:24
4 förrän solen bliver f.d
Pred. 12:2
4 ljuset är f.t gm töcken
Jes. 5:30
5 förståndigas förstånd bliva f.t
29:14
4 därför äro våra ögon f.de Klag. 5:17
6 skall jag •• f.dess stjärnor Hes. 32:7
6 Alla ljus •• skall jag f.
32:8
6 solen och månen f.s
Joel 2:10
6 Solen och månen f.s
3:15
7 hs högra öga f.s i grund
Sak. 11:17
8 himlaIjusen skola f.s
14:6
9 vedermöda skall solen f.s Matt. 24:29
9 skall solen f.s och månen Mark. 13 :24
Rom. 1:21
9 oförståndiga hjärtan f.de
9 Må deras ögon f.s
11:10
9 äro f.de till förståndet
Ef. 4:18
9 tredjedelen av dem f.des
Upp. 8:12
9 solen och luften f.des av röken
9:2
10 Då blev dess rike f.t
16:10
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FöRNEDRING
Se även: Utblotta, ödmjuka, förakta,
ringakta, vanära, försmå. kränka.
kropp.
FöRNEDRING

1)

sepäl, ;, fl tP.

låghet, ringhet; av: säpal, bli låg,
sjunka, i Jes.40:4 övers. sänkas; 2:9
bliva ödmjukad.

l' v wo 1 ~
förnedrande, ödmjukande; förnedring,
ringhet; av: tapeinoo, göra låg; förnedra, ödmjuka (i Luk.3:5 övers.
sänka; Matt.18:4; Fi1.2:8 ödmjuka).
I Fi1.3:21 står soma tes tapein6seös,
förnedrandets kropp, förnedringskropp. Jfr Luk.I:48; Jak.l:lO, där
tapeinösis är övers. ringhet.
2) tapeinösis, T a1l E

FÖRNEDRING
l (H.) tänkte på oss i vår f.
Ps. 136:23
l förnämliga män fä sitta i f. Fred. 10:6
2 Gm hs f. blev hs dom
Apg. 8:33
FÖRNEDRINGSKROPP
2 (K.) så skall förvandla vår f. Fil. 3 :21

FÖRNEKA
Se även: Neka, svika, förakta, förråda, skam, bryta, självförnekelse,
kors, offer.
Förnekelse

I G.T. är våra ord neka, förneka en
översättning av: a) kä(la'S, i pi. vara
otrogen el. osann, ljuga, och b)
[kä(lagl, i pi. gömma, dölja. l N.T.
används (ap )arneisthai, som betyder:
a) avslå, säga nej till, Hebr.1l :24,
b) neka, bestrida, förneka, 1.Joh.2:
22; Luk.8:45; Joh.I:20; Apg.4:16,
c) förneka, frånsäga sig förbindelse
med, Matt.lO:33; 26:70,72.
1. Gudsförnekelse. I G.T. talas särskilt om att förneka Gud. Efter det
att Josua ställt Israel inför valet för
eller emot Herren, lät han resa en
sten vid Herrens helgedom till ett
vittne mot dem, .så att I icke förneken eder Gud», Jos.24:27. I Jes.
59: 13 bekänner profeten å folkets
vägnar, att de har avfallit från Herren och förnekat honom. Job talar
om vilken missgärning det är att
förneka Gud i höjden, något som
är straffbart, Job 31 :28. Det gäller
att ta sig till vara, icke endast för
att förneka Guds person, utan även
för att förneka hans ord, Job 6:10.
Ordspråksboken påminner om att
rikedom kan leda till förnekelse av
Gud, 30:9. N.T. talar om troende,
som förnekar Gud med sina gärningar, Tit.l:16, dvs. som genom sina
onda gärningar avslöjar, att de frånsagt sig förbindelsen med honom.
2. Kristusförnekelse. I N.T. talas
mest om att förneka Jesus Kristus,
Matt.10:33; Mark.14:31; Luk.12:9;
Joh.13:38; Apg.3:13; 2.Tim.2:12 etc.
På alla dessa ställen betyder ordet
förneka: frånsäga sig förbindelse med.
Förnekelsen är alltså egentligen ett
förnekande av att man är en Jesu
lärjunge, en som är bunden till honom i tro och efterföljelse.
Jesus Kristus kan förnekas av dem
som inte tror på honom. Judafolkets
stora massa med dess religiösa och
politiska ledare i spetsen är ett belysande exempel. Jfr Petrus' ord i
hans tal till folket efter helbrägdagörelsen a v den ofärdige tiggaren.
De förnekade den helige och rättfärdige och föredrog en dråpare, medan de dräpte livets furste, Apg.3:
13-15. - Vidare kan Jesus förnekas
a v falska profeter och lärare, vilka
förnekar, att Jesus är Kristus, Guds
Son, I.Joh.2:22, och som därmed
leder folk i fördärvet, jfr 2.Pet.2: 1;
1772

Förneka-Förnimma
skola f. att j ag är H.
29:46
sett eller eljest förnummit 3. Mos. 5:1
förnummit att du med
4. Mos. 14:13
I s kol en då f., vad d et är
14:34
Därav skolen I r. att det är H.
16:28
menigheten för nam att Aron
20:29
f. vad H. ytterligare kan vilja tala 22 :19
J skol e n komma att f. eder synd
32:23
f. vad s . var i ditt hj ärta
5 . Mos. 8:2
barn , s . i cke hava förnum.m it
11 :2
för att f. om l äls ke n H.
13 :3
på det att de må f.
J os . 3 :7
s kol e n l f. att en levande Gud är
3:10
må f. huru stark H. ha nd är
4:24
för num mit att H. är mitt ibl and
22:3 1
f. om de ville hörsamma de bud Do m. 3 :4
skol a alla l änder f. att l.har I.Sam.17:46
hela denna hop skal l f.
17 :47
förnam han att Saul dragit ut
23 :1 5
David förnam att Saul kommit
26:3
förnummo att Israels m än flytt
31 :7
alla jordens folk må • • f.
1. Kon. 8 :43
8 :60
a lla folk må f. att H. är Gud
Då nu hela Israel förna m
1 2:16
detta folk f.er att d et är du, H .
18 :37
När (Eli a) rörnam detta, s tod han
19:3
att du m å r . att jag är H.
20:13
20:28
att l m ån f. att jag är H.
jag har förnummit
2. Kon. 4 :9
f. att e n profet finnes i Israel
5:8
för nam att hennes son var död

Kyrkall »S:t Petrus oeh hanegiillet» (Petrus in Gal/ieantu), rest på platsen för Petri förneke lse.

Jud.v.4.
Han kan även förnekas
a v si na egna, såsom fallet var med
Petrus, Matt.26:69-75, och sedan
varit med många av Jesu lärjungar.
3. Kristi förnekelse. Att förneka Jesus Kristus är ödesdigert för en människa. D et är detsamma som att man
själv kommer att bli förnekad av
honom på domens dag. Klart och
allvarsmättat är detta uttalat i t.ex.
Matt.10:33: »Men den som fö rneka r
mig inför människorna, honom skall
ock jag förneka inför min Fader,
som är i himmel en ». Jfr Luk.9:26;
2.Tim.2:12. Men . Kristi förnekelse»
har också en annan sida, som är
trösterikt uttryckt i 2.Tim.2: 13: »äro
vi trolösa, så står han troget fast
vid sitt ord. Ty han kan icke förneka
sig själv •. E n kristens trolöshet upphäver icke H errens trofasthet. Var
och en som kommer till honom med
sin synd och sin nöd, skall finna en
nådig Frälsare.
4. Självförnekelse. Medan en Jesu
lärjunge varnas starkt för att förneka
sin H erre, förmanas han lika starkt
att förneka sig sjä lv. I detta sammanhang få r ordet förneka betydelsen: frånsäga sig varje förbindel se
med sig själv, alltså: handla helt
osjälviskt. D en som förnekar sig
själv, uppträder som en absolut främling inför det egna jagets krav.- Denna tanke är sta rkt fördjupad av Paulus, när han framhåller, att den gaml a
människan är död med Kristus (i
dopet), Rom .6:5-6. Dä rför bör en
kristen leva i den trosställningen, att
han icke längre tillmötesgår köttets
krav, intressen ell er begär , 6:12 ff.
Detta är helt enkelt ett krav för lärjungaskap : . Om någon vill efterfölja
mig, så försake han sig själv .och tage
sitt kors på sig var dag ; så följe han
mig», Luk.9:23 m.par.; Matt.16 :24.
Guds nådesgemenskap fostrar nämligen till förnekelse av (avsägande av
förbindelse med) ogudaktighet och
världsliga begärelser, Tit.2: 12

nekar sin Herre och Frälsare. När
överherden för Johannes dikterar
sina visitationsbrev till de sju församlingarna i Mindre Asien, får försa mlingen i Pergamus denna attest:
. tron på mig 'förnekade du icke ens
på den tid då Antipas, mitt vittne,
min trogne tjänare, bl ev dräpt hos
eder., Upp.2:13, och när församlingen i Filadel fia får löfte om en
öppen dörr, begrundas det med dessa
ord: »Ty du har liten kraft, ch du
har bevarat mitt ord och icke förnekat mitt namn» , 3:8, grt.
Förn ekelse

Av Gud
De säga sig känna Gud men förneka det med si na gärningar, Tit.1:
16. Mättna d kan leda till att ma n
förnekar Gud, Ords.30:9. - Job ville
inte förneka Gud, Job 31:28.
Av Kristus
Många vandra såsom fiender till
Kristi kors, Fi1.3:18. Vilken ä r »Lögnaren», om icke den som förnekar
att Jesus är Kristus? 1.J oh.2: 22.
Förnekelse är
Uttryck för Antikrists a nde, l.Joh.
4:3. Kännetecken på falska lärare, 2.
Pet.2: l , på ogudaktiga människor,
Jud .v.4 .
Förnekelsens fö ljder
Var och en som förnekar Sonen,
ha n har ej heller Fadern, 1.Joh.2:23.
Kristus förnekar den som förnekar
hon om, Matt. IO:33; 2.Tim .2:12. Fördärv, 2. Pet.2:1; Jud .v.4, 15.
Exempel : Petrus, Ma tt.26 :69-75.
Judarna, Matt.27 :20 f. , jfr Apg.3 : 13 f.

4) aparneomai, &11 a p \) E o Il a \
med. förneka, icke kännas vid; i Luk.
12:9 pass. bliva förnekad; av: prep.
apo, frå n, och arneomai , se 3.
FÖRNEKA
Jos . 24 :27
2 jag har ju ej f.t den Heliges Job 6:10
l då f.r den hm
8 :18
l därmed hade jag f.t Gud i höjden 31 :28
l Jag kund e elj est • • r. dig
Ords . 30:9
l f.t H_och sagt: Han betyder Jer. 5:12
3 s . r. r mig inför mskorna
Matt . 10:33
10:33
3 hm skall ock jag r. inför min
c s kall du tre gånger f. mig
26:34
4 s kall jag dock icke r. dig
26:35
26:75
4 s kall du tre gånger f. mig
4 skall du tre gånger f. mig Mark . 14:30
4 skall jag dock icke r. dig
14:31
14:72
4 skall du tre gånger f. mig
3 den s . f.r mig inför mskorna Luk . 12 :9
4 skall bliva f.d inför Guds änglar 12:9
4 fö rr än du lre gånger f.t mig
22:34
4 skall du tre gånger f. mig
22:61
Joh. 1:20
3 (Johannes) f.d e icke
4 förrän du tre gånger har f.t
13:38
Apg. 3 :13
3 J . s . l f.den inför Pilatus
3 l f.den hm, den helige
3:14
3 vi kunna icke f. det
4 :16
7:35
3 Moses, s _d e hade f.t
3 så har denne f.t sin tro
l. Tim. 5:8
2. Tini. 2:12
3 Men f. vi honom
3 så skall ock han f. oss
2:12
3 Ty han kan icke f. sig själv
2:13
3 med sina gärningar f.de
Tit . 1:16
3 f. den H. s. har köpt dem
2. Pet. 2:1
l. J oh. 2:22
3 den s. f.r att J. är K.
3 Antikrist, s. r.r Fadern och Sonen 2:22
3 s . f.r Sonen , har icke heller
2:23
3 f. vår ende härskare . • JK.
J ud . v.4
3 tron på mig f.de du icke
Upp . 2:13
3 har icke f.t mitt namn
3 :8
l att J icke f.en eder Gud

FÖRNEKELSE
l Gm f. hava vi felat mot H.

J es . 59 :13

Fö RN IMMA

5. Skri ften innehåller uppmuntrande
ord om och till dem som icke för-

l ) kabas, Ili [I ~
bli mager el. tunn; pi. ljuga; förneka.
Se: Fel 7, Fela 4.
2) (kabac[J , 1 [I ~
pi . gömma, dölja (Lex. genom att
förtiga). Se: Fördölja 3, Förgås 8,
Förgöra 15.
3) arneomai, &p \) E o Il en
med . neka, vägra, avslå; förneka, icke
kännas vid. Se: Avsäga 1.

l skolen f. att j ag är H.
2. Mos . 6 :7
egyptierna skola f. att jag är H.
7:5
Härav skall du f. att jag är H.
7:17
f . att ingen är ss . H., vår Gud
8 :10
f. att jag är H. här i landet
8 :22
att du må L att ingen är ss .jag
9:14
att du m å f. att l andet är H.
9:29
att I f.en att jag är H.
10:2
skolen I f., att H. gör åtskillnad
11:7
egyptierna må f. att jag är H.
14 :4
egyptierna skola f.att jag är H.
14 :18
l a fton skol en l f. att det är H.
16:6
16:12
skol e n l f. att jag är H., eder Gud
allt folket förnam dundret
20 :18
när folket förnam detta, bävade de 20:18
20 :22
förnummit att jag har talat
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Fö RN EKA

11 :1

alla rike n på jorden f. att dU,H.
19:19
[örnummo att deras här
1. Krön. 10:7
David förnam att H. bö nhört hm
21 :28
f. att d etta hus är uppkallat 2. Krön . 6:33
lsr·a el förnam att kon. icke v ill e
10 :16
Atal ja förnam att hennes son var
22:10
alt han skull e r. allt
32:31
våra fiender hade fått f.
Neh . 4 :1 5
9:10
(H.) förnam att dessa handl ade
rornam det o nda s . Eljasib gjo rt
13 :7
mitt öra förnam det likaso n
Job 4 :12
blott den sorg hon själv får f.
14:?2
Ler att mörkrets dag är
15:23
f. vad han sk ulle säga till mig
23:5
sakta viskni ng är allt vad vi f.
26 :14
Bl ott hörsägner . . [örnummo våra 28 :22
s kall Gud L min ostrafflighet
31 :6
hörsägner .. förnummit om dig
42 :5
H., förrum min suckan
Ps . 5 :2
må hedningar na f. att de äro mskor 9:21
Hava d e d å intet fått f.
14:4
Låt mig f. fröjd och gl ädje
51:10
Hava de då intet fått f.
53:5
må de f. att det är Gud s. r åder
59 :14
78 :59
Gud förnam det och vart
83 :1 9
m å de f. att du alle na bär namnet
100:3
F .e n att H. är Gud
må de f. att det är din hand
109:27
132:6
vi rörnummo det i skogsbygden
Låt mig bittida r.din nåd
143:8
låta eder f. mina ord
Ords . 1:23
så att vi f.det
Jes . 5:19
sen, men Cen i ntet

6:9

allt folket får f. det
9:9
Len min makt , I s . nära ären
33 :13
L att Du, H., är den ende
37 :20
L att jag, H., är den s . ka ll at dig
45:3
[ör att man s kull e f.aU jag är H.
4::; :6
f. att jag är H.
49 :23
allt kött s kall d å r. alt jag, H.
49 :26
skall det f. prl de n dagen
52 :6
52 :1 5
vad dc aldrig hava hö rt , få de f.
du skall f.att jag, H.
60:16
aldrig ha r något öra förnummit
64 :4
r. att H. ha nd är med hs tjänare
66:14
fmgest, så att de f. det
Jer. 10:1 8
vi ll jag denna gång låta dem f.
16 :21
kan r •. hans ord
23 :1 8
skolen I förvisso f. det
23 :20
kommande dagar s kol e n l f. det
30:24
skola alla få r.
44 :28
skolen så f. att mina ord
44 :29
L a tt e n profet varit ibland
Hes . 2 :5
skol a d e f. att jag, H. , har talat
5:13
l skol e n f. att jag är H.
6:7
de skola r. att jag är H.
6:10
l skolen f. att jag är H.
6 :13
de sko la f. att jag är H.
6:14
l sko le n f.att jag är H.
7:4
l s kol e n f. att jag, H. , är den s . s l år 7:9
de skola f. att jag är H .
7:27
1l:10
I s kolen f. att jag är H.
Då skolen l f. att jag är H.
11 :1 2
de skola f. att jag är H.
12:15
12 :16
de skol a f.att jag är H.
12:20
l s kol e n f. att jag är H.
13:9
l skole n L att jag är H. , H.
l s kol en f. att jag är H.
13 :14,21,23
l s kol en L att jag är H.
14:8; 15:7
du skall f. att jag är H.
16:62
17:21
l skolen f. att jag, H. , har talat
17 :24
alla träd s kola f. att det är jag
I skole n f. att j ag är H.
20 :38,42 ,44
allt kött s kall f. att jag, H.
21 :5
du s kall f. att jag är H.
22:16
22:22
I s kol en f. att d et ä r jag, H.
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Förnimmelse--Förr
I skolen f. att jag är H., H.
23 :49
skolen I f. att jag är H., H.
24:24
de skola f. att jag är H.
24:27
I skolen f. att jag är H.
25:5
du skall f. att jag är H.
25:7
de (Moab) skola f. att jag är H.
25:11
då skola de f. att jag är H.
25:17
De skola f. att jag är H.
26:6
att jag är H., det skall man f.
28:22
man skall f. att jag är H.
28:23
man skall f. att jag är H., H.
28:24
de skola f. att jag är H., deras Gud 28:26
alla skola f. att jag är H.
29:6
man skall f. att jag är H.
29:9
(egyptierna) skola f. att jag är H.
29:16
de skola f. att jag är H.
29:21
man skall f.att jag är H.
30:8
man skall f. att jag är H.
30:19,25
(egyptierna) skola f.att jag är H.
30:26
så att man f.er att jag är H.
32:15
de skola f.att jag är H.
33:29
skola de f. att en profet har varit 33 :33
de skola f. att jag är H.
34:27
de skola f.att jag, H., är med dem 34:30
du skall f. att jag är H.
35:4
I skolen f. att jag är H.
35:9
(Edom) skall f.att jag är H.
35:12
man skall f. att jag är H.
35:15
I skolen f. att jag är H.
36:11
folken skola f. att jag är H.
36:23
f.att jag, H., åter byggt upp det
36:36
man skall f.att jag är H.
36:38
I skolen f.att jag är H.
37:6
I skolen f. att jag är H.
37:13
I skolen f.att jag, H., har talat
37:14
skola folken f. att jag är H.
37 :28
då skall (Gog) f. det
38:14
de skola f. att jag är H.
38:23
de skola f. att jag är H.
39:6
folken skola f.att jag är H.
39:7
Israels barn skola f.att jag, H.
39:22
folken skola f.att Israels barn
39:23
de skola f. att jag är H.
39:28
Israel skall f.det
Hos. 9:7
Joel 2:27
I skolen f. att jag bor mitt
3:17
I skolen f.att jag är H., eder Gud
låt oss f.dem i dessa år
Hab.3:2
f. att H. Sebaot har sänt mig Sak. 2:9
du skall f.att H.Sebaot sänt mig
2:11
du skall f. att H. Sebaot sänt mig
4:9
f. att H. Sebaot har sänt mig
6:15
förnummit de ord s.H.lät predika
7:7
förnummo de arma fåren, s. aktade 11:11
se, och dock alls intet f.
Matt. 13:14
Strax förnam då J.i sin ande Mark. 2:8
se, och dock intet f.
4:12
då J. inom sig förnam vilken kraft
5:30
J. förnam deras tankar
Luk. 5:22
Jakob och Johannes förnummo
9:54
att det kan f.s med ögonen
17:20
förnummo att de voro olärda Apg. 4:13
När bröderna förnummo detta
9:30
Nu f.er jag i sanning att Gud icke 10:34
se, och dock alls intet f.
28:26
förnummo vilken nåd s. blivit Gal. 2:9
församlingarna skola f.
Upp. 2:23

Förnyelse

FöRNYA

G.T.s vanligaste verb för »förnya.
är pi. av roten /;zii<jas, t.ex. l.Sam.11:
14; Ps.104:30; Klag.5:21. Verbet är
i 2.Krön.15:8 övers. åter upprätta, i
Ps.51:12 giva på nytt. Av verbet har
bildats adj. /:lätjäs, ny, se t.ex. 5.Mos.
32:17; Hes.1l:19. I Hab.3:2 står pi.
av /;ziijä, leva; pi. återuppliva. Ett
annat verb, som i hiL stundom har
en liknande betydelse, är /:lä/ap, i Job
14:7 övers. åter skjuta skott; 29:20
föryngras. I Jes.40:31; 41:1 har det
som objekt subst. k6a/:l, kraft; därav
övers. hämta ny kraft.
N.T.s verb för .förnya» är anakaino(m och ananeoun, vilka är bildade utifrån adjektiven kain6s och
n/ms. Det förra är i Septuaginta (grek.
övers. av G.T.) ekvivalent till hebr.
i}.äQäs, se ovan. Medan kainas främst
betecknar, att något är nytt till beskaffenhet och betydelse, avser neos
framför allt något som är nytt i tid.

1) [/;ziitjas] ,

G.T.

tO J Q

pi. göra ny, förnya. Jfr 2.Krön.15:8,
övers. åter upprätta; 24: 12 sätta i
stånd. Jfr adj. i}.äQäs, ny, t.ex. 3.Mos.
26:10.
2) /:läjä, il : Q
leva, vara levande; i Hab.3:2 pi. låta
leva, göra levande; återuppliva. Jfr
pi. i PS.71 :20, övers. åter göra levande; 85:7 giva liv; 119:25 behålla
vid liv.
3) anakain6ö, &\! et K et l\!6 w
göra ny, förnya; endast pass. förnyas;
av: prep. ana (i sammansättningar:
åter, på nytt) och kainas, ny, nyligen
gjord, ännu ej använd, t.ex. Matt.
9: 17 (nya skinnläglar); ej förut hörd
el. bekant, t.ex. Mark. 1 :27 (ny lära).
Se även 4.
4) ananeoö, &\! et \! E 6 w
göra ny, förnya; endast pass. förnyas;
av: ana, se 3, och neos, ny (i tid),
ännu icke gammal; ung (ordet brukas
t.ex. i Matt.9:17 om nytt vin, i 1.
Kor.5:7 om ny deg, i Tit.2:4,6 om
yngre kvinnor och män). Skillnaden
mellan kainas, se 3, och neos är i
stora drag den, att det förra betecknar något som är nytt till beskaffenhet och betydelse, medan det senare
betecknar något som är nytt i tid. I
Ko1.3: 10 talas om den nya (neo s)
människan, som förnyas (anakainoo,
se 3).
5) anakainösis, &\! et K ex f \! W 0 \ <;
förnyande, förnyelse; av: anakainOö,
se 3.

Se även: Förändring, skifta, ny, återuppliva, vederkvicka, helbrägdagörelse, fullhet, framgång, makt, den
helige Ande, pånyttfödelse.

En yttring av Guds uppehållelse
och försyn är hans regelbundna förnyelse av hela naturen, som han ständigt delaktiggör av återställande och
uppbyggande livskrafter, Ps.104:30.
Vederkvickelse, återställelse och förnyelse av hela människans personlighet, ande, själ och kropp, såsom uttryck för Guds godhet är ämnet för
den frommes lovsång till Herren, Ps.
103:1-5. Hans förnyande verksamhet
är universell, Jes.41 :1, den innefattar
tillvarons alla former och sfärer: naturens, individens och nationens; de
som bidar efter honom, upplever ny
andlig och fysisk kraft, Jes.40:31.
Kännedomen och vissheten härom
inspirerar Guds egendomsfolk till
förtröstansfull bön och hopp under
nederlagets och förnedringens smärtfulla tid, Klag.5:21.
I begränsad omfattning och grad
kan människan tjäna som verktyg för
Guds förnyande verksamhet. Israel
förnyar och befäster politiskt Sauls
konungadöme, I.Sam.11:14. Till egendomsfolkets religiösa förnyelse hör,
att man åter upprättar Herrens nedbrutna altare och förnyar gudstjänsten, 2.Krön.15:8.
N.T.
Förnyelsen berör i N.T. märtniskans personlighetsutveckling. Förnyelsen intager en väsentlig plats i
apostlarnas undervisning, Rom.12:2;
Ef.4:23. Guds godhet och kärlek till
människorna yttrar sig i tvenne nådegärningar: delaktiggörelsen av gudomligt liv i pånyttfödelsen samt en
ständig andlig förnyelse. Förnyelsen
är ett verk av den helige Ande, Tit.
3:5. I motsats till den utvärtes människan undergår den inre människan
hos den troende en daglig förnyelse,
2.Kor.4: 16. Andens inneboende och
oavlåtliga livsimpulser medför i personlighetens innersta en ständigt pågående nyskapelseprocess, varvid ett
föregående tillstånd förbytes i ett
nytt, en ständig föryngring av sinnets
alla förmögenheter. Till följd härav
utgestaltas i den troendes karaktär
och vandel alltmer den nya människan, Kristusmänniskan. Den kristne
är icke passiv i denna förnyelse, han
är därvid Guds villiga verktyg, därav
förmaningen, Ef.4:23; FiI.2:12-13.
Förnyelsen medför en allsidig personlighetsutveckling: den skänker sann
kunskap och likbildar människan alltmer med honom, som är det andliga
livets princip och slutmål, KoI.3:10.
Den sätter den kristne i stånd att urskilja och praktiskt utgestalta Guds
vilja, Rom.12. Se även: Ny, Pånyttfödelse.

FÖRNÄMST
de f.a i hela folket trädde
Dom. 20:2
Kommen alla I folkets f.a
1. Sam. 14:38
Doeg, den f.e av Sauls herdar
21:7
den f.e bland kämparna
2. Sam. 23:8
droga 3 av de 30 f.a männen ned
23:13
Abisai var den f.a av 3 andra
23:18
Gibeon den f.a offerhöjden 1. Kon. 3:4
hs f.a män: Asarja •• var präst
4:2
sände så brevet till de f.e i Nabots 21:8
de äldsta och f.a männen i staden 21:11
f.a bland Davids hjältar
1. Krön. 11:10
Jasobeam den f.e bland kämparna 11:11
droga 3 av de 30 f.a männen ned
11:15
Absai var den f.e av de 3 andra
11:20
Ahieser, den f.e
12:3
Eser, den f.e
12:9
Dessa hörde till de f.a i hären
12:14
Amasai, den f.e bland de 30
12:18
Davids söner voro de f.e
18:17
(Jojada) tog med sig de f.a 2. Krön. 23 :20
konungen och hs f.a män enade sig 30:2
breven från konungen och hs f.a
30:6
rådförde han sig med sina f.a
32:3
hs f.a män gåvo offergåvor
35:8
konungens och hs f.a mäns skatter 36:18
s.David och hs f.a män givit Esr. 8:20
de f.a ville icke böja sin hals Neh. 3:5
hs f.a män voro samlade
Est. 1:3
åt en av konungens f.a furstar
6:9
Mikael,en av de f.a furstarna Dan. 10:13
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FÖRNIMMELSE
intet spår av f.kunde märkas 2.Kon. 4:31

.fömuft

oförnuft Ords.12:23
oförnuftig Ps.73:22; 92:7
F6RNUFT

1) tusijä, il:

tP il'!

(praktisk) visdom, klokhet; hjälp,
räddning; framgång, lycka. Job 5:12
ordagrant: deras händer göra icke
visdom el. klokhet (= ha icke framgång). Jfr Jer.28:29, övers. vishet;
Ords.3:21 klokhet; Job 6:13 hjälp;
Ords.2:7 sällhet.
2) ['äsa.l'] , tO~~
grund bet. trol. grunda, befästa; endast hithp. visa sig fast el. stark; i
Jes.46:8 övers. komma till förnuft;
jfr gamla sv. övers.: »warer faste».
Verbet har också satts i samband
med subst. 'is, man.
FÖRNUFT
1 händer intet uträtta med f.
Job 5:12
2 Tänken härpå •• kommen till f.Jes.46:8

FÖRNYA

FÖRNYA
l låt oss •• f. konungadömet L Sam.ll:14
1 du f.r jordens anlete
Ps. 104:30
1 H., f. våra dagar
KJag. 5:2
2 H., f.i dessa år dina gärn.
Hab.3:2
3 f.s likväl vår invärtes
2. Kor. 4:16
4 f.ens gm A. s. bor i edert
EL 4:23
3 den s. f.s till sann kunskap
Kol. 3:10
FÖRNYELSE
5 förvandlen gm sinnes f.
Rom. 12:2
;) frälste oss gm f.i hel. ande Tit. 3:5
FöRNÄM

de f.as hus brände han upp 2. Kon.
den s. vill vara f.och saknar Ords.
i synnerhet alla de f.as hus
Jer.
till sig ynglingar av f. börd
Dan.

25:9
12:9
52:13
1:3

FÖRNÄMLIG
begrav din döda i den f.aste 1. Mos. 23:6
furstar J flera och f.are än 4. Mos. 22:15
slöto sig till sina f.are bröder Neh.10:29
flyttar dig för ngn La re
Ords. 25:7
f.a män få sitta i förnedring Pred. 10:6
till en av de f.aste fariseerna Luk. 14:1
En man av f. släkt tänkte fara
19:12
icke många av f.släkt
1.Kor. 1:26
(J.) fått ett så mycket f.are Hebr. 8:6

(J.:)"Detta är det f.a budet.
Matt. 22:38
de f.a männen i Galileen
Mark. 6:21
Vilket är det f.a av alla buden
12:28
Det f.a är detta: H. är en
12:29
folkets f.e män sökte tillfälle Luk. 19:47
den f.e, han vare ss. en tjänare
22:26
sista dagen s. var den f.a
Joh. 7:37
de f.a männen i staden
Apg. 13:50
ganska många av de f.a kvinnorna 17:4
de f.a bland judarna anmälde då
25:2
de f.a männen i (Cesarea)
25:23
den f.e mannen på ön (Malta)
28:7
tillhopa de f.a av judarna
28:17
gav tionde av det f.a
Hebr. 7:4
FÖRN6JA

hennes barm Le dig alltid
lät oss f. oss med kärlek
f. eder med feta rätter

Ords. 5:19
7:18
Jes. 55:2

FöRNöJSAMHET

gudsfruktan i förening med f.l. Tim. 6:6
FöRNöTA

De f. sina dagar i lust

Job 21:13

FöRORDNA

må han f.tillsyningsmän
l. Mos.41:34
f.leviterna att förestå
4. Mos. 1:50
hm har H. f.t till furste
1. Sam. 13:14
H. f.r dig till furste över Israel
25:30
Inför H.s. f.t mig till furste2.Sam. 6:21
s.jag f.t till herde för mitt folk
7:7
då jag f.de domare över mitt folk
7:11
det är (Salomo) jag har f.t
1. Kon. 1:35
f.de till att hava uppSikten 1. Krön. 9:29
de skulle f. sina bröder sångarna
15:16
Leviterna f.de då Heman
15:17
(David) f.de vissa leviter
16:4
I.domare,s.jag har f.t till herde
17:6
då jag f.de domare över mitt folk 17 :10
granskningsmän s.kon. f.t 2. Krön. 24:11
Hiskia f.de om prästernas avd.
31:2
du Esra, må f.domare
Esr. 7:25
jag f.des att vara ståthållare Neh. 5:14
må konungen f. vissa män
Est.. 2:3
vad han för länge sedan f.t
Klag. 2:17
f.de kon.Sadrak att förvalta
Dan. 2:49
Sadrak .. du har f.t att förvalta
3:12
Så är f.t gm änglarnas rådslut
4:14
f.de han 12 s. skulle följa
Mark. 3:14
Han f.de alltså dessa 12
3:16
s. talade till Moses hade f.t
Apg. 7:44
så hade (Paulus) f.t
20:13
all överhet s. finnes är f.d
Rom. 13:1
han står emot vad Gud har f.t
13:2
Så har ock H. f.t
1. Kor. 9:14
Om det övriga skall jag f. när
11 :34
s.jag har f.t för församlingarna
16:1
Paulus, KJ. apostel, f.d av 1. Tim. 1:1
har (Moses) f.t om påsken
Hebr. 11 :28

FöRORDNANDE
·förordnande

testamentsförordnande Ga1.3: 15
FÖRORDNANDE
efter f.av konung Hiskia
2.Krön.31:13
Ett f.s.Gud redan har givit
Gal. 3:17
FöRORDNING

De förkastade de f.ar
2. Kon. 17 :15
att ngn överträder denna f.
Esr. 6:11
till att överträda denna f.
6:12
När så den f. bliver kunnig
Est. 1:20
en kunglig f. borde utfärdas
Dan. 6:7
att ingen f. kan återkallas
6:15
FöRORÄTTA

främling skall du icke f.
2. Mos. 22:21
En Cd broder är svårare
Ords. 18:19
f.en icke främlingen
Jer. 22:3
(J.:) bedjen för dem s. f. eder Luk. 6:28
F6RPLlKTA

Allt folket f.t till denna
Hes.
(judarna) f.de sig med dyr ed Apg.
f.t oss att ingenting smaka
f.t sig att varken äta eller dricka

45:16
23:12
23:14
23:21

FöRPLIKTELSE
-förpliktelse

edsförpliktelse 3.Mos.5:1
FÖRPLIKTELSE
vi fastställde för oss den f.n Neh. 10:32
icke hållit f.rna vid det
Jer. 34:18
mot visa och ovisa har jag f.r Rom. 1:14
hava vi icke ngn f. mot köttet
8:12
pålägga mig några nya f.r
Gal. 2:6
FöRPOST

(Gideon)till f.erna i lägret

Dom. 7:11

FöRR

varken f. eller senare
jag hade icke f. visat mig
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Jos. 10:14
Neh. 2:1

Förra-Förrän
Högstes högra hand ej ss. f.
Ps. 77:11
H.,du var f.ditt land nådig
85:2
folket s. f.ej var till
Jes. 23:13
Tänken icke på vad f. har varit
43:18
Tänken på vad f. var
46:9
Du fick icke f.höra ngt därom
48:8
De s. f. åta läckerheter
Klag. 4:5
den rättfärdighet s.han f.har Hes. 3:20
(H.:) vad jag aldrig f.har gjort
5:9
om du f. icke ens hördes nämna
16:56
han s.ock f.sände ned
Joel 2:23
om jag f. har plågat dig
Nah. 1 :12
ss. han stridde f.
Sak. 14:3
skola f. gå in i Guds rike
Matt. 21:31
(Johannes:) han var f. än jag Joh. 1:15
är före mig; ty han var f. än jag
1:30
vad s.f.hade härlighet
2. Kor. 3:10
den tro s.han f.ville utrota
Gal. 1:23
FÖRRA, FÖRRE
fOdde en son,Abel, den f.s 1. Mos. 4:2
där han f. gången hade rest ett
13:4
icke ngn minskning i f.s
2.Mos.21:10
f. syndofferstjuren
3. Mos. 4:20
ss.han skulle göra med f.tjuren
4:21
den andras I medan den f.lever
18:18
så skall både det f .• vara heligt
27 :10
f.löftestiden skall vara
4. Mos. 6:12
krig med den f.e kon. i Moab
21 :26
flera och förnämligare än de f.
22:15
gick han icke, ss.de L gångerna
24:1
stentavlor. likadana s. de f. 5. Mos .10:1
ord s.stodo på de f.tavlorna
10:2
stentavlor ,likadana s.de f. voro
10:3
detsamma s. var skrivet f. gången 10:4
draga ut mot oss ss. f. gången Jos. 8:5
De fly för oss, nu ss. f. gången
8:6
fri, nu ss.de f. gångerna
Dom. 16:20
mot Gibea likas om de f.gångerna 20:30
likasom det skett de f. gångerna
20:31
nu likasom i den f~ striden
20:39
du f. gången sände bud
l. Kon. 20:9
de f. invånarna s. bodde
1. Krön. 9:2
att I f. gången icke voren
15:13
givit landets f. inbyggare i min
22:18
de f. såsäl s. de senare
24:5
Guds hus i dess f. skick
2. Krön. 24:13
Neh. 5:15
De f. ståthållarna betungat
skulle träda i den f.s
Pred. 4:15
de f. bedrövelserna äro då
Jes. 65:16
Jer. 21:2
i enlighet med alla sina f.
förbränning till de f. konungarnas 34:5
vad s. förut stod i den f. rullen
36:28
H. har lagt ny sorg till min f. plåga 45:3
lika stora s.den f.portens
Hes. 40:21
det var olikt de f.djuren
Dan. 7:7
7:8
3 av de f. hornen blevo bortstötta
en annan s. skall vara olik de f.
7 :24
8:24
(konungen) icke jämlik med den f.
en ny härskara,större än den f.
11:13
att hålla sig till den f.
Matt. 6:24
andra tjänare, flera än de L
21:36
för de f. en lukt från liv till 2. Kor. 2:16
redan under f. året
8:10
att Akaja ända sedan f. året varit
9:2
hade det f. förbundet sina
Hebr. 9:1
överträdelserna under det f.
9:15
icke det f. förbundet •• utan blod
9:18
tager ban bort det f. (förbundet)
10:9
De f. agade oss ju för en kort tid
12:10
renad från sina f. synder
2. Pet. 1:9
på samma sätt s.de f.bedrevo Jud. v.7
FöRRINNA

ss. vatten s. har förrunnit
Job
Ss. när vattnet förrunnit
likt f.nde vatten, på vredens dag
intet ,likasom vatten s. Ler
Ps.

11:16
14:11
20:28
58:8

-förråd

FöRRÅD

matförråd Luk.3:ll
sädesförråd Am.8:5
FÖRRÅD
jag vill skaffa f. åt hm
1. Krön. 22:5
skaffade David f. i myckenhet
22:5
de f. s. utgjordes av vad s.hade
26:20
Selarnot hade uppsikten över f.
26:26
Uppsikten över f.en på fälten
27:25
skaffat f. till byggnadsverket
28:2
de f.s.hade blivit helgat åt H.
28:12
denna borg, vartill jag skaffat f.
29:19
eller i fråga om f.en
2. Krön. 8:15
f. av mat ,olja och vin
11:11
f. sparat till hemsökelsens
Job 38:23
f.skall jag rikligen välsigna Ps. 132:15
när våra visthus skänka f. på f.
144:13
sitt f.hämtar hon fjärran
Ords. 31:14
deras f. utplundrade jag
Jes. 10:13
vi hava f.av vete,korn
Jer. 41:8
skall han komma med stora f. Dan. 11:28
Hämta vatten till f.
Nah. 3:14
(J.:) ur sitt goda f.fram
Matt. 12:35
ur sitt onda f. vad ont är
12:35
en husbonde s. ur sitt f. bär fram
13:52
bär ur sitt hjärtas goda f.
Luk. 6:45
bär ur sitt onda f.fram vad ont är
6:45
få vad du har samlat i f.
12:20
FÖRRÅDA

Se även: Angiva, angivare, bedraga,
förneka, svika, avfalla, förrädare,
förräderi.

edert guld och silver f.r

Jak. 5:3

FöRRUTTNA

så skall deras rot f.

Jes.

5:24

FÖRRUTTNELSE
Med f.ns maskar höljes
Job
till f.ns maskar måste jag säga
f,ns maskar övertäcka dem
f. är bädden under dig
Jes.

7:5
17:14
21:26
14:11

FöRRYCKT

1) mania, \l et \! \" et
vanvett, vansinne, .mani_; av: mainomai, vara vanvettig el. vansinnig,
i Apg.26:24 övers. vara från sina sinnen. Sv. övers. .gör dig förryckt»
motsvaras i grundtexten av ett uttryck, som betyder: vänder el. driver
dig till vansinne.
FÖRRYCKT
1 myckna lärdomen gör dig f. Apg. 26:24
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FöRRÅDSKAMMARE

Se: Förrådshus.
FöRRÅDSKAMMARE
en mönsterbild av f.rarna 1. Krön. 28:11
inreda f.rar i H.hus
2. Krön. 31:11
män s.skulle förestå f.rarna Neh.12:44
öppnen dess (BabeIs) f.
Jer. 50:26
FÖRRÅDSSTÄDER

Se: Förrådshus.
FÖRRÅDSSTÄDER
måste bygga åt Farao f.
2.Mos. 1:11
alla Salomos f.
1. Kon. 9:19
(Salomo) byggde upp de f. 2. Krön. 8:4
Baalat och alla Salomos f.
8:6
17:12
(Josafat) byggde f. i Juda
FöRRÄDARE

FÖRRÅDA
såframt I icke f.en
Jos. 2:14
om du f.er vårt förehavande
2:20
De kunde eljest f.oss
1. Sam. 27:11
om I kommen för att f. mig 1. Krön. 12:17
Den s. f.er sina vänner
Job 17:5
han f.er din hemlighet
Ords. 11:13
han f.er hemligheter
20:19
Judas lskariot, s. f.de hm
Matt. 10:4
(J.:) den ene skall f.den andre
24:10
Människosonen bliva f.d
26:2
efter tillfälle att f. honom
26:16
En av eder skall f. mig
26 :21
s. doppade handen •• skall f.mig
26:23
Människosonen bliver f.d
26:24
Judas, han s. f.de honom
26:25
se, den är nära, s. f.er mig
26:46
När Judas, s. hade förrått hm
27:3
jag har förrått oskyldigt blod
27:4
Judas lskariot s. f.de honom Mark. 3:19
Judas ville f. honom åt dem
14:10
sökte han efter tillfälle att f. hm
14:11
En av eder skall f. mig
14:18
gm vilken Människosonen •• f.d
14:21
se,den s. f.er mig är nära
14:42
I skolen bliva f .da till och med Luk. 21 :16
sökte efter tillfälle att f. hm
22:6
22:21
Men se,den s. f.er mig
mska gm vilken han bliver f.d
22:22
Judas, f.er du Människosonen med 22:48
vilken den var s.skulle f.hm Joh. 6:64
det var denne s.skulle f.hm
6:71
Judas lskariot, s.skulle f.hm
12:4
djävulen ingtvit Judas •• att f. J.
13:2
vem det var s. skulle f. hm
13:11
En av eder skall f. mig
13 :21
Judas, han s. f.de (J.)
18:2
H.vem är det s.skall f.dig
21:20
s.l haven förrått och dräpt
Apg. 7:52
I den natt då H.J.blev f.d
1. Kor. 11:23
FÖRRÅDSHUS

FÖRROSTA

söner tinga på sin del f.et 1. Krön. 26:15
vid f.et 2 (leviter) i sänder
26:17
de förhärjade alla f.
2. Krön.32:28
så ock f.
32:28
tionden in i f.ets kamrar
Neh. 10:38
vakt över f.en vid portarna
12:25
Juda f6rde fram till f.en sin tionde 13 :12
Selemja till förvaltare över f.en
13:13
haglets f., du såg väl dem
Job 38:22
Har du varit framme vid snöns f.. 38:22
till att fylla deras f.
Ords. 8 :21
Hiskia visade dem sitt f.
Jes. 39:2
guld •• har du skaffat i dina f. Hes. 28:4
f.en stå öde, ladorna förfalla
Joel 1 :17
Fören full tionde till f.et
Mal. 3:10

Skatt, offergåvor, förstling och tionde
erlades in natura, och det var därför
nödvändigt med särskilda förrådshus
i förbindelse med såväl konungens
palats som templet. Husen var indelade i många kamrar, Neh.IO:38; 12:
44; Hes.42:13. Under konung Salomos tid byggdes även särskilda förrådsstäder, l.Kon.9:19; 2.Krön.8:4,6.
I Egypten lät Josef uppföra förrådshus, där säd förvarades med tanke
på den kommande hungersnöden, 1.
Mos.4I:56. Aven här talas om förrådsstäder, 2.Mos.l: 11.
Himmelen benämnes ibland Herrens förrådshus, 5.Mos.28: 12, och
ordet förrådshus används även för
övrigt bildligt eller symboliskt, 5.Mos.
32:34; Job 38:22; Ords.8:21.
FöRRÅDSHUS
öppnade Josef alla f.
H. skall öppna sitt rika f.
förseglat i mina f.
visade han dem hela sitt f.

1782

1. Mos. 41:56
5. Mos. 28:12
32:34
2. Kon. 20:13

paradidömi, Tf et P et l) f l) W \l l
överlämna, överlåta; i negativ mening: förråda; här particip i uttrycket
ho paradidous aut6n, den som förrådde honom. Jfr Matt.26:2S, där
samma uttryck är övers. han som
förrådde honom. Se: Anbefalla 3.
2) prod6tes, Tf p o l) 6 T n t;
förrädare; av: prodidömi, giva i förväg; prisgiva, utlämna, förråda. Se:
Förrädisk 1.
1)

FÖRRÄDARE
1 f.n hade givit dem tecken
1 f.n hade kommit överens
2 Judas lskariot •• en f.
1 Judas, f.n, stod också där

Matt. 26:48
Mark. 14:44
Luk. 6:16
Joh. 18:5

FöRRÄDERI

Förräderi, svekfullt handlande gentemot medmänniskor, utlämnande av
en förtrogen vän i fiendehänder, är
symptom på yttersta moraliskt fördärv. En av de tolv, Judas Iskariot,
nådde denna grad av förfall under
inflytande av sataniska andemakter,
Luk.22:3-6; han förmådde sig till
följd härav att med list och hyckleri
överlämna sin Mästare i motståndarnas våld för snöd vinnings skull,
Matt.26:14-16,47-S0. I sitt tal på
pingstdagen framhåller Petrus sina
landsmäns synd som något speciellt
graverande, att de hade använt sig
av den romerska ockupationsmakten
för att röja Jesus ur vägen, att de
»genom män, som icke veta av lagen», låtit fastnagla Jesus vid korset
och döda honom, Apg.2:23. Det var
en förrädisk handling, 3: 13. Ett drag
i de yttersta dagarnas svåra tider är
att människor då i långt högre grad
än tidigare skall behärskas av förräderiets ande, 2.Tim.3 :4. Till och
med bland kristna kommer den att
uppträda; den ene brodern överlämnar den andre i den antikristliga maktens händer, Matt.24:1O.
FöRRÄDERI

l) mirmä, n~ l~
svek, bedräierl: falskhet, lömskhet;
av: rämä, kasta, skjuta; vara slapp,
svikta, svika; pi. bedraga, förråda.
Se: Falsk 3, Falskhet 4.
FÖRRÄDERI
1 (Joram:) F., Ahasja
FöRRÄDISK

2. Kon. 9:23

1) prod6tes, Tf p O l) 6 T n t;
förrädare. Se: Förrädare 2.
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FÖRRÄDISK
l f.a, besinningslösa

2.Tim. 3:4

FöRRÄN

(ängeln:) f. du kommit dit
1. Mos. 19:22
icke hört något f. i dag
21 :26
f. jag framfört mitt ärende
24:33
(lsak:) välsigna dig, f.jag dör
27:4
sedan välsigna dig f.jag dör
27:7
han må välsigna dig,f.han dör
27:10
så att jag åt av allt ,f. du kom
27:33
29:8
f. alla hjordarna blivit samlade
(Jakob:) litet var det f. jag kom
30:30
Jag vill se honom,f.jag dör
45:28
f.hjälpkvinnan kommer
2. Mos. 1:19
f. vi komma dit, veta vi själva
10:26
icke f. handfyllningsdagar
3. Mos. 8:33
icke f. hennes reningsdagar äro
12:4
icke äta f. ban har blivit ren
22:4
f. han badat sin kropp i vatten
22:6
intet skolen I äta f.på samma dag 23:14
icke f. I haven burit fram
23:14
icke återbördat, f. hela året är
25:30
f. Mirjam kommit tillbaka 4. Mos.12:15
f. det har ätit rov
23:24
f. I. barn hava fått sin arvedel
32:18
Jos. 4:18
f. Jordans vatten vände
icke upphäva något bärskri f.
6:10
f. I skiljen det tillspillogivna
7 :13'
f. alla Ais invånare blivit givna
8 :26
f.du stod upp,Debora
Dom. 5:7
6:18
f. jag hämtat ut min offergåva
f. jag tagit hämnd på eder
15:7
icke får se dig,f.han ätit
Rut 3:3
folket äter icke,f.han
1.Sam. 9:13
icke sätta oss f. han kommer hit
16:11
omtalade alls intet f. om morgonen 25:36
f.solen har gått ned
2.Sam. 3:35
f. jag hade gjort ände på dem
22:38
Jag ville icke tro f.
1. Kon. 10:7
icke något uppehåll f.
2. Kon. 4:24
förbrännes, f. strået vuxit upp
19:26
icke tro vad man sade, f. 2. Krön. 9:6
f. i Asas trettiofemte regeringsår 15:19
f. en präst uppstod e med urim Esr. 2:63
f. solen är högt uppe
Neh. 7:3
f. en präst uppstode med urim
7 :65
öppna dem f. efter sabbaten
13 :19
Est. 7:8
f. man höljde över Hamans
drager framom mig, f. jag
Job 9:11
fick du liv I f. höjderna funnos
15:7
f. jag gjort ände på dem
Ps. 18:38
F. edra grytor hunnit märka
58:10
F.bergen blevo till är du,o Gud
90:2
F. jag fick lida, for jag vilse
119:67
lika gräs s. vissnar, f. det vuxit
129:6
132:5
f. jag har funnit en plats åt H.
Ty f. ett ord är på min tunga
139:4
f. någon av dem kommit
139:16
F. bergens grund var lagd
Ords. 8 :25
8:25
f. höjderna funnas, blev jag född
håll inne,f.kivet har brutit ut
17:14
Om ngn giver svar, f. han hört
18 :13
f.de onda dagarna komma
Fred. 12:1
12:2
f. solen bliver förmörkad
f. silversnöret ryckes bort
12:6
f. ämbaret vid källan krossas
12:6
Oroen icke kärleken f. den själv HV. 2:7
stören den icke, f. den själv vill
3:5
Oroen icke kärleken f. den själv
8:4
f. gossen kan säga fader och Jes. 8:4
f. morgonen gryr, äro de sin kos
17:14
f. skördetiden är inne
18:5
f. strået har vuxit upp
37:27
42:9
f. de visa sig ,låter jag eder
48:7
f. i dag fick du icke höra om dem
f.det har vattnat jorden
55:10
f. dess rätt går upp ss. solens
62:1
62:7
f. han åter byggt upp Jerusalem
f. jag givit vedergällning
65:6
f. de ropa, skall jag svara
65:24
F .jag danade dig i moderlivet Jer. 1:5
f. du utgick ur modersskötet
1:5
f. han låter mörkret komma
13 :16
13 :16
f. edra fötter snubbla på bergen
23:20
f. han utfört sitt hjärtas tankar
f. ban fullbordat sitt hjärtas tankar 30:24
f. Farao hade intagit Gasa
47:1
fångad, Babel, f.du visste därav
50:24
f. dina belägringsdagar äro
Hes. 4:8
porten icke stängas f. om aftonen 46:2
f. de 3 veckorna gått till ända Dan. 10:3
Joel 2:31
f. H. dag kommer, den stora
Mal. 4:5
f. H. stora dag kommer
f. de komma tillsammans
Matt. 1:18
f. (Maria) hade fött en son
1:25
f.det allt har fullbordats
5:18
f. du betalt den yttersta skärven
5:26
eder Fader vet •• f. I bedjen hm
6:8
kommit för att plåga oss f. tid är
8:29
f. Människosonen kommer
10:23
f. de få se Människosonen komma 16:28
f. Människosonen uppstått
17:9
icke förgås, f. allt detta sker
24:34
24:39
f. floden kom och tog dem bort
26 :29
f. den dag då jag dricker det nytt
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Förrätta-Församla
I denna natt, f. hanen har galit
26:34
F. hanen gal. skall du 3 gånger
26:75
icke smaka döden,f.de få se Mark. 9:1
f. Människosonen hade uppstått
9:9
icke förgår f.allt detta sker
13:30
f.den dag då jag dricker det nytt
14:25
f.hanen har galit 2 gånger
14:30
F. hanen galit 2 gånger
14:72
f.han blev avlad i sin moders Luk. 2:21
f.han hade fått se H.Smorde
2:26
f. de få se Guds rike
9:27
f. du har betalt till den yttersta
12:59
icke se mig,f.den tid kommer
13:35
icke förgås, f. allt detta sker
21:32
(J.:) f. mitt lidande begynner
22:15
f. den kommer till fullbordan
22:16
f.Guds· rike kommer
22:18
f. du 3 gånger har förnekat mig
22 :34
F.hanen i dag har galit
22:61
F. Fillppus kallade dig, såg
Joh. 1:48
H .. kom ned,f.mitt barn dör
4:49
F.Abraham blev till, är jag
8:58
f. de hade kallat till sig
9:18
Redan nu, f. det sker,säger jag
13:19
Hanen skall icke gala,f.du
13:38
nu har jag sagt eder det f.
14:29
B.jag hade hos dig, f. världen var
17:5
f.H.dagkommer,den stora
Apg. 2:20
f.han bosatte sig i Karran
7:2
f. en strid uppstod mellan
23:7
f.de hade dräpt Paulus
23:12
f. vi hava dräpt Paulus
23:14
f.de hava röjt (Paulus) ur vägen
23:21
f. den anklagade haft tillfälle
25 :16
f. dessa voro födda
Rom. 9:11
Dömen därför icke f. tid är 1. Kor. 4:5
icke f. H. kommer
4:5
f. tron kom, vore vi inneslutna Gal. 3:23
f. världens grund var lagd
Ef. 1:4
F. (Enok) togs bort
Hebr. 11:5
f. vi hava tecknar vår Guds
UPP. 7:3
f. de 7 plågor nått sin fullbordan
15:8
f. de 1000 åren hade gått till ända 20:3
f. de 1000 åren hade gått till ända 20:5

FöRRÄTTNING

utföra f. i det allraheligaste 1. Krön. 6:49
lemmarna icke samma f.
Rom. 12:4 .
FöRSAGD

skall jag giva f.a hjärtan
3. Mos. 26:36
Edra hjärtan vare icke f.a 5. Mos. 20:3
Om någon har ett f.t hjärta
20:8
var icke förskräckt eller f.
Jos. 1:9
(Josua:) varen icke f.a
10:25
gjorde folkets hjärtan f.a
14:8
ty han var f.
Dom. 8:20
frukta icke och var icke f. 1. Krön. 22:13
frukta icke och var icke f.
28:20
Rehabeam var ung och f.
2. Krön. 13 :7
Gud s.gjort mitt hjärta f.t
Job 23:16
höll jag mig tillbaka och var f.
32:6
var icke f.i ditt hjärta.
Jes. 7:4
Sägen till de f ... :Varen frimodiga 35:4
var ej f., ty jag är din Gud
41:10
Varen icke f.a i edra hjärtan Jer. 51:46
haven gjort den rättfärdige f. Hes. 13:22
Edra hjärtan vare icke •• f.a
Joh. 14:27
FÖRSAGDHET
framför (Leviatan) stapplar f. Job 41 :13
Gud icke givit f.ens ande
2. Tim. 1:7

2) Hes. 31:12 ordagrant: alla jordens
folk hava gått ned (=dragit bort)
från dess skugga.
3) aparneomai, &11 et P v € o ]J et 1
förneka, icke kännas vid; här med
refl. pron. förneka sig själv. Se: Förneka 4.

a

4) apotassomai, &11 o T a a o]J et 1
lämna sin plats i ledet; skilja sig
ifrån, taga avsked av. Se: Avsked 3.
FÖRSAKA
1 får (smeden) f. att dricka
Jes. 44:12
"2 och f.dess skugga
Hes. 31:12
3 efterfölja •• f.e han sig själv Matt. 16:24
3 så f.e han sig själv
Mark. 8:34
3 så f.e han sig själv
Luk. 9:23
4 om han icke f.r allt han äger
14:33
FöRSAL

Därefter gick Ehud ut i f.en Dom.

3:22

FöRSAMLA

Uppdelning: allmänt, församla folk,
församla Israel, församlas.
FöRSAKA

kom för att f.sina sysslor I.Mos.39:1l
6 dagar skall du f. alla
2. Mos. 20:9
(Gud:) då skall du ingen syssla f.
20:10
prästen s. f.r reningen
3. Mos. 14:11
f.tjänsten vid tabernaklet 4.Mos. 3:7
(leviter) f. tjänsten vid tabernaklet 3:8
f. sysslor vid uppenbarelsetältet
4:3
f. arbete vid uppenbarelsetältet
4:23
allt s. härvid är att göra skola de f. 4:26
f. arbete vid uppenbarelsetältet
4:30
f. något tjänstgöringsarbete
4:47
beskavvenhet av tjänst de f.de
7:8
åliggande att f. H. tjänst
8:11
till att f. I. barns tjänst vid
8:19
F .de tjänst vid uppenharelsetältet
8 :22
bestämt arbete skall han icke f.
8:26
16:9
I fån f: tjänsten vid H. tabernakel
f. tjänsten vid uppenbarelsetältet
18:6
ss. lön för den tjänst de f.
18:21
leviterna skola f. tjänsten
18:23
och f.alla dina sysslor
5. Mos. 5:13
då skall du ingen syssla f.
5:14
f.H.tjänst inför hs ansikte
Jos. 22:27
de män s. f.de arbete
2.Kon. 12:11
de män s. f. arbete
22:5
åt de män s.f.arbete ss.
22:9
stodo där och f.de
1. Krön. 6:32
Levi barn de s.kunde f.sysslor
23:24
skola f. allt slags tjänst i Guds hus 28:21
åt de män s. f.de arbete
2.Krön.34:1O
av dessa män, s. f.de arbete
34:10
att f.Guds tjänst i Jerusalem Esr. 6:18
bröder ,s. f.de sysslorna
Neh.11:12
i stället för att f. sina sysslor
13:10
(H.) skall f. sitt arbete
Jes. 28:21
sin här f. ett svårt arbete
Hes. 29:18
det arbete s. han har f.t
29 :18
de präster s. f. tjänsten inne i
40:45
präster s. f. tjänsten vid altaret
40:46
I haven icke själva f.t tjänsten
44:8
f. tjänsten i min helgedom
44:8
f.prästerlig tjänst inför mig
44:13
till att f. tjänsten i huset
44:14
f.de tjänsten vid min helgedom
44:15
skola f. vad s. är att f. åt mig
44:16
dem s.hava f.t tjänsten åt mig
48:11
Daniel f.r sin bön 3 gånger
Dan. 6:13
jag f.de min tjänst hos konungen
8:27
bad,medan rökoffret f.des
Luk. 1:10
mena sig därmed f. offertjänst Joh.16:2
jag f.de den bön s. man beder Apg. 10:30
När dessa f.de H. tjänst
13:2
överheten f.r Guds tjänst
Rom. 13:6
f. KJ. tjänst bland hedningarna
15:16
s. f. tjänsten i helgedomen 1. Kor. 9:13
när jag f.r min tempeltjänst
Fil. 2:17
att männen skola f. bön
1. Tim. 2:8
prästerna f. vad s. hör till
Hebr. 9:6
den s. f.r sin gudstjänst
9:9
de s. så f.de sin gudstjänst
10:2

neg. icke; i Jes.44:12 lo'-sä!ä ma]lm,
icke dricka vatten; övers. försaka
att dricka.

FÖRSAMLA (allmänt)
man skall nu f.sig mot mig 1.Mos.34:30
(Jakob:) F.en eder, att jag må
49:1
f.de de sig omkring Aron
2. Mos.32:1
f.de sig till hm alla Levi barn
32:26
F. sedan hela menigheten
3. Mos. 8:3
menigheten f.de sig vid ingången
8:4
I skolen nödgas f. eder i
26 :25
sedan de f.t hela menigheten 4.Mos. 1:18
skall hela menigheten f. sig
10:3
skola hövdingarna •• f. sig
10:4
f.de sig emot Mose och Aron
16:3
Kora f.de mot dem menigheten
16:19
menigheten f.de sig emot Mose
16:42
då f.de de sig emot Mose och Aron 20:2
(H.:) f. menigheten
20:8
den dag Ivoren f.de där
5. Mos. 9:10
den d'!g då Ivoren f.de där
10:4
den dag då I voren där f.de
18:16
30:3
H•• skall då åter f. dig
skulle H•• f.dig därifrån
30:4
F .en nu till mig alla de äldste
31 :28
f.de sig de 5 amoreiska kon. Jos. 10:5
hava alla f.t sig mot oss
10:6
f.de sig deras hela menighet
22:12
tillhopa f.t sig och gått över Dom. 6:33
abiesriterna f.de sig och följde
6:34
så att ock de övriga f.de sig
6:35
åter f.de sig israeliterna
7 :23
Så f.de sig alla Efraims män
7 :24
Sedan f.de sig alla Sikems borgare 9:6
besättningen i Sikems torn f.t sig
9:47
Efraims män f.de sig och drogo
12:1
.Jefta f.de alla Gileads män
12:4
Filist~ernas hövdingar f.de sig
16:23
menigheten f.de sig ss. en man
20:1
f.de sig Benjamins barn
20:14
f. till sig filisteernas hövd. 1. Sam. 5:8
läto f. alla filist~ernas hövdingar
5:11
Då f.de de sig i Mispa
7:6
Under tiden hade filisMerna f.t sig 13:5
filist~erna voro f.de vid Mikmas
13:11
f.de sig och drogo till stridsplatsen 14:20
filist~erna f.de sina härar till strid 17:1
de f.de sig vid det Soko
17:1
f.de filisteerna sina krigshtirar
28:1
f.de sig nu filisH~erna
28:4
Filisteerna f.de nu alla sina härar 29:1
f.de de sig allasammans
2. Sam. lO:!!)
filisteerna, s.där f.t sig
23:9
23:11
En gång hade filisteerna f.t sig
f.de han hela Juda hus
1. Kon. 12:21
lät f.profeterna på berget Karmel 18:20
f.de Israels konung profeterna
22:6
män s. f.de till hm alla
2.Kon.23:1
filisU;erna där f.t sig
l. Krön. 11:13
13:2
bud •. att de må f. sig till oss
f. oss och rädda oss
16:35
Ammons barn f.de sig ock
19:7
f.de han Juda hus
2. Krön. 11:1
Juda furstar. s. hade f.t sig
12:5
(Asa) f.de hela Juda och
15:9
de f.de sig till Jerusalem
15:10
Juda f.de sig att söka hjälp
20:4
f.de de sig i Berakadalen
20:26
f.de leviterna ur alla Juda städer 23:2
(Joas) f.de prästerna och leviterna 24:5
Amasja f.de Juda barn
25:5
(Hiskia) f .de dem
29:4
Dessa f.de nu sina bröder och
29:15
29 :20
f. de överste i staden
(Hiskia) f.de dem till sig
32:6
lät f. alla de äldste
34:29
jag f.de dessa till den ström Esr. 8:15
s.fruktade •• f.de sig till mig
9:4
att de skulle f. sig i Jerusalem
10:7
f.de sig då alla Judas
10:9
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FöRRÄTTA

Se även: Förneka, efterfölja, lida,
följa.
Försakelse

Det grekiska verbet aparneisthai betyder: förneka, icke kännas vid. Det
brukas dels om människors förnekelse
av Kristus, Matt.26:34,35,75; Mark.
14:30,72; Luk.22:34,61; Joh.13:38,
dels om Kristi förnekande av människor, Luk.12:9, samt slutligen om
människors förnekelse av sig själva,
självförsakelse, Matt.16:24; Mark.8:
34; Luk.9:23. På något ställe översättes verbet apotassesthai, taga avsked av (se t.ex. Mark.6:46), med försaka, Luk.14:33.
Försakelsen är ett oeftergivligt
krav för en Jesu Kristi efterföljare
och lärjunge, Matt.16:24; Mark.8:34;
Luk.9:23.
Försakelsen av sig själv, sin egen
person, innefattar hela det personliga
livet med alla dess naturliga, legitima
funktioner i den mån dessa utgör
hinder för en full hängivenhet åt
Kristus. Häri inneslutes också det
naturliga livet med allt, som är ägnat
att tillfredsställa detta. Jesu lärjunge
måste vara beredd att bryta med allt
och alla, som enligt naturen är honom kära; han måste hata t.o.m. sin
fader och sin moder, sin hustru och
sina barn, sina bröder och systrar,
Luk.14:26, därest dessa gör sig till
representanter för det naturliga livet
med dess egoism och motstånd mot
Gud eller utgör ett hinder för en full
hängivenhet åt Kristus. Se: Hat. I
försakelsen inneslutes givetvis även
de materiella ägodelarna och intressena, i den mån de hindrar den troende i förverkligandet av lärjungaskapet, Luk.14:33; jfr Matt.19:16-26.
Försakelsen förknippas i Jesu undervisning alltid med kravet på att
»taga sitt kors på sig». Den sanne
efterföljaren och lärjungen måste
acceptera den förödmjukelse och det
lidande, som hans inställning till
Kristus kan medföra, samt vara redo
att offra själva livet, Matt.16:24,25.
Se: Korset, 2.
Exempel på försakelse erbjuder
Mose, Hebr.ll:24-26; 2.Mos.32:32,
de tolv lärjungarna, Matt.19:27 tf.,
Paulus, FiI.3:7-14; Rom.9:3, och
främst Kristus själv, Fi1.2:5 tf. Se:
Förnekelse, Efterföljelse.
FöRSAKA

l) [o',
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likväl f.dem därifrån
Neh. 1:9
dit skolen I f. eder till oss
4:20
mina tjänare voro f.de vid arbetet
5:16
f.de sig huvudmännen
8:13
f.de sig sångarnas barn
12:28
f. alla judar s. finnas i Susan Est. 4:16
f. sig till försvar för sitt liv
8:11
den dagen f.de sig judarna
9:2
de judar s. voro i Susan f.de sig
9:15
de övriga judarna •• f.de sig
9:16
s. voro i Susan, hade f.t sig
9:18
se, konungarna f.de sig
Ps. 48:5
F .en till mig mina fromma
50:5
H•• f.oss från hedningarna
106:47
de s. han har f.t ifrån länderna
107:3
(H.:) f.en eder nu
Jes. 45:20
F .en eder, I alla och hören
48:14
alla komma f.de till dig (Sion)
49:18
vill jag åter f. dig (Sion)
54:7
H., s. Lr de fördrivna av l.
56:8
Jag skall f. ännu flera
56:8
utöver dem s. redan äro Lde
56:8
alla komma f.de till dig
60:4
dit skola f.sig hednafolk
Jer. 3:17
F .en eder och låt oss fly
4:5
F.en eder och låt oss fly
8:14
f.kvarlevan av mina får
23:3
skall f. eder från alla de folk
29:14
jag skall •• f.dem från jordens
31:8
s. förskingrade I. skall ock f.det
31:10
jag skall f.dem ur alla de länder
32:37
ingen skall f. de flyktande
49:5
F .en eder och kommen emot det
49:14
f. eder ifrfin folkslagen
IIes. 11:17
skall jag f. alla dina älskare
16:37
dem skall jag f. mot dig [ritn alla
16:37
med stark hand •• skall jag f. eder 20:34
att jag f.r eder från de länder
20:41
skall jag f. egyptierna
29:13
jag skall f. dem ur länderna
34:13
f. på eder mskor i mickenhet
36:10
jag skall f. på eder mskor
36:11
f.eder ifrån alla länder
36:24
de skaror s.hava f.t sig till dig
38:7
f.t dina skaror alt göra byte
38:14
F .en eder och kommen hit
39:17
f.r dem från deras fienders
39:27
lät f. satraper och alla andra Dan.. 3:2
f.de sig satraperna
3:3
kon. rådsherrar f.de sig där
3:27
bliver det Egypten s.får f.
Hos. 9:6
f.en de gamla
Joel 1:14
f.en de små barnen
2:16
F.en eder till Samarias berg Am. 3:9
Jag vill f. dig, Jakob
Mika 2:12
skall (H.) f. de haltande
4:6
hava många hednafolk f.t sig
4:11
och ingen f.r det
Nah. 3 :18
f.r dem i sitt garn
Hab.1:15
dem skall jag (H.) då f.
Sef. 3 :18
från Assur skall jag f.dem
Sak. 10:10
(Herodes) f.de överstepräster Matt. 2:4
(J.:) den s.icke f.r med mig
12:30
var 2 eller 3 äro f.de i mitt namn 18:20
då nu fariseerna vor o f.de
22:41
Huru ofta har jag icke velat f.
23:37
likasom hönan f.r sina kycklingar 23 :37
dit skola rovfåglarna f. sig
24 :28
de skola f. hans utvalda
24:31
f.de sig översteprästerna
26:3
och de äldste hade f.t sig
26 :57
2.7:17
nu voro f.de, frågade Pilatus
f.de hela den romerska vakten
27 :27
f.de sig översteprästerna
27:62
f.de sig dessa jämte de äldste
28:12
hela staden var f.d
Mark. 1 :33
apostlarna f.de sig hos J.
6:30
fariseerna •• f.de sig omkring (J.)
7:1
och f. sina utvalda
13:27
f.de sig alla översteprästerna
14:53
en stor skara •• var där f.d
Luk. 6:17
s.icke f .. r med mig, han förskingrar11:23
Huru ofta har jag icke velat f.
13:34
likasom hönan f.r sina kycklingar 13 :34
dit skola ock rovfåglarna f.sig
17:37
de funno där de elva f.de
24:33
bröderna, s.då voro f.de
Apg. 1:15
voro de alla f.de med varandra
2:1
dånet hördes, f.de sig hela hopen
2:6
f.de sig deras rådsherrar
4:5
de f.de sig i denna stad mot J.
4:27
f.de sig till att utföra allt
4:28
skakades platsen där de voro f.de
4:31
fann många vara där f.de
10:27
där voro ganska mänga f.de
12:12
voro f.de till brödsbrytelse
20:7
i den sal •• där vi voro f.de
20:8
f.de dem till •• Harmagedon
Upp. 16:16
f.en eder till Guds stora gästabud 19:17
FÖRSAMLA (församla folk)
4. Mos. 21:16
H. till Mose: F. folket
(Sihon) f.de allt sitt folk
21:23
F. folket till mig
5. Mos. 4:10
F.då folket, män och kvinnor
31:12
Si hon •• f.de allt sitt folk
Dom. 11:20
folk •• f.de sig och drogo
1. Sam. 14:20
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Församla-Församling
f. du nu det övriga folket
2. Sam. 12:28
Då f.de David allt folket
12:29
Jehu f.de allt folket
2. Kon. 10:18
till hm f.de sig löst folk
2. Krön. 13:7
folket icke hunnit f. sig
30:3
f.de sig folket ss.en man
Esr. 3:1
att jag skulle f.. folket
Neh. 7:5
f.de sig folket •• de bådo Esra
8:1
f.de sig huvudmännen för folkets
8:13
Folkens ypperste hava f.t sig Ps. 47:10
jag skall f.alla folk
Jes. 66:18
allt folket f.de sig
Jer. 26:9
29:14
f. eder från alla de folk
f.egyptierna från de folk
Hes. 29:13
hämta eder ifrån folket och f.
36:24
f.en folket. pålys en helig
Joel 2:16
f.dig, Jakob, ja hela ditt folk Mika 2:12
Nah. 3:18
folk förstrött •• ingen f.r det
f.t till sig alla folk
Hab. 2:5
jag skall f. folk
Sef. 3:8
alla jordens folk skola f.sig Sak. 12:3
14:2
(H.) skall f.alla folk till strid
Då f.de sig mycket folk
Matt. 13:2
f.de sig .. folkets äldste
26:3
Mark. 2:2
f.de sig så mycket folk
när (J.) kom hem, f.de sig folket
3:20
f.de sig en stor hop folk
4:1
f.de sig mycket folk omkring (J.)
5:21
otaligt mycket folk var f.t
Luk. 12:1
f.de sig folkets äldste
22:66
FÖRSAMLA (församla Israel)
f.de äldste i Israel
2.Mos. 3:16
Mose .• f.de alla Israels barns
4:29
Israels hela f.de menighet
12:6
Mose f.de Israels barns hela
35:1
f.Israels barns hela
4. Mos. 8:9
inför Israels barns f.de menighet 14:5
Israels barns .. menighet f.de Jos. 18:1
Josua f.de alla Israels stammar
24:1
Israels barn f.de sig i Mispa Dom.l0:l'1
Så f.de sig alla män i Israel
20:11
F .en hela Israel i Mispa
l. Sam. 7:5
Israels barn hade f.t sig i Mispa
7:7
f.de sig alla de äldste i Israel
8:4
Israels män hade ock f.t sig
17:2
hela Israel f.de sig och höll
25:1
f.de ock Saul hela Israel
28:4
(Abner:) Jag vill f. hela IsraeI2.Sam. 3 :21
f.de David allt utvalt manskap i I.
6:1
f.de (David) hela Israel
10:17
Låt hela Israel f. sig till dig
17:11
f.de Salomo de äldste i I.
1. Kon. 8:1
f.de sig till Salomo alla Israels män 8:2
f.hela Israel .. på berger Karmel
18:19
f.de sig hela Israel
l. Krön. 11:1
Så f.de då David hela Israel
13:5
15:3
David f.de Israel till Jerusalem
f.de (David) hela Israel och gick
19:17
(David) f.de alla Israels furstar
23:2
28:1
David f.de alla Israels hövdingar
f.de Salomo de äldste i I. 2. Krön. 5:2
f.de sig till kon. alla Israels män
5:3
f.de Israels konung profeterna
18:5
f.de en del av huvudmännen i I. Esr. 7 :28
f.de sig till hm av Israel
10:1
f.de sig Israels barn
Neh. 9:1
H., s. f.r de fördrivna av I. Jes. 56:8
När jag f.r Israels barn
Hes. 28:25

den kristna församlingen och som
sådan dels den enskilda lokalförsamlingen som en sammanfattning av alla
de troende på en plats, dels universalförsamlingen, vari alla de troende
befinner sig, och 5) församlingssammankomst, de troende samlade till
gudstjänst.
Ekklesia kommer av verbet ekkalein, kalla ut, ropa ut. Den ursprungliga betydelsen av ekklesia är följaktligen: • de som är utropade (ur husen)
för att vara folkförsamling., se t.ex.
Apg.19:32,39,41. Etymologiskt sett
kunde ekkIesia därför i kristen mening beteckna dem som genom Guds
eskatologiska kallelse är kallade ut
ur världen för att vara hans församling (hans folk), och denna tolkning
är så tillvida tillräcklig. N.T. lägger
emellertid icke någon vikt vid ordets
etymologi. Icke på något ställe alluderas till detta, även om det kunde
ligga nära till hands. (De troende benämnes dock ofta .de kallade» och
»de utvalda •. )
Det är gammaltestamentliga begrepp, som står bakom ekklesia och
ger ordet dess teologiska innehåll. I
G.T. används vanligen subst. Ifähäl
och 'edä för vårt ord .församling.
(det senare ordet är ofta övers. »menighet»). De båda orden står tillsammans t.ex. i 2.Mos.12:6 (»Israels hela
församlade menighet.). Termen 1!:ähäl (av verbet kähal, församla, kalla
samman), är &n vanligaste för att
beteckna Israels folkförsamling som
kultförsamling. Även 'edä kan beteckna kultförsamlingen, men ordet är
ej så sakralt som kähäl. Båda orden
kan brukas om sammankomst i profan mening. I sig själv är de egentligen icke sakrala; detta blir de först
när de används om Herrens eller
Israels församling eller menighet.
Septuaginta har i stort sett översatt
kähäl med ekklesia och 'edä med
synagöge, sammankomst. Synagöge
är mera en benämning på samlingarna utanför templet, och ekklesia är
mer knutet till gudsdyrkans kraftcentrum, tabernaklet under öken tiden
och senare templet i Jerusalem.

Vårt ord »församling. är i N.T. en
återgivning av grek. ekk/esia, som
betyder: l) församling (ordnat politiskt möte), 2) människosamling, 3)
den israelitiska kultförsamlingen, 4)

1. Församlingen i G.T.
Israels församling är beteckningen
på Israel som kultförsamling, Israel
såsom religiös festförsamling. Den är
en folkförsamling och har blivit till
genom Herrens suveränt fria och nådiga utkorelse, frälsning och förlossning från Egypten genom Mose som
»frälsningsmedlare. , 2.Mos.kap.2-24,
jfr 3.Mos.20:24; 5.Mos,4:32 ff.; 7:7;
14:2; Hes.16:3 ff. Genom förbundsstiftandet på Sinai, beseglat med
.förbundsblodet., inviges Israel till
.ett rike av präster och ett heligt
folk», 2.Mos.19:6 .• Ty du är ett folk,
som är helgat åt Herren, din Gud;
dig har Herren, din Gud, utvalt till
att vara hans egendomsfolk framför
alla andra folk på jorden», 5.Mos.
7:6. Israels helgelse är först och
främst en religiös helgelse i kraft
av förbundsblodet.
I folkets mitt förkunnade Herren
sin närvaro, mitt ibland folket slog
han upp sin boning (tabernaklet,
templet), där uppenbarade han sin
frälsningshärlighet, (käbod), och där
skulle hans namn bringäs åminnelse.
Där skall jag »komma till dig och
välsigna dig», 2.Mos.20:24. Genom
~amlingen i kraftfältet, där Herren
var verkligen närvarande (real presens)
och varifrån han genom gudstjänstlivets funktioner meddelade sin förlösande och livgivande nåd, fick Israel erfara välsignelsen som Herrens
menighet. I sina psalmer lovsjunger
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FÖRSAMLAS
när folkets hövdingar f.des 5.Mos.33:5
Israels menighet, s. f.ts
l. Kon. 8:14
Israels menighet, s. f.ts
2. Krön. 5:6
Mycket folk f.des och täppte till
32:4
boning dit allt levande f.
Job 30:23
när alla folk f.
Ps. 102:23
skola de rättfärdiga f.
142:8
Må de f., så många de äro
Jes. 44:11
Kedars hjordar skola f. till dig
60:7
judar, s. hava f.ts till dig
Jer. 40:15
skola folken f. mot dem
Hos. 10:10
inför hm skola f. alla folk
Matt. 25:3 2
mycket folk f.des åter
Mark. 10:1
huru vi skola f. till (K.)
2. Tess. 2:1
FöRSAMLING

Se även: Församlingshus, sammankomst, festsammankomst, folkförsamling, folkhop, folkmängd, folkskara,
skara, mängd, härskara, samling, råd,
menighet, tabernakel, tempel, präst.
-församling

folkförsamling Apg.19:39
gudaförsamling Ps.82:1
högtidsförsamling Jes.l:13; Joel 1:14
rådsförsamling Apg,4:15
Församling

r

2. Församlingen i N.T.
a. Jesus och församlingen. Ordet
ekklesia förekommer endast på två
ställen i evangelierna, nämligen Matt.
16:18 och 18:17. Jesus, som talade
arameiska, använde troligtvis den
arameiska formen för kähäl, nämligen 1!:ehälä.
.
Med sitt messianska medvetande
såg Jesus det som sin uppgift att samla det eskatologiska gudsfolket, ändetidens församling, såsom profetiorna
hade förutsagt, Joh.1O:16; 11:52;
Matt.9:36-38. Som Messias skulle
han upprätta Israels menighet, under
sitt jordeliv samla de förlorade fåren
av Israels hus och efter sin uppståndelse de många _som icke höra till

detta fårahus. (hedningarna), Joh.
10:16.
Denna samling skall ske genom
evangelii förkunnande. Himmelrikets
medborgare kalJas genom utropande
av budskapet om Guds rikes närhet,
Matt.4:17; 10:7. Men Jesus ser församlingen under sitt jordeliv som en
kommande enhet. .På denna klippa
skall jag bygga (futurum) min församling», Matt.16:18. Först efter
hans död och uppståndelse samt utgjutandet av Anden kan församlingen
framstå i full nytestamentlig mening,
då dess förbunds grund blir lagd först
genom dessa avgörande frälsningsdata. Men Jesus förebreder uppbyggandet av sin församling, dels genom
utväljandet av de tolv, som skall
vara pelare i den nya församlingen
(som de tolv patriarkerna i den gamla), Mark.3:13 ff.; 6:7, dels genom
att samla de förlorade fåren av Israels hus (församling) genom Israelsmission, Matt.15:24,26; 10:5 ff.
Församlingstanken är integrerad i
hela Jesu självvittnesbörd. Messias
och hans folk hör oupplösnigen samman i profetian, Jes.9:1 ff.; 11:1 ff.
Som Herrens tjänare (Ebed-JHWH)
vet han, att han skall förlossa både
Israel och hedningarna, Jes,42: 1 ff.;
45:22; 49:6, och som Människosonen,
att han och -den Högstes heliga»
(= församlingen) hör oupplösligen
samman, Dan.7:14, jfr v.22,27.
Sakligt finns församlingstanken
med även i många av Jesu bilder,
exempelvis herde och hjord (Matt.
26:31; Joh.l0:10; Luk.12:32, får,
Joh.21:15 ff., »den gode herden»,
Joh.l0:11). Jesus och hans lärjungar
är en ny familj, Matt.12:49 f. Flera
liknelser har i sig tanken på samlandet av det eskatologiska gudsfolket:
fiskafänget, Luk.5:6-10, noten, Matt.
13:47 ff., skörden, 9:36 ff.; 12:30;
18:12,13.
Jesus förutsäger templets undergång Matt.24:2, och säger om sig
själv, att han är förmer än templet,
12:6, ja, att genom honom lägges
hörnstenen till ett nytt tempel, 21:42.
Genom sin kropps tempel skall han
upprätta en ny kultförsamling, Joh.
2:19; Matt.26:61; 27:40. - Han instiftar en ny förbundsrnåltid, nattvarden, 26:28, en kultisk måltid, som
upphäver den gammaltestamentliga.
- Bönen Fader vår visar, att Jesus
ville ha en lärjungakrets med egen
bönekult. - Hans utläggning av lagen
i Bergspredikan är en ny messiansk
lag för det nya messiasfolket, olik
den gamla messianska lagen, sådan
den tillämpats och tolkats i Israels
religiösa tradition. Mellan Petrus'
messiasbekännelse och församlingstanken finns också ett djupt sammanhang. Bekännelse och församling hör
samman, 16:16.
Icke minst har Jesu gudsrikestanke
relation till hans församlingstanke.
Guds rike och församlingen är två
begrepp, som hör intimt samman,
även om de inte är identiska. Församlingen är för Jesus en manifestation av Guds rike i denna gamla tidsålder. Den är ett stycke eskatologisk
»gudsrikesverklighet» , centrum för
Guds (resp. Kristi) konungavälde i
världen. Innehållsmässigt kan icke
Guds rike och församlingen åtskiljas;
i församlingen uppenbaras Guds rike.
Församlingen är det folk, som Gud
genom sin Messias tillsäger ändetidens välsignelser, Matt.5:3-11 (»saligprisningarna.), syndernas förlåtelse, 26:28, Andens gåva, Luk.24:
49; Joh.14:26; 15:26; 16:7, omedelbar gudsgemenskap, Matt.5:8, barna-

1791

1792

Israel den nåd, som folket fick erfara
i Herrens boningar, i sina festförsamlingar i templet: .Herre, jag har din
boning kär och den plats, där din
härlighet bor., Ps.26:8, jfr 22:23; 84:
2 m.fl.ställen.
Folktillhörighet och församlingstillhörighet sammanföll i Israel. Allteftersom folkets avfall från Herren
mer och mer uppbarades, framkom
tanken på en differentiering inom
församlingen. Uppenbara syndare
uteslöts alltifrån äldsta tid, det onda
utrotades från församlingens mitt, 4.
Mos.16:33; 19:20. Men genom domsprofeterna framkom tanken, att förbundet mellan Herren och folket var
brutet. I den gammaltestamentliga
församlingstanken uppstod en kris
redan före exilen, jfr Jes.6:13, och
särskilt under landsflykten, borta från
Herrens tempel. Herrens härlighet
hade lämnat folket, det var under
hans vrede. Den tanken framkommer,
att endast en kvarleva, endast en
.rest» av Israel verkligen tillhör församlingen. Tanken på Israels folkförsamling uppges dock icke, men
Israels frälsning såsom folkförsamling tänkes bero på denna kvarlevas
trohet. - I judendomens tid talas om
.de frommas församling. i motsats
till det avfälliga folket. Fariseerna
på Jesu tid ville framställa det »sanna» eller »andliga. Israel. Inom de
senjudiska döparsekterna finns även
tanken, att de har skilt sig ut från
folket för att framställa Guds sanna
menighet inom folkförsamlingen. Man
menade, att dennas kult var oren
och att prästerskapet var kultiskt
diskvalificerat för sin tjänst på grund
av världslighet och synd.
De eskatologiska profetiorna utlovar ett nytt tempel och rena och
verkningskraftiga offer, en slutgiltig,
fullkomlig rening av folket med hjärtats omskärelse och tillbedjan i ande
och sanning, en ny laguppfyllelse och
bestående förbundstrohet, Hes.36:27;
11:19; Jer.31:31 ff. I de eskatologiska
profetiorna om Israel som Guds församling finns folktanken med. I
ändens tid skall hela Israel åter samlas och, om icke förr, realisera sin
utkorelse: att vara ett heligt folk
bland folken, ett konungsligt prästerskap, som förmedlar kunskap om
Gud till hedningarna och leder även
dem in i den eskatologiska messiasförsamlingens välsignelser, Jes.2:2 ff.;
51:1-5; 66:19 ff.
Hedningarnas ingång i Israels församling i ändens tid spelade en stor
roll i profetian. Se: Mission. Inom
apokalyptiken talas det om ändetidens messianska menighet såsom .de
rättfärdigas församling. (jfr Ps. l :5),
ode utvaldas och heligas församling.
(1.Henoksboken 62:8). Människosonen skall .låta sin församlings hus
bliva synligt» (53 :6).

Församling

skap, 6:9, och kommande förlossning
från allt Satans välde, Luk.ll:20-22,
genom uppståndelse och del i den
kommande världens eviga liv, Joh.
5:24-27.
Först efter Jesu död, uppståndelse
och upphöjande till Faderns högra
sida och pingstens andeutgjutelse
kunde församlingen i denna fulla betydelse bli en frälsningshistorisk verklighet. En utvecklad ecklesiologi (lära
om församlingen) finner vi därför
först i Apostlagärningarna och brevlitteraturen.
Hos Jesus finns samtidigt kontinuitet och brott i förhållande till
G.T.s församlingstanke. Jesus bygger
på det gamla, men han inför något
helt nytt på den gamla grunden.
Instiftandet av nattvarden i förbindelse med gamla förbundets måltid
är här ett belysande exempel. Jesus
talade och verkade i förlängningen av
den gammaltestamentliga församlingen. Det existerade redan en församling. Han ville en fortsättning, som
betydde en uppfyllelse av församlingens bestämmelse. Den gammaltestamentliga församlingen var bestämd att bli en messiastroende församling. Genom att flytta över från
G.T.s församling till N.T.s församling flyttade Jesu lärjungar endast
från skuggan till verkligheten själv,
KoI.2:17. Gemenskapen med Messias
är det gamla gudsfolkets eskatologiska mål. Jesu lärjungar bröt sig
icke ut ur sitt församlingsmässiga
sammanhang genom att gå över till
messiasförsamlingen. De endast tog
det avgörande nya frälsningshistoriska steget från löfte till uppfyllelse.
Judendomen däremot bröt sig ut ur
sitt sammanhang med församlingen
genom att icke taga det nya frälsningshistoriska steget. Herrens 1!:ähäl
i G.T. fortsätter i Jesu Kristi ekklesia.
I sin församling är Jesus som den
uppståndne verkligen närvarande
(realpresens), Matt. 18:20, och representerar Herrens egen närvaro. Herrens härlighet bor ej längre i G.T.s
tempel utan i Kristi kropp.

den nya förbundsmåltiden, kännetecknar den unga församlingen, 2:42.
- Den kärlek, agape, som genom den
helige Ande utlöstes över församlingen, skapade en brödragemenskap av
enastående karaktär (delvis även egendomsgemenskap, 2:44 ff.; 4:32 ff.;
se: Egendom) och framkallade stort
frälsningsjubel, 2:46-47. Den kommande världens krafter var mäktigt
verksamma i helbrägdagörelse genom
apostlarnas händer, 3:2 ff; 4:29; 5:15.
Apostlarna hade som ögon- och
öronvittnen till Jesu liv och förkunnelse suverän auktoritet. De var direkt kallade och utrustade av Kristus
icke endast som traditionsbärare,
utan även som befullmäktigade profeter (uppenbarelsebärare), 1:20; 2:
14,42; 4:33; 5:2,12,40; 6:2; 8:1; 9:32;
kap.15 m.fl. ställen. - Församlingen i Jerusalem framstår tidigt med
ordnad nådemedelsförvaltning, fasta
tjänster, 1:20; 6:5; 15:2 (diakoner och
äldste), fattigvård, 4:35, kyrkotukt,
5: l ff. Jfr 14:23.
Snart uppstod församlingar både
i Samarien och Syrien. Antiokia blev
centrum för den paulinska hednamissionen, utsändande försam1ing,
13:1 ff. Därvid utbreddes församlingen till nya platser. Betecknande för
bruket av församlingsbegreppet är,
att ental och flertal används omväxlande, men på ett sådant sätt, att man
inte får den uppfattningen, att församlingen delas, ej heller att församlingen (i ental) tänkes som summan
av alla församlingarna. Församlingen
på varje ort är församling i full betydelse. Apostlagärningarna (liksom
N.T. i övrigt) har icke två olika ord
för lokalförsamling och universell
församling (om den senare säger vi
gärna »kyrka» , av kyriak6s = som
hör Herren till, ett ord som dock inte
förekommer i N.T. som beteckning
på församlingen).
I kraft av apostlarnas närvaro och
sin historiska prioritet hade urförsamlingen i Jerusalem länge den ledande ställningen i kristenheten. Men
de paulinska församlingarna var icke
underordnade denna utan fullvärdiga
systerförsamlingar. Både församlingen i omfattande mening och lokalförsamlingen kallas nämligen Kristi,
resp. Guds, församling, 20:28, och
var Kristi egendom; han allena var
Herre. Inför alla tendenser från Jerusalem att framställa krav på underordning, hävdar Paulus med nitälskan
sina församlingars suveränitet. Ekklesia är väsentligen ett funktionellt begrepp: det betecknar skaran av dem
som samlar sig omkring Jesus såsom
ändetidens frälsningskonung, i det att
de söker de nådemedel, som skapar
och styrker gemenskapen med honom. Det är ej ett kvantitets begrepp
utan ett kvalitetsbegrepp. Redan där
två eller tre samlas i Jesu namn, är
församlingen i funktion, jfr Matt.
18:20.

b. Församlingen i Apostlagärningarna. Församlingens frälsningshistoriska genombrott skedde på pingstdagen genom Petrus' förkunnelse av
Kristus, Apg.2. Anda från urförsamlingen möter vi ett starkt medvetande
om att Jesu församling är den eskatologiska 1!:ehal JHWH, ekklesia tou
theou. Herren ökade församlingen
dag efter dag med dem som läto sig
frälsas, nämligen genom tron på att
Jesus är Messias och Kyrios, 2:47.
Genom tro och dop till Jesu namn
fick Israel del av de eskatologiska
frälsningsgåvorna: syndernas förlåtelse och Andens gåva, 2:38; 8:12-17;
10:44; 11:17. Genom dopet till Jesu
namn framstår församlingen som en
avgränsad enhet. Den levde i visshet
om att det som israeliterna, »under
det de tjäna Gud med iver både natt
och dag», hoppades nå fram till, var
uppfyllt i Jesus, 26:7, jfr 24:15. Aven
om församlingen de första åren hade
sitt tillhåll i templet, varigenom kontinuiteten kom klart till synes, blev
den relativt snabbt en självständig
storhet, dels genom sin egenart, dels
genom judendomens förföljelse.
Samlingen omkring apostlarnas undervisning, apostolisk lära utifrån
Jesus-traditionerna, som vid sidan
av G.T. blev den nya församlingens heliga Guds ord, bönerna, där
Jesus åkallades som gudomlig Herre
och frälsningsmedlare, brödragemenskapen, den nya gemenskapen av
messiastroende, och brödsbrytelsen,

c. Församlingen hos Paulus. I de
paulinska breven möter vi samma
församlingssyn som i Apg., men församlingstanken är mer teologiskt utarbetad från den paulinska kristologien och eskatologien. Aven för Paulus är församlingen något konkret
(församlingen i Korint, Efesus osv.).
Det lokala degraderar ej församlingarna; de är var för sig församling i
kvalificerad betydelse, de har omedelbar del i hela Kristi fullhet. Väl
talar Paulus om församlingen på
många ställen i mera generell och
sammanfattade betydelse, 1.Kor.6:4;
12:28; Ef.l:22; 3:10,21; 5:23 ff., 27,
29,32; Kol.l:18,24; Fil.3:6; 1.Tim.
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5:16, men alla dessa uttalanden gäller också varje enskild församling.
Församlingen består av de troende,
men det är -icke de troendes troskvalitet i och för sig, som gör dem till
en församling, utan den Kristusverklighet, som de samlas omkring och
genom vilken de har blivit till och av
vilken de lever. Sammankomsten omkring nådens medel, gudstjänsterna,
kan därför betecknas med ord som:
• när ni kommer tillsammans till
ekklesia.. Samlingen omkring nådemedlen är främst ekklesia-skapande,
1.Kor.ll:18; 14:4 f.,19,28,35. Evangelieförkunnelsen, som sker i församlingens rum, är trosskapande, genom
den kallas de oomvända in i församlingens kraftfält (de erfar, att Gud
verkligen är i dem, 1.Kor.14:25).
Genom dopet upptages de i församlingens gemenskap, och genom
nattvarden uppehålles de troende i
Kristusgemenskapen och styrkes i
gemenskapen med varandra.
Församlingen är för Paulus liksom
eljest i hela N.T. en synlig storhet
(N.T. vet icke av någon .osynlig
församling. ). Den manifesterar sig
ej endast i samlingen omkring nådemedlen utan även genom flera synliga funktioner. Fast ordning med
tjänster till församlingens självuppbyggande och missionerande gärning,
1.Kor.12-14, Ef.4:11 ff.; Rom.12:6
ff., ordnad lön för arbetarna, 2.Kor.
11:8, ordnad penninginsamling, 2.
Kor.8-9, kyrkotukt både i fråga om
lära, Gal.1:8; Rom.16:17; 2.Tess.3:6,
och liv, 1.Kor.5:1 ff., i det senare
fallet när det gällde de uppenbara
• köttets gärningar. (dödssynder), Gal.
5:19-21; 1.Kor.6:9-1O. Se: Församlingstukt.
Men församlingen är ej endast en
synlig storhet, den har även del i ett
inre liv, vars eskatologiska karaktär
blir synligt endast för tron. .Edert
liv är fördolt med Kristus i Gud.,
KoI.3:3. Församlingen har i kraft av
syndernas förlåtelse och beseglingen
med den helige Ande en helighetsprägel, som inte kan ses av otron, Ef.
5:26; Tit 3:5; 2.Kor.l:21-22; Ef.l:13
-14. Den uppståndnes realpresens i
församlingen och i de troendes hjärtan är församlingens mysterium, Kol.
1:27.
Församlingens inre gudomliga mysterium uttrycker Paulus särskilt genom beteckningen av församlingen
som Kristi kropp, soma, 1.Kor.l0:17;
12:13,27; Ef.l:23; 2:16; 4:12,16; 5:
23,30; Kol.1:18,24; 2:19; 3:15. Som
Kristi kropp är församlingen en organism, som har hela sitt liv i hans
uppståndelsekropps frälsningsfullhet
och bor i honom som i ett Herrens
tempel (hans kropps tempel), .uppfylld av honom som uppfyller allt i
alla», Ef.l:22 f. Gemenskapen mellan Kristus och församlingen får genom denna tanke sitt mest sublima
uttryck.
Förhållandet mellan Kristus och
församlingen försöker Paulus föra
sina läsare fram till full insikt om
genom att som bild bruka äktenskapets mysterium. Det är samtidigt ett
tillordnande och ett underordnande.
Ett tillordnande är det i den meningen, att Kristus och församlingen ej
längre är två utan ett, sammanfogade
och förenade av Gud, liksom man
och hustru i äkentenskapet ej längre
är två utan ett kött. Samtidigt är
församlingen underordnad Kristus;
Kristus är dess huvud, kephale, liksom
mannen är kvinnans. Likasom mannen är sin hustrus .frälsare., älskar,
när och omhuldar henne, så är det
ä ven med Kristus i förhållandet till
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församlingen. Liksom den som älskar
sin hustru, .älskar sig själv. och
(djupast sett) när och omhuldar sin
egen kropp, så är det även med Kristus och församlingen. Ef.5:25-32 uttrycker djupet i de paulinska tankarna
om församlingen som Kristi kropp.
Jfr 2.Kor.ll:2.
Tanken, att församlingen är Kristi
kropp, visar att den ej endast är ett
mänskligt samfund utan ett under:
Guds egen församling kallad till livsgemenskap med hans Son. Ecklesiologi är kristologi och omvänt! I denna
Kristus-gemenskap uppstår samtidigt
den innerligaste gemenskap mellan de
troende inbördes. Denna inbördes gemenskap utvecklas särskilt iLKor.
12:12-27; Rom.12:4 ff.; samhörigheten mellan judar och hedningar i
Ef.2:11-22, särskilt v.15. - Församlingen är i gemenskapen med den
andre (siste) Adam ett nytt släkte,
förstlingen av den nya skapelsen,
2.Kor.5:17; Ef.2:15; Hebr.12:23. Alla
skillnader har upphävts, Ko1.3: 11;
GaI.3:28.
d. lohannes brukar ej begreppet
ekklesia varken i sitt evangelium eller
i sina brev, men dessa är dock fulla
av församlingstankar. De kristustroendes enhet med Kristus är på ett
enastående sätt åskådliggjord i Jesu
liknelse om vinträdet och grenarna,
15:1-8, och de särpräglade reciproka
formlerna: .Jag i eder och I i mig.,
15:4,5,7; 17:21,23 jfr 14:23. Den inbördes gemenskapen kommer särskilt
till uttryck i den djupa och innehållsrnättade agape-tanken, 13:34-35.
I Johannes' Uppenbarelse förekommer ekklesia många gånger i
inledningen och sändebreven, kap.l3, och därtill i slutkapitlet, 22:16.
Den himmelska församlingen omtalas
under bilden av .bruden. och .Lammets hustru., Upp.19:7; 21:9.
e. Petrus' brev har heller icke
ekklesia-begreppet, men själva saken
finns med överallt. Se särskilt I.Pet.
2:5 tf., där församlingen liknas vid
ett hus (oikos), som uppbygges med
de troende som levande stenar. Tanken på församlingen som ett byggnadsverk under uppförande går tillbaka på Jesu ord till Petrus, Matt.
16:18. (Hos Paulus förekommer den
särskilt i 1.Kor.3:9 ff., och har stor
betydelse för hela brevets uppbyggnad, jfr även Ef.2:20 ff.) För övrigt
är tanken på församlingen som Guds
folk (ethnos) starkt framhävd i 1.
Pet.2:9 (jfr Paulus, Ef.2:19; Hebr.
4:9). Dessutom förekommer termen
Guds hjord (poimnion), 1.Pet.5:2. I
v.3, där vår övers. har .församlingar. har grundtexten uttrycket hoi
kleroi, som betecknar: de som tilldelats någon, anförtrotts i någons
vård.
Tiden mellan Kristi himmelsfärd
och tillkommelse är tiden för församlingens uppbyggande, den tid, då
Gud samlar den eskatologiska församling, som skall befolka det fulländade gudsriket, Matt.24:14; Mark.
13:10; Ef.2:14-22. Vår frälsningshistoriska epok är missionens tid,
Matt.28:18-19; Mark. 16: 15-16.
Församlingens uppbyggande och
dess utbredning till jordens ändar
genom missionen fulländas i samlandet av hedningarnas fulltaliga skara och Israels kvarleva, Rom. 11:25 ff.
Det hör till Kristi (kropps) hemlighet, att • hedningarna i Kristus Jesus
äro våra medarvingar och jämte oss
lemmar i en och samma kropp och
jämte oss delaktiga i löftet>, Ef.3:4
ff., samt att Israels förstockelse skall
upphöra i ändens tid, Rom.11:26. -

1796

Fönamling
Vid Kristi tillkommelse lyftes församlingen genom uppståndelse och förvandling in i en förnyad och återupprättad skapelse, Upp.21:1 tf. Församlingens slutliga förening med. Kristus kallas Lammets bröllop, Upp.
19:7.
Om församlingens enhet, se art.
Enhet.
Församlingen (menigheten) i G.T.

Omfattar
Hela Israels folk, 2.Mos.16:2; 3.
Mos.16:5; 4.Mos.8:20.
Bildad
Genom Guds utkorelse och ledning, l.Mos.12:1-3; 5.Mos.4:32-40;
7:7-8; 14:2; Hes.16:3 ff.
Samlingsplats
Uppenbarelsetältet, 3.Mos.8:4.
Templet, l.Kon.8:5,65.
Gudstjänstliv
Offrande, 3.Mos.16:17; l.Kon.8:
62-64. Uppläsande av lagen, 5.Mos.
31:10-11; Neh.8:2-3. Lovprisning,
Ps.22:23; 111: l.
Utestängd från församlingen
Den som är snöpt, född i äktenskapsbrott eller blodskam, 5.Mos.23:
1-2. Ammoniter och moabiter skall
icke komma in i Herrens församling,
5.Mos.23:3.
Den messianska församlingen
Har plats även för hednafolken,
Jes.2:2-4; 66:19-23; Jer.3:17; Sak.
8:20-23. Syndare skall icke bli bestående i de rättfärdigas församling,
Ps.l:5.
Benämningar
Jakobs Guds hus, Jes.2:3. Guds
stad, Ps.46:5. Guds vingård, Jer.12:
10. Guds folk, Ps.28:9. Guds får,
Hes.34:15. Guds arvedel, Ps.28:9;
Jes.19:25. Herrens del och arvedels
lott, 5.Mos.32:9. Herrens betryckta,
PS.74: 19. De heligas församling, Ps.
89:6. De frommas församling, Ps.
149:1. Turturduva, Ps.74:19. Sion,
Guds heliga berg, Ps.2:6, jfr Jes.2:2.
Det heliga berget, Sak.8: 3.

Församlingen skall
Vårdas, Apg.20:28. Icke föraktas,
l.Kor.ll:22. Icke fördärvas, l.Kor.
3:17.
Församlingen får lida
förföljelse från de ogudaktiga, Apg.
8:1; 20:29; l.Tess.2:14--16.
Församlingen beskyddas
Dödsrikets portar skall icke bli
henne övermäktiga, Matt.16:18, jfr
Jes.4:5.
Den förhärligade församlingen
har skildrats i Upp.19:5-9, jfr Ef.
5:27.
Benämningar
Guds församling, Apg.20:28. Den
levande Gudens församling, l.Tim.
3:15. Guds hus, l.Tim.3:15; Hebr.
10:21. Guds tempel, l.Kor.3:16; 2.
Kor.6:16. Den levande Gudens tempel, 2.Kor.6:16. Guds byggnad, l.
Kor.3:9. Guds boning, Ef.2:22. Guds
husfolk, Ef.2:19. Guds hjord, l.Pet.
5:2. Guds Israel, Gal.6:16. Guds
åkerfält, l.Kor.3:9. Kristi kropp, Ef.
1:22-23; Kol.1 :24. Kristi brud, Ef.
5:32, jfr v.25-32. Ett andligt hus, l.
Pet.2:5. Ett heligt prästerskap, l.Pet.
2:5. Sanningens stödjepelare och
grundfäste, l.Tim.3:15. Gyllene ljusstakar, Upp. 1:20.
Den förhärligade församlingen kallas
Lammets brud, Upp.19:7; 21:9.
Lammets hustru, Upp.21:9. Den levande Gudens stad, Hebr.12:22. Den
heliga staden, Upp.21:2. Ett nytt Jerusalem, Upp.21:2. Det himmelska
Jerusalem, Hebr.12:22. Det Jerusalem, som är där ovan, GaI.4:26.
Sions berg, Hebr.12:22. En församling av förstfödda söner, Hebr.12:23.
En högtidsskara, Hebr.12:23.
Kristus och församlingen, Ef.5:25-32.
1) Han älskade den, v.25. 2) Utgav
sig själv för den, v.25. 3) Renade
den, v.26. 4) Helgade den, v.26. 5)
När den, v.29. 6) Omhuldar den,
v.29. 7) Skall ställa den fram inför
sig i härlighet, v.27.

7) ekklesla, €K K A11 o l et
utkallad skara; församling; av: ekkaIM, utkalla; grek. motsvarighet till
hebr. kähäl, se l. Se: Folkförsamling 5.'
8) utt. ord.
En del handskrifter har i l.Pet.5: 13
ekklesia, se 7.
9) synagöge, o u \) et Y w Y fi
ego sammanförande, församlande;
samlingsplats, synagoga; församling;
av: synagö, sammanföra, samla.
10) kleros, K A ii p ot;
lott; det genom lott tilldelade, arvslott; i l.Pet.5:3 avser kUiroi dem som
tilldelats de äldste att ta vård om och
ha ansvar för; därav övers. edra församlingar. Se: Arvslott 10.
FöRSAMLING

Uppdelning: allmänt, Herrens (Guds),
Israels.

Församlingen växer
Genom den helige Andes tröst och
förmaning, Apg.9:31. En stadig tillväxt, Apg.2:47; 5:14; 11:24. Dess
tillväxt förutsagd, Jes.2:2; Hes.17:22
-24; Matt.13:31-33.
Från Kristus hämtar hela församlingen sin tillväxt, Ef.4: 16.
Församlingen är verksam
Genom att kungöra Guds mångfaldiga visdom, Ef.3:lO. TiIr Guds
ära, Ef.3:21.

sammankomst; samling av representanter för folket, folkförsamling; av:
jä'ag, befalla, bestämma; nit. komma
samman. Se: Folkförsamling 2.
3) malfhel, '7 iJ Rg
= 1!:ähäl, se 1; endast i plur. ma~he
lim, Ps.26:12; ma1!:helo!, 68:27.
4) 'i4;1rät, n J ~ 2.
(fest- el. högtids-)församling; av: 'ä~ar,
uppehålla, hålla kvar. Ordet betecknar för övrigt endast högtidsförsamling, t.ex. Am.5:21; det brukas i synnerhet om festsammankomsten den
åttonde dagen av lövhyddohögtiden,
3.Mos.23:36, och den sjunde dagen
av det osyrade brödets högtid, 5.Mos.
16:8.
5) sOt], , i D
råd, rådslag, rådplägning; människor
som är samlade till rådplägning; hemlighet. Jfr l.Mos.49:6, övers. råd;
Ps.64:3 hemligt råd; Jer.6:11; 15:17
samkväm.
6) omskrivning.
Apg.2:41 ordagrant: och på den dagen tillades omkring tre tusen själar;
16:4 överlämnade de åt dem att iakttaga; Ko1.2: 1 för eder och dem i
Laodicea.

FÖRSAMLING (allmänt)
1 utan att f.en märker det 3. Mos. 4:13
1 skall f.en offra en ungtjur
4:14
1 är syndoffret för f.en
4:21
1 försoning för .. folket i f.en
16:33
4. Mos. 10:7
1 när f.en sammankallas
1 lnom f.en skall samma stadga
15:15
16:33
1 så utrotades de ur f.en
16:47
1 Aron .. skyndade mitt in i f.en
19:20
1 skall han utrotas ur f.en
1 och Aron gingo bort ifrån f.en
20:6
1 sammankallade f.en framför
20:10
1 icke föra denna f. in i det land
20:12
1 talade H. till eder f.
5. Mos. 5:22
1 trädde fram i Guds folks f. Dom. 20:2
1 till H.med den övriga f.en
21:5
1 från Jabes •• ingen till f.en
21:8
1. Kon. 8:65
1 firade •• en stor f.
1. Krön. 13:4
1 f .en svar ade att man
1 David sade till hela f.en
29:1
29:10
1 David lovade H. inför hela f.en
1 sade David till hela f.en
29:20
1 Då lovade hela f.en H.
29:20
1 med hela denna f.
2. Krön. 1:3
1:5
1 och f.en gingo dit att fråga (H.)
1 en mycket stor f. ifrån hela
7:8
1 trädde upp i •• Jerusalems f.
20:5
l kom H. A. mitt i f.en
20:14
1 slöt hela f.en ett förbund
23:3
1 bytet inför hela f.en
28:14
29:23
l syndoffersbockarna inför f.en
29:28
1 hela f.en föll ned
1 Då förde f.en fram slaktoffer
29:31
29:32
1 f.en förde fram 70 tjurar
30:2
l och hela f.en enade sig
1 syntes det f.en rätt att göra så
30:4
1 kom tillhopa •• en mycket stor f. 30:13
1 många funnos i f.en, s. icke
30:17
1 hela f.en enade sig
30:23
1 Hiskia hade givit åt f.en
30:24
1 ss. offergärd givit åt f.en
30:24
l hela Juda f.gladde sig
30:25
1 så ock hela f.en av dem s.
30:25
1 f.en utgjorde sammanräknad Esr. 2:64
1 från de återkomna fångarnas f.
10:8
1 Då svarade hela f.en
10:12
1 furstar stå redo för hela f.en
10:14
1 hela f.en sade: Amen
Neh. 5:13
7:66
1 Hela f.en utgjorde 42360
1 framlade Esra lagen för f.en
8:2
1 hela f.en •• gjorde lövhyddor
8 :17
Job 30:28
1 mitt i f.en står jag upp
2 syndarna i rättfärdigas f.
Ps. 1:5
2 Må folkens f. omgiva dig
7:8
22:23
1 mitt i f.en skall jag prisa dig
1 lovsång ljuda i den stora f.en
22:26
1 Jag hatar de ondas f.
26:5
3 i f.arna skall jag lova H.
26:12
l tacka dig i den stora f.en
35:18
1 din rättfärdighet i •• f.en
40:10
1 förtiger icke .. för den stora f.en 40:11
3 Loven Gud i f.arna
68:27
89:6
1 i de heligas f. din trofasthet
1 upphöja hm i folkets f.
107:32
2 rättsinnigas råd och f.
111:1
1 hans lov i de frommas f.
149:1
1 mitt i f.och menighet
Ords. 5:14
1 ondska varder uppenbar i f .en
26 :26
4 en f. av trolösa
Jer. 9:2
1 sade till folkets f.sålunda
26:17
1 förbjudit komma in i din f. Klag. 1:10
5 icke få plats i mitt folks f. Hes. 13:9
1 sammankalla en f. mot dig
16:40
1 sammankalla en f. mot dem
23:46
1 f.en skall stena dem
23 :47
2 redan har spcrts i deras f. Hos. 7:12
7 klippa skall jag bygga min f. Matt.16:18
7 Lyssnar icke •• säg det till f.en
18,17
7 Lyssnar han ej heller till f.en
18:17

1797

1798

1799

Församlingen i

H.T.

Dess grundval
Jesus Kristus, l.Kor.3:11, som också är dess hörnsten, Ef.2:20; l.Pet.
2:4--6. Apostlarnas och profeternas
grundval, Ef.2:20.
Församlingen är
Kristi kropp, Ef.l:22-23; Kol.1:24.
Utvald, l.Pet.5: 13.
Kristus
Är församlingens huvud, Ef.1:22;
4:15. Ger henne apostlar, profeter,
evangelister, herdar och lärare, Ef.
4: 11. Har utgivit sitt blod för henne,
Ef.5:25. Älskar henne, Ef.5:25. Renar
och helgar henne, Ef.5:26--27; l.Kor.
6:11.
I honom sammanslutes och sammanhålles hela församlingen, Ef.4:16.
Församlingens enhet
En enda kropp i Kristus, Rom.12:
5; l.Kor.l0:17; 12:12; Gal.3:28. Alla
troende är lemmar i Kristi kropp,
varandra till tjänst, Rom. 12:5 .

FöRSAMLING

1) Ifähäl, '7 QR.
sammankallad skara, församling; av:
kähal, kalla samman, församla. Jfr
i.Mos.49:6, övers. samkväm. Se:
Folk 14.
2)

'etJä, n J!l

6 ökades f.en på den dagen
Apg. 2:41
7 H. ökade f.en, dag efter dag
2:47
5:11
7 stor fruktan kom över hela f.en
7 svår förföljelse mot f.en i Jerus. 8:1
8:3
7 Saulus •• våldsamt fram mot f.en
7 hade f.en frid i hela Judeen
9:31
7 Ryktet •• nådde f.en i Jerusalem 11 :22
11:26
7 umgängelse inom f.en
7 misshandla några s. tillhörde f.en 12:1
12:5
7 f.en bad enträget till Gud
13:1
7 I den f. s. fanns i Antiokia
9 när f.en åtskildes, följde många 13:43
14:23
7 äldste for var särskild f.
7 kallade de tillhopa f.en
14:27
7 f.en utrustade dem för resan
15:3
7 mottogos de av f.en
15:4
7 beslöto .. tillika med hela f.en
15:22
15:41
7 (Paulus) styrkte f.arna
6 meddelade •• f.arna till efterföljd 16:4
7 styrktes nu f.arna i tron
16:5
18:22
7 (Paulus) hälsade på hos f.en
20:17
7 kallade till sig f.ens äldste
7 Häls en ock den f.
Rom. 16:5
7 Gajus .. hela f.ens värd
16:23
1. Kor. 4:17
7 förkunnar .. i alla f.ar
7 s. äro ringa aktade i f.en
6:4
7 stadgar jag for alla f.ar
7:17
7 Gud har i f.en satt
12:28
14:4
7 han uppbygger en hel f.
7 att f.en får ngn uppbyggelse
14:5
7 hava f.ens uppbyggelse till mål 14:12
7 hellre i f.en tala fem ord med
14:19
7 Om nu hela f.en komme tillhopa 14:23
7 så må de tiga i f.en
14:28
7 kvinnorna tiga i alla •• f.ar
14:34
14:34
7 må de tiga i edra f.ar
14:35
7 skam för en kvinna tala i f.en
16:1
7 förordnat för f.arna i Galatien
7 F .arna i provinsen Asien hälsa
16:19
7 den f. s.kommer tillhopa
16:19
2. Kor. 8:1
7 Guds nåd verkat i •• f.ar
7 s. i alla våra f.ar prisas
8:18
8:19
7 av f.arna blivit utvald
8:24
7 Given alltså inför f.arna bevis
7 Andra f .ar plundrade jag
11:8
7 hava omsorg om alla f.arna
11:28
7 tillbakasatta för de andra f.arna 12:13
7 hälsar f.arna i Galatien
Gal. 1:2
1 :22
7 för de kristna f.arna •• okänd
2:4
8 falska bröder .. upptagas i f.en
Ef. 1:22
7 hm gav (Gud) åt f.en
7 f .en. ty den är hs kropp
1 :23
7 i och gm f.en bliva kunnig
3:10
7 hm tillhör äran i f.en
3:21
7 ss. K. är f.ens huvud
5:23
7 ss. f.en underordnar sig K.
5:24
5:25
7 ss. K. har älskat f.en
5:27
7 ställa fram f.en infor sig
5:29
7 ss. K.gör med f.en
5:32
7 säger detta med tanke på f.en
Fil. 3:6
7 varit en f.ens förföljare
7 ingen annan f •• i sådan förbindelse 4:15
Kol. 1:18
7 kroppen, det är f.en
1 :24
7 hans kropp, s. är f .en
2:1
6 för eder och för f.en i Laodicea
7 f. s. kommer tillhopa i hs hus
4:15
7 uppläst i laodic~ernas f.
4:16
7 hälsa tessalonikernas f. 1. Tess. 1:1
7 hälsa tessalonikernas f. 2. Tess. 1:1
8 oförvitliga, få tjäna f.en 1. Tim. 3:10
7 utan att f.en betungas
5:16
7 den f. s. kommer tillhopa Filem. v.2
7 i f.en skall jag prisa dig
Hebr. 2:12
7 f. av förstf6dda söner
12:23
10 icke ss. herrar över f.ar 1. Pet. 5:3
8 Len i Babylon
8 utvald likasom eder f.
5:13
3. Joh. v.6
7 inför f.en vittnat om din
7 Jag har skrivit till f.en
v.9
7 driver dem ut ur f.en
v.10
9 i eder f. inträder en man
Jak. 2:2
7 kalla till sig f.ens äldste
5:14
7 de sju f.arna i provinsen
Upp. 1:4
7 s änd den till de s ju f .arna
1:11
7 stjärnorna äro de 7 f.arnas änglar 1:20
7 ljusstakarna äro de 7 f.arna
1:20
7 till Efesus' f.s ängel
2:1
2:7
7 höre vad A. säger till f.arna
7 höre vad A. säger till f.arna
2:11
2:12
7 skriv till Pergamus' f.s ängel
7 höre vad A. säger till f,arna
2:17
7 skriv till Tyatiras f.s ängel
2:18
7 f.arna skola förnimma att jag är 2:23
7 höre vad A. säger till f.arna
2:29
7 skriv till Sardes' f.s ängel
3:1
7 höre vad A. säger till f,arna
3:6
7 skriv till Filadelfias f.s ängel
3:7
7 höre vad A.säger till f.arna
3:13
3 :14
7 skriv till Laodiceas f.s ängel
3:22
7 höre vad A.säger till f.arna
7 min ängel att i f.arna vittna
22:16
FÖRSAMLING (Herrens, Guds, Kristi)
1 upphäv en eder över H.f. 4.Mos.16:3
1 fört H. f. in i denna öken
20:4
1 talade H. till hela eder f. 5. Mos. 5:22
1 skall komma in i H. f.
23:1
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Församling-Församlingstukt
familjer, var det nödvändigt, att de
hade ett värdigt uppträdande. Deras
många kontakter kunde innebära en
frestelse att tala tvetungat om en sak
för att anpassa sig efter olika omständigheter och stå på god fot med
alla. Därför framhåller aposteln särskilt, att de inte skall vara tvetaliga.
En annan frestelse, som särskilt var
förbunden med diakonernas gärning,
var benägenheten att dricka mycket
vin. Både vid församlingens kärleksmåltider, där de gjorde tjänst vid
borden, och vid sina många hembesök löpte de risk att vänja sig vid
för mycket vin, som ju var den vanliga trakteringen. Diakonernas befattning med penningmedel i förbindelse
med utdelningen till de fattiga kunde
medföra en frestelse att rikta sig
med det som ingick i församlingens
kassa. Därför heter det, att de icke
skall vara snikna efter slem vinning.
Efter att ha understrukit tjänstens
särskilda frestelser och krav nämner
aposteln som det väsentligaste, att
församlingstjänarna »böra äga trons
hemlighet i ett rent samvete.. Så
skulle de i sin personliga tro äga
evangelium om syndernas förlåtelse.
Som diakoner skulle de ju ej endast
befatta sig med lekamlig och timlig
nöd, utan i sin tjänst skulle de även
förvalta evangeliet.
Som tidigare nämnts, knytes härtill
speciella förmaningar, som sannolikt
avser de kvinnliga diakonerna. Även
för dem gäller kravet på ett värdigt
uppträdande och nykterhet, och kanske med speciell adress till en särskilt
kvinnlig böjelse understrykes, att de
icke skall gå omkring med förtal.
Tjänsten medförde intim kännedom
om personliga förhållanden och svagheter. Desto nödvändigare var det,
att förtroli!l:heten icke missbrukades
genom förtal.
För tjänstens mångsidiga gärning
gäller det, att dess utövare är »trogna
i allt», I.Tim.3:ll. Så sammanfattas
de höga kraven på den höga tjänst,
som ofta har kallats »J esu händers
gärning».

Begreppen .tjäna. och .tjänst> är på
grekiska uttryckta med en mängd
ord, som ej alltid kan klart skiljas

3. Diakon eller församlingstjänare
som titel möter vi första gången i
Fil.1: 1. Som ovan nämnts, står det
här till skillnad från församlingsföreståndare, vilket visar, att denna församling i varje fall hade två olika
ämbeten. Värt att märka är, hur församlingstjänarens ämbete alltid sättes

i förhållande till föreståndarens och
alltid nämnes i samband med detta.
En sådan fördelning av tjänsterna
kommer till synes redan i Apg.6: 1 ff.,
där sju män, .som hava gott vittnesbörd om sig och äro fulla av ande
och vishet», utses och tillsättes att
sköta »den dagliga utdelningen.,
grek. diakonia, för att apostlarna
skulle frigöras från dessa göromål
och helt ägna sig åt bönen och åt
ordets tjänst. Det faller sig naturligt
att se detta som upptakten till det
diakonala ämbetet. Dock finns icke
på något ställe i N.T. ett tydligt påpekat sammanhang mellan dessa sju
män och det senare fasta diakonämbetet för män och kvinnor.
4. Det kvinnliga diakonatet är sannolikt omtalat i Rom.16:I, där Paulus
åt församlingen i Rom anbefaller
Febe, som är församlingstjänarinna
i Kenkrea. Det är dock icke klart,
om det i detta tillfälle talas om en
fast ämbetstitel eller om begeppet
är använt som uttryck för Febes
tjänande sinnelag inför församlingen.
Likaså råder delade meningar om
huruvida I.Tim.3:11 avser kvinnliga
diakoner eller diakonernas hustrur.
I v.8-1O talas först om de egenskaper,
som väntas av församlingstjänare. Så
heter det i vår bibelöversättning: .Är
det kvinnor, så böra dessa likaledes
skicka sig värdigt, icke gå omkring
med förtal, men vara nyktra och
trogna i allt>, v.ll. Det troliga är,
att med dessa kvinnor avses icke
diakonernas hustrur utan kvinnor
i diakoniämbete.
Av andra gammalkyrkliga källor
framgår, att sådana kvinnliga tjänster
fanns i urförsamlingen. Detta moment har dragits fram i den aktuella
debatten om kvinnors tillgång till
kyrkliga prästämbeten. Från dem som
håller på att kyrkan är bunden av
den ordning vi finner i Skriften där föreståndarämbetet är en klart
manlig funktion (I.Tim.2:l2) - har
föreslagits en utvidgad tillgång till
ordnad och vigd tjänst för kvinnor,
en förnyelse av det gammalkyrkliga
kvinnliga diakonatet. Detta ämbete
har tydligen en mer omfattande karaktär än den diakoni, som i våra
dagar väsentligen är knuten till sjukvården.
5. Diakonatets funktion framgår av
de apostoliska förmaningarna i 1.
Tim.3:8-13 angående församlingstjänarna. Först nämnes församlingsföreståndarna, vilkas väsentliga uppgift
bestod i förvaltningen av nådemedlen,
v .1-7. Till skillnad från dessa hade
diakonerna sitt särskilda arbetsområde i församlingens barmhärtighetsverksamhet. Tjänsten satte stora
krav på kristna kvalifikationer. Därför skulle församlingstjänarna »först
prövas», innan de tillsattes. Det uttryck, som Paulus här använder, är
hämtat från det civila livet och från
grekisk samhällsförfattning. Innan de
nyvalda ämbetsmännen i Aten t.ex.
fick tillträda, underkastades de en
prövning. De skulle visa, om de hade
nödvändiga förutsättningar för denna
ställning. På liknande sätt skall församlingen pröva dem som är kandidater till diakontjänsten.
Aposteln redogör i I.Tim.3:8-9
konkret för vilka egenskaper, som
skall fordras av församlingstjänarna;
de bör .skicka sig värdigt, icke vara
tvetaliga, icke benägna för mycket
vindrickande, icke snikna efter slem
vinning.; vidare bör de »äga trons
hemlighet i ett rent samvete-. Emedan
diakonernas tjänst förde dem i nära
kontakt med enskilda personer och
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skall komma in i H. f.
23:2
icke ens .. skall komma in i H,f. 23:2
eller moabit .. in I H. f.
23:3
komma in i H. f.
23:3
Barn.. komma ini H.f.
23:8
inför hela I., H. f.
l, Krön. 28:8
eller moabit •• in i Guds f.
Neh. 13:1
mätsnöre över lott i H. f.
Mika 2:5
vara herdar för Guds f.
Apg. 20:28
hälsar den Guds f.
1. Kor. 1:2
en stötesten.. för Guds f.
10:32
ej heller andra Guds f.ar
11:16
att I förakten Guds f.
11 :22
jag s. har förföljt Guds f.
15:9
hälsar den Guds f.
2. Kor. 1:1
alla K. f.ar hälsa eder
Rom. 16:16
våldsamt förföljde Guds f.
Gal. 1:13
de Guds f.ar i KJ.
1. Tess. 2:14
i Guds f.ar berömma oss 2. Tess. 1:4
huru •• kunna sköta Guds f.l. Tim. 3:5
Guds hus .. levande Gudens f.
3:15

FÖRSAMLING (Israels)
1 försoning .. för I.s hela f. 3.Mos.16:l7
1 inf6r I.s hela f .. sång
5.Mos.3l:30
1 uppläsa inför I.s hela f.
Jos. 8:35
1. Kon. 8:14
1 välsignade I.s hela f.
1 under det att I.s hela f. förblev
8:14
1 Salomo •• inför I.s hela f.
8 :22
1 (Salomo) välsignade I.s hela f.
8:55
1 jämte I.s hela f.
12:3
1 David till I.s hela f.
1. Krön. 13:2
1 välsignade I.s hela f.
2. Krön. 6:3
1 I.s hela f.förblev stående
6:3
1 (Salomo) inf6r I.s hela f.
6:12
6 :13
1 föll ned .. inför I.s hela f.
1 skatt s. I.s f. skulle erlägga
24:6

FöRSAMLINGSFöRESTÅNDARE

1) episkopos, ~ TT l a K o TT o S
tillsyningsman, föreståndare. Se: Föreståndare 8.
2) episkope, ~ TT \ a K o TT il
tillsyn, vård; tjänst som tillsyningsman; i I.Tim.3:l övers. en församlingsföreståndares ämbete; jfr 1. Jfr
Apg.l:20, övers. ämbete.
3) proistemi, 11 p o'i a T n)J \
ställa framför el. i spetsen; ställa sig
el. stå framför, förestå; i I.Tim.5:l7
perf. part. plur.; ordagrant: de äldste
som förestå väl. Jfr Föreståndare 6.
Se: Förestå 6.
FÖRSAMLINGSFÖREST ÅNDARE
1 de heliga .. tillika med f.
Fil.
1. Tim.
2 håg står till f.s ämbete
1 En f. bör vara oförvitlig
3 Sådana äldste s. äro goda f.
1 en f. bör vara oförvitlig
Tit.

1:1
3:1
3:2
5 :17
1:7

FöRSAMLINGSGEMENSKAP

1) episynagöge, t 11 \ a u \! et Y wY Ii
församlande; sammankomst; av: episynagö, sammanföra, församla, se
Matt.23:37; 24:31; Mark.l:33. Substantivet förekommer f.ö. endast i 2.
Tess.2:1, ordagrant: vårt församlande
till honom. I Hebr.IO:25 sättes de
kristus troendes församlande el. sammankomst i motsats till den gammaltestamentliga tempel- och offertjänsten, som fått sin ände och fullbordan
genom Jesu Kristi fullkomliga offer.
Vad det innebär att övergiva sin
episynagöge förklaras närmare i v.
26-29.
FÖRSAMLINGSGEMENSKAP
1 icke övergiva vår f.
Hebr. 10:25
FÖRSAMLINGSHUS

ovänner skränat inne i ditt f.
Guds f. hava de bränt upp

Ps. 74:4
74:8

FÖRSAMLINGSMÖTE

1 vid edra f.n söndringar

1.Kor.ll:18

FÖRSAMLINGSSÄNDEBUD

1 de äro f. och K. ära

2. Kor. 8:23

FöRSAMLINGSTJÄNARE

Se ä ven: Lärare, evangelist, föreståndare, tjänare, apostel.
Fönamlingstjönare

från varandra men som dock har en
viss skillnad i grundklangen. Verbet
douleuein har väsentligen betydelsen:
tjäna som underordnad eller som slav.
I samband med församlingstjänare
och församlingstjänst finner vi emellertid i N.T. begrepp som ditikonos,
tjänare, diakonein, tjäna, och diakonia, tjänst: Jfr våra låneord: diakon,
diakoni. Till skillnad från övriga ord
för .tjäna» har dessa ord den speciella betydelsen, att de betecknar det
helt personliga tjänandet aven medmänniska och därmed får en dimension av kärlekstjänst.
I profangrekiska används ordet
diakon huvudsakligen om en, som
tjänar och passar upp vid borden.
Allt eftersom församlingens tjänster
och funktioner växte fram och tog
form ser vi, hur uttryck från vanligt
språkbruk lånas, samtidigt som de
får ett helt nytt innehåll - vilket
även har skett med så många andra
bibliska begrepp. Så blev termerna
diakon och diakoni använda om det
nya, som i kraft av Anden och hans
gåvor skapades i den nytestamentliga
församlingstjänsten.
1. Diakontjänsten nämnes i Skriften
i differentierat förhållande till andra
församlingstjänster av ordnad karaktär. I Fil.1: 1 sättes diakonerna (församlingstjänarna) i ett dylikt sidoordnat förhållande till församlingsföreståndarna. Redan i det gammaltestamentliga gudstjänstlivet finnes
spår aven dylik differentiering. Synagogans författning hade sin äldstestadga för ledningen av gudstjänstlivet. Men den inrymde även andra
tjänster, såsom den att insamla allmosor. Möjligen kan man här finna
en förebild till diakonin. Men i huvudsak måste betonas, att de nytestamentliga tjänsterna har sin upprinnelse i pingsten och framväxer utan helt
täckande analogier vare sig i judiska
eller hedniska sammanhang. Diakonatet är i enastående mening en
funktion av den nya skapelsen och
den .nya kropp», som är församlingen.
2. Principiellt skedde denna nyskapelse i och med pingstens andeutgjutelse och meddelandet av de andliga gåvorna. Alla andliga funktioner
i församlingen utövas i kraft av nådegåvor. Därför känner N.T. ingen
motsättning mellan nådegåvor och
tjänster. Tvärtom har de funktioner,
som har karaktär av insatta och invigda tjänster, sin förutsättning i den
personliga karismatiska (nådegåvo-)
utrustningen. Emellertid framgår det
klart, att det på nådegåvornas och
det allmänna prästadömets grund
framstår särskilda tjänster eller ämbeten, som till skillnad från de fria
nådegåvorna har officiell status i
församlingen. Tydligt är, att diakonatet intar en sådan ställning, Fil.
1:1; I.Tim.3:l-13.
En mer ingående jämförelse mellan de olika paulinska breven visar,
att förhållandet med avseende på
fasta tjänster kunde variera mellan
de olika församlingarna. Det kan
spåras en tydlig utveckling från de
äldre till de yngre paulusbreven, vilket återspeglar framväxten av fasta
tjänster.

FÖRSAMLINGSTJÄNARE

l) didkonos, Ö \aKO\!OS
tjänare; i speciell mening: församlingstjänare, »diakon.; i Rom.16:1
ordagrant: som är tjänare åt församlingen (ekklesia) i Kenkrea. Jfr Arbete 23.
2) diakonM, Ö \ et K o \! ii: w
tjäna; vara församlingstjänare; av:
diakonos, se 1; l.Tim.3:13 aor. part.
plur.; ordagrant: de som hava tjänat
väl.
FÖRSAMLINGST JÄNARE
Fil. 1:1
1 tillika med .. f.
1 f.na böra skicka sig värdigt 1.Tim. 3:8
1 f. skall vara en enda kvinnas man 3 :12
2 väl skött en f.s syssla
3 :13
FöRSAMLINGSTJJlNARIN NA

1 Febe, s. är f. i Kenkrea

Rom. 16:1

FöRSAMLINGSTUKT

Se även: Församling, tukt, aga.
Fönamlingstukt (kyrkotukt)

G.T.

I gamla förbundets församling
rådde mycket stränga bestämmelser
angående synder och förseelser, som
dess medlemmar kunde göra sig skyldiga till. Avsikten med dessa stränga
lagar var att bevara Israel som ett
heligt guds folk. Genom syndabekännelse och offer kunde de flesta synder sonas, men om så icke skedde,
var den som hade förbrutit sig hemfallen åt lagens dom och skulle utrotas ur folket. Så länge Israel var ett

Fönamlingsänka-Fönl-;juta
självständigt folk, fungerade Moselagen samtidigt som religiös och borgerlig lag. Eftersom lagen hade denna
dubbla funktion, fick folket vissa
koncessioner på. grund av sina »hjärtans hå.rdheb, Matt.19:8. Så.dant som
icke var i överensstämmelse med Guds
vilja tolererades i nå.gon må.n i det
borgerliga samhället, emedan det inte
kunde undvikas. Lagens andliga princip var dock, att Israel skulle vara
ett rike av präster och ett heligt folk
för Herren, 2.Mos.19:6.
Efter det att Israel hade kommit
under världsrikenas herradöme, kunde
Moselagen inte längre hävdas konsekvent som borgerlig lag. Detta förde
till att den andliga diciplinen i judendomen i hög grad överläts till och
omhändertogs av synagogan. Den
som på. ett eller annat sätt förbröt
sig mot Mose lag eller mot vedertagen tradition, kunde utestängas frå.n
synagogan och isoleras frå.n gemenskapen även i de fall, då han icke
kunde dömas efter gällande borgerlig
lag.
Så. var ställningen på. Jesu tid. Den
som blev utestängd frå.n synagogan,
aktades som .en hedning och en
publikan», och alla synagogans medlemmar drog sig undan varje gemenskap med honom. Detta är bakgrunden till Jesu ord i Matt.18:15 ff., ett
skriftställe som visar, att det var
Herrens mening, att synagogans praxis i detta stycke skulle övertagas av
hans församling i nya förbundet, 16:
18.
N.T.
Församlingstukten har enligt N.T.
en dubbel avsikt. För det första skall
den bevara församlingen ren, och
för det andra skall den tjäna till att
rädda den som har syndat. Guds församling kan här under sina jordiska
villkor inte bevaras absolut ren; detta
framgå.r tydligt av N.T.s skildring
av församlingslivet i de urkristna församlingarna. Detta förhå.llande är
emellertid intet argument mot ett
bibliskt praktiserande av kyrkotukt.
Det skulle vara lika orimligt som
att hävda, att när man inte kan få.
bort absolut allt ogräs, så. kan man
lika gärna lå.ta ogräset växa fritt.
Aven om den fullkomliga renheten
hör himmelen till, lär N.T. klart, att
det är församlingens plikt att se till
att den bevaras ren. Om synden tolereras, kommer den att sprida sig
och församlingen bli besmittad. »Veten I icke, att litet surdeg syrar hela
degen., l.Kor.5:6 ff. Synden är som
en smittsam sjukdom, vilken endast
kan övervinnas genom att den smittade isoleras. Jfr Rom.16:11; 2.Kor.
5:1-13; 6:14-18; 2.Tess.3:6; Tit.3:10.
Tuktens avsikt är för det andra
att rädda den som har syndat. Aven
när bestraffningen gå.r dithän, att den
skyldige överlämnas »å.t Satan till
köttets fördärv., är avsikten, .att anden skall bliva frälst på. Herren Jesu
dag., l.Kor.5:5. Därför ser vi också.,
att Paulus varnar församlingen för att
lå.ta den som blivit utestängd vara
överlämnad å.t sig själv i livslå.ng
isolering och gå. under »genom sin
alltför stora bedrövelse», 2.Kor.2:111. Församlingstukten skall bringas
till en avslutning. Denna bestå.r i
förlå.telse, som väl riste ske på. ett
officiellt sätt, som motsvarar domen
och straffutmätningen. Men det stannar icke vid förlå.telsen: han skall
också. tröstas. Den som försyndat sig
och blivit straffad, riste när det
blivit »nog» (hikan6n), 2:6, å.terupptagas i den fulla gemenskapen, och
detta också. verkligen fullständigt, och
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man bör se till, att det ej heller finns
ett enda så.r kvar hos den bestraffade.
Detta är innebörden av tröstandet,
som Paulus anbefaller. Men därav
följer också., att förlå.telsen verkligen
inte fär ske, förrän den som försyndat sig, genomgå.tt den luttring, som
Kristus genom aposteln och församlingen på.lagt honom.
Det är den stränga kyrkotukens
faktum, som möter oss i den apostoliska förmaningen och vägledningen,
en församlingstukt som icke - av
hänsyn till mäktiga krafter eller personlig fiendskap - fegt ger utrymme
för det som drager ned. Vidare möter
vi det lika fasta faktum, att förlå.telse
och å.terupprättelse är de kristnas och
den kristna gemenskapens lika oavvisliga plikt, som på.lagts församlingen av Kristus.
Varken kyrkotukt eller å.terupprättelse kan utföras utan verkligt uppdrag och medverkan av Kristus och
hans Ande. Annars blir det inte Kristi verk, som befordras, utan Satans
planer. Därtill hänför sig Pauli ord:
.Jag vill nämligen icke, att vi skola
lida förlå.ng av Satan; ty hans planer
äro vi icke okunniga om», 2.Kor.
2:11 (grt.). Den som drives av Kristi
Ande och lydigt och vaket lyssnar
till honom, han blir inte okunnig om
Satans planer. Men den som inte gör
det blir lätt ett verktyg för Satans
planer, just när han tror sig fara fram
med kraft i det godas tjänst. Man kan
genom att fara strängt fram bli ett
verktyg för sin egen makt- eller
hämndlustas satanism eller befordra
annan så.dan lustas planer.
Man kan uppenbarligen också. i
avsaknad av Andens upplysning befordra det onda genom att följa regeln att inte betraffa utan läta det
onda ha sin gäng - man kan även
på. sä sätt befordra de förstörande
krafter, som river ner Guds tempel.
FöRSAMLINGSÄNKA

En till församlingen hörande änka,
som hade barn eller barnbarn, skulle
försörjas av dessa. Ensamma änkor
(»rätta änkor»), som var minst sextio
är gamla och som hade beflitat sig
om allt gott verk kunde däremot
uppföras som »församlingsänkof»
och försörjas av församlingen, l.Tim.
5:4-10.
FÖRSAMLINGSÄNKA
1.Tim. 5:9
Ss. f.. s.är minst 60 år
.IIRSE

stolparna f.dda med kransar 2.Mos. 27:17
iörgårdens stolpar försågos
38:17
fastmer f.hm med gåvor
5. Mos. 15:14
skall du f. taket med bröstvärn
22:8
f. mitt hus med livsmedel 1. Kon. 5:9
De voro f.dda med sidolister
7:28
4 iötter voro f.dda med bärarmar 7:30
s.hade f.tt hm med cederträ
9:11
där f. dig med föda
17 :4
bjudit en änka att f. dig med iöda 17:9
och f.tt dem med mat och dryck
18:4
och idrsåg dem med mat och
18:13
I. barn.. f.dda med livsmedel
20:27
f.tt dem med livsmedel
1. Krön. 12:39
iörsåg han med sköldar
2. Krön. 11 :12
f.dem runt omkring med murar
14:7
Ussia iörsåg heJa denna här
26 :14
skrivelsen s. idrsågs med
Neh. 9:38
idrsågo de oss med vad
Apg. 28:10

Tag du detta f.de köpebrev
32:14
man skall skriva och f. köpebrev 32:44
konungen f.de (stenen)
Dan. 6:17
du Daniel,må f.denna skrift
12:4
dessa ord idrbliva gömda och f.de 12:9
att de f.de stenen
Matt. 27:66
bokrulle f.d med 7 insegel
Upp. 5:1
FÖRSEGLING
s. sätter stjärnorna under f.
hopslutna äro de med fast f.

Job 9:7
41:6

FIIISIGG...

Gersons barns tjänstgöring f. 4.Mos. 4:27
FöRSINA

iör mig ss. en f.nde bäck
Jer. 15:18
Giv dem f.de bröst
Hos. 9:14
Husen blivit ss. en f.nde bäck Mika 1:14
FORSKAFFA

(H.) f.de (Josef) ynnest
min hands styrka har f.t
han s.har f.t I.denna

1.Mos.39:21
5.Mos. 8:17
1. Sam. 14:45

FIIRSKAPA

falska apostlar s.f.sig till 2. Kor. 11:13
Sstan for sig till en ljusets ängel 11 :14
om (Satans) tjänare så f.sig
11:15
FöRSKEPP

flira ut ankaren ifrån f.et
Där fastnade f.et

Apg.27:30
27:41

FIIRSKINGRA

Jag skall f.dem i Israel
1. Mos. 49:7
må dina fiender varda f.de 4.Mos.10:35
och kanan6erna f.de dem
14:45
slogo och f.de eder i Seir 5. Mos. 1:44
Han sköt pilar och f.de dem 2.Sam.22:15
såg hela l. f.t på bergen
1.Kon. 22:17
såg hela I. f.t på ber:,,,"
2. Krön. 18:16
(H.) sköt sina pilar "er. f.de
Ps. 18:15
Gud,du har iörkastat och f.t oss
60:3
hans fiender varda f.de
68:2
Juda f.de kvinnor skall han Jes. 11:12
reser dig upp, f.s folkslagen
33:3
och stormen (skall) f. dem
41:16
hela deras hjord blev f.d
Jer. 10:21
Välan, jag vill f.dem ss.strå
13:24
Ss. en östanvind skall jag f.dem
18:17
f.fåren i min hjord, säger H.
23:1
I s. haven f.t mina får
23:2
I skolen bliva f.de
25:34
Han s.f.de I. skall ock församla
31:10
en orsak till att vi judar f.s
40:15
H. åsyn f.r dem s. utgöto blod Klag. 4:16
(H.:) när jag f.r dem
Hes. 12:15
svor att f. dem bland folken
20:23
(H.:) Jag skall f.dig bland folken
22:15
skall f. egyptierna bland folken
29:12
de folk bland vilka de äro f.de
29:13
jag skall f. egyptierna bland folken 30:23
skall f. egyptierna bland folken
30:26
Så blevo de f.de,ja,de blevo f.de 34:5
hela jorden äro mina får f.de
34:6
från de orter till vilka de f.des
34:12
till dess att I haven f.t dem
34:21
(H.:) Jag f.de (I.) bland folken
36:19
hava f.t dem bland hedningarna Joel 3:2
storma fram till att f.oss
Hab.3:14
mina tillbedjare ,mitt f.de
Sef. 3:10
icke uppsöker det f.de
Sak. 11:16
herden slagen,så att fåren f.s
13:7
icke idrsamlar .. han f.r
Matt. 12:30
fåren i hjorden skola f.s
26:31
och fåren skola f.s
Mark. 14:27
f.t dem s. tänkte övermodiga Luk. 1:51
icke församlar med mig,han for
11:23
ulven rövar bort dem och f.r Joh. 10:12
iör att samla Guds f.de barn
11:52
den stund kommer ,då I skolen f.s 16:32
alla s.hade trott på hm f.des Apg. 5:36
alla s.hade trott på hm blevo f.de 5:37

genom assyrierna är 722, f tån Sydriket (Juda) genom kaldeerna är 597582. De som hade bortförts från
Nordriket, ätervände aldrig, och så
var även förhå.llandet med en stor
del av de bortförda frän Sydriket.
Se: Fångenskap.
Redan innan dessa deportationer
hade ägt rum, hade emellertid israeliter utvandrat till Egypten, där de
hade bildat en koloni i Elefantine,
nära nuvarande Assuan. Vidare ägde
utvandring rum under ptolemeertiden
(4. och 3. ärhundradet f.Kr.), speciellt till Alexandria, se d.o., och
därifrån vidare till stora delar av
Nord-Afrika. När seleukiderna hade
makten i Syrien (3. och 2. ärhundradet f.Kr.) bosatte sig mänga israeliter
här, särskilt i Antiokia. Efterhand
kom de även till Mindre Asien och
Grekland samt Italien. I Rom bildade de en stor koloni. Omsider blev
det sä att fler israeliter bodde i diasporan än i själva Palestina.
De som så.lunda var kringspridda,
ätnjöt som regel olika privilegier,
bl.a. hade de religionsfrihet. Ett stort
antal höll fast vid fädernas tro, byggde synagogor och vann anhängare,
proselyter, Apg.13:43; 16:14; 17:4.
De bevarade dock förbindelsen med
hemlandet och sände även tempelskatt och gävor dit. De som hade
möjlighet därtill, fårdades dessutom
till Jerusalem minst en gäng om äret
till nägon av de stora högtiderna,
jfr Apg.2.
Jesus förutsade en ny och fullständig förskingring av folket, Luk.
21:24. Denna inträffade vid Jerusalems förstöring är 70, samt ytterligare
efter Bar-Kokbas uppror, är 132135. Diasporajudarnas förbindelse
med hemlandet blev nu avbruten.
I N.T.s grundtext förekommer
termen diaspora i Joh.7:35, där det
talas om »grekernas diaspora» (be
diaspora t6n Hellenön). Härmed avses
troligen grekisktalande judar. Jakobs
brev är adresserat till »de tolv stammar, som bo kringspridda bland folken», 1:1, Petrus' första brev till »de
utvalda främlingar, som bo kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadocien, provinsen Asien och Bitynien»,
1: 1. Mest sannolikt är att det här
avses judekristna i diasporan.
Profeter, som förutsagt israeliternas
förskingring, tröstar dock sitt folk
med att Gud i de yttersta dagarna
skall församla det till dess eget land,
Jes.ll:12; 49:12; Jer.16:14 f.; 31:810; Hes.20:32-34; 28:25 f.; 37:21.
Jfr 5.Mos.30:1-5.
FÖRSKINGRING
angiven iör f. av hs ägodelar Luk. 16:1
FöRSKJUTA

1) gäraJ,

-fönkingrare

tV 1 ~

f.t i mins iörrådshus
5. Mos.32:34
Job 14:17
I en f.d pung låge då
En tillsluten.. f.d källa
lIV. 4:12
lagen f.d i mina lärjungars
Jes. 8:16
blivit llk orden i en f.d bok
29:11
Jag kan det icke, den är ju f.d
29:11
skrev köpebrev och f.de det Jer. 32:10
köpebrevet,det f.de, s.innehöll
32:11

Värt ord förskingring är en översättning av grek. diaspora, subst. av verbet diaspeirein, förströ, sprida. Redan
tidigt förkunnades förskingringen av
Israel som en av de förbannelser,
som folket skulle bli utsatt för om
det icke höll förbundet med Herren,
5.Mos.28:63-68. Genom profeterna
påmindes folket gäng pä gäng om
sitt öde, om det inte ville vända om
frän sina avvägar, Jes.6:12; Jer.9:16;
13:24; 16:13; Hes.6:8; 12:15; 22:15;
Sak.7:14. Alla varningar var dock
förgäves, och straffdomen var oundviklig; stora delar av befolkningen
bortfördes, frän Nordriket (Israel)

fördriva, förjaga; här part. pass. fem.,
övers. fördriven. Se: Driva 11, Förkasta 13.
2) ndtaJ, tV t!l l
slunga, kas~; förkasta, förskjuta. Se:
Driva 7, Förkasta 10.
3) ndda/;l,
l
stöta -bort, fÖ~kjuta, förkasta; i 2.
Sam.14:14 med prep. min, övers. förbliva förskjuten och skild frän; nif.
part. övers. förfallen. Se: Driva 22,
Förföra 2.
4) sur, , i O
vika, avvika, avlägsna sig; här hif.
avlägsna. Se: Avfalla 13, Avfällig l,
Avskaffa 1, Avstå. 5, Avvända 1,
Driva 23, Falla 3, Fly 6, Förgås 11,
Förkasta 7.
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FIIRSEEUE

Gud slog hm iör hans f.

2.Sam. 6:7

FIIRSEGEL

hissade f Jet idr vinden

Apg.27:40

FIIRSEGLA

folkförskingrare Nah.2:1
FöRSKINGRING

n,

Fönkjuta-Fönkräckelse
5) må'as, OKO

vraka, förbsta; förakta, ringakta.
Se: Akta 24, Förakt 6, Förkasta 1.
6) 'Säla/;!,
tö
sträcka el. ~~ka ut; skicka el. sända
ut; pi. driva ut el. bort, förskjuta; pu.
bliva fördriven el. förskjuten. Se:
Bud 8, Budskap l, Driva 3, Egga 3,
Fri 8, Förkasta 4.
7) nii'tJI, f K J
försmå, avvls;. Se: Förakt Il, Föraktare l, Föraktlig 2, Förkasta 2.
8) aphorizö, &4>op 1." 1,; w
avskilja; här i negativ mening: frånskilja, utesluta; av: prep. ap6, från,
och horizö, sätta en gräns, begränsa.
Jfr Apg.19:9, övers. avskilja.
9) apötheomai, å 11 W ef. o II a l
stöta el. driva bort från sig. Jfr Apg.
7:27,39, övers. stöta bort; I.Tim.1:19
skjuta åsido.
10) aphiemi, å 4> 1." n II l
skicka i väg, sända bort. Se: Efterskänka 2, Förlåta 7.

n"

FÖRSKJUTA
1 s. blivit f.en av sin man 3. Mos. 21:7
1 en f.en hustru •• får han icke
21:14
1 prästs dotter blivit f.en
22:13
1 en f.en hustrus löfte
4. Mos.30:10
2 Nu har ju H. f.it oss
Dom. 6:13
2 H.skall icke f. sitt folk 1. Sam. 12:22
3 icke låter sin f.ne son
2. Sam. 14:13
3 f'ör att den f.ne
3 icke må förbliva f.en
14:14
2 (H.) icke övergiva och f. 1. Kon. 8:57
4 f'örsköt dem från sitt
2. Kon. 17 :18
17 :23
4 f'örsköt H. Israel
21 :14
2 f. kvarlevan av min arvedel
23 :27
4 Också Juda vill jag f.
23 :27
4 likasom jag har f.it Israel
24:3
4 försköt det från sitt ansikte
Ps. 27:9
2 f'örskjut mig icke
2 (Gud) försköt sin boning i Silo
78:60
5 nu har du.. fJt din smorde
89:39
94:14
2 H. f.er icke sitt folk
2 du har Ut ditt folk, Jakobs Jes. 2:6
6 när han förkastade och försköt 27:8
6 varmed jag skulle hava f.it
50:1
6 blev eder moder f.en
50:1
5 ungdomsbrud, vill ngn f.henne 54:6
Jer. 7 :29
2 H. har förkastat och f.lt
12:7
2 Jag har •• f.it min arvedel
15:6
2 Du själv försköt mig
7 försköt(H.)kon.och präst Klag. 2:6
4 därf'ör f'örsköt jag dem
Hes. 16 :50
8 mskorna f.och smäda
Luk. 6:22
9 Har då Gud f.it sitt folk Rom. 11:1
11:2
9 Gud har icke f.it sitt folk
10 ej må en man f.sin hustru1.Kor. 7:11
10 så må han icke f. henne
7:12
10 så må hon icke f. mannen
7 :13

FöRSKONING

1) I 4.Mos.15:31 är nif. av kära!, utrota (se t.ex. Förgöra 9) förstärkt av
en inf.; därav övers. utrotas utan
förskoning.
2) 'äl-päniiw, l ' Hl -., K

ordagrant: till el.' ~ot hans ansikte;
mitt upp i ansiktet; övers. utan förskoning; prep. ~ål, till, mot; pänim,
ansikte; suffix 3. pers. mask. sing. Jfr
J ob 2:5, där 'äl-pänäkä (till el. mot
mitt ansikte) är övers.- mitt i ansiktet.
3) /:lämal, ., Q O
ha medlidande, förbarma sig; här
med neg. lo', icke; därav övers. utan
förskoning. Se: Bekymmer 3.
FÖRSKONING
1 utan f. skall han utrotas 4. Mos. 15:31
5. Mos. 7:10
2 utan f. vedergäller
2 utan f. vedergäller han dem
7:10
Job 6:10
3 jubla, fastän plågad utan f.
3 genomborrar njurar utan f.
16 :13
3 Utan f. skjuter Gud sina pilar
27:22
Klag. 2:17
3 (H.) brutit ned utan f.
2:21
3 (H.) slaktade utan f.
3:43
3 (H.)har dräpt utan f.
Hab.1:17
3 dräpa folken utan ngn f.

.flInkrilcka

FöRSKRÄCKA

oförskräckt Ords.28:1
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FöRSKRÄCKA
f.t,eftersom jag är naken 1.Mos. 3:10
ty (Sara) blev f.t
18:15
männen blevo mycket f.ta
20:8
Då blev Jakob mycket f.t
32:7
(Josefs bröder) sågo f.ta på
42:28
se penningpungarna, blevo de f.ta 42:35
männen blevo f.ta, när de f'ördes
43:18
så f.ta blevo de för (Josef)
45:3
Då blev Mose f.t
2.Mos. 2:14
Då blevo I. barn mycket f.ta
14:10
ro,och ingen skall f.eder 3. Mos. 26:6
varen icke f.ta för dem
5.Mos.20:3
frukten icke och varen icke f.ta
31:6
var nu icke f.t eller f'örsagd Jos. 1:9
Dom. 20:41
blevo Benjamins män f.ta
Då blevo filist6erna f.ta
1.Sam. 4:7
blevo (I.) f.ta f'ör filist6erna
7:7
blevo de f.ta och frågade
16:4
Ahimelek blev f.t, när han fick se 21:1
hon såg huru högeligen f.t han var 28:21
i Hebron och hela I. var f.t 2. Sam. 4:1
därför att folket f.te mig
14:15
komma över hm och f.hm
17:2
f'ördärvets strömmar f.te mig
22:5
blevo alla de iubjudna f .ta l. Kon. 1:49
de blevo övermåttan f.ta
2. Kon. 10:4
f.t var han för H. ängels
l. Krön. 21:30
Då blev Josafat f.t
2. Krön. 20:3
varen icke f.ta f'ör konungen
32:7
att göra (Jerusalems folk) f.ta
32:18
blev drottningen högeligen f.t Est. 4:4
Då blev Haman f.t för konungen
7:6
f.e den allt s.kan förmörka
Job 3:5
(Job:) med syner f.er du mig
7:14
må fruktan för hm ej f.mig
9:34
ligga i ro, utan att någon f.er dig
11:19
ha majestät sksll då f. eder
13:ll
fruktan för dig må icke f.mig
13:21
Ångest och trångmål f.hm
15:24
Hos hm är väldighet och f.mle
25:2
Med sin kraft f.te (Gud) havet
26:12
fruktan för mig behöver ej f.dig
33:7
i sin f'örgrymmelse f.er (H.)
Ps. 2:5
ända in i mitt innersta är jag f.t
6:3
Ja, min själ är storligen f.t
6:4
f'ördärvets strömmar f .te mig
18:5
bevara mitt liv, ty fienden f.er
64:2
alla människor varda f.ta
64:10
f.e du (fienderna) med din storm
83:16
lägger dig,skall intet f.dig Ords. 3:24
står upp för att f.jorden
Jes. 2:19
när han står upp för att f. jorden
2:21
10:33
avhugger H. med f.nde makt
Syndarna i Sion bliva f.ta
33:14
(H.:) Varen icke f,ta
44:8
blev (Uria)f.t och flydde
Jer.26:21
ingen skall f. (Jakob)
30:10
eller ngn av ha tjänare blev f.t
36:24
46:27
ingen skall f. hm (Jakob)
Hes. 34:28
ingen skall f. dem
få bo utan att någon f.er dem
39:26
blev Nebukadnessar f.t
Dan. 3:24
hade jag en dröm s. f.te mig
4:2
Beltesassar ,lAt icke drömmen f.
4:16
blev konung Belsassar mer f.t
5:9
den syn s.jag haft f.te mig
7:15
blev jag f.t, när (Gabriel) kom
8:17
skall få höra rykten s. f. hm
11:44
och ingen skall f. honom
Mika 4:4
få beta utan att någon f.er
Sef. 3:13
blev (Herodes) f.t
Matt. 2:3
14:27
(J.:) det är jag,varen Icke f.ta
när (Petrus) såg •• blev han f,t
14:30
(J.:)Stån upp och varen icke Ua
17:7
blevo de mycket f .ta
27 :54
28:5
(ängeln:) Varen icke f.ta
det är jag, varen icke f.ta
Mark. 6:50
(kvinnorna) blevo f.ta
16:5
Varen icke f.ta
16:6
Sakarias såg hm blev han f.t Luk, 1:12
1:29
(Maria) blev mycket f.t vid hs ord
(herdarna) blevo mycket f,ta
2:9
2:10
(ängeln:) Varen icke f.ta
blevo f.ta, när de trädde in
9:34
blevo f.ta och böjde sina ansikten 24:5
(J.:) Varför ären l så f.ta
24:38
Då blevo lärjungarna f.ta
Joh. 6:19
Det är jag, varen icke f.ta
6:20
(Kornelius) betraktade hm f.t Apg. 10:4
blevo(domarna)f.ta
16:38
blev också översten f.t
22:29
blev Felix f.t
24:25
läto icke f, sig av kon. påbud Hebr.11 :23
utan att lAta f, sig av kon. vrede
11:27
(Moses:) Jag är f.t och bävar
12:21
de övriga blevo f.ta
Upp. 11:13

du fördolde ditt ansikte, då f.tes
(konungarna) f.tes, de flydde

30:8
48:6
76:9
må (fienderna) f. till evig tid
83 :18
Du fördöljer ditt anaikte,då f.
104:29
l skolen icke f.därför
Jes. 8:12
f'ör (H.) skolen l f.
8:13
Man f.es (i Babel)
13:8
f.för H.Sebaots upplyfta hand
19:16
skola (egyptierna) f.
19:17
de skola f. för Israels Gud
29:23
frukta, och jordens ändar f.
41:5
beständigt ,dagen igenom, f.es du 51:13
f.ens och bäven storligen
Jer. 2:12
om än hetta kommer, f.es det icke 17:8
icke mer behöva frukta eller f.
23:4
Nu f. havsländerna
Hes. 26:18
i basun utan att folket f.es
Am. 3:6
icke lAten eder f.av något
l. Pet. 3:6
lAten eder Icke f.
3:14

då f.tes jorden och vart stilla

FöRSKRÄCKELSE

Se även: Fruktan, bävan, förfäran,
rädsla, ångest.
Fönkräckehe

"Mötet med den andliga världen
och dess representanter injagar ofta
förskräckelse hos människan, Dan.
10:7 f.; Matt. 14:26; 28:4,5; Mark.9:
6; 16:8; Luk.2:9-10; 9:34; 24:37 f.
Märkliga uppenbarelser åstadkommer
samma känsla, Dan.7:7,15,19,28; 8:
27. Gud inspirerar själv, för att skydda de sina, förskräckelse hos folk och
enskilda, vilka är eller kan tänkas
bl; 'a motståndare till dem och vilja
göra dem skada, l.Mos.35:5; Jos.2:9;
Jes.19:16 f.; Jer.15:8.
Inför naturens makter erfar människan sin egen ringhet och gripes av
förskräckelse, Matt.8:26; 14:30.
Enskilda eller grupper av människor injagar ofta förskräckelse hos
medmänniskorna till följd av sin överlägsenhet eller bristande respekt gentemot moraliska lagar, 2.Krön.20:3;
Jes.33:18; 51:7; jfr Hebr.11:23; 1.
Pet.3:14.
Erfarenheter, skickelser i livet,
prövningar och lidanden förskräcker,
Job 30:15, redan hotet därom förskräcker, 3:25.
Döden är förskräckelsens konung,
Job 18:14; döden ingiver den ogudaktige skräck, förfaran, 27:20; Ps.
55:5 f; 73:19.
Ändetidens omvälvningar i hela naturen och i folkvärlden såsom förebud till den kommande domen förskräcker människan, Luk.21:26; jfr
Upp.6:12-17.

FÖRSKRÄCKAS
Då f.tes Edoms furstar
2. Mos .15 :15
5. Mos. 1:29
l skolen icke f.
7:21
Du må icke f.för dem
l. Sam. 28:5
Saul f.tes högeligen
är det dig det drabbar, f.es du Job 4:5
när jag tänker därpå, f.es jag
21:6
37:1
vid sådant f.es mitt hjärta
mina fiender skola f.
Ps. 6:11

1. Hebreiskan företer en mångfald
termer, vilka översättes med förskräckelse, fruktan, bävan, förfäran
etc. Den vanligaste är 'ema, skräck,
fasa, 5.Mos.32:25; J08.2:9; Job 20:25
(dödsfasor); 33:7 (fruktan); Ps.88: 16,
bähalä, (plötslig) olycka, förskräckelse, 3.Mos.26:16; Jer.15:8, balliihot,
förskräckelser, fasor, Job 18:11,14;
24:17; 27:20; 30:15; Ps.73:19; Hes.
26:21; 27:36; 28:19, bi'utim, fasor,
förskräckelser, Ps.88:17;- Job 6:4,
/;!åggä', orsak till bävan, skräck, Jes.
19:17, /:Iä!a!, brytas ned; bli modlös,
häpna, bli skrämd, Jes.20:5; 31:4,9;
51:7; Mal.2:5, /;!ittä, fasa, skräck, 1
Mos.35:5, /:Iittit, förfäran, Hes.26:17;
32:23,24,25,27~30,32, mägor, skräck,
Jes.31:9; Jer.20:4, ;äre', frukta,-bliva
förskräckt, 1.Mos.3:1 O; 2.Krön.20:3;
Mika 7:17, morä', föremål el. gärning, som inger fruktan, 5.Mos.4:34;
34:12, pä/;!ad, darra el. skälva av
fruktan, 5.Mos.28:66,67; Job 3:25;
Jes.19:16; 44:11; 60:5; Jer.33:9, 'ärtJI,
förskräcka, Jes.2:19; Ps.89:8, de/;!al,
(ararn.), förskräckas, Dan.5:19.
Grekiskans vanligaste ord är substantivet phObos, (panisk) flykt, fruktan, bävan. Av detta ord har bildats
adjektiven ekphobos, förfärad, förskräckt, Mark.9:6; Hebr.12:21, och
emphobos, i fruktan, rädd, förskräckt,
häpen, Luk.24:4; Apg.10:4, samt verbet phobeisthai (pass. av phobefn),
Luk.2:10; 9:34; 24:38 etc. Se även
ordanalyser till Frukta, Fruktan.
Människan erfar förskräckelse inför personer, ting, förhållanden och
beteenden, vilka överskrider gränsen
för hennes egen sfär, hennes intellektuella, moraliska eller fysiska gränser eller som ingiver henne känslan
av hot mot hennes trygghet och
existens.
Konfrontationen med Gud i hans
person, egenskaper och handlande ingiver människan en känsla av förskräckelse, bävan. Hans namn, manifestationen av hans väsen, Ma1.2:5,
hans makts uppenbarelser i naturen,
5.Mos.26:8, jfr 2.Mos.7-14; Jona 1:
15-16; Matt.27:54, i historien och
folkvärlden, Jes.31:9; Dan.6:26-27;
Hab.3:3-16, allt åstadkommer förskräckelse. Samma är förhållandet
med manifestationerna av hans väsen,
heligheten, jfr Jes.6:1-5; Hebr.12:21,
trofastheten och nådegärningarna, Ps.
89:1-8; Jes.60:5; Jer.33:9; Mika 7:
14-20, hans rättfardighet, uppenbarad i hans domar och vredes reaktioner gentemot brott mot hans lagar,
5.Mos.28:63-67; 32:25; Jes.19:16;
Jer.15:8; Klag.2:22; Hes.27:36; 28:
19. Guds ofattbara handlingar med
människan ingiver henne ofta en förnimmelse av bävan, förskräckelse,
Job 23:15; 6:4; Ps.88:16 f.

FöRSKRÄCKELSE
f. för eder komma över alla 1. Mos. 9:2
då kom en f. över (Abram)
15:12
35:5
f. ifrån Gud kom över städerna
Ja,över dem faller f.
2.Mos.15:16
F.för mig skall jag sända framför 23:27
lAta f.för dig komma över 5,Mos. 2:25
f.för eder skall H.låta komma
11:25
32:25
inombus skall f.n göra det
(Rahab:) f. för eder över OS8 Jos. 2:9
föll f. ifrån H. över folket
1. Sam.ll:7
utposterna grepos ock av f.
14:15
så att en f. ifrån Gud uppstod
14:15
Då uppstod f. i lägret på fältet
14:15
greps han av stor f.för skyttarna 31:3
greps (Saul) av f.
1. Krön. 10:3
f.ifrån H.hade kommit
2. Krön. 14:14
f.ifrån H.kom över alla riken
17:10
f.kom över de främmande rikena 20:29
f.hade kommit över dem
Esr. 3:3
Est. 8:17
f. för judarna hade fallit
f. för dem hade fallit över alla folk 9:2
f.för Mordokai hade fallit över
9:3
det s.ingav mig f.
Job 3:25
kom en f.och bävan över mig
4:14
for ifrån Gud ställa sig upp
6:4
handfallna stån I av förfäran och f. 6:21
Från alla sidor ängsla hm f.r
18:11
till f.rnas konung vandrar han
18:14
hus stå trygga, ej hemsökta av f,
21:9
Därför gripes jag av f.
23 :15
den Allsmäktige s. vållat min f.
23:16
med mörkrets f.r äro de förtrogna 24:17
Ss. vattenfloder taga f.r hm fatt
27:20
F.r välvas ned över mig
30:15
Hs stolta frustning, en f.är den
39:23
Runtom hs tänder bor ju f.
41:5
Låt f.komma över dem
Ps. 9:21
överföll (ogärningsmännen) f.
14:5
ur all min f. räddade han mig
34:5
där överföll dem f.
53:6
(ogudaktiga) få en ände med f.
73 :19
jag måste bära dina f.r
88:16
105:38
f. för l. hade fallit över dem
Pred. 12:5
och f.r bo på vägarna
aftonen är inne ,kommer f.
Jes. 17:14
f,fattar mig,så att jag icke kan se 21:3
Idel f. bliver det
28:19
tänka tillbaka på f.ns tid
33:18
de skola med f.komma på skam
44:11
66:4
(H.:) låta f.komma över dem
helade, men se, f.kommer
Jer. 8:15
vi bliva helade, men se,f.kommer 14:19
lät jag ångest och f. falla över dem 15:8
30:5
f. utan någon räddning
f'örde ditt folk l, ut gm stor f.
32:21
sågo de med f.på varandra
36:16
jag skall lAta f. komma över dig
49:5
kallade samman mot mig for Klag. 2:22
(H.:)F.skall komma
Hes. 7:25
7 :27
hövdingarna skola kl äda sig i f,
deras f. varder ständigt ny
26:16
f. bliver deras klädnad
26:16
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Fönkräcklig-Fönoning
låta dig taga en ände med f.
26 :21
(Tyrus)har tagit en ände med f.
27:36
(konungen)tog en ände med f.
28:19
alla folk i f. for honom
Dan. 5:19
men en stor f. f6ll över dem
10:7
Med f. skola de söka H.
Mika 7 :17
en ände med f.skall han göra Sef. 1:18
(lärjungarna) ropade av f.
Matt. 14:26
ned på sina ansikten i stor f.
17:6
väktarna skälvde av f. för hm
28:4
sä stor var (lärjungarnas) f. Mark. 9:6
de vara gripna av stor f.
Luk. 8:37
då människor uppgiva andan av f. 21 :26

FÖRSKRÄCKLIG

Se även: Förfärlig,
obarmhärtig, hård.

fruktansvärd,

Förskräckliga ting, Hebreerbrevet.
l) En förskräcklig väntan, 10:27.
2) Ett förskräckligt straff, 10:31. 3)
En förskräcklig syn, 12:21.
FÖRSKRÄCKLIG
hemsöka med f.a olyckor
3. Mos. 26:16
avstå frän att göra ngt f.t
Job 42:8
fOrskräckeise, varest intet f.t Ps. 53:6
Gud är mycket f. i de heligas råd 89:8
deras lötar vara höga och f.a Hes. 1:18
(stoden) var f. att skåda
Dan. 2:31
ett fjärde djur ,övermåttan f.t
7:7
djuret s. var sä övermåttan f.t
7:19
Det folket är f.t
Hab. 1:7
en f. väntan på dom
Hebr. 10:27
f.t falla i levande Gudens händer
10:31
så f. var den syn man såg
12:21
FöRSKYLLA

mä H. utkräva vad vi hava f.t Jos. 22:23
H. utkrävde vad de hade f.t 1. Sam. 20:16
vederfors mig ej vad jag f.t
Job 33 :27
måste lida vad de hava f.t
Jes. 24:6
icke f.t att dricka kalken
Jer. 49:12
fått lida vad de hava f.t
Hos. 5:15
nu skola de lida vad de hava f.t
10:2
Samarien skall lida vad det f.t
14:1
FÖRSKYLLAN
detta genom din egen f.
Jer. 17:4
bliva rättfärdiggjorda utan f. Rom. 3:24
FöRSLAG

(Mose:) Ditt f. är gott
5. Mos. 1:14
(Mose:) Detta f.behagade mig
1:23
Läggen nu fram f. och råd
Dom. 20:7
1. Sam. 9:10
(Saul:) Ditt f. är gott
Ditt f. är gott
1. Kon. 18:24
f.et behagade hela folket
1. Krön. 13:4
FöRSLÅ

vad i.r det för så många

Joh.

6:9

FöRSLöSA

en dåraktig människa f.r
for att kunna f. vad l fän

Ords. 21:20
Jak. 4:3

FöRSMÅ

då H.såg att Lea var f.dd
1.Mos.29:31
H. har hört att jag varit f.dd
29:33
min själ skall icke f. eder 3. Mos. 26:11
om edra själar f. mina rätter
26:15
ty min själ skall f. eder
26:30
deras själar f.dde ·mina stadgar
26:43
skall jag icke så forkasta eller f. 26:44
älskar och en s.han f.r
5.Mos.21:15
den han älskar s. den han f.r
21 :15
förstfödde är son till den f.dda
21:15
förfång för sonen till den han f.r
21:16
erkänna sonen till den f.dda
21 :17
F.r du den tröst s. Gud
Job 15:11
Gud är väldig, men han f.r ingen
36:5
mitt huvud skall icke f.det
PsJ.41:5
Den s. f.r att lyda sin moder Ords.30:17
under en f.dd kvinna, när hon
30:23
skulle han ändå bliva f.dd
HV. 8:7
dig har jag utvalt och icke f.tt Jes.41:9
Har din själ begynt f.Sion
Hes. 16:31
Gm tron f.dde Moses kallas Hebr. 11 :24

2) blasphemia, SAa (J ~ n Il l et
förtal, smädelse, bespottelse; av:
blasphemos, smädande, hädisk, t.ex.
Apg.6:11; 2.Pet.2:11. Jfr Bespotta 5.
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betäcka; pi. kippär, sona, försona
(i Dan.9:24 inf., ordagrant: missgärningens försonande); pu. och hithp.
vara el. bliva försonad, försonas.
Se: Avvända 7, Förlåta 3, Försoning 1.
2) rä~ä, il ~ ~
ha behag till, vara välvillig mot,
acceptera; i Jes.40:2 nif. övers. vara
försonad. Somliga uppfattar detta
verb utifrån en särskild rot med betydelsen: betala, ersätta. Jfr ~al i
3.Mos.26:41,43, övers. umgälla. Se:
Behag 7, Behaglig 1, Bevisa 14.
3) katallassö, K et T et A A (J (J w
grundbet, utbyta, utväxla; sedan: utjämna, förlika, försona (förvandla
från fiendskap till vänskap); av: prep.
kata och allassö, förändra, förvandla;
pass. i Rom.5:10; 2.Kor.5:20, på det
senare stället övers. låta försona sig
med. 2.Kor.5:19 ordagrant: Gud var
i Kristus försonande världen med sig
själv. Jfr Försoning 3. Se: Förlika 4.
4) apokatalldssö,
(åter) förlika el. försona; av: prep.
ap6 (här i betydelsen: tillbaka, åter,

G.T.
Soningen har en fundamental funktion i G.T.s kultiska liv. G.T.s offerkult är väsentligen inrättad med den
avsikten att förekomma, avvärja och
sona Guds vrede. »1 (prästerna) skolen iakttaga vad som är att iakttaga
vid helgedomen och vid altaret, på
det att icke förtörnelse åter må komma över Israels barn», 4.Mos.18:5,
jfr 1:53. I offerkulten hade Herren
nådigt skänkt Israel ett medel till
försoning med sig, 3.Mos.1:4; 10:17.
Redan befrielsen från Egypten
hade soningen som förutsättning.
Fördärvaren gick Israel förbi på
grund av att man på sina dörrposter
hade strukit blod från påskalammen,
2.Mos.12. Hela det mosaiska förbundet konstituerades på soningens grund,
.förbundets blod., 24:8. »Nådastolen. (kapp6rät), 25:17-22; 37:6, representerade den centrala soningsplatsen, sätet för Guds nådenärvaro
i Israel.
Soningsbegreppen i G.T. är knutna
till verbet kippär (pi. av roten käpar).
Grundbetydelsen är osäker. Antingen
sammanhänger ordet med babyl.assyr. kuppuru = utplåna, bestryka,
rensa bort, varvid blodet betraktas
som reningsmedel, el. med arab. kåfara = täcka, skyla, dölja. Den rent
etymologiska betydelsen har egentligen föga intresse, då det ej är fråga
om vilka föreställningar begreppen
ifrån början har varit bärare av i
religionshistoriskt sammanhang, utan
vilket innehåll de fått i Israels upphöjda personligt-etiska gudsgemen-

skap, som pekar hän på en eskatologisk uppfyllelse i Kristi försoning.
Endast betydelsen .skaffa soning.
är fullt säker beträffande kippär, och
det betyder i Herrens uppenbarelsehistoria med Israel, att syndaskulden
avlägsnas, Guds vrede avvändes från
syndaren genom att liv gives i stället
för förbrutet liv. Det substitut, den
»lösepenning», k6pär (utt. k6fär),
som gives för förbrutet liv, är i regel
ett djuroffer, ett blodigt offer. Soningen är intimt knuten till blodet.
.Jag har givit eder det (blodet) till
altaret, till att bringa försoning för
edra själar (= liv); ty blodet är det
som bringar försoning genom själen
(livet) som är däri., 3.Mos.17:11.
B10dbestänkelsen inför Herrens åsyn
(på altaret) betecknar soningsskeendets höjdpunkt. Den vittnar om att
liv är utgivet, 2.Mos.29:12; 3.Mos.
4:6; 5:9; 5.Mos.12:27 b.
Om Gud icke bringar soning, måste
den skyldige dö, Jer.18:23; Jes.22:14.
Men om Gud skaffar soning, får
syndaren behålla livet, Ps.78:38. När
verbet kippär har Gud (resp. prästerna såsom hans representanter) som
subjekt, kan det faktiskt översättas:
förlåta. Jfr även Ps.65:4; 79:9 ff.
I 3.Mos.kap.1-7 talas både om
skuldoffer, 'äSäm, syndoffer, /;!attä'ä,
/;!attä't, och brännoffer, 'olä, som
sonande offer. I Israels historia kommer försoningstanken särskilt klart
till uttryck i blodbestänkeisen (sju
gånger på nådastolen i det allraheligaste) på stora försoningsdagen, jam
hakkippurim, 3.Mos.16. När offerdjuret säges vara »högheligt» , ~6däs
kådäsim, 3.Mos.7:1, så är det för att
det är invigt till Herrens dom. Genom
syndabekännelse över dess huvud
blir det bärare av syndaskulden, 1:4;
16:21, och lämnas så till slaktning,
varvid vredesdomen tänkes drabba
det. Frambärandet av blodet (som
var en strängt prästerlig funktion)
vittnar inför Herren, att soning är
given (liv för liv) och åstadkommer
förlåtelse. Offerkulten hade sakramental verkan, men offerhandlingen
verkade ej automatiskt, i kraft av
sitt rätta rituella utförande (ex 6pere
operato). Den måste åtföljas av äkta
syndabekännelse, Ps.51:19, jfr v.21;
32:3-5. Tron på soningens verkan
hade sitt fäste i Herrens löfte, som
var knutet till försoningsmedlet, 3.
Mos.4:20,26,35; 5:10,13,18; 4.Mos.
15:25,28.
Varje tendens i Israel att med
hjälp av offerkulten bemäktiga sig
Guds nåd utan syndabekännelse och
omvändelse bekämpas på det kraftigaste av profeterna. Inför ett avfälligt folk, som tröstar sig med en
falsk »sakramentalism., avskriver
profeterna helt offrens verkan, Jes.
1:11 ff.; Mika6:6-8; l.Sam.15:22;
Hos.8:13; Ps.50:7-15; 40:7-9 m.fl.
ställen. Det offer, som behagar Gud,
är främst ett förkrossat hjärta, som
fruktar Guds rättfärdiga domsord,
Ps.51:19; 34:19; Jes.57:15; 66:2.
Israels historia med Herren präglades mer och mer av avfall och
uppenbara förbundsöverträdelser. I
förbindelse med det eskatologiska
hoppet började den insikten växa
fram, att Herren med folket ville
sluta ett nytt förbund, genom vilket
han kunde skänka Israel en fullkomlig och slutgiltig syndaförlåtelse, Jer.
31:31-34. G.T.s offerkult synes ej
längre ha soningskraft att utplåna
Israels gränslösa skuld.
I profetiorna om Herrens Tjänare
(Ebed-JHWH) bryter (i förlängningen
av tanken på de rättfärdigas martyr-
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FöRSMÄLTA

Kanaans inbyggare f.e
2. Mos.15:15
i bruset låter du mig f.
Job 30:22
låter höra sin röst,då f.er
Ps. 46:7
försmält av ängest,du land
Jes. 14:31
Hes. 21:15
fOr att deras hjärtan må f.
s. rör vid jorden,då Ler
Am. 9:5
drypa av saft och alla höjder f.
9:13
höjderna f. av ångest
Nah. 1:5
palatset f.er av ångest
2:6
FöRSOFFNING

i sin L hava de överlämnat sig

Jes. 43:28
Upp. 2:9

Ef. 4:19

FöRSONA
1) [käpar], l ~ ~

a

FöRSMÄDELSE

1) giddupim, D ' ~ 1 ':J ~
plur. hånfulla ord, smädelser; av:
[gä«;!ap], pi. håna, smäda, häda, t.ex.
4.Mos.15:30; 2.Kon.19:6,22.

FÖRSMÄDELSE
1 överlämnat •• Israel åt f.
2 jag vet vilken f. du utstår

FöRSMÄKTA

Egyptens land f.de av hunger1.Mos.47:13
s ä att edra ögon f.
3. Mos. 26 :113
skola f. i edra fienders land
26:39
f. gm sina fäders missgärningar
26 :39
4. Mos. 11:6
(I.:) nu f. våra själar
L av längtan efter dem
5. Mos. 28:32
H. skall där giva dig en f.nde själ 28:65
jag kommer din själ att f. 1. Sam. 2:33
de ogudaktigas ögon skola f.
Job 11:20
17:5
Eå ha barn skola ögonen f.
At den f.nde gav du intet vatten
22:7
Har jag låtit änkans ögon f.
31:16
Var mig nådig,H.,ty jag f.r
Ps. 6:3
f .de mina ben vid min ständiga
32:3
for din hands aga f.r jag
39:11
ty mitt hjärta f.r
61:3
torrt land, s. f.r utan vatten
63:2
arvland, s. f.de, vederkvickte du
68:10
mina ögon f. av förbidan efter
69:4
Om än min kropp och min själ f.
73:26
mitt bekymmer ,ty min ande f.r
77:4
Bön aven betryckt, när han f.r
102:1
(I.) själ f.de i dem
107:5
att han mättade den Lnde själen 107:9
När min ande f.r i mig
142:4
Och min ande f.r i mig
143:4
friskt vatten för den f.nde
Ords. 25:25
larmande skaror L av törst
Jes. 5:13
jordkretsen f.r
24:4
vad högt är bland jordens folk f.r 24:4
vinträdet f.r
24:7
känner sig törstig och f.nde
29:8
Landet ligger sörjande och f.r
33:9
deras tunga Lr av törst
41 :17
(Jerusalems) söner f.de
51:20
eljest skulle deras ande f.
57 :16
låt oss L gm vår missgärning
64:7
I mördares våld f.r min själ Jer. 4:31
(vildåsnornas) ögon f.
14:6
(H.:)de skola icke vidare L
31:12
alla f.nde själar skall jag mätta
31:25
barn och spenabarn f.
Klag. 2:11
f.nde ligga de ss. slagna
2:12
de f. av hunger i alla gators hörn
2:19
s.förr åta läckerheter f.nu
4:5
Ännu f. våra ögon i fåfäng väntan
4:17
de f.gm sin missgärning
Hes. 4:17
skolen sitta där f.nde
24:23
tynga på oss,och vi f.gm dem
33:10
Och allt s.lever där f.r
Hos. 4:3
och fikonträden f.
Joel 1:12
På den dagen skola de f.
Am. 8 :13
När min själ f.de i mig
Jana 2:8
solen stack Jona,så att han f.de
4:8
Då f. Basan och Karmel
Nah. 1:4
Libanons grönska f.r
1:4

igen) och katallassö, se 3. Se: Försoning 3.

a

5) hildskomai, ~ A (J K o Il et l
med. försona, bemöta med nåd. Jfr
Luk.18:13, pass. övers. misskunda sig
över. Jfr Försoning 5.
FÖRSONA
1 missgärning •• icke kunna f.1. Sam. 3:14
1 barmhärtighet •• f. missgärn.Ords .16:6
1 din synd är f.d
Jes. 6:7
1 skal! icke bliva f.d
22:14
1 Jakobs missgärning bliva f.d
27:9
2 dess missgärning är f.d
40:2
1 missgärningen varder f.d
Dan. 9:24
3 f.de med hm gm hs Sons död Rom. 5:10
3 sedan vi hava blivit f.de
5:10
3 Gud, s. har f.t oss
2. Kor. 5:18
5:19
3 i K. f.de världen med sig själv
5:20
3 Låten f. eder med Gud
4 gm hm f. allt med sig
Kol. 1 :20
5 till att f.folkets synder
Hebr. 2:17

FöRSONING

Se även: Försona, förlika, förena,
frid, förlåtelse, barmhärtighet, medlare, kors, blod, frälsning, nåd, misskund.
Fönoningen

Det centrala temat i hela Skriften
är försoningen. I ett personligt-etiskt
gudsförhållande som det bibliska,
blir den konflikt, som synden skapar
i förhållande till den helige Guden,
en dödsfarlig skuldkonflikt, som ropar på sin lösning, om nu icke syndaren skall gå under i mötet med
Guds vredesdom, Jes.6:3-7. Syndarens försoning med Gud (resp. rättfärdiggörelse) är frälsningsfrågans
centralproblem.
Försoningen med Gud, återupprättelse av den genom synden brutna
gudsgemenskapen, kan i biblisk religion endast ske genom soning, dvs.
genom att ett sonande offer frambäres. Soningen sker genom ställföreträdande strafflidande, genom att
oskyldigt liv gives för förbrutet liv,
för att utlösa det förbrutna. Det
oskyldiga liv, som gives för att utlösa
den skyldige, har offerkaraktär.

Försoning

lidanden som sonande, jfr den messianska psalmen 22) den tanken igenom
att Herrens Tjänare (Messias) skall
giva sitt liv såsom »skuldoffeu för
»de många., rabbim, ett ord som
här liksom ofta eljest i hebreiskan
har betydelsen: alla, hela mänskligheten, Jes.53:lO-l2. Herrens Tjänare
träder ställföreträdande in för de
många. Han bär deras missgärningar,
v.4-5, lik ett (offer)lamm, som föres
bort att slaktas, v. 7. • Det behagade
Herren att slå honom., v.10, och
därmed låta .allas vår missgärning
drabba honom., v.6 . • Näpsten var
lagd på honom., och .undan våld
och dom blev han borttagen. ifrån
de levandes land, v.5,8. Frukten av
hans ställföreträdande lidande är,
att han skall »göra många rättfärdiga», v.11.
I hans verk grundlägges det eskatologiska förbundet, Jes.42:6, vilket
även omfattar hednafolken, 49:6; 42:
1,4,6-7.
I judendomen kom man inte till
full insikt om denna enastående profetia, som låter oss ana, att offerkulten i Israel endast har tillfällighetskaraktär och djupast sett får sin
verkliga uppfyllelse först i det eskatologiska offret genom Herrens Tjänare. Man väntade icke en Messias,
som skulle dö för att sona folkets
synd. Jes.53 tolkades i rabbinismen
såsom syftande på Israels lidanden.
Men i ljus av denna profetia såg och
förklarade Jesus hela sin livsgärning.
I G.T.s beskrivning av det försonade och förlikta förhållandet mellan Gud och Israel får soningens
reultat, försoningen, ett samlande uttryck i ordet sälom (utt. shalom),
fred, frid. I shalom samlar sig därför liksom i en summa hela resultatet
av den messianska frälsningen, ett
tillstånd, där den aronitiska välsignelsen slutgiltigt realiseras, Jes.52:7;
53:5; 54:13; 57:19; 66:12. Se: Frid.

präst, kap.7-8, som frambär sig själv
som offer. Här möter oss en av N.T.s
centrala paradoxer: Kristus är samtidigt både offerpräst och offerlamm,
9:14,25.
2. I de synoptiska evangelierna tecknas bilden av Jesus som den lidande
Människosonen, i vilken profetiorna
om Herrens Tjänare uppfylles. Ordinationsordet vid hans dop är den
första utsagan i den första av profetiorna om Herrens Tjänare, Jes.42:1.
Jesus ordineras till att bliva en EbedJHWH, Messias, som skall genomgå
syndares vredesdop, Luk.12:50. Han
ser sin död som en nödvändighet
i Guds ftälsningsplan, Luk.24:36;
Mark.8:31; 9:31; 10:33. Hans martyrlidandenär • den rättfärdiges.
sonande strafflidanden, såsom J es.
53 skildrar dem (jfr Ps.22). Jesus
har kommit för att dö. Människosonen har kommit • för att giva sitt
liv till lösen för många», Mark.l0:
45 (lösen, grek. ly tron = hebr. k6pärJ.
I nattvardsorden (som uttalades under påskmåltiden) säger Jesus, att
hans blod skall .utgjutas. (offerterm)
till syndernas förlåtelse, Matt.26:28.
Orden .det nya förbundet, i (= i
kraft av) mitt blod., Luk.22:20, anspelar på »förbundets blod., som
Moseförbundet grundades på, 2.Mos.
24:8, samt på löftet i Jer.31:31 ff.
Det förhållandet, att omkring en
tredjedel av Jesus-traditionen är
• passionshistoria., visar klart, att
urkristendomens huvudangelägenhet
var att förkunna Jesu död för våra
synder, enligt skrifterna, 1.Kor.15:3.
3. De johanneiska skrifterna har som
huvudtema Lammet, som bär och
borttager världens synd, Joh.1:29,36;
Upp.5:6,8,12,13; 6:1; 7:10 m.fl. ställen. Enligt Johannesevangeliet dör Jesus i påskoffrets stund, och han är det
nya förbundets påskalamm, 19:36;
jfr 2.Mos.12:46. Den frälsta församlingen står till sist för tronen .i kraft
av Lammets blod., Upp.12:1l; 7:14.
Jesus är försoningen, hilasm6s, för
världens synder, 1.Joh.2:2;.4:10.

N.T.
Även i N.T.s skrifter står försoningen i centrum av frälsningsläran, och
ä ven här vilar försoningen helt och
hållet på soningen. N.T. har ingen
ny soningslära, utan hela försoningen
i Kristus har tolkats och förståtts i
ljus av G.T.s offerkult såsom en uppfyllelse och realisering av den försoningsverklighet, som den avspeglade och förebildade.
1. Särskilt Hebreerbrevet har som
huvudtema att visa, att Kristus har
åvägabragt det slutgiltiga (eskatologiska) offret för synd, 9:24-26, som
skänker fullkomlig förlåtelse, 10: 14,
och ingång i det allraheligaste, dvs.
omedelbar gudomsgemenskap, 10:19
(jfr 7:19: .nalkas Gud.).
Hela den gammaltestamentliga kulten var endast en .sinnebild., 9:9,
• utvärtes stadgar., 9:10, .pålagda
intill dess tiden vore inne för en
bättre ordning., 9:10. De gammaltestamentliga offren var endast en
.skugga av det tillkommande goda.,
10:1, men Kristus kom såsom medlare för ett nytt och bättre förbund,
8:6; 7:22; 12:24, och han har .uppenbarats en enda gång, nu vid tidernas
ände, för att genom offret av sig
själv utplåna synden., 9:26; han som
• genom evig ande har framburit sig
själv såsom ett felfritt offer åt Gud.,
9:14. Genom detta sitt enda offer har
han .för beständigt fullkomnat dem
som bliva helgade», 10:14. Kristi
offer är fullbordat i den himmelska
helgedomen, dvs. inför Herrens åsyn
såsom en eskatologisk soningstilldragelse, 9:24. - Hebreerbrevet framställer Kristus såsom släktets överste-

4. I Paulus' brev får försoningsläran
sitt klaraste uttryck och sin djupaste
utformning. Försoningen uttryckt i
.talet om korset», 1.Kor.1:18, är för
Paulus evangeliets elementära och
fundamentala ord, 15:3. • Vi åter
predika en korsfäst Kristus., 1:23;
jfr 2:2; Ga1.3:1. Kristus är den som
har. utgivit sig själv för våra synder.,
Gal.1:4; Ef.5:2; GaI.2:20; Tit.2:14,
.till en gåva och ett offer», Ef.5:2.
Den paulinska soningsläran rör sig
dels omkring G.T.s soningsideologi
med .nådastolen. såsom centrum,
Rom.3:25, dels omkring tanken på
Kristus som .påskalammet., l.Kor.
5:7. Hans blod skänker syndernas
förlåtelse, Ef.1:7; Kol.1:14, - frälser
undan vredesdomen, Rom.5:9.
Ställföreträdartanken är särskilt
tydlig i Rom.5:6-8. Kristus går i
döden för ogudaktiga. Han dör .för
oss., hyper hemon (på grund av oss,
för vår skull, till förmån för oss, i
vårt ställe), 5:6,8; 8:32; 14:15; Gal.
2:20; 3:13; Ef.5:25; l.Tess.5:IO; 1.
Tim.2:6; Tit.2:14.
Jesu utgivande av sitt liv som
vederlag för syndares förbrutna liv
uttrycker Paulus med lösköpningsbegrepp. Jesus friköper från skuldförhållandet till Gud genom att utgiva
sitt eget liv .till lösen., l.Tim.2:6,
antilytron (lösepenning, soningsmedel). Till tanken på friköpning, apolytrösis, se Rom.3:24; Ef.1:7; Kol.
1:14 (jfr Hebr.9:15; Matt.20:2.8); Tit.
2:14; Ga1.3:13; 4:5; 1.Kor.6:20; 7:23.
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Kristus har .utplånat den handskrift, som genom sina stadgar anklagade oss., KoI.2:14. Han bar lagens förbannelse, i det att »han blev
en förbannelse för vår skull» (hyper
hemOn), GaI.3:13. Därför är han ock
den som • frälsar oss undan den kommande vredesdomen., 1.Tess.1:10.
Paulus framställer Kristi död på Golgata som en ställföreträdande död
i den kommande domedagsvreden,
Rom.5:9. Som ställföreträdare har
Kristus gjort sig så solidarisk med
syndare, att .den som icke visste av
någon synd, honom har han (Gud)
för oss (hyper hemOn) gjort till synd.,
2.Kor.5:21 (synd här = själva den
personifierade synden); på honom är
själva .synden i köttet> fördömd,
Rom.8:3.
Kristi syndfrihet, hans laguppfyllelse, är i hela N.T. förutsättningen
för att han skulle kunna vara ett
.felfritt offer» och erbjuda sitt oskyldiga liv som substitut för de mångas
förbrutna liv, 2.Kor.5:21; l.Pet.1:19;
Hebr.9:14, jfr 2.Mos.12:5. - Hans
utgivande är icke passivt lidande utan
aktiv gärning, Rom.5:7, icke en ödesbestämd nödvändighet utan en lydnadshandling, 5:19, i frivillig solidaritet med släktets nöd, Ef.5:2,25; Joh.
10:18; 14:31; Hebr.10:7-10; 2:17;
Matt.26:39.
Att Kristi offer är lösen för alla
människors förbrutna liv, beror på
digniteten i hans person. Han är ej
endast en enskild individ utan .den
siste Adam., det nya släktets stamfader, 1.Kor.15:22,45 ff.; Rom.5:12
-21. Men han är även Guds Son i
köttet, Fil. 2: 6 ff., släktets gudomliga
medlare, genom vilken och till vilken
allt vad människa heter har blivit
skapat, Kol.1: 15 ff. Kristi utgivande
av sitt liv är därför en gudomlig akt.
Gud är ej endast soningens objekt
utan även dess subjekt. • Men alltsammans kommer från Gud., 2.Kor.
5:18 .• Gud var i Kristus försonande
världen med sig själv., 5:19 (grt.).
Paulus kan därför paradoxalt säga,
att Gud vunnit sin församling .med
sitt eget blod., Apg.20:28.
På Kristi soningsoffer vilar försoningen, katallage, (förlikning, försoning). Verbet katallassein förekommer t.ex. i 2.Kor.5:18 ff.; Rom.5:10;
Ef.2:16. Kristus är .vår frid», Ef.2:
14 ff.; jfr Kol.1 :20,22. I Kristus som
stamfader är hela släktet försonat
med Gud, 2.Kor.5:19; Rom.5:19.
Men utsagorna i 2.Kor.5:15,19 och
Rom.5:18-19 innebär ej en världsrättfärdiggörelseiära i den meningen,
att varje enskild människas synder är
förlåtna, även om hon är utanför
Kristus. Mot en sådan uppfattning
talar Rom.1:18-2:8. För den enskilde
förverkligas försoningen med Gud
endast genom .försoningens ämbete.,
2.Kor.5:18, varvid den enskilde uppmanas att låta försona sig med
Gud,5:20.
Syndernas förlåtelse och frälsningen från Guds vrede meddelas den
enskilda människan först genom att
hon personligen inträder i gemenskap
med Gud på den objektiva försoningens grund. Försoningen är verksam endast i trons livsgemenskap med
Försonaren, Rom.3:25; 5:1 ff.; 6:
3 ff.; 8:1.
Förloning

Förutbestämd
Rom.3:25; Ef.1:10-1l; 1.Pet.1:ll;
Upp.13:8.
Nödvändig
Hebr.9:22; Ef.1:7.
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Ordnades
Av Gud, 2.Kor.5:18. Genom Kristus, 2.Kor.5:18. Med världen, 2.Kor.
5:19. Medan vi var syndare, Rom.
5:8, Guds ovänner, Rom.5:10, och
bortkomna från honom, Ko1.2:21 f.
Bragtes
Genom Kristi död, Joh.l:29,36;
Rom.5:10; Ef.2:16; Hebr.2:9,17; l.
Pet.2:24; l.Joh.2:2.
En gång för alla
Hebr.7:27; 9:24-28; 10:10; LPet.
3:18.
Uppenbarar
Guds kärlek, Rom.5:8; I.Joh.4:10.
Guds rättfärdighet, Rom.3:25-26.
Kristi kärlek, Joh.15:13.
Erbjudes
Genom Ordets tjänare, Apg.5:42;
2.Kor.5:18-20.
Mottages
Genom tro, Rom.3:25.
Förebilder
I.Mos.22:2 f., jfr Joh.3:16; 2.Mos.
12:5-7,13, jfr I.Kor.5:7; 2.Mos.24:8,
jfr Matt.26:28 och Hebr.9:23-28; 3.
Mos.16, jfr Hebr.9; 3.Mos.17:1l, jfr
l.Joh.1:7.
Kristi försoning
1) Försoningens medel - Kristi
blod, Rom.3:25; 1.Pet.1:18-19. 2)
Försoningens nödvändighet - utan
blodsutgjutelse ingen förlåtelse, Hebr.
9:22. 3) Försoningens tillräcklighet
- en evig förlossning, Hebr.9:12.
Försoningen verkar
1) Tillträde till Gud, Hebr.1O:19
-20. 2) Syndernas förlåtelse, Joh.1:
29; Ef.1:7; Kol.1:14; l.Joh.1:7. 3)
Rättfärdiggörelse, Rom.5:9; 2.Kor.5:
21. 4) Helgelse, 2.Kor.5:15; Hebr.10:
10; 13:12. 5) Förlossning, Matt.20:
28; Hebr.9:12. 6) Förening av judar
och hedningar, Ef.2:1l-16, jfr Gal.
3:27.
Försoningen frigör
Från: 1) Syndens skuld, Ef.1:7;
Kol.1:14. 2) Syndens makt, Rom.8:3;
l.Pet.1:18-19; 2:24. 3) Världens
makt, Gal.1:4. 4) Djävulens makt,
KoI.2:15; Hebr.2:14-15. 5) Dödens
makt, I.Kor.15:55-57.
FöRSONING

1) [käpar], iE)::J
betäcka; pi. kippär, sona, försona,
bringa försoning. Se: Avvända 7,
Förlåta 3, Försona 1.
2) katallage, K a T a A A a T11
förlikning, försoning (av fiender); av:
katallassö, se Försona 3.
3) apokatallassö,& '1T O K a T a). J.. ao o w
(åter) förlika el. försona; här övers.
skaffa försoning. Se: Försona 4.
4) utf. ord.
5) hilasm6s, l Aa 0].1 6 <;
försoning; försoningsmedel; av: hilaskomai, se Försona 5.
6) hilasthion, ~ Ael o T p , O\!
ego det som hör till försoningen; försoningsmedel; av: hilaskomai, se Försona 5. Jfr Hebr.9:5, där ordet betecknar förbundsarkens lock, .nådastolen •.

n

FÖRSONING
1 använts till att bringa f. 2. Mos. 29:33
1 var dag offra en tjur •• till f.
29:36
29:36
1 i det du bringar f. för det
1 bringa f. för altaret och helga
29:37
1 Aron skall bringa f.
30:10
1 en gång om året bringa f.
30:10
1 till att bringa f. för eder
30:15
1 för att f. må bringas för eder
30:16
10m jag kan bringa f.för eder
32:30
1 och f. bringas för honom 3. Mos. 1:4
1 När så prästen bringar f.
4:20

1820

Försoningsdag-Första
1 När så prästen bringar f.
4:26,31,35
1 prästen skall bringa f. för hm
5:6
1 När så prästen bringar f.
5:10,13,16
l När så prästen för hm bringar f. 5:18
1 När så prästen bringar f.
6:7
1 att bringa f. i helgedomen
6:3 O
1 Den präst s. bringar f.därmed
7:7
1 och bragte f.för det
8:15
1 aU f. .må bringas för eder
8:34
9:7
1 bringa f. för dig själv och folket
1 och bringa f. för dem
9:7
10:17
1 f. för dem inför H. ansikte
1 offra detta •• och bringa f.
12:7
12:8
1 prästen skall bringa f.
1 bringa f.för den s.skall renas
14:19
14:18
1 skall prästen bringa f. for hm
1 När så prästen bringar f.
14:20
1 vifta det för att bringa f.
14:21
1 bringa f. för hm inför H. ansikte 14:29
1 prästen bringa f.inför H.ansikte 14:31
1 När han så bringar f. för huset
14:53
15:15
1 skall prästen bringa f.
15:30
1 så skall prästen bringa f.
1 Aron skall •• bringa f. för sig
16:6
1 för att f. må bringas för hm
16:10
1 Aron .. bringa f. för sig och
16:11
1 skall han bringa f. för helgedom. 16:16
16:17
1 bringa f. i helgedomen
1 skall (Aron) bringa f.
16:17
1 skall han .. bringa f. för det
16 :18
1 fullbordat f.en för helgedomen
16:20
1 f.for sig och för folket
16:24
16:27
1 bringa f. i helgedomen
16:30
1 den dagen skall f. bringas
1 skall bringa denna f.
16:32
1 han skall bringa f. för allrahel. 16:33
1 och f. för uppenbarelsetältet
16:33
1 skall bringa f. för prästerna
16:33
1 att f. skall bringas för I. barn
16:34
1 bringa f.for edra själar
17:11
17:11
1 blodet är det s.bringar f.
19:22
1 När så prästen •• bringar f.
23 :28
1 då f. bringas för eder
1 f.bringas för den skyldige 4. Mos. 5:8
6:11
1 och bringa f. för (nasiren)
1 bringa f. för leviterna
8:12
8:19
1 bringa f. för lsraels barn
1 Aron bragte f. för dem
8 :21
15:25
1 f. för lsraels barns menighet
15:28
1 f.för denne s.har försyndat
15:28
1 forlåtet, när f. bringas för bm
1 och bringa f. för dem
16 :46
1 (Aron) bragte f. för folket
16:47
25:13
1 (Pinehas) bragte f. för I. barn
1 syndoffersbockatt bringa f.
28:22
28:30
1 en bock till att bringa f.
1 syndoffer , till att bringa f.
29:5
1 gyllene klenoder .. att bringa f.
31:50
1 f.kan icke bringas för landet
35:33
1 (H.) bringar f. för sitt land 5. Mos.32:43
1 varmed skall jag bringa f. 2. Sam. 21:3
1 brihga f. för Israel
1. Krön. 6:49
1 blod .• f. för hela lsrael
2. Krön. 29:24
Neh. 10:33
1 syndoffren för Israels f.
1 bringa f. för det
Hes.4:i:20
1 sålunda bringa f. för altaret
43:26
45:15
1 för att bringa f.för folket
l att bringa f.för lsraels hus
45:17
1 skolen I bringa f.för huset
45:20
2 K., gm vilken vi undfått f.en Rom. 5:11
11:15
2 förkastelse hade med sig •• f.
2 gtvit åt oss f.ens ämbete 2. Kor. 5:18
5:19
2 betrott oss med f.ens ord
Ef. 2:16
3 skaffa f. med Gud
3 åt eder har han skaffat f.
Kol. 1:22
4 vilkens blod .. bär in till f. Hebr.13:11
5 han är f.en för våra synder 1. Joh. 2:2
5 sänt sin Son till f.
4:10

Lagens föreskrifter om den stora
försoningsdagen, jom hakkippurim,
finns i 3.Mos.16, jfr 2.Mos.30:10; 3.
Mos.23:26-32; 25:9; 4.Mos.29:7-11,
jfr Hes.45: 18 ff. Den firades på den
tionde dagen i den sjunde månaden
(Tishri, infallande i september-oktober), 3.Mos.16:29; 23:27; 25:9; 4.Mos.
29:7, och betraktades av judarna som
den viktigaste av alla deras högtider.
Också i den moderna judendomen
firas denna dag (jom kippur) och betecknas som den mest högtidliga av
årets dagar, även om det som varit
dagens huvudmening och djupaste
innebörd, stänkandet av försoningsblodet, upphörde vid templets förstöring.

Befallningen om försoningsdagen
gavs Israel vid Sinai berg, kort tid
efter det att Arons två söner dog
»inför Herrens ansikte». Mot denna
tidiga uppkomst av försoningsdagen
har invänts, att dagen mycket sällan
omtalas i G.T. Denna invändning
förlorar dock sin betydelse, om man
tar i betraktande, att försoningsdagen
inte oftare omtalas i de senare än i
de äldsta gammaltestamentliga skrifterna.
På försoningsdagen skulle all den
syndiga orenhet utplånas, varigenom
Israels folk hade vanhelgat sig själva
och den Guds boning, som var bland
dem.
Även om den dagliga offertjänsten
företogs med skrupulös noggrannhet,
återstod likväl många av folkets synder och lagbrott, som inte blev sonade
genom de personliga offer, som för~
rättades i samband med syndabekännelse, då dessa aven eller annan anledning kunde bli försummade. All
denna synd och orenhet skulle rensas
bort genom en stor årlig offerhandling, som gällde hela folket.
Försoningsdagens offer var även
en påminnelse om att den dagliga
offertjänsten på brännofferaltaret inte
var tillräcklig för att sona synden.
Till och med vid brännofferaltaret på
templets förgård var den offrande på
avstånd från den Gud, som uppenbarade sig i shekina, den gudomliga
ljusglanshärligheten över keruberna
inne i helgedomen. Men på den stora
försoningsdagen bragtes försoningsbiodet in i det allraheligaste och
stänktes på Guds egen nådastol av
översteprästen som folkets representant. Att försoningsdagen skulle firas
på nytt varje år, antyder dock, att
även de då framburna offren var
ofullkomliga, jfr Hebr.l0:l f.
Försoningsdagen skulle firas som
en sabbats- och vilodag med en helig
sammankomst. Intet arbete fick utföras. Den var även en fastedag, då
allt folket skulle iakttaga fullkomlig
fasta; brott mot detta medförde dödsstraff, 3.Mos.16:29,31; 23:27-32.
Översteprästen skulle denna dag
personligen utföra de i lagen stadgade
gudstjänsthandlingarna. Han lade
åsido sin vanliga officiella översteprästerliga skrud och iförde sig en
enkel dräkt av vitt linne, som var
föreskriven för denna högtidsdag, 3.
Mos.16:4,32. När han hade framburit sitt eget syndoffer, tog han de
två bockar, som var folkets offer,
och drog lott om dem, .en lott för
Herren och en lott för Asaset.. BOCKen som skulle offras till Herren blev
därefter slaktad, och blodet bars in
i det allraheligaste, där det stänktes
på och framför förbundsarkens lock,
den s.k. nådastolen. Se: Försoningsmedel, Nådastol. När det allraheligaste, det heliga och förgårdens altare
hade blivit försonade och renade,
ställde översteprästen fram den levande bocken, bocken för Asasel (se
d.o.), lade sina händer på bockens
huvud, bekände över den alla Israels
barns synder och sände den så ut i
öknen, där den släpptes fri. »Så skall
bocken bära alla deras missgärningar
på sig ut i vildmarken; man skall
släppa bocken ute i öknen-o De två
brännoffrens döda kroppar bars ut
från lägret och brändes upp. Dagen
avslutades med ytterligare offer, 3.
Mos.15:3-28.
Försoningsdagen förebildar Kristi
offer på Golgata, Hebr.9:10 ff. Jesus
själv kallas vår »store överstepräst».
Han var syndfri och behövde inte
såsom översteprästerna under gamla

Det grekiska ord, som ligger till grund
för ordet »försoningsmedei» i Rom.
3:25, är hilasterion, ett substantiverat
adjektiv, som betyder: något som
bringar försoning. Termen finns endast på ett ställe till i N.T., Hebr.
9:5, där det är översatt: nådastol
(efter Luthers övers. »Gnadenstuhh);
här avses guldlocket på förbundsarken, där offerblodet skulle stänkas
på den stora försoningsdagen, jfr
2.Mos.25:17-22; 37:6-9. Denna användning av ordet går tillbaka på
Septuaginta (den grekiska översättningen av G.T.), där det används
som beteckning för det försoningsbringande locket.
Mot denna bakgrund bör det vara
rimligt att i Rom.3:25 utläsa samma
betydelse av ordet, något som också
har ett starkt stöd i hela textsammanhanget. Här talas om att Gud har
ställt fram sin egen Son .såsom ett
försoningsmedel genom tro, i hans
blod •. Jfr Luthers övers., som också
här har .Gnadenstuhh (nådastol).
Meningen är, att Jesu död är en
fullbordan och en högre motsvarighet till det gamla förbundets offer
och försoningsblod. Försoningsblodet
på gamla förbundets nådastol gjorde
det möjligt för Gud att ha fördrag
med synden, medan Kristi fullkomli-

FÖRSTA, FÖRSTE
vart morgon, den f.dagen
1. Mos. 1:5
Den f. heter Pison
2:11
I tionde månaden, på f. dagen
8:5
i f.månaden,på f.dagen i månaden 8:13
den f. s. planterade en vingård
9:20
den f. s. upprättade ett välde
10:8
och detta är deras f. tilltag
11:6
(Jakob) bjöd den f. och sade
32:17

1821

1822

1823

1824

FÖRSONINGSDAG

Se även: Försoning, offer, allraheligaste, överstepräst, vilodag, späka,
Golgata.
Försoningsdagen

förbundets tid offra för sina egna
synder, utan han offrade sig själv
för våra synder. Såsom översteprästen på försoningsdagen gick in i det
allraheligaste med blod av offerdjur,
så har Kristus gått in i den himmelska helgedomen med sitt eget blod,
som är det fullkomliga och evigt gällande försoningsoffret, som aldrig
behöver återupprepas, 7:26 f.; 9:11 f.
Liksom synderna lades på den
bock, som bestämts för Asasel, 3.
Mos.16:21 f., så har Kristus för oss
gjorts till synd, 2.Kor.5:21, och liksom bocken bar folkets synder, så är
Kristus Guds lamm, som bär och
borttager världens synd, Joh.I:29.
Försoningsdagen har blivit kallad
»Gamla Testamentets långfredag»
(Delitzsch). Detta uttrycker på samma gång försoningsdagens djupaste
innehåll och begränsningen i det som
blott är skugga och förebild. Försoningsdagens största betydelse ligger
i att den förebildar Kristi offer på
Golgata kors.
FÖRSONINGSDAG
i samma sjunde mån. f:en 3. Mos. 23 :27
ty det är en f.
23 :28
på Len skolen I blåsa i basun
25:9

ga offer är en grundval för full förlåtelse och rättfärdiggörelse.
FÖRSONINGSMEDEL
(ordanalys , se Försoning)
6 s. Gud ställt fram ss. f.

Rom.

3:25

FÖRSONINGSPENNINGAR

Försoningspenningar, hebr. kasäp
hakkippurim, kallas den lösesumma,
som gavs som offergärd åt Herren
vid mönstringen av Israel, 2.Mos.
30: 16. Grundtextens ord knyter friköpandet till försoningstanken. Lösepenningen eller försoningsgåvan var
en halv sikel för var och en som var
tjugu år eller däröver, och den gavs
.på det att ingen hemsökelse må
drabba dem vid mönstringen», v.12.
Pengarna användes till arbetet på
tabernaklet.
FÖRSONINGSPENNINGARNA
du skall taga f.av lsraels
2. Mos.30:16

FÖRSONINGSSYNDOFFER

Se: Offer.
FÖRSONINGSSYNDOFFER
med blod av f.ret en gång
2. Mos. 30:10
detta förutom Lret
4. Mos. 29:11
FöRSONINGSVÄDUR

tillhöra prästen, utom f.en 4. Mos. 5:8

FöRSONINGSGÅVA

Ordet .försoningsgåva» förekommer
ett par gånger i vår svenska kyrkobibel.
I l.Mos.20:16 avser det en gåva,
som Abraham får som upprättelse
för Sara, ett slags ersättning för
.sveda och värk». Grundtextens ord
kesut kommer av verbet käsii, täcka,
skylä, dölja. På detta ställe heter det
i hebreiskans målande bildspråk, att
ersättningssumman skall vara ett
»täckelse för ögonen. på alla som
är hos Sara, nämligen för att de inte
längre skall se den vanära, som Sara
blivit åsamkad. Jfr Job 26:6, där
kesut är övers. »täckelse •.
I 2.Mos.30: 12 är .försoningsgåva»
en översättning av hebr. kapär, lösesumma, lösen. I Ps.49:8 är ordet
översatt .Iösepenning.. Se: Försoningspenningar.
FÖRSONINGSGÅVA
L inför allt ditt folk
åt H. en L för sig

1. Mos. 20:16
2. Mos.30:12

FÖRSONINGSMEDEL

FöRSORG

gjordes gm leviternas f.
2. Mos.38:21
infordes ock gm deras f.
1. Kon. 10:29
infördes ock gm deras f.
2. Krön. 1:17
att gm leviternas f. föra kistan
24:11
lagen given gm änglars f.
Apg. 7:53
att gm din f., ädle Felix
24:3
s.gm vår f.kommer
2.Kor. 8:19
s. nu gm vår f.kommer till stånd
8:20
icke drager Lom sina egna 1. Tim. 5:8

FöRSPILLA

eder möda skall vara f.d
dina vänliga ord har du f.t
du f.de din vishet för ditt
Varfor skulle detta f.s
skulle denna smörjelse f.s

3. Mos. 26:20
Ords. 23:8
Hes. 28:17
Matt. 26:8
Mark. 14:4

FöRST

Se även: Förstfödd, förstfödslorätt,
begynnelse, skapelse, evighet, grundval, upphov, fäder, söka, Gud, Kristus.
Det första
1) Första tron, l.Tim.5:12. 2) Första tillförsikten, Hebr.3:14. 3) Första
grunderna, Hebr.5: 12. 4) Första kärleken, Upp.2:4.
Först
l) Förlik dig först med din broder,
Matt.5:24. 2) Söken först Guds rike,
Matt.6:33. 3) Tag först ut bjälken
ur ditt eget öga, Matt.7:5. 4) Rena
först insidan, Matt.23:26. 5) Giv dig
själv först åt Herren, 2.Kor.8:5. 6)
Visa först gudsfruktan hemma, l.Tim.
5:4.
FÖRST
f.skulle välsigna lsraels folk Jos. 8:33
2. Sam. 2:27
f. i morgon fått draga sig
f. av hela Josefs hus kommit
19:20
voro icke vi de s. f. talade om
19:43
f., ty I ären flertalet
1. Kon. 18:25
F.nu hava de blivit skapade Jes.48:7
bland de rika f. när han var död
53:9
skall dö f. vid 100 års ålder
65:20
f. vid 100 års ålder skall syndaren 65:20
f.sedan sände de sina flöden Hes. 31:4
Nej, söken f. efter hs rike
Matt. 6:33
(J.:) tag f. ut bjälken ur ditt eget
7:5
förde hm bort,f.till Hannas
Joh. 18:13
den andre lärjungen kom f. fram
20:8
För eder f.och främst
Apg. 3:26
lärj. f. begynte kallas kristna
11 :26
färdades f.gm galatiska landet
18:23

Fönteg-Föntfödd
de ocke akta på f. tecknen 2. Mos. 4:8
skall vara den f.av årets månader 12:2
på f. dagen skolen I skaffa bort
12:15
s. äter från den f. dagen
12:15
På den f.dagen skolen I hålla
12:16
I f.månaden,på fjortonde dagen
12:18
f. av din marks förstlingsfrukter
23 :19
En kula under det f. armparet
25:35
upptill, till den f. ringen
26:24
i f.raden en karneol ,en topas
28:17
till det f.lammet fint mjöl
29:40
f. av din marks förstlingsfrukter
34:26
upptill,till den f.ringen
36:29
kula sattes under det f. armparet 37 :21
i f.raden en karneol, en topas
39:10
När den f. månaden ingår
40:2
skall du på f.dagen i månaden
40:2
blev tabernaklet uppsatt i f. mån. 40:17
på f. dagen i månaden
40:17
I f.månaden,på fjortonde
3. Mos. 23:5
den f.dagen en helig sammankomst 23:7
23:24
I sjunde månaden,på f. dagen
På den f.dagen en sammankomst
23:35
På den f.dagen är sabbatsvila
23:39
I skolen på den f. dagen taga frukt 23 :40
H. talade till Mose f.dagen 4. Mos. 1:1
på f.dagen i andra månaden
1:18
på f. dagen förde fram sin
7 :12
i f. månaden av det andra året
9:1
de höllo påskhögtid i f. månaden
9:5
när de nu f. gången bröto upp
10:13
Juda barns läger det f. s. bröt upp 10:14
då de f. druvorna voro mogna
13 :21
i öknen Sin i den f. månaden
20:1
fjärdedels hin, till det f.lammet
28:7
i f. månaden är H. påsk
28:16
f. dagen en helig sammankomst
28 :18
i sjunde månaden ,på f.dagen
29:1
bröto upp från Rameses i f. mån. 33:3
på femtonde dagen i f. månaden
33:3
Aron dog på f.dagen i månaden
33:38
i elfte månaden,på f. dagen 5.Mos. 1:3
du slaktar om aftonen på f. dagen
16:4
en annan må hämta f. skörden
20:6
får icke hennes f. man åter taga
24:4
på tionde dagen i f. månaden Jos. 4:19
hade ställt upp sig f.dagen
Dom. 20:22
det f.till det sista
1. Sam. 3:12
I det f. anfallet nedgjorde
14:14
tycktes mig den f.e vara
2. Sam. 18:27
det var under de f. skördedagarna 21:9
till de 3 f. kom han dock icke
23 :19
till de 3 f. kom (Benaja) icke
23 :23
den f. (kvinnan) svarade
1. Kon. 3:22
eld har förtärt de 2 f.
2. Kon. 1:14
den f. tiden av sin vistelse
17 :25
under f.sammandrabbningen
23:29
(Kus) den f.e s.upprättade 1. Krön. 1:10
till de 3 f.kom han dock icke
11:21
till de 3 f.kom han icke
11:25
12 :15
i f. månaden gingo över Jordan
Den f.lotten föll ut för Jojarib
24:7
Den f.lolten kom ut fOr Asaf
25:9
den f. avd., s. tjänstgjorde
27:2
under f.månaden
27:2
tjänstgjorde under f. månaden
27:3
om hs f.tid såväl s.om hs sista
29:29
nådde intill f.kerubens
2. Krön. 3:12
om (Salomos) f. tid såväl s.om hs
9:29
om Rehabeam,om hs f. tid
12:15
att säga om Asa,om hs f.tid
16:11
på sin fader Davids f. vägar
17:3
att säga om Josafat, om hs f. tid
20:34
att säga om Amasja,om hs f.tid
25:26
att säga om Ussia,om ha f.tid
26:22
(Ahas') företag, under hs f. tid
28 :26
I sit! f. regeringsår
29:3
29:3
i f.månaden öppnade (Hiskia)
helga templet på f. dagen i f. mån. 29:1 7
på sextonde dagen i f. månaden
29:17
påskalammet i f. månaden
35:1
fOretog sig under sin f. tid
35:27
i konungen Kores' f. regeringsår 36:22
Kores' f. regeringsår
Esr. 1:1
På f. dagen i sjunde månaden
3:6
i Kores' f. regeringsår
5:13
6:3
I konung Kores' f.regeringsår
på fjortonde dagen i f. månaden
6:19
på f.dagen i f. månaden
7:9
på f.dagen i femte månaden
7:9
vi bröto upp i f.månaden
8:31
varit de f,att begå sådan otrohet
9:2
på f. dagen i tionde månaden
10:16
till f. dagen i f. månaden hade de
10:17
på f. dagen i sjunde månaden Neh. 8:2
från den f. dagen till den sista
8 :18
Est. 3:7
I f.månaden, det är Nisan
på trettonde dagen i f.månaden
3:12
skall din f. tid synas ringa
Job 8:7
Var du den f. människa s. föddes
15:7
f. dottern kallade han Jemima
42:14
det f. av jordkretsens stoft
Ords. 8:26
H.,s.är den f.och s.intill
Jes. 41:4
Jag är den f.,s.säger till Sion
41:27
Jag är den f. och den siste
44:6
jag är den f., jag är ock den siste 48:12
(H.:)vid f.vink du såg
57:8
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Nebukadressars f. reg. år
Jer. 25:1
det f. ansiktet var en kerubs Hes. 10:14
elfte året, på f.dagen i månaden
26:1
tjugusjunde året ,på f. dagen
i f.månaden,kom H.ord till mig
29:17
på sjunde dagen i f. månaden
30:20
på f. dagen i tredje månaden
31:1
på f. dagen i tolfte månaden
32:1
det f. av alla förstlingsfrukter
44:30
f.dagen i f.månaden skall du
45:18
i f. månaden skolen I fira
45:21
3 portar: den f.Rubens port
48:31
3 portar: den f.Simeons port
48:33
3 portar:den f.Simeons port
48:33
3 portar:den f.Gads port
48:34
Daniel fortfor intill Kores' f. Dan. 1:21
I Belsassars f. regeringsår
7:1
Det f. (djuret) liknade ett lejon
7:4
stora hornet. är den f. konungen
8 :21
IDarejaves' f.regeringsår
9:1
i dennes f.regeringsår kom jag
9:1
tjugufjärde dagen i f. månaden
10:4
ifrån f. dagen hava dina ord varit
10:12
i medern Darejaves ' f. regeringsår 11:1
tillbaka till min f.man
Hos. 2:7
f.dagen i mån. kom H.ord
Hagg. 1:1
För den f. vagnen voro röda Sak. 6:2
det sista värre än det f.
Matt. 12:45
Tag så den f. fisk du drager upp
17 :27
många s. äro de f. bliva de sista
19:30
många s. äro de sista bliva de f.
19:30
och gå så tillbaka ända till de f.
20:8
När sedan de f. kommo
20:10
Så skola de sista bliva de f.
20:16
och de f. bliva de sista
20:16
han kom till den f.och sade
21:28
De svarade: Den f.
21:31
Den f. tog sig hustru och dog
22 :25
f.dagen i det osyrade brödets
26:17
sista villan värre än den f.
27 :64
i gryningen till f. veckodagen
28:1
Om ngn vill vara den f.
Mark. 9:35
många s. äro de f. bliva de sista
10:31
medan de sista bliva de f.
10:31
Den f. tog sig en hustru
12:20
På f. dagen i det osyrade brödets
14:12
på f. veckodagen kommo de till
16:2
visade han sig på f. veckodagens
16:9
det sista värre än det f.
Luk.11:26
s. äro de sista bliva de f.
13:30
s. äro de f. bliva de sista
13 :30
Den f. sade till hm: Jag har köpt
14:18
på f. veckodagen kommo de tidigt
24:1
Detta var det f. tecken, s. J.
Joh. 2:11
han kaste f.stenen på henne
8:7
slogo sönder den f.s ben
19:32
han s. f. gången hade besökt hm
19:3 9
på f. veckodagen kom Maria
20:1
På den f. veckodagen kom J.
20 :19
våra fäder åstad, en f.gång
Apg. 7:12
under den f. tiden skedde med oss 11:15
hade gått gm f. och andra vakten
12:10
Guds ord måste i f. rummet
13 :46
den f. i denna del av Macedonien
16:12
f. veckodagen voro vi församlade
20:7
ifrån f. dagen då jag kom
20:18
då må den f. tiga
1. Kor. 14:30
Den f.mskan, Adam, blev en
15:45
icke det andliga är det f.
15:46
Den f. mskan var av jorden
15:47
s.jag f.gången kom att förkunna Gal.4:13
allt ifrån f.dagen intill nu
Fil. 1:5
under evangelii f. tid
4:15
må i f.rummet dessa lära 1. Tim. 5:4
eftersom de brutit sin f. tro
5:12
hålla fast vår f. tillförsikt
Hebr. 3 :14
undervisar eder i de f. grunderna
5:12
lämna bakom oss de f. grunderna
6:1
blivit värre än det f.
2. Pet. 2:20
Jag är den f.och den siste
Upp. 1:17
du har övergivit din f.kärlek
2:4
s. du gjorde under din f. tid
2:5
Så säger den f.och den siste
2:8
gärningar äro flera än dina f.
2 :19
det f. väsendet liknade ett lejon
4:7
såg Lammet bryta det f.av de 7
6:1
den f.stötte i sin basun
8:7
Det f. ve har gått till ända
9 :12
utövar det f. vilddjurets hela
13 :12
att tillbedja det f. vilddjuret
13 :12
den f. gick åstad och göt ut sin
16:2
Detta är den f. uppståndelsen
20:5
s.har del i den f.uppståndelsen
20:6
Den f. grundstenen var en jaspis
21:19
22:13
A och O,den f.och den siste

härledning har termen bekora, det
förstfödda, l.Mos,4:4; 5.Mos.12:6,17;
14:23; Neh.1O:36. Uttrycket .det som
öppnar moderlivet. är återgivning av
hebreiskans påtär, 2.Mos.13:12,13;
34:19,20. Det hebr. bekor motsvaras
i N.T. av grek. pröt6tokos, förstfödd.
G.T.

Hebreiskans term bekor betecknar
det förstfödda av människor och
djur, 2.Mos.ll:5; 12:2 etc. Samma

Den förstfödde bland mankön intog
en särställning. Han representerade
det första, yppersta, förstlingen av
mannens livskraft, l.Mos,49:3; 5.
Mos.21:17; Ps.78:51, jfr 33:17. Honom tillhörde förstfödslorätten med
dess förmåner och förpliktelser. Honom tilldelades en dubbel lott av
fädernearvet. Det var förbjudet att
göra honom arvlös. I tider, då flergifte var vanligt även i Israel, var
denna föreskrift speciellt aktuell. Sonen till en favorithustru kunde sålunda icke komma i åtnjutande av
den förstföddes arvslott även om
denne var son till en åsidosatt kvinna,
5.Mos.21:15-17. Denna förordning
gällde dock icke söner av tjänstekvinnor (trälinnor). Den förstfödde
sonen intog i familjen platsen närmast
efter fadern i myndighet och makt,
l.Mos,49:3; han synes redan under
faderns livstid ha ägt viss bestämmanderätt över sina ännu ogifta syskon, jfr l.Mos.24:29,50; 37:21,22,29.
Vid faderns död trädde han i dennes
ställe som familjens överhuvud med
plikt att försörja modern och ogifta
syskon. Förstfödslorätten kunde övergå i en yngre broders ägo antingen
genom att den förstfödde själv avyttrade den, l.Mos.25:31 f., eller att den
fråntogs honom på grund av ovärdigt
beteende, l.Mos,49:3,4, jfr 35 :22; l.
Krön.5:l.
En oskriven lag i Haran bjöd, att
den förstfödda dottern skulle bortgiftas före de yngre systrarna, l.Mos.
29:26; seden synes ha blivit rådande
även i Israel, l.Sam.18:17,19 f.
Bland kananeer, fenicier, greker
och romare rådde sedan urgammal
tid seden att åt gudomen offra det
förstfödda av människor och djur
samt förstlingen av markens gröda.
Moabs konung offrade sålunda sin
förstfödde son åt guden Kemos, 2.
Kon.3:27. Redan i ett mycket tidigt
skede av egendomsfolkets historia
förbjudes människooffer, jfr l.Mos.
22:12. Moselagen förbjöd vid dödsstraff den hemska seden att offra
människor, 3.Mos.20:2-5; 5.Mos.12:
31; 18:10. Inflytandet från omgivande
hednafolks religioner och avfall i
Israel förde till att den kom i bruk
under konungadömets sista tid, 2.Kon.
16:3; 17:17; 21:6. Därför företer
den gammaltestamentliga profetian
upprepade, kraftfulla fördömanden
av den brutala sedvänjan, Jes.57:5;
Jer.7:31; 19:5; Hes.16:20-21; 23:37.
Känslan av att Gud såsom allt
livs Herre äger rätt att göra anspråk
på .det som öppnar moderlivet., den
förstfödde, får å andra sidan stöd
av Herren själv, men han låter den
få ett andligt uttryck. Som erinran
om att Gud skonade den förstfödde
bland israeliterna i Egypten förordnades sålunda, att alla förstfödda
israeliter av mankön skulle tillhöra
honom, 2.Mos.13:2,3,12; 4.Mos.3:13.
De förstfödda ersattes emellertid med
avkomlingar av Levi stam, 4.Mos.
3: 12,40-41,45, medan de själva friköptes (löstes). Varje förstfödd fördes
vid en månads ålder av fadern fram
inför Herrens ansikte i helgedomen,
2.Mos.13:l2; Neh.1O:36; jfr Luk.2:
22-23,27, där han friköptes (löstes)
från tempeltjänst genom erläggandet
av fem siklar silver till prästen, 4.
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FöRSTEG

Gäller det f. i kraft

Job 9:19

FöRSTENA

väldighet, stå de ss. f.de

2. Mos. 15:16

FöRSTFöDD

Mos.18:16; jfr 3:45-51; 2.Mos.l.3:
13 b.
Det förstfödda av hankön bland
rena djur tillhörde likaledes Herren,
2.Mos.13:2,12; 22:29-30; 34:19; Neh.
10:36. De offrades på åttonde dagen
åt Herren, 2.Mos.22:30, varvid deras
blod stänktes på altaret, fettet förbrändes på detta och deras kött tillföll prästen, 4.Mos.18:17-18. En förutsättning var dock, att intet fel eller
lyte fanns på djuret; i annat fall slaktades djuret och köttet förtärdes i
ägarens hem, 5.Mos.15:21-22. Det
förstfödda fick icke brukas till något
slag av arbete före offret, ej heller
i övrigt utnyttjas för något vinstsyfte,
5.Mos.15:19.
De förstfödda av orena djur lösköptes, 4.Mos.18:15, mot erläggande
aven summa, som bestämdes efter
prästens värdering, med tillägg av
en femtedel, 3.Mos.27:27. Därest så
ej skedde, måste djuret säljas till det
fastställda värdet och pengarna lämnas till prästen. Allt bland åsnor, som
öppnade moderlivet, löstes med ett
får; varom icke, krossades djurets
nacke, 2.Mos.13:13; 34:20.
Termen förstfödd brukas i frälsningshistoriskt sammanhang om det
israelitiska folket i dess helhet. TiIl
följd av Herrens utkorelse och förbund med Israel och därav betingade
förmåner och kallelse intager det i
jämförelse med och i förhållande tiIl
övriga folk en särställning. Israel är
Guds förstfödde son, 2.Mos,4:22-23,
jfr Jer.31:9, och därför ett rike av
präster och ett heligt folk, 2.Mos.
19:6, en nationell representant för
den återlösta mänskligheten. Messias,
den kommande världshärskaren av
Davids släkt, i och genom vilken
Israels höga bestämmelse skall förverkligas, är Guds förstfödde, den
högste bland konungarna på jorden,
Ps.89:28.
Förstfödd kan även brukas bildligt,
såsom beteckning för något som är
ypperst, främst i grad eller rang.
De allra fattigaste, sv. övers. .de
utarmade., är sålunda enligt grundtexten • de förstfödda bland de fattiga. (be!ore «;lallim), Jes.14:30. Såsom
.dödens förstfödde. betecknas i Job
18:13 den värsta bland sjukdomar,
vilka alltså här ses som dödens avkomlingar.
N.T.
Termen förstfödd används även i
N.T. i sin rent naturliga mening.
Efter köttet är Kristus Marias förstfödde son, Luk.2:7. Som förstfödd
frambäres barnet Jesus en månad
efter födelsen i templet och friköpes
genom erläggande av den stadgade
lösesumman, fem siklar silver, Luk.
2:22-23.
Förstfödd förekommer även i bildlig betydelse. Härvid är både tidsoch ursprungsmoment ställda i bakgrunden; ordet uttrycker företräde i
ställning, värdighet, auktoritet och
förmåner. Detta förklarar, att rabbinerna kan tala om Gud själv såsom
.den förstfödde •.
Kristus, Guds Son och den levande
Gudens avbild, är i sitt förhållande
till skapelsen »förstfödd före allt skapat», Kol.l:15. Termen inbegriper
icke hans ursprung; Kristus är icke
ett skapat väsen, skapat före allt annat, jfr sammanhanget. Begreppet
innefattar dels hans absoluta preexistens, dels hans upphöjdhet och obetmgade herradöme över hela skapelsen, dels även hans obestridliga arvsoch äganderätt till denna. Han är
sålunda uppfyllelsen av det gammal-
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Föntfödd-Föntling
testamentliga messianska profetordet,
där .den förstfödde. blir synonym
för Messias själv och där denne tillskrives förstfödslorätten över allt skapat, Ps.89:27-28, jfr Hebr.l :2. Motiveringen till denna hans förstfödslorätt erbjuder v.3 ff .• Alla lagar och
syften, som ligger till grund för universums skapelse och styre, har i honom sitt säte och uttryck. Han är
källan till dess liv, centrum för dess
utveckling, upphovet till dess verksamhet. Han giver hela skapelsen dess
enhet och sammanhållning, gör den
till ett kosmos i stället för kaos.»
Kristus intager likaledes den förstföddes ställning i återlösningen, frälsningsverket: han är .den förstfödde
från de döda., Kol.l:18. Rent tidsmässigt är han förstlingen av dem
som uppstår, jfr l.Kor.15:20; Apg.
26:23. Hans uppståndelse är inledningen till alla människors. Men han
är likaledes utan all jämförelse störst,
främst även i detta avseende: han
är uppståndelsens princip, källa, och
de uppståndnas gudomlige Herre,
Upp.I:5. Han är därför också den
andliga skapelsens, den kristna församlingens, princip, livskälla och
oinskränkte Herre, Kol.l:18.
Det eskatologiska skeendet kommer på ett fullkomligt sätt att manifestera Kristi ställning såsom den
förstfödde i absolut mening. När han
ånyo införes i världen, intager sin
plats såsom världens Herre, skall han
bliva föremål för hela änglavärldens
tillbedjan och därmed uppenbara sin
absoluta överhöghet gentemot denna,
Hebr.l:6. I den slutliga fulländningen, då Guds rådslut med de troende
fullbordats och förhärligandet skett,
är deras likbiIdande med Kristus
uppnått. Han framstår därvid såsom
den förstfödde bland många bröder,
på en gång deras jämlike och ouppnåeligt överlägsen i värdighet och
myndighet, deras urbild och Frälsare,
Rom.8:29.
De troende utgör en »församling
av förstfödda söner, som är uppskrivna i himmelen., Hebr.12:23. De åtnjuter själva alla de förmåner, som
förstfödslorätt hos Gud skänker. Som
de förstfödda i Israel representerade
hela den åt Gud invigda nationen,
så utgör de troende mänsklighetens
förstfödda, en förtrupp av den förlossade mänskligheten och skapelsen,
jfr Förstling. Att vara enrollerad i
denna församling innebär vida större
förmåner än medlemskap i den mosaiska folkgemenskapen. Israel var
blott såsom nation Guds förstfödde;
i den nytestamentliga församlingen är
varje medlem förstfödd och besitter
därmed företräden i ställning och
värdighet framför alla andra människor. Det är av största vikt att icke
ringakta denna förmån såsom Esau
gjorde, v.16. De troende befinner sig
visserligen ännu icke i himmelen,
men de har såsom förstfödda dock
arvsrätt till denna: de är uppskrivna
i himmelen.
FÖRSTFÖDD
gäva, av det f.a i hs hjord 1.Mos. 4:4
Kanaan födde (Sidon) s. var hs f.e 10:15
Barnen voro Us, hs f.e och Bus
22:21
Nebajot, lsmaels f.e
25:13
Jag är Esau, din f.e
27:19
Jag är Esau, din f.e son
27:32
Leas söner voro Ruben, Jakobs f.e 35:23
Elifas, Esaus f.es, söner vore

36:15

Juda tog åt Er,sin f.e,en hustru
Men Er, Judas f.e, misshagade H.
Josef gav den f.e namnet Manasse
den f.e främst ss. den f.e
Jakobs f.e var Ruben
ty Manasse var den f.e
(Josef:) denne är den f.e

38:6
38:7
41:51
43:33
46:8
48:14
48:18
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49:3
(Jakob:) Ruben, min f.e är du
I. är min f.e son
2. Mos. 4:22
DärfOr skall jag dräpa din f.e son 4:23
Rubens, I. f.es, söner voro Hanok
6:14
allt förstfOtt i Egyptens land dö
11:5
sä ock allt förstfOtt ibland boskapen11:5
frän den f.e hos Farao ända till
den f.e hos tjänstekvinnan
11:5
slä allt fOrstfött i Egyptens land
12:12
slog H. allt förstfött i Egyptens
12:29
slog H. allt förstfött frän den f.e
hos Farao, till den f.e hos fången 12:29
slog allt förstfött ibland boskapen 12:29
Helga åt mig allt förstfött
13:2
allt förstfOtt av maka bland söner 13:15
dräpte H. allt förstfött i Egyptens 13:15
allt förstfött bland mina söner
13:15
Den f.e bland dina söner skall du 22:29
f. bland dina söner skall du lösa
34:20
det s. är förstfött ibland boskap,
s. tillhör H. ss. förstfött
3. Mos. 27:26
av Rubens, I. f.es
4. Mos. 1:20
Arons söner: Nadab, den f.e
3:2
leviterna i stället för allt fOrstfOtt 3:12
mig tlllhör allt förstfött
3:13
dä jag slog allt förstfött i Egyptens 3:13
helgade jag allt förstfött i lsrael
3:13
Mönstra allt förstfött av mankön
3:40
leviterna i stället för allt fOrstfött 3:41
boskap i stället för förstfött
3:41
Mose mönstrade allt fOrstfOtt
3:42
de f.e av mankön 22273
3:43
leviterna i stället för allt förstfött 3:45
antalet av I. barns f.e överstiger
3:46
Av I. barns f.e tog han penningarna 3 :50
i stället för allt förstfött bland I.
8:16
tlllhör allt förstfött bland I. barn
8:17
slog allt förstfött i Egyptens land
8:17
leviterna i stället för allt förstfött 8:18
tager lösen för det s. är förstfött 18 :15
lösen för det s. är förstfött bland 18:15
det s. är förstfött bland fäkreatur 18:17
Ruben var lsraels f.e
26:5
H. hade slagit alla de f.a
33:4
det f.a av edra fäkreatur
5. Mos. 12:6
ej heller det f.a av dina fäkreatur 12:17
så ock det f.a av dina fäkreatur
14:23
Allt förstfött av hankön
15:19
det s. är förstfött bland dina
15:19
ullen på det s. är förstfött
15 :19
hs f.e är son till den försmådde
21 :15
då nu denne är den f.e
21:16
skall ss.sin f.e erkänna sonen
21:17
Härlig är den f.e bland hs tjurar 33:17
(Manasse) var Josefs f.e
Jos. 17:1
Makir, Manasses f.
17:1
(Gideon)till Jeter, sin f.e
Dom. 8:20
(Samuels) f.e son hette Joel 1. Sam. 8:2
Av dessa hette den f.e Eliab
17:13
(Davids)f.e var Amnon
2.Sam. 3:2
Då tog han sin f.e son
2. Kon. 3:27
Kanaan födde Sidon,hs f.e 1. Krön. 1:13
Nebajot, Ismaels f.e
1:29
Er, Judas f.e,misshagade H.
2:3
lsai födde Eliab, s. var hs f.e
2:13
Hesrons f.es, söner vara Ram

2:25

Jerameels söner voro Ram,den f.e 2:25
Rams, Jerameels f.es, söner vora

2:27

Kalebs söner voro Mesa, hs f.e
Hurs, Efratas f.es son var Sobal

2:42
2:50

Amnon,den f.e,av Ahinoam
Josias söner vora Johanan, den f.e

3:1
3 :15

Hur, Efratas f.e, Bet-Lehems
Rubens söner,lsraels f.es
han var nämligen den f.e
upptagas i släktreg. ss. den f.e

4:4
5:1
5:1
5:1

Rubens,lsraels f.es,söner vara
Samuels söner voro Vasni,den f.e

5:3
6:28

Benjamin födde Bela,sin f.e
hs f.e son var Abdon

8:1
8:30

Eseks söner voro Ulam,hs f.e
av siloniterna Asaja,den f.e

8:39
9:5

Mattitja,koraiten Sallums f.e
(Jeguels) f.e son var Abdon
Sakarja var den f.e
Semaja var den f.e

9:31
9:36
26:2
26:4

visserligen var han icke den f.

26:10

FöRSTFöDERSKA

jag hör nödrop ss. aven f.

Jer. 4:31

FöRSTFöDSLORÄTT

Förstfödslorätten, hebr. bekarä, grek.
prötot6kia, hade i gammaltestamentlig tid avgörande betydelse.
I Mose lag skiljes mellan två klasser a v förstfödda, nämligen faderns
förstfödde son och moderns förstfödde son.
Faderns förstfödde son hade en
privilegierad ställning, vid faderns
död blev han familjens överhuvud.
Förstfödslorätten kunde dock förloras, såsom fallet var med J uda, 1.
Mos.49:3-4, och Esau, 25:31 ff. Faderns förstfödde son, .förstlingen av
faderns styrka., l.Mos.49:3, ägde
den förstföddes civila rättigheter, t.ex.
ställningen som familjens överhuvud
och rätten till en dubbel arvslott,
5.Mos.21:15-17. De förstfödda sönerna på fädernet har därför i garnmal teologi kallats primogeniti hereditatis, arvets förstfödda.
Moderns förstfödde son, den som
• öppnar moderlivet», 2.Mos.13:2,
hade i civilt avseende inga förmåner såvida han inte också var faderns
förstfödde. Men moderns förstfödde
skulle helgas åt Herren, vigas till
Herrens tjänst, 2.Mos.13:2. Vanligtvis friköptes moderns förstfödde från
denna tjänst vid helgedomen, och
tempeltjänsten överläts åt leviterna,
4.Mos.3:12-13; Samuel utgör dock
ett exempel på en moders förstfödde,
som gavs åt Herren, l.Sam.I-2. De
förstfödda sönerna på mödernet har
benämnts primogeniti sanctitudinis,
helighetens förstfödda.
Skriften anspelar på förstfödslorätten även i allegorisk mening. Israel kallas i G.T. för Guds förstfödde
son, 2.Mos.4:22 f. Så benämnes i
N.T. också Kristus, Rom.8:29; Kol.
1:15; Hebr.l:6, och de kristna, Hebr.
12:23. Se: Förstfödd, Förstling.
FÖRSTFÖDSLORÄTT
Sälj då nu åt mig din f.
1. Mos. 25:31
vartill gagnar mig då min f.
25:32
sålde så sin f. till Jakob
25:33
Så ringa aktade Esau sin f.
25:34
(Esau:) Min f.har han tagit
27:36
får icke giva f.en åt sonen 5. Mos. 21:16
honom tillhör f.en
21:17
blev hs f. given åt Josefs 1. Krön. 5:1
men f.en blev dock Josefs
5:2
Esau,han s.sålde sin f.
Hebr.12:16
FöRSTLING

Se även: Först, begynnelse, gröda,
skörd, arbete, offer, helig, präst, avsomna, tabernakel, lov.
Förstling

ty (Joram) var den f.e
2. Krön. 21:3
de f.a av våra söner
Neh. 10:36
de f.a av våra fäkreatur
10:36
av dödens f.e bortfrätas
Job 18:13
slog allt förstfött i Egypten
Ps. 78:51
jag skall göra (David) till den f.e
89:28
slog allt förstfött i deras land
105:36
han s. slog de f.a i Egypten
135:8
hm s. slog Egypten i dess f.a
136:10
Efraim är min f.e son
Jer. 31:9
Mika 6:7
giva min f.e till offer
ss. man sörjer sin f.es
Sak. 12:10
(Maria) födde sin f.e son
Luk. 2:7
den f.e bland många bröder Rom. 8:29
f. före allt skapat
Kol. 1:15
den f.e ifrän de döda
1:18
låta den f.e inträda I
Hebr. 1:6
s.förgjorde allt förstfött
11:28
till en församling av f.a söner
12:23
JK.den f.e bIsnd de döda
Upp. 1:5

G.T. Termen bikkurim betecknar den
tidigast mogna frukten el. säden,
den första skörden av naturens egna
produkter, av vad som såtts, 2.Mos.
23:16, markens förstlingsfrukter, 2.
Mos.34:22,26; 3.Mos.2:14.
Ordet reSit, förstling, betecknar
dels det till tiden första, begynnelsen,
dels det i kvalitetshänseende första,
bästa, betydelsefullaste, väsentligaste,
3.Mos.2:12; 23:10; 4.Mos.18:12; 5.
Mos.18:4; 26:10; Neh.l0:37; 12:44;
Ords.3:9; Jer.2:3; Hes.20:40; 2.Krön.
31:5. Det används i motsats till föregående term oftast om produkter,
vilka bearbetats av mänsklig hand.
Resit-offren var med ett undantag
individuella.
Under bilden av mänskligheten
som ett skördefält betraktas Israel till
följd av Guds utkorelse som en förstling eller förstlingsfrukt, Jer.2:3; Hos.
9:10.
Att frambära förstlingsgåvor till
gudomen är en sed, som återfinnes i
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nästan alla religioner och som ej heller saknas i Israels uppenbarelsereligion.
Såsom ett uttryck av tacksamhet
till Gud för hans försyns gå vor i naturen och såsom ett bevis på erkännande av hans suveräna bestämmanderätt över och äganderätt till allt
frambar man det första och yppersta,
varefter man själv kunde tillgodogöra
sig det övriga. För Israels del tillkom
ännu ett skäl: tacksamheten över
Herrens stora gåva till folket: det
förlovade landet med dess rikedomar,
5.Mos.26:1 ff.
Förstlingsoffer frambars av alla
naturens produkter, markens gröda,
säd av alla slag, trädens frukt, vin,
olja, samt djurprodukter såsom fårens
ull, 5.Mos.18:4; jfr 8:8; 12:6,11,17.
Förstlingsoffren var dels personliga, 2.Mos.23:19; 3.Mos.15:17-21;
5.Mos.26:1-10, dels gemensamma, 3.
Mos.23:9-14,15-21. Sättet för de individuella förstlingsoffrens frambärande skildras i 5.Mos.26:1-1O. En
bestämd mängd var fastställd för de
personliga offren, men så var inte
fallet med de gemensamma.
I Israel förekom tre skördeperioder: kornskörden, veteskörden och
fruktskörden. Folkets förstlingsgåvor
frambars därför vid de tre stora gemensamma högtiderna. Kornskördens
förstling frambars dagen efter sabbaten vid påskhögtiden, 3.Mos.23:5,
11, veteskördens på den femtionde
dagen efter denna, 23:15 f. Denna
sista dag kallades även • förstlingsdagen», jam habbikkurim (pingstdagen), 4.Mos.28:26. Fruktskörden,
23:39 f., bestämdes icke av speciella
förordningar. En princip gällde dock
för all skörd av nyplanterade fruktträd: de tre första årens avkastning
skulle lämnas oskördad, det fjärde
årets tillföll Herren. Först det femte
året tilläts ägaren njuta av dess frukt,
19:23-25.
Förstlingsgåvorna tillföll prästen
och utgjorde en del av hans underhåll, 4.Mos.18:11-13; 5.Mos.18:~;
Hes.44:30. De förvarades i kamrar i
helgedomen, Neh.10:35-37; 12:44.
Vid särskilda tillfällen kunde förstlingsgå vor också skänkas åt en gudsman, vilken man önskade visa speciell heder, 2.Kon.4:42. En del av
förstlingsfrukterna kunde även frambäras såsom spisoffer, 3.Mos.2:11-12,
14-16.
Frambärandet av förstlingsgåvan
medförde, att hela den övriga skörden helgades, lyftes över det profana
och invigdes åt Gud. Därför innebar
detta att bringa Gud ära, Ords.3:9,
och det bragte hans välsignelse över
hela folket, Hes.44:30.
N.T. Det grekiska ordet aparche,
förstling, inbegriper dels det första i
tidsavseende i förhållande till massan,
dels det bästa el. högsta i kvalitet och
värdighet. Det innesluter även en religiös innebörd: det åt Gud invigda.
Det är i Septuaginta en återgivning
av följande hebreiska ord i G.T.: a)
rdit, se ovan under G.T.; b) i)eläl1,
fett~ sedan metaforiskt: det bästa,
det i sin art förträffligaste; c) terumä,
gåva, skänk, (speciellt till templet),
viftoffer. Ordet aparche förekommer
åtta gånger i N.T.: Rom.8:23; 11:16;
16:5; l.Kor.15:20,23; 16:15; Jak.1:
18; Upp.14:4. I Apg.26:23 brukas
ordet pratas, den förste el. främste.
Termen förstling brukas i N.T.
uteslutande bildligt, om personer;
anspelningen på de gammaltestamentliga förstlingsgåvorna är dock överallt framträdande.
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Föntling-Föntocka
Kristus är förstlingen av de avsomnade och uppståndna, den förste
som uppstått med förklarad kropp.
Till följd av sin samhörighet till natur
och väsen med alla övriga människor
blir han förebilden och principen för
dessas uppståndelse vid bestämda skeden i frälsningshistorien, 1.Kor.1S:20,
23; hela den gammaltestamentliga
uppenbarelsen vittnar om hans uppståndelse såsom ett led i Messias' kallelse och gärning, Apg.26:23.
Israel är genom själva sitt ursprung, genom Abrahams kallelse,
vilken även inneslöt folkets, helgat
åt Herren, alldeles såsom den åt Herren invigda förstlingskakan, 4.Mos.
lS:17-21, gav invigningens och helighetens karaktär åt hela den övriga
degen, Rom.ll:16. I patriarkernas
person, jfr Hos.9:10, finns hela avkomman invigd till ett förstlingsfolk.
Israels stamfader, den förste israeliten, innefattar hela folket, på samma
sätt som en arts förstling i sig rymmer hela arten.
I ändetidens apokalyptiska drama
skall Israel, tolvstamsfolket, räddas
och bevaras till sin av Gud givna
bestämmelse: att vara en förstling åt
Gud och Lammet, Upp.14:1-S.
I förhållande till den övriga mänskligheten och skapelsen är de troende,
pånyttfödda människorna förstlingen,
det yppersta. De är de första, som
fått del i det eviga livet och den återställelse, vilken en gång skall omfatta
hela skapelsen. I och med dem har
denna nyskapelseprocess begynt. De
är helgade åt Herren, utmärkta framför alla andra människor, fria väsen,
som blott är underställda Gud själv,
Jak.1:18. De första, som kommit till
tro på Kristus och helgats åt honom,
intar i förhållande till de övriga troende bland sitt folk en förstlings ställning, Rom.16:S; I.Kor.16:1S.
Anden är Guds förstlingsgåva till
de troende, »en försmak» (Barnabasbr.l :7), den yppersta gåvan och samtidigt en begynnelsegåva, förebådande
och förberedande dem för framtida
större välsignelser: barnaskapet i dess
eviga fullhet med ett organ, som är
lämpat härför, en andlig kropp, Rom.
8:23; jfr 2.Kor.5:S.

l F .en av din säd
5. Mos. 18:4
l f.en av dina fårs ull
18:4
l denne är f.en av hs kraft
21:17
l taga f. av all markens frukt
26:2
l bär jag nu fram f.en av frukten
26:10
l gåvo I. barn rikligen en f.2.Krön.31:5
2 till H. hus f.en av vår mark Neh. 10:35
l f.en av vårt mjöl
10:37
l förrAdskamrarna där •• f. nediades12:44
l F .en är han av vad Gud gjort Job 40:14
l kraftens f. i Hams hyddor
Ps. 78:51
l f.en av all deras kraft
105:36
l f.en av all din gröda
Ords. 3:9
l Israel. f.en av ha skörd
Jer. 2:3
l till f.en av edra gåvor
Hes. 20:40
l f.en av edert mjöl •• åt prästen
44:30
3 f.en av dem s. uppstå
Apg. 26:23
4 f.en •• i provinsen Asien
Rom. 16:5
4 ss. f.en av de avsomnade l. Kor. 15:20
4 K. ss. f.en
15:23
4 att de äro f.en i Akaja
16:15
Jak. 1:18
4 en f. av de varelser han
4 friköpta •• till en f. åt Gud
Upp. 14:4

FÖRSTLING
l och min styrkas f.
l. Mos.49:3
2 när du skördar f.en
2. Mos. 23:16
2 för f.en av veteskörden
34:22
l kärve s.är f.en
3. Mos. 23:10
l Ss. f. av edert mjöl
4. Mos. 15:20
l Av f.en av edert mjöl
15:21
l f.en därav •• giver jag åt dig
18:12
l En f. bland folken är Amalek
24:20

1. Förstockelse el. förhärdelse omnämnes i Bibeln i olika sammanhang.
Oftast heter det, att Gud förstockar,
2.Mos.4:21; 7:3; S.Mos.2:30; Jes.63:
17; Joh.12:40; Rom.9:18. Andra ställen talar om att bli förstockad, 2.
Mos.7:22; Rom.11:7; 2.Kor.3:14;
Hebr.3:13. Även i dessa tillfållen är
det uppenbarligen Gud, som står bakom förstockelsen.
Men omvänt heter det även, att
människan förstockar sig (el. sitt
hjärta), Ords.28:14; Apg.19:9. Stund-

om ljuder det till människorna som
vara både Gud och människor. Detta
får förstås så, att Guds förhärdelse
är hans (vredes)svar på människans
förstockelse. Gud förstockar den som
förhärdar sig emot honom.
2. Förstockelsens orsak är .syndens
makt att bedraga., Hebr.3:13, det
svekfulla, bedrägliga hjärtat, som så
lätt vill göra motstånd mot Gud.
Var gång en människa låter sig förföras till att ställa sig i opposition mot
Gud och hans vilja, blir hjärtat hårdare och allt mer likgiltigt för Guds
kallelse och påminnelser. Guds ord
återvänder icke fåfängt, J es.5 S: 10-11.
Antingen blir hjärtat uppmjukat genom Ordet eller blir det hårdare.
Allt beror på den ställning människan
själv intar till Ordet (jfr den motsatta
verkan, som samma sol har på vax
och lera). Det allvarliga och ödesdigra är, att den förhärdelsep~ocess,
som en människa således sätter Igång,
kan påskyndas av Gud, jfr Jes.6:10;
Matt.13:1S; Joh.12:40; Rom.H:7,
och särskilt 1:18-32, särskilt v.24,26,
28 (det återkommande: »Gud prisgav», »Gud gav till pris» skall här
förstås judiciellt, dvs. som en Guds
dom). Jfr vidare 2.Tess.2:9-12, som
visar, att den som förhärdar sitt hjärta emot evangelii sanning, överlämnas
av Gud åt Satans våld och list.
3. G.T. ger ett gott exempel på förstockelse i den dramatiska skildringen
av Farao och hans förhållande till
Israel i samband med folkets befrielse ut ur Egypten. Efter att ha kallat
Mose och Aron att föra folket ut,
säger Herren till Mose: »När du nu
vänder tillbaka till Egypten, så se till,
att du inför Farao gör alla de under,
som jag har givit dig makt att göra.
Men jag skall förstocka hans hjärta,
så att han icke släpper folket», 2.
Mos.4:21.
Gång på gång möttes Farao med
Herrens ord: »Släpp mitt folk», 2.
Mos.5:1 etc., och gång på gång förstockade Farao sitt hjärta, S:2; 7:13
etc. Gud förutsåg, att Farao på grund
av sitt hjärtas hårdhet ej skulle åtlyda hans ord genom Mose, 3:19,
och denna förhärdelseprocess påskyndades på Guds eget initiativ, 7:3. På
detta sätt ville Gud visa sin makt
och sörja för att hans namn skulle
bli förkunnat över hela jorden, 2.
Mos.9:16, jfr Rom.9:17. Gud är suverän: »Alltså är han barmhärtig mot
vem han vill, och vem han vill förhärdar han», 9:18.
När det gäller människors eviga
frälsning, bör det stå klart, att den
Gud »som vill att alla människor
skol~ bliva frälsta», 1.Tim.2:4, aldrig
förstockar den som icke först förhärdar sig själv. Profeten Jesaja sändes
av Herren till Israels folk med det
tunga uppdraget: »Förstocka detta
folks hjärta och tillslut dess öron
och förblinda dess ögon, så att det
icke kan se med sina ögon eller höra
med sina öron eller förstå med sitt
hjärta och omvända sig och bliva
helat», Jes.6:10, jfr Matt.13:1S; Joh.
12:40; Rom.l1:2S. Denna Guds förstockelse var en följd av folkets egen
förhärdelse, som det upprepade gånger gjorde sig skyldigt till, trots Herrens kallelser och varningar, jfr J es.
6S:2: »Hela dagen har jag uträckt
mina händer till ett gensträvigt folk»,
jfr Rom.10:21; och Jes.SS:6: »Söken
Herren medan han låter sig finnas;
åkallen honom, medan han är nära».
- Efter det att den profetiska förkunnelsen har ljudit från generation
till generation, synes slutligen möjligheten till omvändelse vara helt uttömd

4. N.T. talar också ofta om förhärdelse, särskilt i förbindelse med det
motstånd, som Jesus mötte från folkets religiösa ledare, fariseerna, sadduceerna och de skriftlärile. Vid de
mest skilda tillfällen ställde dessa ledare sig i opposition mot Jesu person,
förkunnelse och gärning. Detta förhållande är teologiskt utarbetat i
Johannesevangeliet och förklaras utifrån förstockelsetanken, Joh.12:3740. Redan i början av Jesu verksamhet möter vi detta. I förbindelse med
botandet av mannen med den förvissnade handen, frågade Jesus fariseerna, om det var lovligt på sabbaten
.att göra, vad gott är, eller att göra,
vad ont är, att rädda någons liv eller
att döda». Då han ej fick något svar,
»såg han sig omkring på dem med
vrede, bedrövad över deras hjärtans
förstockelse», Mark.3: 1 ff. I denna
sin förstockelse gick fariseerna till
och med så långt, att de beskyllde
Jesus för att driva ut onda andar
med Beelsebul, de onda andarnas furste, Matt. 12:24. Detta gav Jesus anledning till att varna för hädelse mot
Anden, 12:31 ff.
Evangelierna visar, att Jesu förkunnese och verksamhet är starkt
präglade av den gammaltestam.entliga
förstockelsetanken. Genom SIO ankomst sätter Jesus i gång också den
eskatologiska förhärdelsedynamiken.
Inför Guds sista frälsningserbjudande
leder människans svar till evigt liv
eller till evig död, Luk.2:34; 20:18;
2.Kor.2:16. - Förklaringen till att
folkets religiösa ledare redan vid
Jesu första framträdande synes ha
ryckts med i en förstockelseprocess
är att folket redan innan Jesus kom,
g:nom förelöparen Johannes' verksamhet i stort sett hade sin ståndpunkt
klar när det gällde Guds kallelse
att ~ända om och mottaga Guds rike,
Luk.1:76; Matt.3:3; 11:10. »Fariseerna och de lagkloke föraktade Guds
rådslut», Luk.7:30. För dem som
icke givit Johannes rätt i hans botskrav synes Jesu hela verksamhet bli
till dom (Matt.11:18-19) i kraft av
en gudomlig förstockelsevilja ..
Jesus talar i liknelser (bildlig, fördold undervisningsform) om Guds
rike, för att (finalt) åhörarna ick~
skall förstå dess hemligheter och bli
frälsta Mark.4: 12. I Matt. 13 : H ff.
heter det att Jesus talar i liknelser,
eftersom' (kausalt) de redan är förhärdade och dömda att fråntagas
också det de har av andligt ljus och
andlig kunskap. - Jesu liknelser har
alltså ej endast en positiv, åskådliggörande utan även en negativ, fördöljande funktion. Det är icke alla
givet att få veta himmelrikets hemligheter, Matt.13:11, jfr 11:2S; Mark.
4:11; 1.Kor.2:6-10.
Sorgen över folkets förhärdelse
ljuder i Jesu vemodsfyllda och a~
varsmättade ord i Matt.23:27 ff., nar
han såg ut över huvudstaden, som
gick sin undergång till mötes: »Hl;lru
ofta har jag icke velat församla dina
barn likasom hönan församlar sina
kyckiingar under sina vingar! Men
I haven icke velat», v.37.
Denna hjärtats förstockelse mot
Guds Messias kulminerade i korsfästelsen, då folket valde mördaren
framför Frälsaren, Matt.27:21; 1.
Tess.2:14-16.
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FÖRSTLINGSBILD
låta mig bliva en f.

l. Tim. 1:16

FÖRSTLINGSBRÖD
prästen vifta jämte f.en
3. Mos. 23:20
åt gudsmannen f.
2. Kon. 4:42
Om f.et är heli~ ,är degen
Rom. 11:16
FÖRSTLINGSDAG
på f.en då I bären fram

4. Mos. 28:26

FÖRSTLINGSFIKON
intet f. av dem jag haft lust till Mika 7:1
FÖRSTLINGSFOLK
I ädlingar bland f.et

Am. 6:1

FÖRSTLINGSFRUKT
forsta av din marks f.er
2.Mos.23:l9
Det första av din marks f.er
34:26
bära fram spisoffer av f.er 3. Mos. 2:14
ss. ett spisoffer av dina f.er
2:14
F .erna skola tillhöra dig
4. Mos.l8:13
det första av alla f.er
Hes. 44:30
fäder ss. f.er på ett fikonträd Hos. 9:10
FÖRSTLINGSGÅVA
2 kakor •• en f. åt H.
huru med f.orna fOrfaras
s.hava fått A. ss. f.

3.Mos.23:17
Neh.13:31
Rom. 8:23

FÖRSTLINGSLAND
(Gad) utsåg åt sig f.et

5. Mos.33:21

FÖRSTLINGSOFFER
Ss.f.mån I bära fram åt H. 3.Mos. 2:12
FÖRSTLINGSSKÖRD
s. fikon ifrån f.en äro
FÖRSTLINGSVERK
H.skapade mig ss. sitt f.

Jer. 24:2
Ords. 8:22

FöRSTLING

1) re'Si!, n' lP K J
begynnelse; det första; av: ros, huvud.
Jfr 2. Se: Begynna Il, Begynnelse 1.
2) bikkurim, I:l '

!

1 :;J ~

de första frukterna, förstlingsfrukter;
jfr be~or, förstfödd, t.ex. 1.Mos.46:8.
Jfr 4.Mos.18:31, övers. förstlingsfrukter. Ordet förekomme~ också i
uttrycken »förstlingsbröd», 3.Mos.23:
20, och »förstlingsdag», 4.Mos.28:26.
Jfr uttrycket reSi! bikkurim, det första
av förstlingsfrukterna, 2.Mos.23:19;
Hes.44:30.
3) protos,

If p

i'IT o ~

den förste (i rum, tid, ordning och
rang).
4) aparche, (h ctp XIi
det som i förväg (el. det första som)
tagits el. givits; det första av något,
förstling; av: aparchomai, taga undan
i förväg, taga undan det första. Jfr
Rom.8:23, övers. förstlingsgåva; 11:
16 förstlingsbröd.

FöRSTOCKA

Se även: Förhärda, häda, hård, hjärta.
Föntockelse (förhärdelse)

Både G.T. och N.T. talar ofta om
förstockelse el. förhärdelse. De vanligaste hebr. orden för förstocka el.
förhärda är: häzak, 'äm~ och ~aSa,
vilka betyder: ·varå fast el. hård (i pi.
resp. hif. göra fast el. hård). Motsvarande grekiska ord är pachynein,
göra tjock el. fet, i överförd betydelse:
göra okänslig, pöroun, förstena, g~ra
hård, sklerynein, göra hård. Av 10tresse i detta sammanhang är också
adj. sklerotrdchelos, hårdnackad, halsstarrig, Apg.7:S1, och subst. sklerokardia, hjärtats hårdhet, förstockelse,
styvsinthet, Matt.19:8; Mark.l0:S;
16:14.

ett imperativ: »Förhärden icke edra
hjärtan», Ps.9S:8; jfr Hebr;3:8,IS; 4:7.
Förstockelsens subjekt kan alltså
för det stora flertalet av folket. Profeten Amos förkunnar, att straffet
är ofrånkomligt, Am.7:7-9; 8:1-3.

Föntocka-Förstå
Även Jesu apostlar mötte förhärdelsen i sin verksamhet för evangeliet.
När Paulus verkade i Efesus, där han
hade samtal i den judiska synagogan,
blev flera övertygade om Guds rike.
Men några .förhärdade sig och voro
ohörsamma. och talade illa öm Guds
väg, Apg.19:8,9. Samma förstockelse
mötte honom i nästan varje synagoga, som han besökte i diasporan,
jfr Apg.13:45,50; 14:2,19; 17:5,13;
18:6; 28:24-29.
Även troende människor kan komma in i förhärdelse. Detta är något
som Hebreerbrevets läsare starkt varnas för: .1 dag, om 1 fån höra hans
röst, mån 1 icke förhärda edra hjärtan., 3:7-8. Jfr 10:26 ff. Se för övrigt: Hädelse.
Förstockelse, förhördelse

Vad den är
Oemottaglighet för Guds ord och
frälsningen, Matt.13:13-15; Joh.12:
37-40; Apg.7:51; Jer.5:21; 6:10; 2.
Mos.32:9; 33:3.
Hur den uppstår
Genom syndens makt att bedraga,
Hebr.3:13. Genom olydnad mot Gud,
Hebr.3:7,8,15; 2.Mos.8:15,32; I.Sam.
6:6.
Gud förhärdar den som stadigt
står honom emot, Rom.9:18; 11:8,
25; 2.Mos.7:3; 10:1; 5.Mos.2:30;
Jos.I1:20.

4 Sitt hjärta f. de
Ps. 17:10
5 F. detta folks hjärta
Jes. 6:10
6 Till barnen med •• f.de
Hes. 2:4
Matt. 13 :15
8 folks hjärta har blivit f.t
Mark. 6 :52
7 deras hjärtan voro f.de
7 Äro edra hjärtan så f.de
8:17
7 Han har •• f.t deras hjärtan Joh. 12:40
8 detta folks hjärta blivit f.t Apg. 28:27
7 de andra hava blivit f.de
Rom. 11:7
2. Kor. 3 :14
7 deras sinnen blevo f.de
FÖRSTOCKELSE
1 bedrövad över deras •• f.
Mark. 3:5
1 F. har drabbat en del av l. Rom. 11 :25
1 gm deras hjärtans f.
Ef. 4:12
FöRSTOIU

Det förvärv man i f. ävlas

Ords. 20:21

FöRSTORA

om du än söker f.dina ögon

Jer.

4:30

FöRSTRö

Jag skall f.dem i Jakob
1.Mos.49:7
eder skall jag f.bland hedn. 3.Mos.26:33
H.skall f. eder bland folken 5.Mos. 4:27
H.skall f.dig bland alla folk
28:6~
folk bland vilka han Ut dig
30:3
f.dem på andra sidan floden 1. Kon. 14:15
skall jag f. eder bland folken Neh. 1:8
ett folk Ut bland de andra
Est. 3:8
lejoninnans ungar bliva f.dda Job 4:11
bland hedn. har du f.tt oss
Ps. 44:12
Gud f.dde (ogärningsmännens) ben 53:6
När den Allsmäktige f.r kon.
68:15
f.r de folk s. finna behag i krig
68:31
med din arm f.dde du dina fiender 89:11
alla ogärningsmännen bliva f.dda 92:10
att f.dem(!.) i länderna
106:?7
(H.) f.r dess inbyggare
Jes. 24:1
jag skall f. dem bland folk
Jer. 9:16
folk bland vilka jag har f.tt dig
30:11
f. dem åt alla väderstreck
49:32
f.dess folk åt alla väderstreck
49:36
(H.:) jag skall f. edra ben
Hes. 6:5
när I bliven f.dda i länderna
6:8
väl har jag f.tt dem i länderna
11 :16
de länder dit I blivit f.dda
11 :17
alla hs härskaror skall jag f.
12:14
när jag f.r dem i länderna
12:15
varda f.dda åt alla väderstreck
17:21
svor att f.dem i länderna
.
20:23
de länder i vilka j ären f.dda
20:34
de länder i vilka I ären f.dda
20:41
Jag skall f.dig i länderna
22:15
de folk bland vilka de äro f.dda
28:25
jag skall f.dem i länderna
29:12
30:2~ ,26
f. (egyptierna)i länderna
när hs får äro f.dda omkring hm
34:12
(I.) blevo f.dda i länderna
36:;;)
(ängeln:) f.n dess frukt
Dan. 4:1l
Ditt folk är f.tt uppe på
Nah. 3 :18
Detta är de horn s.hava f.tt
Sak. 1:19
De voro de horn s. f.dde Juda
1 :21
till att f. (Juda) inbyggare
1:21
I s.av mig haven blivit f.dda
2:6
skall f.dem ss.gm en stormvind
7:14

[buaS], söka; övers. söka att förstå.
Se: 'Förstånd 3, Förståndig 2.
6) lnäkar], I:J .l
hif. uppmärk~a~t betrakta; genom
uppmärksamt betraktande känna
[igen] el. märka. Jfr I.Mos.38:26,
övers. känna igen; Jes.63:16 känna.
Se: Akta 25, Erkänna 1.
7) da'a!., n EJ
vetande, förstånd; subst., till formen
= inf. cstr. av: jåga', se 1. Se: För~tånd 14.
8) Job 37:17 ordagrant: du vilkens
kläder bliva heta.
9) säkal, 7 :J'ro
hif. bliva el~ ~ara förståndig, handla
förståndigt; förstå. Se: Akta 12,
Framgång 1, Förstånd 1.
1O) lä~al;i,

n i2. ~

FÖRSTOCKA
1 jag skall f. (Faraos)
2. Mos. 4:21
7 :13
1 förblev Faraos hjärta U
1 f6rblev Faraos hjärta f.t
7:22
1 Faraos hjärta förblev f.t
8:19
1 H. f.de Faraos hjärta
9:12
1 Så fOrblev Faraos hjärta f.t
9:35
10:20
1 Men H. f.de Faraos hjärta
1 Men H. f.de Faraos hjärta
10:27
1 men H. f.de Faraos hjärta
11:10
1 jag skall f. Faraos hjärta
14:4
1 Ty H. f.de Faraos hjärta
14:8
1 jag skall f. egyptiernas hjärtan
14:17
5. Mos. 2:30
2 H. f.de (Sihons) hjärta
2 skall du icke f.ditt hjärta
15:7
Jos. 11:20
1 de f.de sina hjärtan
2 (Sidkia) f.de sitt hjärta
2. Krön.36:13
3 räknas i edra ögon ss. f.t
Job 18:3

höra; här: (hÖra och) förstå. Jfr 2.
Sam.14:17, övers. höra; 5.Mos.1:16
höra efter; Ords.21:28 höra på.
3) bin, 1 ' ~
skilja, skilja ut, särskilja (för betraktandet el. tänkandet); urskilja; märka,
varsebliva; förstå. Se: Akta 3, Besinna 4, Forska 1, Förstånd 7, Förståndig 1.
4) rä'ä, ilK I
se, betrakta;T i Sak. 1:9 hif. låta se;
övers. låta förstå. Se: Akta 2, Anse 8.
5) binä, il .l ' :öl
förstånd, h;sikt, kunskap; av: bin, se
3. 1 Dan.8:15 tillsammans med pi. av

fatta, gripa; här: begripa, förstå. Se:
Begära 8, Fånga 4.
11) Jes.44:20 ordagrant: Och han
skall icke rädda sin själ.
12) jeqa', )11;
aram. = hebr. Jäda', se 1. Se: Besinna
6, Erfara 1.
13) oida, o å a
perf. med betydelsen: veta, känna,
förstå; av roten ido, se. Jfr 14.
14) eidon, E: å o \!
aor. till horaö, se; se på; inse, förstå;
av: roten ido, se. På vissa ställen
varierar handskrifterna mellan eidon
och oida, se 13.
15) ginoskö, y l \! WO K w
lära känna; känna, inse, förstå. 1 Apg.
8:30 står gin6skö, förstå, tillsammans
med anagin6skö, läsa. Se: Akta 77.
16) synierni, o \J \! 1" n)J l
ego kasta el. skicka samman; därav:
fatta, begripa, förstå; av: prep. syn
och hiemi, kasta, skicka. Se: Förstånd
23, Förståndig 15.
17) nO/lö, \! o € w
besinna, lägga märke tilI; förstå; av:
rous, se Förstånd 25. Se: Akta 55.
18) agllO/lö, &y \! o € w
icke känna el. förstå; av: neg. a- och
roten tilI verbet gin6skö, se 15; i
Rom.2:4 part. övers. utan att förstå.
19) epistarnai, ~ 7T 1" o T a)J a l
känna, förstå, veta; jon. med.-form
av ephistemi, grundbet. ställa el. placera över el. på. Jfr Apg.10:28; 15:7,
övers. veta; 18:25 hava kunskap om.
20) epiginoskö, ~ 7T l Y l \! Wo K w
noga lära känna; väl känna el. förstå, förstärkt form av gin6skö, se 15.
21) utf. ord.
22) syneidon, o \J \! E: t å o \!
aor. se; se på; inse, förstå; av: prep.
syn (i sammansättningar: tillsammans,
jämte, tilIika) och eldon, se 14.
23) syrnbibtizö, O \J)J Bl Bil r; w
ego sammanföra, sammansluta; sammanfoga tankar till en slutsats, sluta
sig till, komma fram till; därav övers.
förstå i Apg.16:10. Se: Bevisa 30.
24) akouö, &K o U UJ
höra, lyssna; I.Kor.14:2 i betydelsen:
höra så att man förstår. Jfr Gal.4:21,
övers. höra. Se: Akta 78.
25) dysnoetos, å 1) a\!6 n T 0<;
svårbegriplig, svår att förstå; av: prefixet dys, som har en negativ innebörd, och noet6s, begriplig, förståelig
(av: nous, se 17).
26) apeiros, U7T E: l P o <;
oprövad, oerfaren, okunnig; i Hebr.
5:13 övers. oskicklig att förstå; av:
neg. a- och peira, försök, prov.
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FöRSTOCKA

1) bäza~, P J Q
vara fast el. hård; här övers. förbliva
förstockad; pi. göra fast el. hård,
övers. förstocka. Se: Arbeta 6, Bota
2, Botare 1, Fast 20, Frimodig 2,
Frimodighet 1.
2) 'ärna~, 1'~ K

vara fast eL-hård; här pi. göra fast
el. hård; övers. förstocka. Se: Beslut
1, Fast 35.
3) [,ämä] , il ~ ~

stoppa igen, täppa till; endast nif.
bli igenstoppad el. tilltäppt, vara
.korkad. el. dum.
4) sägar, I ~ ~
stänga, tillsluta.
5) Järnen, 1~ tV
bliva el. var~ fet; i Jes.6:10 hif. göra
fet, överdraga med fett. Jfr 1!:al i 5.
Mos.32:15; Jer.5:27; hif. i Neh;9:25,
övers. bliva fet. J fr subst. sämän,
fett; olja.
6) bäzä~, P l O
fast, hård; av: 1;täza1!:, se 1. Se: Fast 16.
7) pöroö, 7TWP 6w
förstena; göra hård; förhärda, förstocka; av: paros, sten; förhårdnad.
8) pachynö, 11 a X (j \! W
göra tjock el. fet; i N.T. endast pass.
i överförd betydelse: bli trög el. slö;
övers. bliva förstockad; av: pachys,
tjock, fet.
9) porösis, 11
wo l <;
förhärdande förstockelse; av: pöroo,
se 7.

wp

FöRSTUMMAS

Må lögnaktiga läppar f.
Ps. 31:19
konungar skola f.i förundran Jes. 52:15

FöRSTÅ

Se även: Förstånd, förståndig, insikt,
visdom, Irerdom, kunskap, skriften,
uppenbarelse, tanke, huvud.
FöRSTÅ

1) jäda',

)1' ,

förni~ma, märka; inse, förstå; känna,
veta; i I.Krön.12:32 joge'e 12inä (binä,
se 5), övers. män som väl förstodo.
Jfr 7. Se: Akta 14, Bekymra 1, Bekännare 1, Besinna 1, Besinning 1,
Erkänna 2, Förkunna 5, Förstånd 16,
Förståndig 5.
2) Järna', v~tV

t

t

FÖRSTÅ
1 f.n vad gott och ont är
1. Mos. 3:5
1 han f.r vad gott och ont är
3:22
l förstod Noa att vattnet sjunkit
8:11
2 icke f.r den andres tungomål
11:7
2 Abraham förstod Efron
23 :16
2 visste icke att Josef förstod
42:23
l (Josef:) Förstoden I icke
44:15
1 ännu icke f. vare sig
5. Mos. 1:39
1 han skulle lära dig f.
8:3
1 skall du då f. i ditt hjärta
8:5
2 vars språk du icke f.r
28:49
1 icke givit eder hjärtan att f.
29:4
3 f. vilket slut de måste få
32:29
1 Manoa förstod icke
Dom. 13 :16
1 förstod Manoa att det varit
13 :21
3 förstod Eli att det var H.l. Sam. 3:8
l I. förstod att Samuel var betrodd 3:20
1 Saul förstod att H. var med
18:28
22:22
1 Jag förstod redan då
1 förstod Saul att det var Samuel 28:14
1 F.r du icke
2.Sam. 2:26
3 förstod han att barnet dött
12:19
1 icke rätt f.r att vara
1. Kon. 3:7
2 vi f.det språket
2. Kon. 18:26
1. Krön. 12:32
1 män s. väl förstodo
28:9
3 f.r alla uppsåt och tankar
12:8
1 att de må lära sig f.
1 f.r att Gud har beslutit 2. Krön. 25:16
6 Jag förstod att Gud icke
Neh. 6:12
1 förstodo att detta arbete var
6 :16
3 s.kunde f. vad de hörde
8:2
3 föreläste .• s.kunde f.det
8:3
8:8
3 förstod det s.lästes
Job 6:24
3 f. vari jag farit vilse
6:30
3 f. vad fördärvligt är
1 vad kan du f.
11:8
3 Vad f.r du, s. ej är oss kunnigt 15:9
1 f.r du viII fOra mig till döden
30:23
3 icke de äldsta f. bäst vad rätt
32:9
1 f.r ej att tala inställsamma
32:22
7 vad mina läppar f. säga de
33:3
I samfällt söka f. vad gott är
34:4
1 utöver vad vi f.
37:5
1 F.r du på vad sätt Gud styr
37:15
1 F.r du lagen för skyarnas
37:1G
37 :17
8 F.r du huru kläderna bliva
38:33
1 f.r du himmelens lagar
42:3
1 det jag ej kunde f.
Ps. 39:5
1 f.r huru förgänglig jag är
9 de f. (Guds) verk
64:10
1 oförnuftig och förstod intet
73 :22
92:7
3 en dåre f.r icke sådant
3 f.dina befallningars väg
119:27
3 f.r mina tankar fjärran
139:2
10 f. förståndigt tal
Ords. 1:3
3 lär man f.ordspråk
1:6
3 då skall du f. H. fruktan
2:5
2:9
3 skall du f. rättfärdighet
1 f.att det gäller dess liv
7:23
l fåkunnigheten, och intet f.r hon 9:13
l rättfärdiges läppar f.
10:32
3 f.r icke själv sin väg
20:24
3 Onda mskor f. icke vad rätt är 28:5
3 s. söker !j., de f. allt
28:5
28 :22
3 f.r icke att brist skall komma
3 den ogudaktige f.r intet
29:7
3 om han än f.r, så rättar han
29:19
1 mitt hjärta till att f. vishet
l och till att f.oförnuft
Pred. 1:17
6:8
1 f.r att skicka sig inför levande
l f. ogudaktigheten i dess dårskap 7 :26
8:1
l vem f.r att så uttyda en sak
1 mitt hjärta till att f. vishet
8:16
8:17
1 att han skall kunna f. det
l lika litet f.r du Guds verk
11:5
l (H.) folk f.r intet
Jes. 1:3
6:9
3 Hören alltjämt, men f.n intet
3 icke f. med sitt hjärta
6:10
1 f.r att förkasta vad ont är
7 :15
7:16
1 innan gossen f.r att förkasta
3 Han f.r intet
29:16
2 språk men ej kunde f.
33 :19
2 ty vi f.det språket
36:11
3 f.tt vad jordens grundvalar säga 40:21
9 f. att H. hand gjort detta
41 :20
3 f. att det är jag
43:10
1 Deras bekännare •• f.intet
44:9
44:18
3 sådana f. intet
11 icke f.r att rädda sin själ
44:20
l f.r att hugsvala den trötte
50:4
3 herdar, s. intet kunna f.
56:11
l jag f.r icke att tala
Jer. 1:6
1 vad gott är f. de ej
4:22
2 vars tal du icke Lr
5:15
3 Vem är en vis man, att han f.r
9:12
1 vem kan f.det
17:9
32:8
1 förstod jag att det var H. ord
2 tal du icke f.r
Hes. 3:6
1 I skolen då f.
14:23
1 F.n I icke vad detta betyder
17:12
20:26
1 f. att jag är H.
12 f.r ditt hjärtas tankar
Dan. 2:30
5 (Daniel) sökte att f.den
8:15
3 ingen förstod den (synen)
8 :27
9:25
9 Så vet nu och f.
1 Kan du f. varför jag kommit
10:20

1840

Föntånd
3 hörde, men förstod icke
12:8
3 ingen ogudaktig skall f. detta
12:10
3 fOrståndiga skola f.det
12:10
l hon har icke f.tt
Hos. 2:8
4:14
3 Så löper folket, s. intet f.r
l men han f.r intet
7:9
1 fått grå hår, f.r han ändå intet
7:9
l förstodo icke att jag ville hela
11:3
l f.r icke göra vad rätt är
Am. 3:10
l icke f. att skilja mellan
Jona 4:11
3 de L icke hs rådslut
Mika 4:12
l f. H. rättfiirdighets gärningar
6:5
4 låta dig f. vad dessa~betyda Sak. 1:9
l F.r du icke vad de betyda
4:5
l F.r du icke vad de betyda
4:13
l f. att jag sänt detta bud
Mal. 2:4
13 f.n att giva edra barn
Matt. 7:11
14 J.forstod deras tankar
9:4
15 haden I f.tt vad det är
12:7
12:25
13 (J.) fOr stod deras tankar
13 :13
16 och intet heller f.
16 och dock alls intet f.
13 :14
13 :15
16 icke •• f. med sina hjärtan
13:19
16 När ngn hör •• men icke f.r
13 :23
16 både hör ordet och Lr det
13:51
16 Haven I f.tt allt detta
15:10
16 (J.:) Hören och f.n
15 om him. utseende f.n I att döma 16:3
17 F.n I ännu ingenting
16:9
17 att I icke f.n
16:11
16 förstodo de att det icke var
16:12
16 förstodo lärjungarna
17:13
15 förstodo de att det var om dem 21:45
13 I f.n icke skrifterna
22:29
15 det f.n I väl, att om husbonden 24:43
13 Jag Lr icke vad du menar
26:70
16 och dock intet f.
Mark. 4:12
13 F.n I icke denna liknelse
4:13
6 :20
13 Herodes förstod att Johannes
16 Hören mig alla och f.n
7:14
16 Fatten och f.n I då ingenting
8:17
16 F.n I då ännu ingenting
8:21
9:32
18 förstodo icke vad (J.) sade
15 de förstodo att det var om dem 12:12
12:15
14 (J.) forstod deras skrymteri
13 varken f.n skrifterna
12:24
12:28
14 Ut att(J.) svarat dem väl
19 Jag varken vet eller f.r
14:68
15 Han förstod alt det var av avund 15:10
20 förstodo de att han sett
Luk. 1:22
2:50
16 förstodo icke det s. (J.)talade
13 (J.) förstod deras tankar
6:8
8:10
16 hörande öron intet f.
18 förstodo icke detta s.han sade
9:45
14 J. förstod deras hjärtans tankar 9:47
13 Ln giva edra barn goda gåvor
11 :13
13 (J.) förstod deras tankar
11:17
12:39
15 det f.n I väl, om husbonden
12:56
13 him. utseende f.n I att tyda
16 de förstodo intet härav
18:34
15 förstodo att det var om dem
20:19
13 Jag f.r icke vad du menar
22:60
16 att de förstodo skrifterna
24:45
15 I. lärare och Lr icke
Joh. 3:10
13 Förstode du Guds gåva
4:10
15 och L att du är Guds Helige
6:69
15 f.om denna lära är från Gud
7:17
8:27
15 förstodo icke att det var
15 skolen I f. att jag är den jag är
8:28
8:32
15 I skolen då f. sanningen
8:52
15 Nu f. vi att du är besatt
15 de förstodo icke
10:6
15 då skolen I fatta och f.
10:38
13 I f.n intet
11 :49
15 forstodo hs lärjungar icke
12:16
12:40
17 icke •• f. med sina hjärtan
13 Vad jag gör f.r du icke nu
13:7
15 F.n I vad jag har gjort
13:12
15 ingen •• fOrstod varfor
13:28
13:35
15 f. att I ären mina lärjungar
15 den dagen skolen I f.
14:20
15 världen skall f.alt jag älskar
14:31
13 Vi f. icke vad han talar
16:18
15 Nu hava de Ltt
17:7
15 i sanning Ut att jag är utgången 17:8
17:23
15 världen kan f.att du sänt mig
17:25
15 f.tt att du har sänt mig
15 f. att jag icke finner hm skyldig 19:4
13 icke Ut skriftens ord
20:9
13 de forstodo att det var H.
21:12
16 hs bröder skulle L att Gud Apg. 7 :25
16 de förstodo det icke
7 :25
15 F.r du vad du läser
8:30
21 Huru skulle jag kunna f. det
8:31
13 förstod icke att det s.skedde
12:9
12:12
22 (Petrus) alltså hade f.tt
22 ~å snart de fOrstodo hur det var 14:6
23 forstodo att Gud hade kallat
16:10
15 skola alla f.att du vandrar
21:24
28:26
16 och dock alls intet f.
28 :27
16 f. med sina hjärtan
Rom. 1:20
17 kunna f.s gm hs verk
18 utan att f. att Guds godhet vill
2:4
18 f •• icke rättfärdigheten från Gud 10:3
15 Har Israel icke f.tt det
10:19
16 s.lntet hört skola f.
15:21
15 hon kan icke f.det
loKor. 2:14
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24 ingen f.r honom ju
14:2
15 kunna f. vad I talen
14:9
13 om jag nu icke f.r språket
14:11
14:16
13 De f. ju icke vad du säger
20 läsen och väl kunnen f. 2.Kor. 1:13
20 hoppas I skolen till fullo f.
1:13
20 vad I delvis f.n om oss
1:14
15 f.den synnerliga kärlek
2:4
13 att I f.n hurudant det hopp är Ef. 1:18
3:4
17 f.vilken insikt jag har
16 f.n vad s. är H. vilja
5:17
13 f. huru I skolen svara
Kol. 4:6
17 icke f.vad de själva tala l. Tim. 1:7
13 f.r detta, att lagen är till
1:9
19 fastän han intet f.r
6:4
26 oskicklig att f. undervisn. Hebr. 5 :13
11:3
17 Gm tron f. vi att världen
13 f.r H. att frälsa gudfruktiga 2.Pet. 2:9
3:16
25 s. är svårt att f.
15 f. vi att yttersta tiden är 1. Joh. 2:18
2:29
15 så kunnen I f.
Jak. 2:20
15 vill du då f., du fåkunniga
13 f.r att göra vad gott är
4:17
15 f. att jag har fått dig kär
Upp. 3:9
FöRSTÅND

Se även: Förstå, förståndig, klok, insikt, kunskap, visdom, veta, känna,
lärdom, tanke, uppenbarelse, föreståndare.
-fönt6"d

oförstånd Job 42:3
Fönt6"d

Förståndet är en förutsättning för
att man skall kunna utöva myndighet
å Guds vägnar i samhällslivet.• Jag
är förstånd, hos mig är makt. Genom
mig regera konungarna och stadga
furstarna, vad rätt är., Ords.8:14-15;
jfr I.Kon.3:11-12. Både umgängelse
och tjänst i den kristna församlingen
bör bestämmas av ett förstånd, som
är upplyst av Gud. Vid bedömning
och bruk av Andens nådegåvor är
förståndet av största betydelse.• Mina
bröder, varen icke barn till förståndet.. men varen fullmogna till förståndet., I.Kor.14:20. Förstånd i allt
kräves av den som blivit betrodd en
ledande ställning i Herrens församling, 2.Tim.2:7. De olika företeelserna
i ändens tid kräver förstånd, Upp.
13:18 a. De som är redo för Herrens
tillkommelse, liknas vid förståndiga
jungfrur, Matt.25:1 ff.
4. Liksom övriga livsfunktioner står
förståndet under livets lagar tör tillväxt och utveckling. Varje troende
bör därför sträva efter att bliva »fullmogen till förståndet>, icke vara
.barn till förståndet», I.Kor.14:20,
och han bör bliva uppfylld .av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig
vishet och andligt förstånd., Kol.l:
9-10. Se även: Vishet.

1. Förståndets källa är Gud. »Hos
honom finnes vishet och makt, hos
honom råd och förstånd», Job 12:13.
Hans helige Ande är förstånds Ande,
Jes.11 :2, och hans förstånds fullhet
bor även i Kristus, KoI.2:9. Guds
förstånd uppenbaras i hans skaparverk, Ps.136:5; Jes.40:28. Guds förstånd uppenbaras i hans ledning av
historiens gång, 29:14; 37. Guds förstånd uppenbaras även i hans fräls·
ningsverk. De förståndigas förstånd
är åsidosatt. Allt är en följd av Guds
eget förstånd, I.Kor.l:18 ff.
2. Människans förstånd är den själsförmögenhet, som bildar uppfattningar, fäller domar och, med utgångspunkt från givna förutsättningar, drar rätta, praktiska slutsatser.
Denna förståndets funktion har Skaparen själv nedlagt i människans
själsliv, en avbild av Guds eget väsen.
Dess innehåll, verksamhet och värde
för den enskildes praktiska liv beror
på människans inställning till förståndets gudomliga källa.
Människans legitima behov av att
tillfredsställa denna del av själslivet
kan ofta tjäna som infallsport för
frestarens angrepp, I.Mos.3 :6. Skilt
från Gud och i strid med hans lagar
förlorar förståndet sitt av Gud givna
innehåll och fylles med motsatsen.
Den från Gud avfallna människan
karakteriseras i Skriften som .förmörkad till förståndet., Ef.4: 18, jfr
Rom.l:21; Tit.3:3. Domar, slutsatser
och värderingar blir felaktiga, Rom.
1:22 ff., vilket leder till fördärv. Jfr
Jak.3:15.
Första steget på förståndets väg är
att ej förlita sig på sitt eget förstånd,
Ords.3:5; 28:26. Att frukta Gud är
förstånd, och gudsfruktan ger förstånd, Job 28 . • Herrens fruktan är
vishetens begynnelse, ett gott förstånd
få alla de som göra därefter., Ps.
111:10.
3. Förståndets funktion präglar och
bestämmer hela människans liv. Förståndet bör även bestämma det äktenskapliga livet, I.Pet.3:7, även det sexuella samlivet. Guds ord säger, att
förståndet skall brukas också på detta
område i överensstämmelse med nästankärleken. Mannen skall med förstånd bemöta sin hustru, vilken är
.det svagare kärlet» och vilken är
den som främst får bära samlivets
följder.

= bina, se 3. Se: Förståndig 7.
3) binii, il) , :l
förstånd, in~ikt: kunskap; av: bin, se
7. Se: Förstå 5, Förståndig 2.
4) leb, J';>
(el. lebab j. hjärta; ofta i betydelsen:
säte fÖr -själslivet el. personligheten,
för människans känslor, vilja och förstånd; sinne, förstånd. Se: Ande 4,
Frimodighet 2, Förståndig 6.
5) se~äl, ';> ~ W
(el. sä~äl) fÖrstånd, insikt; av: sakal,
se l. Jfr I.Krön.22: 12, övers. klokhet. Se: Förståndig 3.
6) la'am, ClVO
smak; omdÖn:";e; förstånd. Jfr Ords.
Il :22, övers. vett; Jona 3:7 påbud.
Se: Förståndig 9.
7) bin, l '~
urskilja, märka, varsebliva; förstå;
hif. få el. hava förstånd; giva förstånd; nif. i Jes.lO:13 övers. hava
förstånd; hithp. i Ps.119:104 få förstånd. Se: Akta 3, Besinna 4, Forska
l, Förstå 3, Förståndig l.
8) maddii', V V~
vetande; förstånd, insikt, kunskap;
av: jaga', se 16. Jfr Dan.l:17, övers.
kunskap.
9) ruab, n 11
vind, vindfläkt; andedräkt; ande; själ,
sinne; förstånd; livskraft, andekraft.
Se: Anda 3, Ande l, Andedräkt l,
Andekraft 1.
10) tusijii il' W1 l'I
(praktisk)' visd~, klokhet. Se: Förnuft 1.
Il) [lii~a~, J ~ ~
nif. få förstånd; av: lel:!, se 4. Jfr pi.
i HV.4:9, övers. taga (någons) hjärta.
12) de'ii, il V "'I
kännedom, Tk~nskap, förstånd; av:
jäda', se 16. Jfr Job 36:4, övers. insikt; Ps.73:11 kunskap.
13) manda', V J ni
ararn. = hebr. måddä', se 8. Jfr Dan.
5: 12, övers. klokhet.
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FIIRSTJlND

1) siikal, ';> JlU
hif. bliva el. ~ vara förståndig, få el.
hava förstånd, komma till förstånd.
Se: Akta 12, Framgång 1, Förstå 9.
2) te~unii, il ~ 1 J ~

14) da'at, n)] "'I
vetande: för~nd; av: jaga', se 16.
Se: Förstå 7.
15) biizii, il ~ ~
se, skåda, framförallt om att se syner
el. uppenbarelser. Job 34:32 ordagrant: Visa mig du vad jag icke ser.
Jfr övers. skåda, t.ex. Job 15:17; 19:
26-27; 27:12. Jfr Drömma 3.
16) jiida', V"
förnim""ma, m~ka; inse, förstå, hava
förstånd. Se: Förstå l, Förståndig 5.
17) såMe!iinu, 1 ) ~ ~
aram. insikt, förstånd; av: [S!~al],
hithp. i Dan.7:8 övers. betrakta; jfr
hebr. sä~al, se l.
18) phren, <P p ii v
mellangärde; säte för själs- och sinnesrörelser: själ, sinne; förstånd, omdömesförmåga; i N.T. endast i 1.
Kor.14:20, plur. phrenes. Jfr Bedraga
13, 14.
19) phr6nesis, <P p 6 v n a 1<;
tänkande; förstånd, insikt; sinnelag;
av: phronoo, se Akta 80. Jfr Luk.l:
17, övers. sinnelag.
20) aisthesis, et't a e na l C;
förnimmelse; insikt; av: aisthanomai,
förnimma; inse, förstå, fatta, Luk.
9:45.
21) arynetos, &O'OvEToc;
oförståndig, utan förstånd; av neg. aoch synet6s, se Förståndig 14. Jfr
Rom.l:21,31, övers. oförståndig.
22) dianoia, ol Ii v o l et
ego genomtänkande; tankeförmåga,
förstånd; sinne. Jfr Luk.l:51, övers.
tankar; Kol.l :21 sinnelag.
23) synfemi, a \) v 1" n fl l
fatta, begripa, förstå; i Mark.6:52
övers. komma till förstånd; i 2.Kor.
10:12 neg., därav övers. vara utan
förstånd. Se: Förstå 16, Förståndig 15.
24) synesis, a (j v E a l C;
fattningsförmåga, förstånd; av: syniemi, se 23, Första 16. Jfr Ef.3:4,
övers. insikt. Jfr Förståndsvisshet 1.
25) nous, VO U C;
sinne, sinnelag, tänkesätt; förnuft,
förstånd. Jfr Rom.l :28, övers. sinnelag, 7;23,25 håg.

?"f

FÖRSTÅND
l. Mos. 3:6
l eftersom man fick f.
2 uppfyllt hm med •• f.
2. Mos.31:3
2 uppfyllt (Besalel) med f.
35:31
2 H. har givit vishet och f.
36:1
3 tillräknas ss. vishet och f.5.Mos. 4:6
2 f. finnes icke i dem
32:28
4 efter bästa f.
Jos. 14:7
5 (Abigail) hade gott f.
1. Sam. 25:3
25:33
6 välsignat vare ditt f.
7 bett om att få f.
1. Kon. 3:11
2 Gud gav Salomo •• f.
4:29
2 (Hiram) hade f •• i fullt mått
7:14
3 H. allenast giva dig f.
l. Krön. 22:12
2. Krön. 1:10
8 Giv mig vishet och f.
8 bett om vishet och f.
1:11
8 vare vishet och f. dig givna
1:12
3 utrustad med klokhet och f.
2:12
Neh. 10:28
7 s. kommit till moget f.
4 s. är så vis if.
Job 9:4
10 huru han äger f., i dubbelt mått 11:6
11 kan en dåraktig man få f.
11:12
4 jämväl jag har f.
12:3
2 f.dem s.länge hava levat
12:12
2 hos hm (finnes) råd och f.
12:13
4 Stamhövdingar •• berövar han f. 12:24
5 hjärtan•• tillslutit for f.
17:4
7 Kommen till f.
18:2
14 Skall man då lära Gud f.
21 :22
2 gm sitt f.sönderkrossade
26:12
3 var har f.et sin boning
28:12
28:30
3 var har f.et sin boning
3 att fly det onda är f.
28:28
32:8
7 livsfläkt giver dem f.
2 jag lyssnade efter f. ifrån eder 32:11
15 Visa mig vad s. går över mitt f. 34:32
l hs ord äro utan f.
34:35
4 väldig i sitt f.s kraft
36:5
16 Gud är fOr hög for vårt f.
36:26
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Föntandig-FönlÖra
3 om du har ett så stort f.
38:4
3 vem gav f. åt järtecknen
38:36
3 ej tilldelat henne f.
39:20
3 År det ett verk av ditt f.
39 :29
Ps. 2:10
1 Så kommen nu till f.
7 ss. mulåsnor utan f.
32:9
2 mitt hjärtas tanke •• vara f.
49:4
7 mska s. är utan f.
49:21
82:5
7 "hava intet f.
l'när kommen 1 till f.
94:8
94:10
14 han s.lär mskorna f.
5 gott f.få alla de s.göra
111:10
7 Giv mig f.
119:34
6 Lär mig gott f.och kunakap
119:66
119:73
7 giv mig f.
119:J.04
7 Av dina befalIn. får jag f.
7 giv mig f.
119:125
7 skänka f. åt de enfaldiga
119:130
7 giv mig f. ,så att jag får leva 119:144
119:169
7 giv mig f. efter ditt ord
2 s.gjort himmelen med f.
136:5
147:5
2 ha f.har ingen gräns
Ords. 2:3
3 om du ropar efter f.et
2 från ha mun kommer •• f.
2:6
3:4
5 skall du •• få gott f.
3 för lita dig icke på ditt f.
3:5
2 Säll •• den mska s.undfår f.
3:13
3:19
2 him.har han berett med f.
3 att I lären f.
4:1
3 sök förvärva f.
4:5
3 för ditt förvärv sök förvärva f. 4:7
2 böj ditt öra till mitt f.
5:1
4 utan f., s. förför en annans
6:32
7:4
3 kalla f.et din förtrogna
4 en yngling utan f.
7:7
8:1
2 f.et höjer sin röst
8:5
4 I dårar, lären f.
3 jag är f.
8:14
9:6
3 gån fram på f.ets väg
3 känna den Helige är f.
9:10
4 ogudaktigas f. är föga värt
10:20
4 oförnuftiga dö gm brist på f.
10:21
14 gm sitt f. bliva de rättfärdiga
11:9
2 man med f. tiger stilla
11:12
12:8
4 den s.har ett förvänt f.
13:15
5 Ett gott f.bereder ynnest
14 går till väga med f.
13:16
14 aldrig •• på ha läppar ng! f.
14:7
2 tålmodig visar gott f.
14:29
4 han förvärvar f.
15:32
3 f. är mer värt •• än silver
16:16
5 En livets källa är f.et
16:22
17 :16
4 han saknar f.
17:18
4 utan f •• s.går i borgen
2 lugn till sinnes är en med f.
17:27
2 Dåren frågar ej efter f.
18:2
4 förvärvar f. har sitt liv kärt
19:8
19:11
5 F. gör en mska tålmodig
2 en man med f. hämtar ändå upp 20:5
14 läppar s. tala f.
20:15
1 s.far vilse ifrån f.ets väg
21:16
2 intet f •• förmår ng! mot H.
21:30
3 sök •• tukt och f.
23:23
2 gm f. hålles det vid makt
24:3
14 med f. är väldig i kraft
24:5
28:2
7 där folket har f. och inser
7 en fattig man med f. uppdagar
28:11
2 Du furste utan f.
28:16
28:26
4 s.förlitar sig på sitt f.
30:2
3 jag har icke mänskligi f.
16 ej f. nog att låta varna sig Pred. 4:13
4 kommer ha f. till korta
10:3
7 ty jag har f.
Jes. 10:13
3 vila vishets och f.s A.
11:2
19:3
9 egyptiernas f. skall försvinna
3 är icke ett folk med f.
27:11
12 Vem är det han vill lära f.
28:9
3 förståndigas f •• förmörkat
29:14
3 förvillade skola då få f.
29:24
2 giva hm f •• och visa f.ets väg
40:14
16 Haven 1 då intet f.
40:21
2 (H.) f. är outrannsakligi
40:28
2 så mycket f. att han säger
44:19
16 de hava intet f.
45:20
16 väktarna •• hava intet f.
56:10
12 föra eder i bet med f.
Jer. 3 :15
7 och hava intet f.
4:22
9:24
1 berömme sig att han har f.
2 gm sitt f. utspänt himmelen
10:12
1 att de ej hade f.
20:11
2 gm sitt f. utspänt himmelen
51:15
Hes. 28:4
2 gm ditt f. har du skaffat
1 utrustade med f.
Dan. 1:4
7 f. på alla slags syner
1 :17
3 fordrade vishet i f.et
1:20
3 åt de förståndiga deras f.
2:21
4:31
13 fick åter mitt f.
4:33
13 Så fick jag•• åter mitt f.
17 insikt och f •• lik gudars vishet
5:11
17 f. fanns hos denne Daniel
5:12
5:14
17 befunnits hava insiki och f.
9:22
3 att lära dig f.
10:12
7 ditt hjärta till att söka f.
4 Lösaktighet •• taga bort f.et Hos. 4:11
4 duva, enfaldig, utan f.
7:11
13:2
2 avgudar efter sitt eget f.
Ob. v.8
2 förgöra •• allt f. på Esaus

1841

21 också I ännu utan f.
Matt. 15:16
22 älska H•• av allt ditt f.
22:37
23 icke kommit till f.
Mark. 6:52
21 Ären då också I utan f.
7:18
22 älska H•• av allt ditt f.
12:30
24 älska hm av allt sitt f.
12:33
Luk. 2:47
24 häpnad över (J.) f.
22 älska H•• av allt ditt f.
10:27
21 ett hednafolk utan f.
Rom. 10:19
24 förståndigas f •• slå ned 1. Kor. 1:19
25 mitt f. kommer ingen fruki åstad 14:14
25 jag skall ock bedja med f.et
14:15
25 ock lovsjunga med f.et
14:15
25 tala fem ord med mitt f.
14:19
18 varen icke barn till f.et
14:20
18 varen fullmogna till f.et
14:20
23 s.äro utan f.
2. Kor. 10:12
19 all vishet och allt f.
Ef. 1:8
22 äro förmörkade till f.et
4:18
20 överflöda av •• f.i allt
Fil. 1:9
25 Guds frid, s.övergår allt f.
4:7
24 vishet och andligt f.
Kol. 1:9
24 H. skall giva dig f.
2. Tim. 2:7
25 både f.och samvete orenade Tit. 1:15
22 Guds Son •• givit oss f.
1. Joh. 5:20
25 s.har f.han räkne ut
Upp. 13:18
25 gäller det att äga ett f.
17:9 ..

FöRSTÅNDIG

Se även: Förstånd, förstå, klok, vis,
visdom, känna, kunskap, insikt, tanke,
huvud, lärdom.
-föntåndlg

oförståndig Ords.10:13
FORSTANDIG
1) bin, l '~

förstå; här hif. el. nif. part. som förstår, förståndig. I Jer.49:7 står bänim,
vilket kan uppfattas antingen som Ip.I
part. plur. av bin el. som plur. av
subst. ben, se Barn 2. Jfr gamla sv.
övers.: »Är nu intet råd mer när barnen?» Se: Förstå 3.
2) binil, n l ' ~
förstånd, in;ikt; i Job 20:3 övers. förståndigt tal; i Ords. l :3 'imre l!inä,
förstånds ord; övers. förståndigt tal.
Se: Förstånd 3.
3) se!iil, ~ ~W
förstånd, ilisikt; i Esr.8:18 'ii sikäl,
övers. en förståndig man. Se: Förstånd S.
4) Siikal, ';>:J"tU

hif. bliva el~;'ara förståndig, handla
förståndigt; i Ps.36:4 övers. göra vad
förståndigt är; Ords.16:23 göra förståndig; på övriga ställen hif. part.
maSkil, förståndig. Se: Förstå 9.
S) jii4a', 1I J ~
förnimma; inse, förstå; här part. som
förstår; i 2.Krön.2:13 med binä, se 2,
ordagrant: en som känner förstånd.
Se: Förstå 1.
6) le~, :J

2

hjärta; sinne, förstånd; i Job 34:10
'anase lebäb, förstånds män, övers.
I förståndige män. Se: Förstånd 4.
7) tebunii, n l ; :J l'\
= bi~ä, se 2; här 'ii' t!bunä, förstånds
man; övers. den förståndige, en förståndig man. Se: Förstånd 2.
8) dtfa!,

n 111

vetande, förstånd; av: jäc1a', se S. Det
talas alltså på dessa ställen om förståndet; sv. övers. den förståndige.
Se: Förstånd 14.
9) ta'am, t:l IL t;?
smak; omdöme; förstånd. Ords.26:16
ordagrant: sju som svara [med] förstånd. Se: Förstånd 6.
10) te'em, t:l ~~

=

12) phronimos, cp p 6'J l II o ~
förståndig. Jfr Akta 80, Förstånd 18,
19. Jfr Matt.lO:16, övers. klok.
13) nounechOs, 'J o"V 'J e: X iii ~
adv. förståndigt, med förstånd; av:
adj. nounech~s, som har förstånd,
förståndig (av: nous, se Förstånd 2S,
och 6chö, hava).
14) synetos, o U'J e: 1: 6 ~
förståndig; av: syniemi, se IS. Jfr
Matt.ll:2S, övers. klok.
IS) symemi, O u 'J l n III
fatta, begripa, förstå; i Rom.3:11
part. syniön, som förstår. Se: Förstå
16, Förstånd 23.
16) gnosis, y 'J iii o l ~
kunskap, insikt, förstånd; av: gin6skö,
se Förstå IS. Ordet är vanl. övers.
kunskap, t.ex. Ef.3:l9; KoI.2:3.
17) epistemön, ~ 7[ l o 1: fill W'J
förståndig, kunnig; av: epistamai, se
Förstå 19.
FÖRSTÅNDIG
1 Må Farao utse en f.man l.Mos.41:33
1 finnes ingen s.är så f.
41:39
1 Utsen .• f.a och välkända 5. Mos. 1:13
4:6
1 ett vist och f.t folk är detta
1 Isai har en son •• en f.
1. Sam. 16:18
1. Kon. 3:12
1 giver dig vist och f.t
1 f.och skriftlärd man
1. Krön. 27:32
5 sänder jag en .• f. man 2. Krön. 2:13
Esr. 8:18
3 sände de en f.man
Job 20:3
2 munväder på f.t tal
4 till gagn, om ngn är f.
22:2
34:2
5 I f.e,lyssnen till mig
6 Hören mig därför, I f.e män
34:10
4 att se om det finnes ngn f. Ps. 14:2
4 vill icke göra vad f.t är
36:4
4 att se om det finnes ngn f.
53:3
7 (David) ledde dem med f. hand
78:72
1 Jag är f.are än de gamle
119:100
2 att förstå f.t tal
Ords. 1:3
1 förvärvar den f.e rådklokhet
1:5
1 De äro alla sanna för den f.e
8:9
4 En f. son samlar in om
10:5
1 på f.es läppar finner man vishet 10:13
4 s. styr sina läppar, han är f.
10:19
7 f.es (fröjd) är att vara vis
10:23
1 för den f.e är kunskap lätt
14:6
1 I den f.es hjärta bor visheten
14:33
14:35
4 En f. tjänare behagar kon. väl
1 Den f.es hjärta söker kunskap 15:14
7 en f. man går sin väg rätt fram 15:21
15:24
4 Den f.e vandrar livets väg
1 honom kallar man f.
16:21
4 Den vises hjärta gör hs mun f. 16:23
4 f.tjänare får råda över vanartig 17:2
17:10
1 verkar mer på den f.e
1 f.e har sin blick på visheten
17:24
1 s.tillsluter sina läppar är f.
17:28
18:15
1 f.es hjärta förvärvar kunskap
4 f.hustru är en gåva från H.
19:14
1 tillrättavisar man den f.e
19:25
8 H. ögon bevara den f.e
22:12
26:16
9 mer än sju s.giva f.a svar
1 är f., s. tager lagen i akt
28:7
8 f.es förmån är att visheten Pred. 7:13
9:11
5 av de f.a vad ynnest de vinna
1 f.as förstånd förmörkat
Jes. 29:14
11ättsinnlgas hjärtan bliva f.a
32:4
1 rådighet ifrån de f.a
Jer. 49:7
10 med f.a ord till Arjok
Dan. 2:14
2:21
11 giver •. f.a deras förstånd
4 f.a •• lära många insikt
11:33
4 Hemsökelsen •. somliga av f.a
11:35
4 f.a skola lysa, ss. fästet lyser 12:3
12:10
4 men de f.a skola förstå det
1 s. är f., han besinne detta Hos. 14:10
4 den f.e tiga stilla denna tid Am. 5:13
121lknas vid en f.man
Matt. 7:24
12 Finnes nu ngn•• f. tjänare
24:45
25:2
12 och fem voro f.a
12 De f.a togo olja i sina kärl
25:4
25:8
12 oförståndiga sade till de f.a
12 Men de f.a svarade: Nej
25:9
Mark. 12:34
13 hade svarat f.t
12 Finnes ngn trogen och f.
Luk. 12:42
Apg.13:7
14 Denne var en f.man
15 Ingen f. finnes
Rom. 3:11
14 de f.as förstånd skall
1. Kor. 1:19
12 till eder ss. till f.a mskor
10:15
16 på f.t sätt leva med edra 1. Pet. 3:7
17 Finnes bland eder ngn •• f. Jak. 3 :13

Tess.1:S; Hebr.6:11; jfr Fullgöra 14);
gen. best. form av synesis, se Förstånd 24.
FÖRST ÅNDSVJSSHET
1 till full f.s hela rikedom
FORSTÄLLA
En fiende f.er sig i sitt tal
FOItSTlLltKA
förstärk dina fästen (Nineve)

Kol. 2:2
Ords. 26:24
Nab. 3 :14

FöRSTöRA

1) MUll,

rnl

riva el. bryb: ned; i 3.Mos.ll:3S hof.
övers. förstöras. Jfr Dom.8:9, övers.
riva ned; 6:30; Job 19:10 bryta ned.
2) 'iikal, ';>:JX

äta, äta upp,"' förtära; i 4.Mos.12:l2
nif. övers. vara förstörd. Se: Fördärva 8, Förgöra 7.
3) 'iiba4, i J~

irra omkring, gå vilse; gå under, förgås; här övers. bliva förstörd; pi. och
hif. fördärva, förstöra. Se: Fördärva
2, Förgås S, Förlora 3.
4) [Siiba!],

n

Dr;

pi. och hif. fördärva, förstöra. Se:
Fördärv 4, Fördärva l, Fördärvare l,
Fördärvlig l, Förgöra 11.
S) haras, C J O
kasta el. slå omkull, riva ned, störta;
förstöra. Jfr Mika S: Il, övers. riva
ned. Se: Fördärva 16.
6) bala', V ';> ~
sluka, svälj;;"'här pi. i betydelsen: fördärva, förstöra. Se: Fördärv S, Fördärva 6, Fördärvare 4.
7)

Siibar, i J W

bryta sönder, bryta av; i 2.Kon.ll:l8
pi. krossa, jfr Klag.3:4. Se: Avbryta
2, Fördärva 4.
8) [nii!ii],

4

n~

hif. hikkä, slå, stöta, genomborra. Se:
Avliva l, Dräpa 2, Döda 3, Fast lO,
Förgöra 2.
9) [lulral!1, :l J D.

aram. = hebr. J;i.äreh, se 2S; endast i
Esr.4:lS, hof. övers. l!liva förstörd.
10) se!ar i DQ
aram. dölja; förstöra.

11) lulbal, ';> J D.
aram. = hebr. J;i.ähal, se 12.
12) bii~al, ';> ~ O
handla vrångt el. förvänt; pi. förstöra,
fördärva; i Job 17:1 pu. övers. vara
förstörd. Se: Fördärv 27, Fördärva
17, Fördärvare 2.
13) siidad, i iW
behandla- med: våld, taga med våld;
förstöra, fördärva; i Mika 2:4 nif.
med kal inf., övers. vara förstörd i
grund; på övriga ställen pu. fö~töras,
vara el. bliva förstörd. Jfr pi. lOrds.
19:26; 24:lS, övers. öva våld mot.
Se: Fördärv 18, Fördärva 12, Fördärvare 3.
14) 804, iw
makt, våld; förödelse, förstöring; av:
sädad, se 13. Jes.22:4 ordagrant: på
grund av dottern mitt folks förstöring.
Jfr Jes.Sl:19; S9:7, övers. förödelse;
60:18 ödeläggelse. Se: Fördärv 26.
IS) siimem, t:l p ~
vara el. bliva öde el. enslig; i Sef.3:6
nif. övers. bliva förstörd. Jfr 26. Se:
Fördärva 18.
T

aram.
hebr. 'tå'am, se 9. Dan.2:14
ordagrant: Då svarade Daniel Arjok
[med] klokhet och förstånd. Se: Befalla 8, Befallning 8.
Il) je4a', V 1 ;
aram. = hebr. "jäc1a', se S; i Dan.2:2l
jäc1i5'e hinä, de som känna förstånd;
övers. de förståndiga. Se: Förstå 12.

förståndets fulla visshet; plerophona,
full visshet el. övertygelse (se t.ex. 1.

bliva ödelagd"el. förstörd. Jfr nif. i
Jer.2:1S, övers. brännas upp; 46:19

1846
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FöRSTÄNDSVISSHET
1) plerophoria tes syneseös,

4

16) niiPCll. r~

krossa, slå sönder; i Jes.27:9 pu. vara
förstörd. Jfr Jfal i Dom.7:l9 och pi.
i Jer.48:l2, övers. krossa.
17) niiIii,

n~

l

Föntöra-Fönvinna
varda uppbränd; nif. part. i 2.Kon.
19:25; Jes.37:26, övers. grusad.
18) [räsaS],

tOtO .,

po. slå el. riva-ned, förstöra; pu. bliva
el. vara förstörd.
19) tämam, D~ l'l
vara el. bliva fullbordad el. avslutad;
taga slut; hif. bringa till ett slut, förstöra; övers. låta bliva förstörd. Se:
Dö 6, Fullborda l, Fullgöra 3, Förgås 7, Förgöra 21.
20) Hes.25:9 ordagrant: från städerna.
21) re'a', )) ~ !
aram. förstöra; krossa. Jfr hebr. rä'a',
se Fördärva 13.
22) 'a/!atJ, , ~~
aram. = hebr. ;äbad, se 3; i Dan.7:11
hof. övers. förstÖraS. Se: Förgöra 23.
23) kärat, Il.,:J
skära el: hugg; av; här nif. bli avskuren el. avhuggen; övers. förstöras,
bliva förstörd. Se: Avhugga 4, Avskära l, Fördärva 3, Förgås 3, Förgöra 9.
24) kölä, n'l:J
vara hel, full;tändig el. avslutad; pi.
fullborda, avsluta; här i negativ mening: göra slut på, förinta, förstöra.
Se: Fullborda l, Fullgöra l, Förgås
16, Förgöra 4.
25) bäret!, J., n
vara el. bli Öd;; bli ödelagd el. förstörd. Se: Döda 8, Förgöra 19.
26) semämä, n~ ~ tO
förödelse, ödelägg~lse; ödemark; av:
sämem, se 15. I Mika 1:7 står sim
semämä, göra (eg. sätta) till en ödemark; här övers. förstöra. Samma uttryck förekommer t.ex. i Jos.8:28;
Jer.6:8; Sef.2:13; Mal.1:3.
27) aphanizö, &cp a v 11; UJ
göra osynlig el. oigenkännlig; därav:
förstöra; av: aphanes, se Fördölja 12.
Jfr Matt.6:16, övers. vanställa; pass.
i Apg.13 :41, övers. bliva till intet;
Jak.4: 14 försvinna. Jfr subst. aphanisI)16s, försvinnande, som förekommer i Hebr.8:13.
FÖRSTÖRA
1 härd, skall den f.s
3. Mos. 11:35
4. Mos. 12:12
2 kropp till hälften f.d
33:52
3 f.alla deras stenar
4 icke f. träden däromkring 5.Mos. 20:19
4 de träd •• må du f.
20:20
5 fOrstör den (Tebes)
2.Sam.ll:25
4 Joabs folk arbetade på att f.
20:15
6 Varför vill du f. H. arvedel
20:19
6 att jag skulle vilja f.
20:20
5 städerna f.de de
2. Kon. 3:25
7 f.de i grund dess altaren
11:18
3 s.hs fader Hiskia hade f.t
21:3
1. Krön. 4:41
8 och f.de deras tält
5 Joab intog Rabba och f.de det
20:1
4 hus s.Juda kon. hade f.t 2. Krön. 34:11
36:19
4 f.de alla de dyrbara föremål
9 denna stad blivit f.d
Esr. 4:15
10 (Nebukadnessar) f.de detta hus
5:12
6:12
11 till att f.detta Guds hus
12 Min livskraft är t.d
Job 17:1
Ords. 29:3
3 förstör vad han äger
5 f.de dess städer
Jes. 14:17
15:1
13 den natt då det f.es
13 är det ute den natt då det t.es
15:1
22:4
14 mitt folk har blivit f.d
13 edert fäste är f.t
23 :14
27:9
16 stenar i deras altaren f.da
12 fOrdärvaren, vilken förstör det 54:16
Jer. 4:7
17 då bliva dina städer f.da
4 Stormen hennes murar och t.en 5:10
18 skola de f. med svärd
5:17
4 och f.hennes palatser
6:5
10:20
13 Mitt tält är f.t
13 Ve över Nebo, ty det är f.t
48:1
48:4
7 Moab ligger f.t
13 Moab skall ändå bliva fot
48 :15
4 förhärjare •• fOrstör dina fästen 48:18
48:20
13 Förkunnen att Moab är f.t
13 Jämra dig, ty Ai är f.t
49:3
Klag. 2:5
4 (H.) f.de dess fästen
4 han f.de sin högtidsplats
2:6
4 H. hade beslutit att f. Sions
2:8

1849

,/ f.edert livsuppehälle
Hes. 5:16
3 låta f. edra offerhöjder
6:3
5 jag skall f. väggen
13:14
24:10
19 låt köttet bliva f.t
20 skall jag •• f.dess städer
25:9
26:4
4 De skola f. Tyrus' murar
3 Huru har du icke blivit f.d
26:17
3 Jag skall f •• avgudarna
30:13
36:35
5 städerna s. voro så •• f.da
5 byggt upp det s. var f.t
36:36
21 ss. järnet förstör allt
Dan. 2:40
21 skall detta krossa och f.
2 :40
11 rike s.aldrig i evighet skall f.s 2:44
4:20
11 Huggen ned träden och f.en det
11 att det i cke kan f.s
6 :26
22 och dess kropp f.des
7:11
7 :14
11 hs rike skall icke f.s
9:26
4 skall en •• furstes folk f.
23 ty det skulle ju f.s
Hos. 8:4
13 Han skall •• f. deras stoder
10:2
24 svärdet skall f.deras bommar 11:6
3 skörden på marken är f.d
Joel 1:11
23 icke vår bärgning blivit t.d
1:16
3 elfenbenshus bliva f.da
Am. 3 :15
25 Israels helgedomar bliva f.da
7:9
26 hennes avgudar skall jag f. Mika 1:7
13 vi äro f .da i grund
2:4
3 jag skall. • f. dina vagnar
5:10
15 deras murtorn blevo f.da
Set. 3:6
18 Edom säger: Ja, vi äro f.da Mal. 1:4
27 där mott och mal f.
Matt. 6:19
27 där mott och mal icke f.
6:20

störd; ordagrant: den skall aldrig mer
omstörtas eller förstöras. Se: Förstöra 5.
FÖRSTÖRING
1 i städer, dömda till f.
Job 15:28
2 f. skall H.låta komma
Jes. 10:23
2 om f. och oryggligt besluten
28:22
51:19
3 Här är f. (Jerusalem)
3 förödelse och t. på deras vägar
59:7
3 icke mer höra talas om .• f.
60:18
3 olycka från norr med stor f. Jer. 4:6
3 olycka från norr, med stor f.
6:1
3 folk har drabbats av stor f.
14:17
4 Aldrig mer .. någon f.
31 :40
2 f •• utgjuter sig över förödaren Dan. 9:27
2 f.skall komma gm hs hand
11:16
FORSUMMA
Huru länge viljen If.
Jos. 18:3
skulle vi icke f. vår Guds hus Neh. 10:39
Varför har Guds hus blivit så f.t
13:11
H. bord kan man gärna f.
Mal. 1:12
att vi f.Guds ord
Apg. 6:2
jag icke har f.t att undervisa eder 20:20
F. icke vårda den nådegåva l. Tim. 4:14
FöRSUMLIG
varen icke f.a, mina barn
sen till. att I icke handlen
Den s. är f. i sitt arbete
den s. f.t utför H. verk

2. Krön. 29:11
Esr. 4:22
Ords. 18:9
Jer. 48:10

f.i

FÖRSUMLIGHET
gm f.dryper det in i huset

FöRSTöRARE

1) häras, D., n

Pred.10:18

kasta el. slå - o~ull, riva ned, störta;
förstöra; här pi. part. plur., övers.
förstörare. Se: Fördärva 16, Förstöra 5.

FöRSUMMELSE
dag för dag utan ngn f.
ingen f. var att finna hos hm

FÖRSTÖRARE
1 f. och härjare draga bort

FöRSVAGAS
medan ljudet från kvarnen t. Pred.12:4
(Abraham) f.des icke i sin tro Rom. 4:19

Jes. 49:17

FöRSVAGAD
(lagen) var f. gm köttet

Esr. 6:9
Dan. 6:4
Rom.

8:3

FöRSTöRELSE

1)

FöRSVAR

sa/!är, l;)~

sönderbrytande, krossande; fall, fördärv, undergång; av: säl!ar, se Förstöra 7. Se: Fall Il, Fördärv 20, Förstöring 3.
2) b6hu, 1 n'J
tomhet. I Jes.34:1l står ordet liksom
i l. Mos. 1:2 (övers. tom) tillsammans
med tohu (här övers. förödelse; i l.
Mos.I:2 öde).
3) sädad, "tO
förstÖr;, fö;Järva; i Jer.9: 19 pU.,
ordagrant: huru förstörda vi äro. Se:
Förstöra 13.
4) bälak, p'l J
lägga Öde, -fÖrÖda; i Nah.2:11 pU.
part. fem. mel!ull~ä, förödd, förstörd; förödelse, förstörelse. Se: Föröda 7.
5) kärat, n.,:J
skära el. hugga av; i Sef.3:7 nif. med
neg. lo', icke bliva avskuren el. förintad; övers. undgå förstörelse. Se:
Förstöra 23.
FÖRSTÖRELSE
l höjas klagorop över f.n
Jes. 15:5
2 f.ns mur lod skall han låta
34:11
Jer. 9:19
3 Huru har ej f. drabbat oss
l ångestfulla klagorop över f.n
48:5
4 förödelse och f.
Nah. 2:10
5 skulle hennes boning undgå f. Sef. 3:7

Se även: Försvarstal, motstånd, värn,
beskydd, vakta, bevara, kamp, strid,
hjälp, medlare, kämpe, fästning, borg,
rustning, seger, motståndare, fiende,
djävul.

9) 'äzar, ., l ))
med prep. i~,Thjälpa, bistå.
10) amynomai, el jJ v o jJ a l
grundbet. värja sig för; i N.T. endast
i Apg.7:24 i betydelsen: värja, försvara, bistå.
Il) apologla, &7f o A o r l' a
försvar, »apologi»; av: apologeomai,
se 12.
12) apologeomai, &7f o A o y IS o jJ a l
ego tala sig lös el. fri från något; försvara (sig), tala till sitt (el. någon
annans) försvar; av: prep. ap6, från,
och Iogos, tanke, ord. Se: Försvarstal L

v

FÖRSVAR
1 församla sig till f.
Est. 8:11
1 församlade sig till f.för sitt liv 9:16
2 har jag att säga till Guds f. Job 36:2
3 åstad till f. för sanning
Ps. 45:5
4 träda fram till f.för landet Hes. 22:30
10 tog den misshandlade i f. Apg. 7:24
22:1
11 (Paulus:) vill tala till mitt f.
26:1
12 Paulus talade så till sitt f.
11 Detta är mitt f.mot dem 1.Kor. 9:3
2. Tim. 4:16
11 Vid mitt första f.
FÖRSVARA
5 (Samma)f.de det
2. Sam. 23:12
6 att f.det mot Hasael
2. Kon. 9:14
5 (Davids hjältar)f.de det l. Krön. 11:14
2 Viljen I f. Gud med
Job 13:7
7 f. sin sak med haltlöst tal
15:3
8 vill f. sig på ogärningsmäns
34:36
2 Vem står upp till att f.mig Ps. 94:16
9 dem s. äro kvar till att f. Jer. 47:4
7 hata i porten den s. f.r
Am. 5:10
12 varmed I skolen f. eder
Luk. 12:11
12 bekymmer för huru I skolen f. 21:14
12 f.r jag min sak
Apg. 24:10
12 Paulus f.de sig
25:8
11 haft tillfälle att f. sig
25:16
12 f.mig inför dig, kon. Agrippa
26:2
26:24
12 När han på detta sätt f.de sig
12 tankar, när dessa f.
Rom. 2:15
2. Kor. 12:19
12 inför eder s. vi f.oss
11 j ag f.r och befäster evang. Fil. 1:7
11 veta att jag är satt till att f.
1:16

FöRSVAR

FöRSVARARE

1) 'amat! 'al,

'I l1. W lZ

ställa sig el. stå för (= till försvar
för); 'amag, se Anordna 2, Fast 27,
Fullborda 17; 'al, se 3. Est.8:11; 9:16
ordagrant: att församla sig och stå
[till försvar] för sitt liv. Jfr Försvarare 4.
2) le, ?
prep. åt, för. Job 36:2 ordagrant: ty
ännu [finnas] ord för (= till förmån
el. försvar för) Gud; 13:7 Viljen I
tala orättfärdighet för (= till försvar
för) Gud; Ps.94:16 Vem står upp för
mig.
3) 'al, 'I!!.
prep. på, över; på grund av; här: till
förmån för; övers. till försvar för.
4) bd'at}, ,

J!

~

prep. vanl. be'ag; från; på grund av;
för, till förmån för; i Hes.22:30
övers. till försvar för. Jfr I.Mos.20:7;
2.Mos.32:30, övers. för.
5) [näial],

'I::!)

l) dajjän,

1~ 1

domare; advokat, försvarare; av: din,
styra; döma. Se: Domare 3.
2)

räb,

J

1

en som avgör rättstvister; försvarare;
part. av ril!, se Avgöra 2.
3) somek, '1 ~'D
en som -stöd~;' el. understöder; part.
av sämak, se Fast 9; i Hes.30:6 part.
plur.
4) 'omet! 'al, 'I ~ "i))
som står [till försvar] för; övers. som
står såsom försvarare för; 'omeg,
part. av 'amag, se Försvar 1; 'al, se
Försvar 3.
FÖRSVARARE
Ps. 68:6
1 faderlösas fader, änkors f.
Jes. 19:20
2 sända en frälsare och f.
3 Ja, Egyptens f. skola falla
Hes. 30:6
Dan. 12:1
4 Mikael står ss. f.
FöRSVARSTAL

1) apologeomai, &7f o A 01' IS o jJ a l
försvara sig; i Apg.19:33 övers. hålla
ett försvarstal. Se : Försvar 12.

l) [käba91, 1n:J
hif. utplåna, ~trota, förstöra; i Job
15:28 nif. part. plur. förstörda; övers.
dömda till förstöring. Se: Fördölja 3,
Förgås 8, Förgöra 15.
2) kälä, n 'I:J
(subst.) fö;i~telse, utplåning, förstöring; av verbet kälä, se Förstöra 24.
Jfr Hes.20: 17, övers. ände.
3) sa/!är, ";)~
sönderbrytande, krossande; fall, fördärv, undergång. Se: Förstörelse l.
4) häras, D., n
kasta el. slå -o~kun, riva ned, störta;
förstöra; i Jer.31 :40 nif. bliva för-

hif. rycka und;n, rädda, befria. Jfr
I.Mos.32:Il, övers. rädda. Se: Befria
4, Fly 4, Fria 2.
6) Sämar, ., Q~
hägna, skydda; bevara; hålla. Se:
Akta l, Avhålla 4, Bevara l, Fast 33.
7) (jiikab], n::J '
hif. a~göra, dö~a, skipa rätt; i Job
15:3 övers. försvara sin sak; Am.5:10
försvara vad rätt är. Jfr Jes.29:21,
övers. skipa rätt; Job 13:3 gå till
rätta; Ords.24:25 skipa rättvisa. Se:
Aga 3, Bestraffa l, Dom l, Döma 3.
8) tesut!ä, n ~ 1 tO ~
återkomst, återvändande; genmäle,
svar; plur. tesu!?o! i Job 21:34, övers.
svar; 34:36, ordagrant: på grund av
[sina] svar.

FORSVINNA
paddorna dogo och försvunno 2.Mos. 8:13
skall icke förgätas och f.
5. Mos.31:21
hs livskraft hade icke försvunnit
34:7
försvann H. ängel ur hs åsyn Dom. 6:21
för fnysning av hs näsa f. de
Job 4:9
s.åter f.,när de träffas av hettan
6:17
de f. utan något hopp
7:6
Ss. ett moln s. har försvunnit
7:9
de trogna äro försvunna
Ps. 12:2
mitt liv har försvunnit i bedrövellle 31:11
de f. ss. rök, ja, de f.
37:20
övergiv mig ej ,när min kraft f.er 71:9
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FöRSTöRING

FÖRSVARSTAL
1 att han ville hålla ett f.

Apg.19:33

FöRSVARSVERK

edra f. varda ss. vallar av ler

Job 13:12

Försyn-Förtal
lät (I. ) dagar f. i förgängelse
78:33
våra dagar f. gm din fOrgrymmelse 90:9
mina dagar hava försvunnit
102:4
må syndare f. ifrån jorden
104:35
hennes dagar ss. en f.nde
144:4
Låttfånget gods f.er
Ords. 13:11
de äro en f .nde dunst
21:6
skjuter upp efter gräset s. fOrsvann 27 :25
min vän borta och försvunnen HV. 5:6
förtryckarna f. bort ur landet Jes. 16:4
skörden f.er på hemsökelsens dag 17:11
egyptiernas förstånd skall f.
19:3
vattnet skall f. ur havet
19:5
min rätt är försvunnen för Gud
40:27
profeterna skola f.ss.en vind Jer. 5:13
Sanningen är försvunnen
7 :28
att mina dagar måste f. i skam
20:18
Har all rådighet fOrsvunnit
49:7
deras styrka har försvunnit
51 :30
Sions härlighet har försvunnit Klag. 1:6
Sedan försvann för mig
Hes. 11 :24
så upphettad att rosten f.er
24:11
nu, då (Tyrus) har försvunnit
27:34
lik daggen, s. tidigt f .er
Hos. 6:4
Spisoffer försvunna ifrån H.hus Joel 1:9
glädje och fröjd försvunnit
1:16
De fromma äro försvunna
Mika 7:2
skola de mejas av och f.
Nah. 1 :12
försvann han ur deras åsyn
Luk. 24:31
försvann han ifrån dem
24:51
försvann ängeln ifrån (Petrus) Apg. 12:10
profetians gåva skall f.
1. Kor. 13:8
kunskapen, den skall f.
13:8
skall det f., s. är ett styckverk
13 :10
vilken dock var f.nde
2. Kor. 3:7
det s. var f.nde framträdde i
3:11
huru det s. var f.nde tog en ände
3:13
fOrst i K. f.er (täckelset)
3:14
gammalt,det är nära att f.
Hebr. 8:13
En rök ären I, s. f.er
Jak. 4:14
De frukter •• hava försvunnit Upp. 18:14
FöRSYN

1) jiire', X"1 '

frukta; i 4.M~s.12:8; Pred.9:2 övers.
hava försyn för. PS.64:S ordagrant:
och de frukta icke. Se: Frukta 1,
Fruktan 2.
2) niisii' piinim, D' Hl X'tU)
med prep. le, ordagr~nt: upplyfta ansiktet för; visa hänsyn för. 5.Mos.28:
50 ordagrant: som icke visa hänsyn
(hava försyn) för. Se: Akta 20, Anseende 2.
3) bos, tO i::l
skämmas, blygas. Job 19:3 ordagrant:
I blygens icke. Se: Bedriva 14.
4) tra.va~,

,(tq Q

hålla tillbaka, hålla borta, spara. Job
30: 1O ordagrant: de hålla icke tillbaka spott från mitt ansikte (= de
spara icke mitt ansikte för spott). Jfr
l.Mos.20:6, övers. hindra; 22:12 undanhålla; 39:9 förbehålla sig; 2.Kon.
5:20 släppa; Jes.54:12 spara. Se: Bevara 5.
5) 'al piinaj, ' l~ 'I g
på mitt ansikte, i ansiktet på mig;
övers. utan att hava någon försyn;
prep. 'al, på, över; st. cstr. av pänim,
ansikte Gfr 2); suff. Lpers. sing. Jfr
Jer.6:7, övers. inför min åsyn; Hes.
9:8 på mitt ansikte.
6) 'asam, DtOX
synda, ådrag; sig skuld; betala sin
skuld, bli straffad. Sak. 11 :5 ordagrant: och de äro icke skyldiga (straffade). Jfr gamla sv. övers .• och hålle
det för ingen synd •. Jfr 3.Mos.5: 19;
Jer.2:3, övers. ådraga sig skuld; Ps.
34:22 stå med skuld; Ords.30:10 stå
med skam. Se: Döma 12.
7) hiidar, "1"1 n
smycka, pry~; ära. hedra; i Klag.
5: 12 nif. bliva ärad el. hedrad; ordagrant: och de äldste (eg. de äldstes
ansikten) blevo icke hedrade. Jfr Berömmelse 4.
8) entrepö, l v T P E11 W
grundbet. få (någon) att vända om;
få (någon) att blygas el. skämmas;
här med. vända sig (mot någon) i
blygsel el. vördnad; övers. hava el.
1853

visa försyn för. Jfr l.Kor.4:14, övers.
komma (någon) att blygas; pass. i 2.
Tess.3: 14; Tit.2:8 blygas.
9) prognösis, 11 p 6 y v wa l C;
förutvetande, försyn; av: progin6skö,
förut känna, se t.ex. Rom.8:29; 11 :2.
Jfr Förståndig 16.
FÖRSYN
4. Mos. 12:8
1 Varför haven I icke f.
2 utan f. för de gamla
5. Mos. 28:50
3 kränkt mig utan all f.
Job 19:3
4 ej f. för att spotta åt mig
30:10
Ps. 64:5
1 skjuta de på hm, utan f.
1 den s.har f.att svärja
Pred. 9:2
5 ntan att hava ngn f.
Jes. 65:3
7 för de äldste •• ingen f.
Klag. 5:12
6 köpare slakta dem utan f. Sak. 11:5
8 väl hava f. för min son
Matt. 21:37
8 De skola hava f.
Mark. 12:6
8 ej heller •• f. för ngn mska Luk.18:2
8 ej heller f. för ngn mska
18:4
8 skola de ändå hava f.
20:13
9 Gud .• i sin f. hade bestämt Apg. 2:23
Hebr.12:9
8 vi visade f. för dem
9 utvalda enligt Guds f.
1. Pet. 1:2
FöRSYNDA

Se även: Synd, synda, överträdelse,
snubbla, falla, missgärning, förbrytelse, orättfärdighet.
F6RSYNDA

1) tralii', X~O
fela, göra fel; gå fel, gå vilse; synda,
försynda sig. Se: Falla 40, Fela 1.
2) 4.Mos.5:6 ordagrant: Om en man
eller kvinna begår [någon] av människans alla synder.
3)åäga'f], ) ~~
fela el. försynda sig ouppsåtligt el.
oavsiktligt. Jfr Fel 6.
4) mii'al,

'I g~

vara trolös, handla trolöst; i 2.Krön.
28:22 övers. försynda sig genom otrohet; 36: 14 med subst. ma'al, trolöshet, otrohet; därav övers. försynda
sig storligen i otrohet.
5) trattii'!, II X ~ IJ
synd; av: l}ätä', se 1. Hos.10:8 ordagrant: Israels synd.
6) hamartanö, å fl ap T il vw
förfela målet; gå el. handla fel; i
N.T.: förfela sin av Gud givna bestämmelse, missa det mål Gud satt
för ens liv; här övers. försynda sig.
Verbet är vanl. övers. synda, t.ex.
Matt.27:4; Luk.15:18; Joh.5:14; Rom.
3:23. Jfr subst. hamartia, N.T.s vanligaste ord för .synd•.
7) enochos, t' v o X o C;
ego fasthållen, bunden (vid); dömd,
skyldig (till); av: enechö, fasthålla. I
l.Kor.11:27 står ordet jämte verbet
eimi, vara; övers. försynda sig (på).
Jfr enochos i Matt.5:21, övers. hemfallen (åt); 26:66 skyldig (till).
8) paraptöma, 11 a p il 11 T W fl (l
fall bredvid; felsteg, förseelse, överträdelse. Se: Fall 23.
9) kataginoskö, K (l T (l Y l V Uj a K w
märka, observera; i synnerhet: märka
något ofördelaktigt (hos någon), anmärka, klaga (mot någon), anklaga;
i Gal.2: 11 perf. pass.; ordagrant: ty
han var anklagad. Se: Fördöma 5.

1 Varmed har jag f.t mig
18:9
1 Jag har f.t mig
2. Kon. 18:14
1 f.r sig mot sin nästa
2. Krön. 6:22
4 i sin nöd f.de sig Ahas
28:22
4 Alla de översta •• f.de sig
36:14
1 och därmed f. mig
Neh. 6 :13
1 Salomo, I. konung, f.de sig
13 :26
Jer. 37 :18
1 Varmed har jag f.t mig
Klag. 1:8
1 Svårt hade Jerusalem f.t
5 s. Israel så har f.t sig
Hos. 10:8
6 om din broder f.r sig
Matt. 18:15
6 om han f.r sig mot mig
18:21
6 Om din broder f.r sig
Luk. 17:3
6 sju gånger om dagen f.r sig
17:4
6 visade att han icke •• f.t sig Apg. 25:8
7 f.r sig på H.lekamen
1. Kor. 11:27
FÖRSYNDELSE
8 förlåten mskorna deras f.r Matt. 6:14
6:15
8 eder Fader förlåta edra f.r
8 må förlåta eder edra f.r
Mark. 11:25
9 befunnits skyldig till en f.
Gal. 2:11
8 ertappas med att begå en f.
6:1
F6RUT

lägger sig i f. för hm
5. Mos. 19:11
den del därav, s.låg. i f.
Jos. 8:13
folk i f.på bergshöjderna
Dom. 9:25
gasiterna •• lågo i f. för (Simson)
16:2
(Delila) hade lagt folk i f.
16:9
folk låg i f. i inre kammaren
16:12
läggen eder i f.i vingårdarna
21:20
räddade oss undsn f.på
Esr. 8:31
f.en lura, där han vandrar
Job 18:8
Han lägger sig i f.
Ps. 10:8
Han ligger i f.på lönnligt ställe
10:9
han ligger i f. att gripa den arme 10:9
lik ett ungt lejon s.ligger i f.
17 :12
de lägga f.
56:7
de ligga i f. för mig
59:4
sätta f.för de oskyldiga
Ords. 1:11
de sätta f.för sina egna liv
1:18
de ligga i f.
Jer. 5:26
9:8
i hjärtat lägga de f. för honom
ett lejon s.ligger i f.
Klag. 3:10
i öknen lade de f.för oss
4:19
rövarskara, s.ligger i f.
Hos. 6:9
fick höra om f.et
Apg. 23:16
40 av dem ligga i f.för (Paulus)
23:21
De ville •• lägga f.för (Paulus)
25:3
FaRSULlGEN

f. tillrett sin nätgrop för mig
Ps. 35:7
sände ut några s. f. skulle låtsa Luk.20:20
F6RSÄKRA

Då f.de han ännu ivrigare

Mark. 14:31

F6RSÄUARE

stannade f. utanför Jerusalem Neh. 13 :20
F6RSÄUIHG

år s. förflutit ifrån f.en
äga gm f. av fädernes arv

3. Mos. 25:27
5. Mos. 18:8

FöRSÄMRING

att l kommen tills. till f.

1. Kor. 11:17

F6RSÄNKA

(Sis era) låg f.t i tung sömn Dom. 4:21
Lättja f.er i dåsighet
Ords. 19:15
jag satt där f.t i djup sorg
Hes. 3:15
Då f.s herdarnas betesmarker Am. 1:2

f.om man kunde komma fram till 27:12
f.te att övertyga dem i fråga om
28:23
egyptierna f.te gå samma
Hebr.11:29
F6RSöRJA

Jag vill där f. dig
1. Mos. 45:11
Josef f.de fader och bröder
47:12
(Josef:) jag skall f. eder
50:21
140 år f.de du dem i öknen
Neh. 9:21
FÖRSÖRJARE
en f. på din ålderdom

Rut 4:15

F6RTAGA

sömnen f.es dem ,om de ej

Ords. 4:16

FöRTAL

Att förtala är att tala ont eller nedsättande om någon, framför allt om
en som icke är närvarande, att tala
bakom hans rygg, 2.Sam.19:27; Ps.
15:3; 31:14; 41:6; 50:19-20; Ords.
30:10. Förtal omfattar även skvaller,
l.Tim.5:13; 3.Joh.v.l0, anklagelse,
Jer.20:10, fördömelse, Jak.4:11-12,
falskt rykte, 2.Mos.23:1. Förtal skildras träffande i Ords.18:8: »örontasslarens ord äro såsom läckerbitar och
tränga ned till hjärtats innandömen>.
Förtal är giftigt, Ps. 140:4; Jer.9:8,
det verkar fördärvande, Ords. 11:9,
vållar träta, Ps.55:22; Ords.6:19, gör
vänner oense, Ords.16:28.
Förtal kommer från ett ont hjärta,
Matt.15:19; Luk.6:45, och har ofta
sin grund i hat, Ps.41:7,8; 109:2,3.
Förtal är en djävulsk egenskap, Upp.
12:10. Därför kallas i N.T. en förtalare för ditlbolos, djävul (anklagare). De ogudaktiga är hemfallna åt
förtal, Ps.50:20; 52:6; Ords. 11 :9; Jer.
6:28; 2.Tim.3:3. Men även troende
kan falla för frestelsen till förtal.
Därför har Skriften speciella varningar på detta område, 3.Mos.19:16;
l.Tim.3:11; 5:14; Tit.2:3; l.Pet.2:1,
jfr 2.Kor.12:20; l.Pet.3:10; Jak.3:
7 ff; 1:26.
Förtal är synd, vare sig det som
säges är osanning eller ej. Människan
skall en gång göra räkenskap för sina
ord, Matt.12:36, och förtal skall då
få sitt straff, Ps.50:21; 101 :5; Ords.
19:5. Gud hatar förtal, Ords.6:16-19.
Förtalare (smädare) skall icke få
Guds rike till arvedel, l.Kor.6:10.
Jesus utsattes för förtal, J oh. 7: 12,
och det gör även hans trogna, 2.Kor.
6:8. Men när de förtalas för Jesu skull,
är de saliga, Matt.5: 11, och de skall
beflita sig om en god vandel, för att
de som förtalar dem skall komma på
skam, l.Pet.2:12; 3:16.
F6RTAL

FöRSÄTTA

Du skall f. v ägarna till dem 5. Mos. 19:3
I nöd skall din fiende f.dig
28:53,55,57
Josia försatt templet i
2. Krön. 35:20
försatt oss i sin älskade Sons Kol. 1:13

1) rii~il,

'I ' ;l :).

FÖRSYNDA
1 Vari har jag f.t mig
1. Mos. 20:9
1 hs bagare f.de sig mot sin
40:1
1 F .en eder icke på gossen
42:22
1 f.r sig gm att undanhålla 3. Mos. 5:15
1 vari en mska kan f. sig
6:3
2 vari en mska kan f. sig
4. Mos. 5:6
3 s.har f.t sig gm ouppsåtlig
15:28
Dom. 11 :27
1 Jag har icke f.t mig
1 Om en mska f.r sig
1. Sam. 2:25
10m en mska f.r sig mot H.
2:25
1 Konungen må icke f. sig
19:4
1 han har icke f.t sig mot dig
19:4
1 Varför skulle du då f.dig
19:5
1 jag icke har f.t mig mot dig
24:12
1 inser att jag då f.de mig 2.Sam.19:20
1 Om ngn f.ar sig mot
1. Kon. 8:31

FÖRSÖKA
spåmännen f.te skaffa fram 2. Mos. 8:18
om ngn gud har f.t komma 5.Mos. 4:34
hon icke ens f.te sätta sin fot på
28:56
Låt mig få f. en gång till
Dom. 6:39
lät oss f. hinna fram till orterna
19:13
David hade aldrig f.t något 1. Sam. 17 :39
17:39
(David:) jag har aldrig f.t sådant
(Abner:) försök att taga bs 2. Sam. 2:21
hade Saul f.t att nedgöra dem
21:2
(anden) må f. att locka hm
1. Kon. 22:22
Du må f.att locka hm
2. Krön. 18:21
försök att bära hand på hm
Job 40:27
Pröva mig, H.,och försök mig Ps. 26:2
Detta har jag f.t att utröna
Pred. 7:24
s. f.er lyfta (stenen)
Sak. 12:3
f.te att komma in med hm
Luk. 5:18
många skola f.att komma in
13:24
jag skall nu gå åstad och f. (oxarna)14:19
f.te han närma sig lärjungarna Apg. 9:26
f.te de att fara in i Bitynien
16:7
har ock f.t att oskära helgedomen 24:6
i synagogorna f.te jag tvinga dem 26:11
judarna f.de att döda mig
26:21

förtal, skvaller; av: rä~al, grundbet.
trol. gå omkring (se även Driva 52).
På dessa ställen står räkil tillsammans
med häla~, gå; därav Övers. gå med
förtal.
2) riigal, 'I j"1
gå, löpa (hä~:T med förtal); i Ps.15:3
övers. bära förtal; i 2.Sam.19:27 pi.
med prep. be, övers. förtala; av:
d.gäl, fot.
3) 'is Iiison, 1 i tO? tO' ~
(den onda) tungans man; övers. en
förtalets man; 'is, man; läson, tunga.
4) dibbii, n ~ 1
förtal, baktal; i Ords.l0:18 tillsammans med hif. av jä~ä', gå ut; föra ut
(utsprida) förtal; samma uttryck är i
4.Mos.14:36 övers. tala illa. Jfr dibbä
i l.Mos.37:2, övers. vad ont som
sades.
5) diil!ar, "1 ;t ~
pi. dibbär med prep. be, tala om el.
emot.
6) [fiisan], 1tO 'I
tala (illa); P~. Toch hif. tala illa om,
förtala; jfr läSon, se 3.

1854

1855

1856

F6RSöK

(Daniel:) Gör ett f. i 10 dagar Dan. 1:12
gjorde ett f. med dem i 10 dagar
1:14
f. att föja (Saulus) ur vägen
Apg. 9:29

Förtal-Förtryck
7) diabolos, ol a BOA o c;
en som kastar fram en beskyllning el.
misstanke (mot någon); baktalare,
förtalare, anklagare; av: diabällö,
kasta genom el. över; beskylla, anklaga, angiva. Se art. Djävul.
8) katalalia, K c;n ex Aex A t' ex
förtal; av: katalaleä, se 9.
9) katalateö, K ex , ex A ex A w
tala emot, baktala, förtala; av: prep.
kata (här med negativ, fientlig innebörd) och Ialeä, tala.

e

FÖRTAL
3. Mos. 19:16
Ps. 15:3
2 s. icke bär f. på sin tunga
3 En f.ets man skall ej bestå
140:12
4 s. utsprider f., är en dåre Ords. 10:18
l Den s.går med f., han förråder
11:13
l s. går med f., förråder hemligh. 20:19
l de gå med f.
Jer. 6:28
4 så utsatta för •• folka f.
Hes. 36:3
2. Kor. 12:20
8 f.och oordning råda
7 icke gå omkring med f.
1. Tim. 3:11
2. Tim. 3:3
7 begivna på f.
7 att icke gå omkring med f.
Tit. 2:3
8 läggen då bort •• allt f.
1. Pet. 2:1
l Du skall icke gå med f.

FÖRTALA
2 han har f.t din tjänare
2. Sam. 19:27
4 jag hör mig f.s av mänga
Ps. 31:14
5 Du sitter där och f.r din broder 50:20
6 s.i hemlighet f.r sin nästa
101:5
6 F. icke en tjänare
Ords. 30:10
l går omkring och f.r
Jer. 9:4
4 jag hör mig f.s av mänga
20:10
9 om de i ngn sak f. eder
l. Pet. 2:12
9 i fråga om det s.de f.de eder
3:16
9 F .en icke varandra
Jak. 4:11
4:11
9 Den s. f.r en broder, f.r lagen

FöRTALARE
1) 'anse räkil, 'i ':J i

'tO lX
c~tr:' plur. av

förtalets män; 'anSe: ;t.
'is, man; rä~I, se Förtal 1.
2) kalalalos, K ex , aA ex A o c;
en som talar emot; en som förtalar;
av: katalaleä, se Förtal 9. Ordet förekommer endast i Rom.l:30, där' det
står i plur.
FÖRTALARE
1 F. finnas hos dig
2 de (ogudaktiga) äro f.

Hes. 22:9
Rom. 1:30

FöRTECKNING
-förteckning

släktförteckning Neh.7:S
FÖRTECKNING
blev folket infört i f.en
4. Mos. 1:18
Detta är f.en på Davids
1. Krön. 11:11
detta är f.en på dem s. fingo
25:1
f.enpå I. barn, efter deras antal
27:1
27:23
David tog i f.en Icke upp dem
antalet togs icke upp i någon f.
27:24
Icke upptagna i f.en på I.hus Hes. 13:9
FORTID

I f. skall ha m~tt varda fyllt
Job 15:32
vinträd s. i f. mister sina druvor
15:33
icke vill du dö i f.
Fred. 7:18

FöRTJÄNST

FÖRTJÄNST
utan på grund av f.

Ps. 40:11
Luk. 9:36

FORTJÄNA

4:4

F6RTRET

därav skall komma f.
Est. 1:18
grämelse har han,plåga och f. Fred.5:16

FöRTRO

.förtro

anförtro l.Mos.42:37
FIIRTRO

l) parad/dömi, 'If ap ex ot' OWlll
överlämna, överlåta; av: prep. parå
(här i betydelsen: till, över till) och
didömi, se 2. Se: Anbefalla 3.
2) didömi, o1 oW1..1 l
giva, lämna.
FÖRTRO
1 Allt har av min Fader .. f.tt Matt. 11 :27
1 av min Fader blivit f.tt
Luk. 10:22
2 s. du har f.tt åt mig
Joh. 17:11
2 s.du har LIt åt mig
17:12

FöRTROENDE
l) bä/aQ, n~

#

med prep. be, förtrösta el. lita på; i
Dom.9:26 övers. fatta förtroende för.
Se: Förlita 1.
2) piSIOS, 'If 10,6 <;
trogen, trofast; trovärdig, tillförlitlig;
här övers. förtroende värd; av: peithö,
se Förtrösta 7. Se: Fast 51.
FÖRTROENDE
1 Sikerns borgare fattade f. Dom.
2 gm H.barnhärtighet f.värd 1. Kor.
2 funnit mig vara f. värd
1. Tim.
2 betro åt män s. äro f.
2. Tim.

9:26
7:25
1:12
2:2

till förtroendemän i
babyloniske konungens f.

2. Krön. 31:15
Jer. 52:12

FORTORKA

såg jag 7 andra ax f.de
1. Mos. 41:23
(H.:)s.lett dig gm f.eJ
5.Mos. 8:15
hs telningar skola f. av hetta
Job 15:30
(Davids) kraft är f.d
Ps. 22:16
ropat mig trött, min strupe är f.eJ 69:4
benen I min kropp äro f.eJe
102:4
sädesfält vid floden, skola f. Jes. 19:7
så blåser han på dem, och de f.
40:24
och låta allt gräs på dem f.
42:15
ss. ett rotskott ur f.d jord
53:2
Se,jag är ett f.t träd
56:3
och gräset på marken f.
Jer. 12:4
betesmarkerna i öknen äro f.de
23:10
så att det f.r, och så att alla
blad s.vuxit ut därpå f.
Hes. 17:9
Skall (vinträdet) Icke f.
17:10
f.på den plats där det vuxit upp
17:10
H. s.låter friska träd f.
17:24
stormen frän öster f.de dess
19:12
att (benen) voro alldeles f.de
37:2
I f.de ben, hören H.ord
37:4
(I.) säga:Våra ben äro f.de
37:11
Vinträden äro f.de'
Joel 1 :12
uts ädet ligger f.t under mullen
1 :17
Sef. 2:13
Nlneve f.t ss. en öken
fingo de se fikonträdet f.t
Mark. 11 :20
fikonträdet s.du förbannade är f.t 11:21
Jak. 1:11
Solen f.r gräset
FÖRTORKAS
Nedantill f.hans rötter
Job 18:16
min livssaft f.des ss.av
Ps. 32:4
torr ökenmark, gräset f.
Jes. 15:6
den har f.ts och blivit ss. trä Klag. 4:8
(Efraims) rot skall f.
Hos. 9:16
Karmels topp f.,niir H. röst
Am. 1:2
en åker fick regn, en annan f.des
4:7
strax f.des fikonträdet
Matt. 21:19
21:20
kunde fikonträdet så i hast f.
ss. en avbruten gren och f.
Joh. 15:6

slå eder ss. edra synder f. 3. Mos. 26:21
fastän han icke f.t döden
5. Mos. 19:6
21:11
en sådan synd s. f.r döden
icke begått ngn synd s. f.r döden
22:26
1. Sam. 26 :16
I haden f.t att dö
2. Sam. 16:8
i den olycka du f.de
19:28
f.de intet annat än döden
(Ebjatar) har f.t döden'
1. Kon. 2:26
mer än missgärningar f.de
Esr. 9:13
lönar envar ss. ha vandel f.t
Job 34:11
Jer. 26:11
Denne (Jeremia) f.r döden
26:16
Denne man f.r icke döden
svar ss. han f.t gm avgudar
Hes. 14:4
hemsöka Jakob ss. hs vägar f. Hos. 12:2
ss. våra gärningar f.de
Sak. 1:6
icke gjort ngt s. f.r döden
Luk. 23:15
icke skyldig till ngt s. f.r döden
23:22
skyldig till ngt s. f.de döden Apg. 13:28
Icke anklagad för ngt s. f .de död
23 :29
Om jag gjort ngt s. f.r döden
25:11
Icke har gjort ngt s. f.r döden
25:25
icke gjort ngt s. f.r död eller
26:31
icke hade gjort ngt s. f.de döden
28:18
de s.handla så f.döden
Rom. 1:32
allt s. f.r att prisas
Fil. 4:8

Varfdr f.en I de slaktoffer 1.Sam. 2:29
jag krossade och f.de dem 2. Sam. 22:43
de f.s i porten utan räddning
Job 5:4
I ditt namn f. våra motståndare Ps. 44:6
60:14
(Gud) skall f. våra ovänner
han skall f. våra ovänner
108:14
Ords. 22:22
f. icke den fattige I porten
lik ett f.t as
Jes. 14:19
på mina berg skall lag f. honom
14:25
·Herdar I mängd f.min åker
Jer. 12:10
skall f.och krossa Oorden)
Dan. 7:23
vilket f.r, var det går fram
Mlka 5:8
makt att f. ovännens härsmakt Luk. 10:19
Jerusalem skall bliva f.t
21 :24
straff värd,s. f.r Guds Son Hebr.l0:29
de skola under 42 månader f. Upp. 11:2
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30 - mustrerat Blbel-1exikon

f.t av helgedom och härskara Dan. 8 :13

FöRTROENDEMAN

Rom.

FöRTIGA

jag f.er icke din nåd
förtego detta och omtalade

FöRTROLIGHET

FÖRTRAMPANDE

Det var judaismens stora misstag, att
den korn att föra den bibliska lönetanken över till förtjänstdogmens villfarelse. Paulus, som själv hade varit
farise och alltså tillhört det strängaste
partiet inom judendomen, säger att
judarna i sin nitälskan för Gud »söka
att komma åstad en sin egen rättfärdighet» och därför icke givit sig
under rättfärdigheten från Gud, sådan den har uppenbarats i Kristus,
Rom.lO:2 ff. Förtjänsttanken korn att
stå som ett hinder för judarna, så att
de inte ville mottaga nådens och
frälsningens gåva. Jesus betygar, att
han har kommit endast för syndare
och inte för sådana, som anseJ,' sig
tillräckligt goda honom förutan .och
därför inte behöver honom.
Det enda ställe, där ordet »förtjänst» förekommer i den svens!ca
kyrkobibeln, Rom.4:4, är ett direkt
avvisande av förtjänsttanken. Det
grek. ord, ophellema, som här återgivits med »förtjänst», betyder: skuld,
skuldsumma (se Matt.6: 12); skyldighet, plikt. Tanken i Rom.4:4 är denna: den som håller sig till gärningar,
kräver lön såsom något motparten
(i detta fall: Gud) är skyldig att betala som ersättning för hans arbete.
N.T. känner inte till någon människans förtjänst inför Gud, endast
hennes omätliga skuld. Den enda
vägen till frälsning är tro och överlåtelse till Guds nåd, Rom.4:4-8. Se:
Lön, Fariseer.

FORTRAMPA

FöRTROGEN
l) jäda', )) 1 '

märka, förni~a; lära känna; känna;
~I part. pass. i Jes.53:3, övers. förtrogen med; på övriga ställen pu.
part. mejuddä', förtrogen. Se: Akta
14, Besinna l, Erkänna 2, Förkunna 5.
2) [näkar1, i:J l
hif. hlkkir, ~ppmärksamt betrakta;
känna igen; känna till; i Job24:l7
övers. vara förtrogen med. Se: Akta
25, Erkänna 1.
3) säkan, l ) D
här hlf. var; förtrogen med. Se: För'
likning l.
4) moda', )) 1 i O
bekantskap, förtrogenhet; bekant, förtrogen; av: jäc;!a', se 1.
5) Sälfan, l,;) ~
bosätta sig, bo; i Ords.8:l2 bo nära
el. tillsammans med; övers. vara förtrogen med.
6) 'allup, ~., \;> K
förtrogen, bek;nt; av: 'älap, lära sig,
bli förtrogen el. bekant med. Ordet
är ofta övers. vän, t.ex. Ps.5S:l4;
Ords.16:28. Jfr Furste 1.
7) myeö, 1..1 uew
inviga (i ett mysterium); i N.T. endast
i Fi1.4:l2, perf. pass. vara invigd;
övers. vara förtrogen; av: myö, sluta
ögonen, blunda.
FÖRTROGEN
1 dräpte Jehu .. hs f.ne
2. Kon. 10:11
1 mins f.na hava fdrgätit mig Job 19:14
2 fdrskräckelser äro de f.na
24:17
1 till skräck för mina f.na
Ps. 31:12
1 min vän och f.ne
55:14
1 Du har drivit mina f.na längt
88:9
1 i f.nas ställe har jag mörkret
88:19
139:3
3 med alla mina vägar är du f.
4 kalla fdrståndet din f.na
Ords. 7:4
5 visheten, är f. med klokheten
8:12
Jes. 53:3
1 f.med krankhet
Mika 7:5
6 Icke lita på ngn f.
Fil. 4:12
7 fdrhållanden •• är jag f.
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l) sod, 1 i D
råd, ;ådslag; hemligt råd, hemlighet;
förtroligt umgänge. I Ps.5S:lS är sac;!
styrt av hif. av mä!o!, vara söt el.
ljuvlig; ordagrant: vi gjorde vår förtrolighet ljuvlig. Jfr Am.3:7, övers.
råd; Ords.ll:13 hemlighet; Ps.2S:14;
Ords.3:32 umgängelse. Se: Församling 5.
FÖRTROLIGHET
1 levde med mig i ljuvlig f.

Ps. 55:15

FORTRUPP

dess f. till ÖStra havet

Joel 2:20

FöRTRYCK

Bland hebreiskans ord för • förtryck.
kan främst nämnas 16Qal, 2.Mos.3:9;
S.Mos.26:7; 2.Kon.13:4 (övers. betryck), 'osäIf, Pred.5:7; Jes.S4:l4; Jer.
6:6; 22:17; Hes.22:7,29. Verbet 'äSalf
(förtrycka) förekommer t.ex. i Pred.
4:1, där vi också finner det därav
bildade subst. 'cUulfim, som betecknar själva förtrycket el. övervåldet,
se även Am.3:9. Vidare kan i detta
sammanhang observeras verben lulf,
bedröva, försätta i trångmål, tvinga,
Jes.5l:13, och rämas, trampa ned,
Jes_16:4.
I N.T. förekommer t.ex. följande
verb för »förtrycka»: katadynasleuein, behandla med våld, tyrannisera, Jak.2:6, samt thrauein, sönderbryta, sönderkrossa, sönderslita, Luk.
4:18.
Skriften omtalar förtryck av den
ena nationen gentemot den andra, 2.
Mos.3:9; S.Mos.26:6; 2.Kon.13:4.
Förtryck kan även förekomma inom
ett folk, medborgare emellan. Utsatta
för förtryck är ofta änkor och faderlösa, Hes.22:7, fattiga, Pred 5:7; Hes.
22:29, främlingar, 3.Mos.19:33, jfr
Hes.22:7. De troende kan drabbas
av förtryck från utomstående rikas
och mäktigas sida, Jak.2:6. De förtrycktas nöd har iakttagits av Predikaren: deras djupa sorg, tårar, deras
ensamhet och hjälplöshet, Pred.4:1.
Över en nation, där förtryck övas,
kommer Guds vrede och stränga
vedergällning, Jes.59:l3-l8; Jer.6:
1-7; Am.3:9-lS, ofta i form av förtryck och våld från fiender utifrån,
enligt vedergällningens lag. En furste,
som är en förtryckare, går förödmjukelse och död till mötes, Jer.22:l7-l9,
medan en konung, som skaffar den
förtryckte rätt, upplever välgång, 22:
15 f. Att giva de förtryckta fria hör
till en rätt, av Gud erkänd fasta, Jes.
58:6. Kristus och evangeliet försätter
de förtryckta i frihet, Luk.4:l8. En
hugsvalelse i förtrycket är möjligheten att taga sin tillflykt till Gud i
bönen, Ps.1l9:134.
Till den messianska tidens välsignelser hör även förtryckets slutliga
upphörande. I det upprättade Israel
skall sålunda förtryckarens vrede och
våld icke finnas mer, Jes.5l:l2-l4.
Till och med i Egypten, förtryckets
land, skall förtryckarens övervåld
upphöra; Gud skall som svar på folkets rop sända en frälsare och försvarare, Jes.19:20.
FÖRTRYCK
f.allenast skall du utstå
5. Mos. 28:29
f. skall du lida I all din tid
28:33
Hs mun är full av svek och f. Ps. 10:7
från dess torg vika Icke f. och svek 55:12
Ifrån f. skall han f6rlossa
72:14
De håna och tala f. I sin ondaka
73:8
Förlossa mig frän människors f. 119:134
Jes. 54:14
All tanke på f. vare fjärran
vi hava talat f. och avfällighet
59:13
(Jerusalem)s.1 sig har idel f. Jer. 6:6
jag måste ropa över våld och f.
20:8
att öva f.och våld
22:17
med f.och hårdhet foren I
Hes. 34:4
(H.:) Skaffen bort våld och f.
45:9
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Förtrycka-Förtälja
Efraim lider f.
Hos. 5:11
ringhet under överkonungens f.
8:10
sen huru man över f.därinne Am. 3:9
(Jerusalem) f.ets stad
Sef. 3:1
FÖRTRYCKA
man skall f. (Abrams säd) l. Mos. 15:13
f.te dem med trälarbeten
2. Mos. 1:11
men ju mer man f.te dem
1:12
(H.)har sett huru egyptierna f.
3:9
En främling skall du Icke f.
22:21
En främling skall du icke f.
23:9
skolen I icke f. honom
3. Mos. 19:33
du skall icke f. (trälen)
5. Mos. 23:16
26:6
Men egyptierna f.te oss
(Sisera) f.te l. barn våldsamt Dom. 4:3
Likaledes bleven I f.ta av
10:12
konungadömen s. f.te eder l. Sam. 10:18
Har jag f.t nAgon eller övat våld
12:3
12:4
Du har icke f.t oss
människor skola icke f.
2.Sam. "7:10
konungen i Aram f.te dem 2. Kon. 13:4
Hasael hade f.t l. så länge Joahss 13 :22
ovänners hand •• dessa: !.te
Neh. 9 :27
vare H.en borg för den f.te
Ps. 10:18
LAt icke den f.te vika tillbaka
74:21
ingen orättfärdig skall f. (David)
89:23
din arvedel f. de
94:5
H. skaffar rätt åt alla f.ta
103:6
låt icke de fräcka f. mig
119:122
(H.) s. skaffar rätt åt de f.ta
146:7
Ords. 14:31
Den s. f.er den arme
Den s. f.er den arme bereder
22:16
En usel herre, s. f.er de arma
28:3
Jag såg f.ta fålla tårar
Pred. 4:1
Om du ser att den fattige f.es
5:7
skall den ene f.den andre
Jes. 3:5
trampas under de f .tas fötter
26:6
f.te Assur(I.)utan all rätt
52:4
(H.:) att I given de f.ta fria
58:6
upphören att f.främlingen
Jer. 7:6
F .ta äro I. barn och Juda barn
50:33
(H.:) om han icke f.er nAgon Hes. 18:7
f.er den arme och fattige
18:12
en s. icke f.er någon
18:16
den faderlöse f.er man hos dig
22:7
den arme och fattige f. de
22:29
furstar icke mer f. mitt folk
45:8
(Basans-kor)s. f.en de arma Am. 4:1
de skola f. edert land
6:14
Sak. 7 :10
F .en icke änkan och den
mot dem s.f.änkan
Mal. 3:5
till att giva de f.ta frihet
Luk. 4:18
f. (Abrahams säd) i 400 år
Apg. 7:6
7 :19
Denne konung f.te våra fäder
Är det icke de rika s. f. eder Jak. 2:6
FÖRTRYCKARE
jämrade sig över sina f.
Dom. 2:18
från alla edra f.s hand
6:9
Inom sina f.s murar måste de Job 24:11
Ps. 71:4
Min Gud, befria mig ur f.ns
72:4
(konungen) krasse f.n
skall Icke överlämna mig åt f.n
119:121
Den fattige och f.n få leva
Ords. 29:13
lida övervåld av sina f.s
Pred. 4:1
visen f.n på bättre vägar
Jes. 1:17
f.na försvinna bort ur landet
16:4
ropa till H. om hjälp mot f.
19:20
jag skall tvinga (Sions) f. att äta
49:26
förskräckes för f.ns vrede
51:13
vad bliver väl av f.ns vrede
51:13
din f.s söner komma till dig
60:14
rädden den plundrade ur f.ns Jer. 21:12
den plundrade ur f.ns hand
22:3
jag skall hemsöka alla hs f.
30:20
l den rättfärdiges f.
Am. 5:12
mitt verk på alla dina f.
Sef. 3 :19
FlIRTRYTA
Låt icke detta f.dig
2. Sam. 11:25
förtröt det dem högeligen
Neh. 2:10
Men detta förtröt Jana
Jana 4:1
då förtröt detta dem
Matt. 21:15
förtröt synagogföreståndaren Luk. 13:14
förtröt dem att de undervisade Apg. 4:2

Välsignade, Jer.17:7. Omgivna av
hans nåd, Ps.32:10. Skall icke frukta,
Ps.S6:12. Icke vackla, Ps.12S:1. Kommer icke på skam, Ps.22:6. Skall vinna sina liv, Jer.39:18. Bevaras i frid,
Jes.26:3. Är saliga, Ps.40:S; 84:13;
Ords.16:20.
Det är fåfängt
Att förtrösta på: Människor, Jer.
17:5. Sig själv, Luk.18:9; 2.Kor.I:9.
Köttet, Fil.3:3. Avgudar, Ps.IIS:8.
Skurna beläten, Jes.42:17. Rikedom,
Ords.ll:28. Höga och fasta murar,
S.Mos.28:S2. Krigsvagnar, Jes.31:1.
Våld och vrånghet, Jes.30:12.
Exempel
Hiskia, 2.Kon.18:S. Paulus, Apg.
14:3; 27:25. Barnabas, Apg.14:3.
Noa, Hebr.ll:7.
FIIRTRIISTA

l) bätab, n~::l
ofta med prep. be, förtrösta el. lita
på, sätta sin förtröstan till el. på;
i 2.Kon.18:30; Jes.36:IS hif. med
prep. 'äl, övers. förleda (någon) att
förtrösta på. Jfr hif. i Ps.22: 10, övers.
låta (någon) vila trygg; i Jer.28:IS;
29:31 med prep. 'al, övers. förleda
(någon) att sätta sin lit till. Se: Förlita l, Förtroende 1.
2) mihtäb, n ~
el. mibtähä; förtröstan, det man förtröstar på; av: bätai;t, se 1. Se: Förlita 5.

ilt,)

3) [rebll4"],

l' Q!

aram. hithp. med prep. 'al, förtrösta
på.
4) hiisä il O n
med p;ep. b~, taga sin tillflykt till,
förtrösta på. Se: Frimodig 4.
5) bittäbon, 1 j n ~ ~
förtröstan; av: bätai;t, se 1. Jfr Pred.
9:4, övers. något att hoppas.
6) bitbä, il Ot;l ~
förtröstan; av: bätai;t, se 1.
7) peitho; 7T E
(j)
övertala, övertyga; här perf. pepoitha,
förtrösta, förlita sig på. Se: Fred 16,
Frimodig 8, Förmana lO.
8) pepoithii.';s, 7T E 11 o 1:" e n o 1 C;
förtröstan, tillit; av: pepoitha, se 7.
Jfr 2.Kor.I:IS, övers. tillförsikt; 8:22
tillit.
9) utf. ord.
lO) pisteuö, 7T lOT E (j (j)
tro, förtrösta, lita på; av: pist6s, se
Förtroende 2.
11) eulabeomai, E ~A Q BE O).lQ 1
ego taga sig till vara; frukta; vara
gudfruktig; i Hebr.1l:27 part. övers.
i from förtröstan. Se: From 8, Frukta 20.

re

1 många .. skola f.på H.
40:4
l jag f.r på Guds nåd alltid
52:10
1 Men jag f.r på dig
55:24
1 på Gud f.r jag och skall icke
56:5
1 På Gud f.r jag•• icke frukta
56:12
62:9
1 F.på hm alltid, du folk
78:22
1 ej f.de på hans frälsning
84:13
1 salig den mska s. f.r på dig
1 fräls din tjänare, s. for på dig
86:2
1 min Gud, på vilken jag f.r
91:2
112:7
1 det f.r på H.
115:8
1 alla s. f. på dem
1 l av Israel, f.en på H.
115:9
1 I av Arans hus, f.en på H.
115:10
1 l s. frukten H., f.en på H.
115:11
119:42
1 ty jag f.r på ditt ord
l De s. f.på H., likna Slons berg 125:1
135:18
1 ja, alla s. f. på dem
1 ty jag f.r på dig
143:8
1 F.på H.av allt ditt hjärta Ords. 3:5
1 Den s. f.r på sin rikedom
11:28
1 säll är den s. f.r på H.
16:20
1 den s. f.r på H. varder mättad
28:25
l den s. f.r på H. varder beskyddad 29:25
Jes. 26:3
1 ty på dig f.r han
l F .en då på H. till evig tid
26:4
30:12
1 f.en på våld
1 På vem f.r du (Hiskia)
36:5
1 f.r på den bräckta rörstaven
36:6
1 Farao •• för alla s. f.på hm
36:6
36:7
1 Vi f.på H., vår Gud
36:15
1 förleda eder att f.på H.
1 din Gud, s.du f.r på
37:10
1 de s.f.på skurna beläten
42:17
50:10
1 f.e han dock på H. namn
1 De f. på idel tomhet
59:4
l Förbannad •• s. f.r på mskor Jer. 17:5
17:7
1 välsignad .. s. f.r på H.
1 du har f.t på mig, säger H.
39:18
49:11
1 må dina änkor f.på mig
3 räddade sina tjänare .. f.de Dan. 3:28
4 vårda om dem s. f.på hm
Nah. 1:7
Hab. 2:18
1 dess formare så f.r därpå
Sef. 3:2
1 på H. f.r hon icke
4 de skola f.på H.namn
3:12
7 vapnen, s.han f.de på
Luk.ll:22
7 somliga s. f.de på sig själva
18:9
7 icke skulle f.på oss själva2.Kor. 1:9
7 och icke f. på köttet
Fil. 3:3
8 skäl att f.på köttet
3:4
7 om ngn menar sig f. på köttet
3:4
FÖRTRÖSTAN
5 f. s. du hängivit dig åt
2. Kon. 18:19
1 sätter din f. till Egypten
18:24
1 komma på skam i sin f.
Job 6:20
2 hs f.lik spindelns väv
8:14
31:24
2 kallat guldklimpen min f.
2 sätter sin f. till H.
Ps. 40:5
1 sätter jag min f. på dig
56:4
2 du är min f. allt ifr ån min
71:5
2 bryta ned det fäste .. dess f.Ords.21:22
2 sätta din f. till H.
22:19
6 gm stillhet och f.
Jes. 30:15
1 sätta sin f. på vagnar
31:1
5 f. s.du har hängivit dig åt
36:4
1 sätter din f. till Egypten
36:9
2 s. har H. till sin f.
Jer. 17:7
7 Han har satt sin f.på Gud Matt. 27:43
9 frimodigt, i f.på H.
Apg. 14:3
10 jag har den f. till Gud
27:25
7 Jag vill sätta min f. till hm Hebr. 2:13
11 i from f. byggde en ark
11:7
FIIRTRIITTAS
min hand är utsträckt .. f. icke Ps. 77:3
låt dig (Jerusalem) icke f.
Klag. 2:18
Mitt öga flödar •• och f.icke
3:49
de borde bedja, utan att f.
Luk. 18:1
låtom oss icke f. att göra
Gal. 6:9
icke f.att göra vad gott är 2. Tess. 3:13
ståndaktig och har icke f.ts
UPP. 2:3

De fromma förtröstar på Gud
Ps.4:6; 9:11. På hans namn, Ps.
33:21; Jes.50:10. Hans ord, Ps.119:
42. Hans nåd, Ps.13:6. Utan att
vackla, Ps.26:1. Till evig tid, Jes.26:4.
De som förtröstar på Gud
Blir bönhörda, I.Krön.5:20. Räddade, Ps.22:S; Dan.3:28. Beskyddade,
Ords.29:2S. Mättade, Ords.28:2S.

FÖRTRÖSTA
5.Mos.28:52
1 murar, s.du f.de på
1 På H. f.de (Hiskia)
2. Kon. 18:5
18:20
1 På vem f.r du då
1 Du f.r väl nu på •• Egypten
18:21
18:21
1 Farao •• för alla s.f.på hm
18:22
1 Vi f.på H., vår Gud
1 icke förleda eder att f.på H.
18:30
1 Låt icke din Gud, s. du f.r på
19:10
1 därför att de f.de på honom1.Krön. 5:20
1 Varpå f.en l
2. Krön. 32:10
2 sin hydda, s.han f.r på
Job 18:14
Ps. 4:6
1 och f.en på H.
9:11
1 s. känna ditt namn f.på dig
1 Jag f.r på din nåd
13:6
1 Ty konungen f.r på H.
21:8
1 På dig f.de våra låder
22:5
1 de f.de, och du räddade dem
22:5
1 på dig f.de de och komma icke
22:6
1 Min Gud, på dig f.r jag
25:2
1 jag f.r på H. utan att vackla
26:1
28:7
1 på honom f.de mitt hjärta
31:7
1 men jag f.r på H.
31 :15
1 Men jag f.r på dig, H.
l den s. f.r på H.
32:10
1 vi f. på hs heliga namn
33 :21
37:3
1 F. på H.
l Befall din väg åt H.och f.
37:5

l) mås, 01;1
som smälter el. upplöses (av ängslan
el. förtvivlan); förtvivlad, olycklig;
av: mäsas, se 4.
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FÖRTRYTELSE
och hjälpa hm ur hans f.
Jana 4:6
huru stor f. (framkallades) 2. Kor. 7:11

FöRTRöSTA
Se även: Förlita, tro, hoppas, tillit,
förtröstan, tillförsikt.
Förtrösta

FIIRTVINA
så att eder själ f.r
3.Mos.26:16
H.skall där giva dig f.nde 5. Mos. 28:65
jag kommer dina ögon aU f. 1. Sam. 2:33
Job 33 :21
(Elihu:) Hennes hull f.r
Mitt öga f.r av lidande
Ps. 88:10
alla träd f.de i sorg över
Hes. 31:15
Må hans arm alldeles f.
Sak. 11:17
lAgo många sjuka •• f.de
Joh. 5:3

FöRTVIVLA
Se även: Ängslan, fruktan, förfåran,
bedrövelse, sorg, nöd, gråt, fasa,
vånda.
FIIRTVIVLA

2) [jä'al], tOK '
nif. förtvivl;; "i Job 6:26 nif. part.
förtvivlad; i Pred.2:20 pi. med subst.
le~, hjärta; ordagrant: att göra mitt
hjärta förtvivlat; övers. förtvivla i
mitt hjärta. Se: Avstå 3.
3) pun, l ;El
(osäker rot, möjl. med betydelsen:)
vara rådlös, förtvivla.
4) massä, il cH;)
möjl. oro, ä~gslan, förtvivlan; av:
mäsas, smälta, upplösas, tyna el. täras bort, Jes.10:18 (~I, övers. täras
bort); PS.22:IS (nif., övers. smälta).
Om ordet härledes från verbet [näsä],
se Fresta l, blir betydelsen: prövning;
frestelse; jfr S.Mos.4:34; 7:19; 29:2,
övers. hemsökelse. Jfr gamla sv. övers.
av Job 9:23: »och begabbar de oskyldigas frestelse».
5) :Mhär ruab, IJ. i., ., ~W
sinnets krossande, själssår; se~är
Slibär, se Fördärv 20 (i Am.6:6 övers.
skäda); ruai;t, se Förstånd 9. Jfr Sli~är
ooruai;t i Ords.IS:4, övers. hjärtesår.

=

FÖRTVIVLA
Job
l f.de röna barmhärtighet
2 skall den f.de få tala för vinden
Ps.
3 så att jag är nära att f.
2 begynte jag f. i mitt hjärta Pred.

6:14
6:26
88:16
2:20

FÖRTVIVLAN
4 bespottar oskyldigas f.
5 jämra eder i f.

Job 9:23
Jes. 65:14

FIIRTYNA
Hans kraft skall Icke f.

Jes. 42:4

FIIRTYNGA
(lärj.) ögon vara f.da
deras ögon vara f.da
Petrus •• voro f.da av sömn
för att låta edra hjärtan f.s

Matt. 26:43
Mark. 14:40
Luk. 9:32
21:34

FIIRTÄCKT
öppet och icke i f.a ord
4.Mos.12:8
talade J. till dem I f.a ord
Joh. 10:6
talat till eder I f.a ord
16:25
16:25
då jag icke skall tala •• i f.a ord
16:29
du brukar inga f.a ord
FIIRTllUA
tjänaren f.de för Isak
1. Mos. 24:66
(Jakob) f.de för Laban allt s. hänt 29:13
dröm s. han f.de för sina bröder
37:9
När han f.de detta för sin fader
37:10
(Josef:) f.en drömmen för mig
40:8
Då f.de överste munskänken
40:9
Farao f.de sina drömmar
41:8
För hm f.de vi våra drömmar
41:12
skulle kunna f.för din son 2. Mos. 10:2
Mose f.de för sin svärfader allt
18:8
(spejarna) f.de för (Mose)
4. Mos. 13:28
f.de för (Josua) allt
Jos. 2:23
under. om vilka våra fäder f.t Dom. 6:13
höll en man just på att f. en dröm
7 :13
När GIdeon hörde denna dröm f.s
7:15
de f.de för (Saul)
l. Sam. 11:5
f.de vad gudsmannen gjort 1. Kon. 13:11
När de hade f.t detta
13:11
Förtälj för mig alla de ting 2. Kon. 8:4
just s. (Gehasi) f.de för konungen
8:5
kvinnan f.de allt för konungen
8:6
F .en bland hedningarna
1. Krön. 16:24
Haman f.de för sin hustru
Est. 6:13
det s.jag skådat vill jag f.
Job 15:17
Jag vill f.om vad beslutet är
Ps. 2:7
Jag vill f.alla dina under
9:2
att jag må f. allt ditt lov
9:15
Himlarna f. Guds ära
19:2
man skall f.om H.för ett annat
22:31
för att f. alla dina under
26:7
våra fäder hava f.t därom för oss 44:2
så att I kunnen f.därom
48:14
vill jag f. vad han har gjort
66:16
Min mun skall f.din rättfärdighet 71:15
till dess jag får f. om din arm
71 :18
för att kunna f. alla dina gärningar 73:28
man f.er dina under
75j2
vad våra fäder hava f.t för oss
78:3
vilja vi f. H.lov och hs makt
78:4
stå upp och f.det för sina barn
78:6
f.ditt lov från släkte till släkte
79:13
F .er man I graven om din nåd
88:12
f.en bland hedningarna hs ära
96:3
(I.)må f.hs verk med jubel
107:22
Jag skall f. H. gärningar
118:17
f.er jag alla din muns rätter
119:13
Jag f.de om mina vägar
119:26
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Förtära-Förtörnelse
dina storverk skall jag f.
145:6
f.en att hans namn är högt
Jes. 12:4
Det folk •• skall L mitt lov
43 :21
vad aldrig har varit f.t för dem
52:15
drömmar, dem s.de f.
Jer. 23:27
Den profet må f. sin dröm
23:28
när de f. (lögndrömmarna)
23:32
kom låt oss f. i Sion
51:10
skola kunna f.om sina
Hes. 12:16
Förtälj drömmen för dina
Dan. 2:4
Konungen må f.drömmen
2:7
(Nebukadnessar:) jag f.de drömmen 4:5
om detta mån I f.för edra barn Joel 1:3
edra barn må f. för sina barn
1:3
icke skolen tro när den f.es
Hab. 1:5
f.de för dem vad s.
Mark. 5:16
förtälj huru stora ting Gud
Luk. 8:39
f.de för J. huru stora ting
9:10
Lde de själva vad s. hade skett
24:35
(Barnabas) f.de för dem
Apg. 9:27
(Kornelius) f.de alltsammans
10:8
(Petrus)f.de för dem huru H.fört 12:17
icke skullen tro, om den Ldes
13 :41
Lde om hedningarnas omvändelse 15:3
f.de om huru stora tecken
15:12
Simeon har f.t huru Gud först
15:14
f.de (Paulus) för dem alltsammans 21:19
ifall jag skulle Lom Gideon Hebr.11:32
FöRTÄRA

Se även: Förgås, utplåna, fördärva,
ödelägga, förbränna, eld.

åkrar bliva f.da av främl.
Jes. 1:7
skolen I f.s av sv ärd
1:20
ss. eldsflamman förtär strå
5:24
aUt sådant skall f.s av eld
9:5
en eld, den förtär tistel och törne
9:18
den skall f.dess törnen
10:17
f.s jordens inbyggare av hetta
24:6
H •• må eld f. dina ovänner
26:11
med lågor av f.nde eld
29:6
30:27
(H. ) tunga är ss. f.nde eld
arm drabbar med f.nde eldslåga
30:30
ett svärd skall f. (Assur)
31:8
en eld, s. skall f. eder själva
33:11
kan härda ut vid en f.nde eld
33 :14
(Juda) f.des därav
42:25
lågnrna skola ej f. (Juda)
43:2
fåfängt har jag f.t min kraft
49:4
mal skall f. dem
50:9
mal skall f.dem ss.en klädnad
51:8
mott skaU f. dem ss. ull
51:8
svärd har f.t edra profeter
Jer. 2:30
skändlighets guden har f.t frukten
3 :24
och elden skall f.dem
5:14
De skola f. din skörd och ditt bröd 5 :17
de skola f. dina söner
5:17
de skola f. dina får
5 :17
de skola f. dina vinträd
5:17
Från Dan •• komma och f.landet
8:16
H. svärd förtär allt
12:12
elden skall f. Jerusalems palatser 17:27
skall f.aUt där runt omkring
21:14
hela rullen var Ld av elden
36:23
(elden) f.de Moabs tinning
48:45
elden skall f. Ben-Hadads palatser 49:27
elden skaU f. allt omkring hm
50:32
eld,s.förtär allt runt omkring Klag. 2:3
Mina ögon äro Lda av gråt
2:11
eld, s.har f.t dess grundvalar
4:11
hm förtär hungersnöd
Hes. 7 :15
båda ändar blivit f.da av eld
15:4
endels har blivit f.t av elden
15:5
men eld skall dock L dem
15:7
elden fick L (grenarna)
19:12
eld f.t dess (vinträdets) frukt
19:14
(elden) skall L alla träd i dig
20:47
s. bliver kvar skall Ls av eld
23 :25
28:18
av (elden) blev du f.d
skall en nymånadsdag f.dem Hos. 5:7
Främlingar hava f.t hs kraft
7:9
(elden) skall f.palatsen i dem
8:14
en eld har f.t betesmarkerna Joel 1 :19
betesmarkerna i öknen f.da av eld 1:20
Framför dem går en f.nde eld
2:3
sS.en eldslåga , när den förtär strå 2:5
skall f. Ben-Hadads palatser Am. 1:4
och den skaU f. dess palats er
1:7
den skali f. (Tyrus')palatser
1:10
(elden) skall L Bosras 'palats er
1:12
(elden) skall f. dess palatser
1 :14
den skaU L Keriots palatser
2:2
den skall f. Jerusalems palatser
2:5
elden f.de det stora djupet
7:4
och höll på att f.arvedelslandet
7:4
de skola f. (Esaus hus)
Ob. v.18
där de unga lejonen f.de
Nah. 2:11
dina unga lejon skall svärdet f.
2:13
eld förtär (Nineves) bommar
3:13
skall elden f. dig och svärdet utrota 3 :15
hs eld skall hela jorden f.s
Sef. 1 :18
av min eld skall hela jorden f.s
3:8
vid något s. man förtär
Hagg. 2:13
hon själv skall f.s av eld
Sak. 9:4
eld skaU nu f. dina cedrar
11:1
eld kommer ned och förtär
Luk. 9 :54
15:30
din son, s. har f.t dina ägodelar
Nitälskan .. skall f.mig
Joh. 2:17
s.ingenting ville f.
Apg.27:21
fastande, utan att f.något
27:33
förtär icke mjölk
1. Kor. 9:7
eld s. skal! f. motståndarna Hebr. 10:27
Ty vår Gud är en Lnde eld
12 :29
rosten skall f. edert kött
~ Jak. 5:3
eld förtär deras ovänner
Upp. 11:5
eld från him. och förtär dem
20:9

12:6 trotsa; hithp.
övers. rasa.

2.Kon.19:27-28,

4) [täwö], il 1 l'\

hiL trol. ret~: egga, förbittra, förtörna.

S) ~~äp, <j ~

p.

vrede, förtörnelse; av: 1!:~ap, se 1.
Se: Förtörnelse 2.
6) "e~ap, <j ~

aram.
1!:~ap

i?

= hebr. ·lf.ä~ap,

se 1. Jfr subst.
i Esr.7:23, övers. vrede.

7) /cd'as, O ~ 2

förargelse, harm, förtörnelse; av:
kä'as, se 2. Se: Förargelse 2, Förtörnelse 6.
8) bemö, ilD

n

glöd, hetta; "vrede, förtörnelse; i
Ords.29:22 bå'al i}.emä, förtörnelsens
ägare; övers. den som lätt förtörnas.
Jfr 'is 'ap i samma vers samt 'is
i}.ema i lS:18, båda övers. en snarsticken man. Se: Förtörnelse S.
9) prosochtizö, 11 p o O o X 8 l 1; w
vara vred el. förtörnad.
10) paroxynö, 11 o. P o 1; U\! W
ego göra skarp; uppegga, uppreta,
förtörna; i N.T. endast pass., i 1.
Kor.13:S övers. förtörnas; jfr Apg.
17:16, övers. uppröras. Jfr subst.
paroxysm6s, i Apg.lS:39, övers. skarp
tvist.

FöRTÄRA
nog med vad mina män f.t 1. Mos. 14:24
har han ju ock f.t vad han
31:15
(Jakob:) dagen f.des jag av hetta
31:40
hungersnöden skall L landet
41:30
när de hade f.t den säd
43:2
(Jakob:) om morgonen förtär han
49:27
såg busken icke blev f.d
2. Mos. 3:2
den förtär dem ss. strå
15:7
H.härlighet sS.en f.nde eld
24:17
och intet blod skolen If.
3. Mos. 3:17
(H.:) intet blod skolen I f.
7:26
s. förtär något blod
7 :27
eld gick ut och f.de brännoffret
9:24
gick eld ut från H.och f.de dem
10:2
Och om ngn av l. hus förtär blod
17:10
ansikte mot hm s.förtär blodet
17:10
Ingen av eder skall L blod
17:12
skall icke heUer L blod
17:12
17:14
I skolen icke f.något kötts blod'
s. förtär det skaU utrotas
17:14
edra fienders land skall f. eder
26:38
f.de dem s. voro ytterst
4. Mos. 11:1
innan köttet var Lt,upptändes H.
11:33
ett land s. förtär sina inbyggare
13 :33
f.de de 250 männen
16:35
en låga f.de Ar i Moab
21 :28
elden Lde de 250 männen
26:10
Ty H. är en f.nde eld
5. Mos. 4:24
Denna stora eld kommer att f.oss
5:25
H.går framför dig,ss.en f.nde eld 9:3
12:16
Men blodet skolen I icke f.
ståndaktig i att icke L blodet
12:23
själen skaU du icke f. med köttet
12:23
Du skaU icke f. blodet
12:24,25
Men blodet skall du icke f.
15:23
f.s av ett folk s.du icke känner
28:33
ty gräshoppor skola f. den
28:38
den förtär jorden med dess gröda 32:22
De skola f.s av feberglöd
32:24
eld f.de köttet och brödet
Dom. 6:21
skall eld f. cedrarna på Libanon
9:15
så må eld f. Sikems borgare
9:20
må eld gå ut och f. Abimelek
9:20
man s. förtär någon föda
1. Sam. 14:24
den man s. i dag förtär föda
14:28
svärdet förtär än den ene
2. Sam. 11:25
f.nde eld från hans mun
22:9
Då föU H. eld ned och f.de 1. Kon. 18:38
eld Le dig pch dina 50
2. Kon. 1:10
Då kom eld och f.de honom
1:10
så komme eld ned och f.e dig
1:12
Då kom Guds eld ned och f.de hm
1:12
eld har f.t de första 2
1:14
eld och f.de brännoffret
2. Krön. 7:1
dess portar äro f.da av eld
Neh. 2:3
huru dess portar voro f.da av eld
2:13
Guds eld föll och f.de dem
Job 1:16
eld förtär hyddor där mutor tagas 15:34
förtär vad s. är kvar i hs hydda
20:26
deras överflöd har elden f.t
22:20
Ss. snövatten f.es av torka
24:19
förtär dödsriket den s. har syndat 24:19
eld s. skulle L intill avgrunden
31:12
Har jag f.t dess gröda obetald
31:39
f.nde eld från hans mun
Ps. 18:9
eld skall f. (fienderna)
21:10
deras skepnader f.s av dödsriket
49:15
F .nde eld går framför honom
50:3
nitälskan för ditt hus har f.t mig
69:10
Deras unga män f.des av eld
78 :63
Jag f.es av nitälskan
119:139
ditt hull och ditt kött är f.t Ords. 5:11

bliva förargad el. förtörnad, förtörnas; hif. (i S.Mos.32:21. pi.) förarga,
förtörna. Se: Förargelse 1, Förtörnelse 3'3) [regaz], l J.,
aram. haf. egg~ till vrede, förtörna.
Jfr hebr. rägaz, Jer.33:9, övers. darra;
hif. i SO:34, övers. skaffa oro; Job

FÖRTÖRNA
1 Farao blev f.d
1. Mos.40:2
1 När Farao var f.d på sina
41 :10
1 Mose blev f.d på dem
2. Mos. 16:20
1 f.des (Mos e) på Eleasar
3. Mos. 10:16
1 f.s på hela menigheten
4.Mos.16:22
1 Mose f.des på krigsbefälet
31:14
1 H.hörde edra ord .. f.d
5.Mos. 1:34
2 ont •• och därmed f.en hm
4:25
1 huru du i öknen f.de H.
9:7
1 Vid Horeb f.den I H.
9:8
2 ont •• till att f. (H.)
9:18
1 I Tabeera •• f.den lock H.
9:22
2 I Len hm gm edra händers verk 31:29
2 med styggelser f.de de hm
32:16
7 han Ldes på sina söner och
32:19
2 hednafolk skall jag f.dem
32:21
2 Lt mig med de fåfängligheter
32:21
2 därmed f.de de H.
Dom. 2:12
1 filistl\ernas furstar f.de 1.,sam.29:4
2 gjutna beläten att f. mig 1. Kon. 14:9
2 gjort Aseror och därmed Lt H. 14:15
15:30
2 f:de H., Israels Gud
2 f.t mig gm sina synder
16:2
2 han f.de hm gm sina händers
16:7
2 de f.de H., Israels Gud
16:13
2 f.de H., Israels Gud
16:26
16:33
2 gjorde Ahab mer till att f. H.
2 du har f.t mig
21:22
22:54
2 f.de H., Israels Gud
2. Kon. 17:11
2 så att de f.de H.
2 f.de hm därmed
17 :17
2 att han Lde honom
21:6
21:15
2 de beständigt f.t mig
2 f.t mig med sina händers verk
22:17
2 Manasse hade f.t hm
23:26
2. Krön. 16:10
2 Asa blev f.d på siaren
2 (Ahas) f.de så H.
28:25
33:6
2 att han Lde honom
2 så hava f.t mig med alla
34:25
3 våra fäder f.de him. Gud
Esr. 5:12
2 Sanballat •• blev högeligen f.d Neh. 4:1
1 blev konungen mycket Ld
Est. 1:12
4 f.de Israels Helige
Ps. 78:41
2 De f.de hm med offerhöjder
78:58
2 De f.de Gud med sina gärningar 106:29
1 Lde hm ock vid Meribas vatten 106:32
8 lätt f.s begår överträdelse Ords. 29:22
1 vill du att Gud skall f.s
Pred. 5:5
5 H. är Ld på alla folk
Jes. 34:2
1 Jag f.des på mitt folk
47:6
1 icke mer skall f.s på dig
54:9
57 :16
1 icke ständigt f.s
1 För hs girighetssynd f.des jag
57 :17
64:5
1 se, du blev f,d
1 Var då ej så högeligen f.d, H.
64:9
2 ett folk s. beständigt f.r mig
65:3
Jer. 8:19
2 varför hava de f.t mig
2 ondskas .. till att f.mig
11:17
2 f.en mig icke gm edra händers
25:6
2 f.den I mig gm händers verk
25:7
2 offereld .. tiJI att f.mig
32:29
2 bedrivit, till att f.mig
32:32
1 furstarna f.des på Jeremia
37 :15
44:3
2 bedrevo till att f. mig
2 I f.en mig gm edra händers verk 44:8
1 F.s du på oss så
Klag. 5:22
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FöRTöRNA

l) ~ap, <j ':!t

P

;1.

vredgas, bliv;
vara förtörnad, förtörnas; hiL göra vred, förtörna; i
Sak.l:1S tillsammans med ~~äp, se
S; ordagrant: jag är förtörnad [med]
en stor förtörnelse.
2) kö'as, O 11 J

2 åter hava f.t mig
Hes. 8:17
2 otukt till att f. mig
16:26
16 :422 slipper att mer Ls
6'blev kon. vred och mycket f.d Dan. 2:12
1 Svårt f.d var H.på edra fäderSak. 1:2
1 storligen f.d på hednafolken
1:15
1 när jag var allenast litet Ld
1:15
1 när edra fäder f.de mig
8:14
10 (kärleken)f.s icke
1.Kor.13:5
9 blev jag f.d på släktet
Hebr. 3:10
9 s.han var f.d på i 40 år
3:17
FöRTöRNELSE

1) kä~ap, <j

"p

I}a~äp,

~ i?

vredgas, bliv~ 'förtörnad. 3.Mos.10:6
ordagrant: och han [icke må] bliva
förtörnad på hela menigheten; Jos.
22: 18 skall han i morgon bliva förtörnad på Israels hela menighet. Se:
Förtörna 1.
2)

t')

vrede, förtörruilse; av: Js;ä~ap, se 1.
Se: Förtörna S.
3) kö'as, O V J

bliva förariaJ el. förtörnad; här hif.
förarga, förtörna; övers. komma
förtörnelse åstad, bereda el. uppväcka
förtörnelse. Se: Förtörna 2.
4) kli'as, iv ~ ~
= kå'as, se 6. Jfr övers. grämelse,
Job S:2; 6:2; 17:7.
S) bema, il ~ !.1

glöd, hetta; vrede, förtörnelse. Se:
Förtörna 8.
6) kli'as, O 2 ~

förargelse, harm, förtörnelse; av:
kä'as, se 3. Se: Förtörna 7.
7) thym6s, e ull 6 <;
uppbrusande mod, häftig sinnesrörelse; vrede, förtörnelse. Ordet står i
Rom.2:8 liksom i Upp.16:19; 19:1S
tillsammans med orge, som också
betecknar häftig sinnesrörelse el. vrede. Vanligen är thym6s övers. vrede,
t.ex. Luk.4:28; GaI.S:20; Upp.12:12;
lS:7. Jfr Ko1.3:8, övers. häftighet.
FÖRTÖRNELSE
1 f. över hela menigheten
3. Mos .10:6
2 icke f.må komma över
4. Mos. 1:53
2 L har gått ut från H. ansikte
16:46
18:5
2 icke f. åter må komma
5. Mos. 29:28
2 med vrede •• och stor f.
Jos. 9:20
2 icke f. må komma
1 f. drabba Israels hela menighet
22:18
2 kom icke då f. över Israels
22:20
2. Kon. 23 :19
3 de hade kommit f. åstad
1. Krön. 27:24
2 kom f.över Israel -2 vilar nu H. f. över dig
2. Krön. 19:2
2 varigenom f. kommer över eder 19:10
2 Då kom f.över Juda
24:18
29:8
2 Därför har H. f. kommit
32:25
2 därför kom f.över (Hiskia)
2 drabbade H.f.dem icke
32:26
4 låta mig känna din f.
Job 10:17
5 H. tukta mig icke i din f.
Ps. 6:2
38:2
2 H., straffa mig icke i din f.
5 lät ej hela sin f. bryta fram
78:38
5 Utgjut din f. över hedningarna
79:6
6 upphör med din f. mot oss
85:5
5 gm din f. ryckas vi plötsligt bort 90:7
2 för din vredes och f.s skull
102:11
6 oförnuftiges f. bliver kunnig Ords.12:16
5 utgöt över dem i sin vrede f. Jes.42:25
2 I min f.s översvall dolde jag
54:8
57 :17
1 i min f. höll jag mig dold
2 har jag slagit dig i min L
60:10
5 trampade sönder dem i min f.
63:3
5 min f. understödde mig
63 :5·
5 gjorde dem druckna i min f.
63:6
5 f. skall utgjuta sig
Jer. 7 :20
2 för hans f. bävar jorden
10:10
5 Utgjut din f.över hedningarna
10:25
2 strida mot eder i .• stor f.
21:5
5 hs f. bryter fram
23:19
5 f. bryter fram, en härjande storm 30:23
3 berett mig aUenast f.
32:30
5 uppväckt min vrede och f.
32:31
2 i min stora f. fördrivit dem
32:37
5 s.jag slagit i min vrede och f.
33:5
5 stor är den vrede och f.
36:7
42:18
5 Likasom min vrede och f.
5 min f. utgjuta sig över eder
42:18
44:6
5 blev min f. och vrede utgjuten
2 För H. f.s skuU
50:13
5 H. har uttömt sin f.
Klag. 4:11
5 släcka min f.på dem
Hes. 5:13
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Förunderlig-Föruttillvaro
5 när jag så uttömmer min f.
5:13
5 när jag skipar rätt med f.
5 och f.s tuktan
5:15
5 utgjuta min f. över dig
7:8
5 i min f.låta en stormvind bryta 13:13
5 och hagelstenar gm min f.
13:13
5 uttömma min f.på väggen
13:15
5 utgjuta min f. över (Israel)
20:8
5 utgjuta min f. över-dem i öknen 20:13
5 utgjuta min f. över dem
20:21
6 Offrade de •• mig till f.
20:28
5 med utgjuten f. skall jag regera 20:33
5 utgjuten f. skall jag föra eder
20:34
5 i min •• f. hopsamla eder
22:20
5 s. utgjuter min f.över eder
22:22
5 skola göra med Edom efter f.
25:l4
5 jag skall •• tukta dem i f.
25:17
5 H., låt din vrede och f.
Dan. 9:16
3 Efraim uppväcki bitter f.
Hos. 12:14
Mika 5:15
5 i vrede och f •• utkriiVa
5 (H.)f.utgjuter sig ss.eld
Nah. 1:6
7 kommer vrede och f.
Rom. 2:8

FÖRUNDERLIG

1) nåkri, ',J J

främ~ande; dä~av betydelsen: annorlunda, förunderlig. Se: Främling 4,
Främmande 2.
2) palä', l\.7 ~
något ovanligt underbart el. förunderligt; av: [päHi'] nif. vara ovanlig
el. underbar; i Dan.12:6 plur. pelä'ot,
förunderliga ting.
3) b~ur, , 1 " #
avskuren, otillgänglig; i Jer.33:3 fem.
plur. be~uro!, övers. förunderliga
ting. Se: Fast 5.
4) parddoxos, 7T o: p 6. I) o l: O <;
som är på sidan av (den vanliga)
meningen; oväntad; endast i Luk.5:
26, där ordet står i neutr. plur. pan'idoxa; övers. förunderliga ting; av:
prep. pant, bredvid, förbi, och d6xa,
mening. Jfr vårt låneord 'paradox'.
5) thaumast6s, eo: V].I o: (J T 6 <;
underbar, förundransvärd; av: thaumazö, undra, bli förundrad. Ordet
är på övriga ställen övers. underbar,
t.ex. Matt.2l:42; 1.Pet.2:9; Upp.15:3.
6) xenlZö, l: E V 1" Z;; w
vara ovanlig el. främmande; förvåna,
väcka förundran; i Apg.17:20 part.
neutr. plur., övers. förunderliga ting;
av: xenos, se 7. Jfr 1.Pet.4:12, där
med. av verbet är övers. förundra sig.
7) xenos, l: € v 0<;
ovanlig, främmande. Se: Främling
10, Främmande 15.
FÖRUNDERLIG

icke trodde utan allenast f,de sig
24:41
F. dig icke över att jag sade Joh. 3:7
f.de sig över att han talade
4:27
så att l skolen f. eder
5:20
F .en eder icke över detta
5:28
Då f.de sig judarna och sade
7:15
och alla Len l eder över den
7 :21
f.de (rådsherrarna) sig
Apg. 4:13
f.de (Moses) sig över synen
7:31
Sen här,I föraktare, och f.en eder 13:41
Det f ,r mig att I s å hastigt
Gal. 1:6
varför de f. sig och smäda
1. Pet. 4:4
f.en eder icke över den luttrings eld 4:12
F .en eder icke, mina bröder 1. Joh. 3 :13
f.de mig, när jag såg henne
Upp. 17:6
Varför f.r du dig
17:7
f.sig,när de få se vilddjuret
17:8
FöRUNDRAN

männen sågo med f.på
l. MOB.43:33
blev hon utom sig av f.
1. Kon. 10:5
blev hon utom sig av f.
2. Krön. 9',4
väcka f. hos många folk
Jes. 52:15
konungarna skola förstummas i f. 52:15
63:5
(H.:) jag stod där i f.
hem till sitf, uppfylld av f.
Luk. 24:12
de uppfylldes av häpnad och f. Apg. 2:7
hela jorden såg med f. efter
Upp. 13:3
FöRUNNA

(Laban:) Du f.de mig'icke
1. Mos.31:28
så f.e han henne döttrars
2. Mos. 21:9
F .en oss (döttrarna)
Dom. 21:22
f. mig din undervisning
Ps. 119:29
om Gud f.t hm makt att njuta Pred. 5:18
icke f.r hm makt att själv njuta
6:2
f.ts icke allenast att tro
Fil. 1:29

FÖRUT

"Förut», Ef.2.
1) Vår gamla vandel, v.1-3: .Över-

trädelser och synder •. 2) Vårt gamla
tillstånd, v.Il: .Utan Gud och utan
hopp i världen •. 3) Vår gamla ställning, v.13: »Fjärran •.

FöRUTSE

FÖRUT
ett folk s. du f. icke kände
Rut 2:11
de s. f. bodde där voro
1. Krön. 4:40
dubbelt igen mot vad han f.
Job 42:10
Vem förkunnade detta f.
Jes. 41:26
(H.:)Se,vad jag f.förkunnade
42:9
Vem har långt f.låtit eder höra
45:21
långt f. vad ännu ej har skett
46:10
Vad f.skedde,hade jag för länge
48:3
Det visste jag ju f.
48:7
om (Sion) f.låg i ruiner
49:19
ännu mer gott, än I f.fingen
Hes. 36:11
sade grannarna s.f.sett hm Joh. 9:8
FöRUTAN

Vem kan äta och njuta, mig f. Pred. 2:25
(gåvorna) f. skall jag läsa
Dan. 5:17
mig förutan kunnen I iutet göra Joh.15:5
oss L haven I blivit konungar 1. Kor. 4:8
icke oss f. skulle bliva
Hebr. 11:40

l arbete, ett f.t arbete

Jes. 28:21
2 ja J underbara och f.a
29:14
3 förkunna stora och f.a ting Jer. 33:3
2 änden kommer med f.a ting Dan. 12:6
4 i dag sett f.a ting
Luk. 5:26
5 däri ligger det f.a
Joh. 9:30
6 f.a ting s. du talar oss
Apg. 17:20
7 ngt f.t vederfares eder
l. Pet. 4:12
FöRUNDRA

ingen f. Kaleb och Josua
~4:30
f.dem s.omkommit för Koras
16:49
ingen kvar f. Kaleb och Josua
26:65
F. morgonens brännoffer
28 :23
F. det dagliga brännoffret
28:31
detta f. nymånadsbrännoffret
29:6
och f. det dagliga brännoffret
29:6
och f. de drickoffer
29:6
f. försoningssyndoffret
29:11
f.de drickoffer s. höra till båda
29:11
f.det dagliga brännoffret
29:19
29:22,25,28,31,34,38
f. edra löftesoffer
29:39
ingen f. Kaleb och Josua
32:12
Manasse 10 (lotter) f. Gileads Jos. 17:5
1700 siklar i guld f.
Dom. 8:26
1700 siklar i guld L de kedjor
8:26
ingen finnes f. dig (H.)
l. Sam. 2:2
Ty vem är Gud f.H.
2.Sam.22:32
vem. är en klippa f. vår Gud
22:32
100 får f. hjortar, gaseller 1. Kon. 4:23
f.de överfogdar s.av Salomo voro
5:16
f.det s.omkom gm handelsmän
10:15
detta f. den särskilda synd 2. Kon. 21:16
f. sönerna med bihustrurna 1. Krön. 3:9
f.vad s.svarade emot det 2. Krön. 9:12
f.det s.infördes gm handelsmän
9:14
f.dig finnes ingen s.kan hjälpa
14:11
icke hade någon kvar f. Joahas
21:17
f. allt annat hade edomlierna
28:17
detta f.allt man frivilligt gav Esr. 1:6
f.deras tjänare och tjänarinnor
2:65
f. dem s. kommo till oss ifrån Neh. 5:17
5:18
6 utsökta får, f.fåglar
f.deras tjänare och tjänarinnor
7:67
Ty vem är Gud f.H.
Ps. 18:32
f. mig finnes ingen frälsare
Jes. 43:11
(H.:) f. mig finnes ingen Gud
44:6
Finnes v äl någon Gud f. mig
44:8
att alls ingen finnes f. mig
45:6
f. vilken ingen Gud ,;ler finnes
45:21
f.några få s.bliva räddade
Jer. 44:14
ingen kan meddela •• f. gudarna Dan. 2:11
ingen enda står mig bi f. Mikael
10:21
Matt. 14:21
5000 män, f. kvinnor och
4000 män, f. kvinnor och barn
15:38

FöRUTBESTÄMMA

Se även: Utvälja, utkorelse, barnaskap, arvslott.

J;

märka, förnimma; lära känna; känna;
i Pred.6:10 nif. part. känd; övers.
förutbestämd. Se: Akta 14, Besinna 1.
2) proorlZö, 7T p o o p f Z;; w
i förväg (förut) begränsa el. avgränsa; förutbestämma; av: prefixet pro,
framför, i förväg, och hOrlZö, sätta
en gräns; bestämma. Verbet är i regel övers. förut bestämma, t.ex. Apg.
4:28; Ef.1:Il; Rom.8:29.

Apg. 2:31
Gal. 3:8
1. Pet. 1:20

FÖRUTSÄGA

1) 'ärnar,

,~l\

säga, tala ..&~ Befalla 2, Besluta 6,
Bud 4, Budskap 8, Förklara 4, Förkunna 9.
2) [nägatj] l J J
hif. göra synlig, uppenbara; kungöra,
meddela. Se: Bud 11, Budskap 2,
Förklara 1, Förkunna 1.
3) j~ä', l\ ~ ~
gå ut; här med prep. min, från, och
subst. pä, mun. Jes.48:3 ordagrant:
och från min mun gick det ut; övers.
av min mun var det förutsagt. Samma uttryckssätt förekommer t.ex. i
4.Mos.30:3; 32:24.
4)

FöRUTBESTÄMMA

1) jä4a', Il

förutsåg han att Messias
eftersom skriften förutsåg
f.tt om hm före världens

ros, tOK',

huvud; begynnelse;i Jes.48:16 meros
(= prep. min, från, och ros); ordagrant: jag har från begynnelsen icke
talat i det fördolda. Se: Begynna 15,
Begynnelse 4.
s
5) elpon, El7TOV
aor. till legö, säga, tala. Matt.28:6
ordagrant: såsom han hade sagt.
6) utf. ord.
7) eireka, El' p Il K o:
perf. till legö, se 5. Rom.4:18 ordagrant: enligt det som hade blivit sagt.
8) proelreka, 7T p o E f p Il K o:
perf. till prolegö, säga el. tala i förväg; i Jud.v.17 part. i anslutning till
plur. av r~ma, tal, ord (se: Befallning 18, Förkunna 34); ordagrant:
de ord, som i förväg hava talats. Jfr
prolegö, 2.Kor.13:2; GaI.5:21, övers.
säga i förväg; proefreka i 2.Kor.13 :2,
övers. har jag redan i förväg sagt.

5 uppstånden, ss. förutsagt
Matt. 28:6
6 det s. är förutsagt om mig Luk. 22:37
7 efter vad s. var förutsagt Rom. 4:18
8 förutsagt av de hel. profet. 2. Pet. 3:2
8 förutsagt av .. apcstlar
Jud. v.17
FÖRUTSÄGELSE
4 f.r icke talat i det fördolda Jes. 48:16

FöRUTTILLVARO
Kristi föruttilIvara (preexistens)

G.T.

Messias' gudomlighet och föruttillvaro såsom självständigt personligt väsen, jämlik Gud, framhäves
direkt eller indirekt vid upprepade
tillfällen i den gammaltstamentliga
uppenbarelsen.
Honom tillskrives namn, som kräver och betygar föruttillvaro: han är
.evig Fader. eller .evigheternas fader», innan han som .barn. födes
in i mänskligheten och det teokratiska
folket, Jes.9:6. Israels messianske
furste, född i ringhet i BetIehem, hör
med avseende på sin härkomst .förgångna åldrar, forntidens (evighetens)
dagar. till, Mika 5:2. Guds personifierade Vishet är insatt »från evighet», »från begynnelsen»; hans existens daterar sig till tidsåldrarna före
skapelsen, Ords.8:23-31, jfr 1.Kor.
1:24; Kol. 2: 2-3.
I den teokratiska historien framträder upprepade gånger vid viktiga
skeden ett gudomligt sändebud, Herrens Ängel, MaI'a)!: JHWH, vilken
ibland skiljes från Herren, ibland
identifieras med honom, jfr LMos.
16:7,13; 32:28; Ps.34:8; Hos.12:4,5.
Israel anförtros under vandringen
från Egypten till löftets land åt Guds
Ängel, 2.Mos.23:20--23. Om honom
säger Gud: .Mitt namn (manifestationen av Guds väsen) är i honom.,
v.21; honom tillskrives gudomlig auktoritet, beteendet gentemot honom
får de största konsekvenser, förlåtelse och nåd eller dom och straff.
»Hans ansiktes ängeJ. och dennes
gärning beskrives i den historiska
återblicken i Jes.63:7-l4. Samma
gudomliga, personliga organ kallas i
Ma1.3:1 f. • förbundets ängel> och
identifieras direkt med den kommande Messias, som skall inträda i
mänskligheten och i teokratien. Kristus har före sitt människoblivande
levat bland Israels folk under ökenvandringen såsom den gudomliga
fÖlisynens representant, 1.Kor.10:4.
Hans röst ljuder i G.T.s uppenbarelse: han förebådar sitt framtida inträde i mänskligheten för att med
offret a v sin kropp fullgöra Guds
vilja, den fullkomlige översteprästens
försoningsgärning, Ps.40:7 ff.; jfr
Hebr.10:5 f.
N.T.

så f.dig icke däröver
Pred. 5:7
f.de sig över att ingen grep in Jes.59:16
fördärv man måste f.sig
Dan. 8:24
tala sådant att man måste f. sig
11:36
J. hörde detta f.de han sig
Matt. 8:10
mskorna f.de sig och sade
8:27
Och folket f.de sig
9:33
så att folket f.de sig
15:31
f.de (lärjungarna) sig
21:20
(fariseernas lärj.) f.de sig
22:22
landshövdingen mycket f.de sig
27:14
och alla f.de sig
Mark. 5:20
Och (J.) f.de sig över deras otro
6:6
f.de sig högeligen över (J.)
12:17
så att Pilatus f.de sig
15:5
f.de sig Pilatus över att J.redan
15:44
f.de sig över att han så länge Luk. 1:21
Och alla f.de sig
1:63
alla s. hörde det f.de sig
2:18
(J.) fader och moder f.de sig
2:33
När de fingo se hm f.de de sig
2:48
f.de sig över de nådens ord
4:22
När J. hörde detta, f.de han sig
7:9
(lärj.) f.de sig och sade
8:25
alla f.de sig över de gärningar
9:43
och folket f.de sig
11:14
(J.) icke tvådde sig, f.de han sig
11:38
f.de sig över (J.) svar och tego
20:26

66 personer f. Jakobs
1. Mos. 46:26
600000 män f.kvinnor och 2.Mos.12:37
f.det tilllovoffret hörande 3.Mos. 7:12
f. det slaktdjur s. hör till tackoffer 7 :13
f. morgonens brännoffer
9:17
detta f. H. sabbater
23 :38
och f. edra övriga gåvor
23:38
och f.alla edra löftesoffer
23:38
och L alla frivilliga offer
23:38
f. vad han kan anskaffa
4. Mos. 6:21

FÖRUTSÄGA
l ss. Josef hade förutsagt
1. Mos. 41:54
2 s.skulle kunna f.sådant
Jes. 43:9
3 av min mun var det förutsagt
48:3
2 Vem bland dessa har förutsagt
48:14

Här är Kristi preexistens på ett
oskiljaktligt sätt sammanvävd med
framställningen av hans person, lära
och gärning.
Aposteln Johannes inleder sitt
evangelium med utsagan om Ordet,
som var i begynnelsen och trädde in
i historien och blev kött, 1:1,2,14. I
sitt förhållande till Guds skapelse är
han .begynnelsen., den aktiva, verksamma principen, huvudet, Upp.3:l4;
jfr 1:17; 2:8; 22:13, detta förutsätter
preexistens före skapelsen.
Johannes döparens vittnesbörd om
Kristus innesluter likaledes Kristi
föruttillvaro. Han kommer ned övanifrån, därav hans absoluta upphöjdhet över både döparen själv och alla
andra gudstjänare, Joh.3:31. Han är
sänd av Gud, 3:34, och han är förr
än han själv, 1:15.
I Kristi självmedvetande och självvittnesbörd är hans föruttillvaro upprepade gånger direkt konstaterad: på
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1871
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FÖRUTBESTÄMMA
1 f.t var vad en mska skulle Pred. 6:10
2 f.de han oss till barnaskap
Ef. 1:5
FöRUTFATTAD

iakttaga utan ngn f.mening 1. Tim. 5:21
FORUTOM

Förvalta-Förvandla
ett otvetydigt sätt framställer han
sig såsom jämlik Fadern till väsen
och natur. Han har existerat icke
blott såsom en ide hos Gud utan
ägt objektiv, självständig tillvaro före
sitt människoblivande. Kristi självvittnesbörd härom återgives framför
allt i Johannesevangeliet. Han vet sig
ha ägt gudomlig härlighet och ha levat
hos Gud förrän världen var till, J oh.
17:5, han har varit föremål för Faderns kärlek före världens begynnelse, Joh.17:24. Förrän Abraham blev
till, är han, Joh.8:58. Han vet, varifrån han har kommit, Joh.8:14; han
har utgått från Fadern, är kommen
från honom, 8:42; 13:3; 16:27,28;
17:8. Hans människoblivande är ett
nedstigande från himmelen, Joh.3:13;
6:38,41,42,51. Han är den av Gud
Fadern utgivne Sonen, 3:16, han är
sänd av Fadern, 3:17; 4:34; 5:23,30,
36,38; 6:29; 7:16,18,28,29; 8:16,18,
26,29; 10:36; 12:44,45,49; 13:20; 16:
5; 17:3,18,21,23; 20:21. Efter fullbordad gärning går han dit där han
förut var, Joh.6:62.
Enligt Paulus har Guds Son lämnat
en högre tillvarelseform, vilken helt
motsvarande hans gudomliga natur
och väsen, och tillägnat sig en lägre:
han har blivit medlem av Davids
släkt för att kunna fylla sin uppgift
som den i G.T.s skrifter utlovade
Messias, Rom.l:3. Innan han kom i
människogestalt och tjänareskepnad,
var han till i Gudsskepnad, Fil.2:6;
han blev fattig för vår skull, han
som var rik, 2.Kor.8:9. Han är till
före allt, den förstfödde före allt
skapat, Kol.l:15 f.; han är alltings
verksamma princip: .genom honom
är allt», I.Kor.8:6.
Hebreerbrevets författare hävdar
lika otvetydigt hans föruttillvaro: genom honom har Gud skapat världen
och himlarna, 1:2,10--12.
Kristi föruttillvaro är en naturlig
följd av hans gudomliga natur och
väsen, jfr Ps.90:2. Den kräver en
övernaturlig födelse för hans inträde
som sann medlem av människosläktet;
jungfrufödelsen är en nödvändig pendang till hans gudom och föruttillvaro, jfr Luk.l:35; Matt.l:23. Se:
Jungfrufödelsen.

som oftast icke återgiver dessa med
termen »förvaltare»: sar, hövding,
hövitsman, uppsyningsman, I.Krön.
28:1; (hä'is) asär 'al bajit, (den man)
som är över huset, hovmästare, 1.
Mos.43:16,19; 44:1,4; I.Kon.16:9;
Jes.22:15 (övers. överhovmästare);
mäl$ar, hovmästare, Dan.l: Il, so!!en,
förvaltare, J eS.22: 15.
Den grekiska termen oikon6mos,
hushållare, förvaltare, är sammansatt
av oikos, hus, och mimein, fördela,
förvalta; den förekommer i N.T. på
tio ställen: Luk.12:42; 16:1,3,8; Rom.
16:23 (övers. kamrerare); I.Kor.4:1,
2; Gal.4:2; Tit.l:7; I.Pet.4:10. Dikonomos är i Septuaginta återgivning
av titeln »hovmästare., Est.l:8; överhovmästare, I.Kon.4:6; 16:9; 18:3;
2.Kon.18: 18,37; 19:2; Jes.36:3,22;
37:2. Verksamheten som förvaltare
kallas oikonomia, förvaltning av. ett
hus, hushållning, övers. förvaltning:
Luk.16:2-4; I.Kor.9:17; ordning: Ef.
1:10; I.Tim.l:4; uppdrag: Ef.3:2;
Kol.l:25; dessutom i Ef.3:9, där det
motsvaras av sv. övers. .(huru det
rådslut) har blivit utfört». Motsvarande verb är oikonomein, som endast förekommer i Luk.16:2.
Ordet epitropos, förmyndare, Gal.
4:2, fogde, Luk.8:3, översättes med
förvaltare i Matt.20:8.

troendeställning i N.T.s tid innehade
kamreraren, förvaltaren av stadskassan, Rom.16:23.
2. Förvaltarskapstanken har en central ställning i Skriften. Människan
anförtros i sitt förhållande till världen en förvaltares ställning gentemot
Gud: hon får disponera alla skapelsens rikedomar i frihet men också i
lydnad och ansvar inför honom, jfr
I.Mos.l:26 ff.; 2:8 ff.
Mose säges vara »betrodd i hela
Guds hus», 4.Mos.12:7, »trogen i
hela hans hus», Hebr.3:2,5, dvs. förvaltare åt Gud i den förberedande
mosaiska hushållningen, i Israel.
Hela Guds frälsningsplan i Kristus, omfattande himmel och jord,
framställes i Skriften såsom en oikonomia, hushållning, Ef.l:1O; 3:9; 1.
Tim.l:4, till vilken Gud såsom universums Herre skänkt allt som tarvas
för planens fulla förverkligande, Ef.
3:8-11. För att utföra sitt rådslut
har han tilldelat apostlarna en förvaltarställning: de skall mottaga och
förmedla evangeliets skatter och rikedomar, I.Kor.4:1,2. De är beklädda
med auktoritet över Guds husfolk,
de troende, och ansvariga inför Kristus själv, v.3-5.
Paulus är medveten om en speciell
förvaltaruppgift: han skall förkunna
Guds ord överallt, Kol.l:25; hans
område är framför allt hednavärlden,
Ef.3:1-2,8. Honom har anförtrotts
uppenbarelsen av speciella nytestamentliga hemligheter, 3:3-9. Hans
ställning och villkor är en livegen
slavs: utan krav på ersättning, pålagd
uppgiften direkt av Herren själv, 1.
Kor.9:17.
Den kristna församlingens äldste
och föreståndare intager gentemot
Kristus och medlemmarna en förvaltares ställning, Tit.l:7.
Ä ven den enskilde troende har fått
sig anförtrott förvaltarskap i Guds
hushållning. Detta gäller dels hans
personliga utrustning och andliga nådegåvor, I.Pet.4:1O f.; Matt.25:14-30;
Luk.19:12-28, dels hans jordiska
ägodelar, Luk.16: 1-8. En rätt kristen
förvaltning medför rik välsignelse,
v.9-13; l.Kor.4:1-5.

präst) och roten ergo, verka, arbeta
(jfr Förvalta 3).
7) oikonomia, o i' K o V O]J l a
hushållning, förvaltning; av: oikonomos, se 4. I.Kor.9: 17 ordagrant: så
är jag betrodd med en förvaltning.
Se: Förvaltning 1.
FÖRVALTARE
1 till f. över förrådshusen
Neh. 13 :13
2 f.n, överhovmästaren Sebna Jes. 22:15
3 vingårdens herre till sin f. Matt. 20:8
4 Finnes ngn trogen •• f.
Luk. 12:42
4 En rik man hade en f.
16:1
16:2
5 kan icke längre få vara f.
4 f.n sade vid 'sig själv
16:3
4 prisade den orättrådige f.n
16:8
6 prästerlig f. av ·Guds evang. Rom. 15:16
4 ss. f. av Guds hemligheter 1. Kor. 4:1
4 Vad man söker hos f.
4:2
9 :17
7 allenast en livegen f.s
4 står under förmyndare och f. Gal. 4:2
4 sS.det höves en Guds f.
Tit. 1:7
4 ss. goda f.av Guds .• nåd
1. Pet. 4:10

FöRVALnUNG
1) oikonomia, O

l K O V O ]J {' a

hushållning, förvaltning. Se: Förvaltare 7.
2) diapragmateuomai,
vinna genom att handhava en sak;
övers. genom sin förvaltning förvärva;
av: prep. dia, genom, och pragmateuomai, se Förvalta 4.

Hebreiskan erbjuder ett flertal uttryck för förvaltarens person och
uppgift, även om vår översättning

1. Förvaltarinstitutionen förekommer
i hela Skriften, om än stundom under
andra benämningar. Den har sin upprinnelse i slaveriet. En ägare av egendomar, tjänare och slavar samt ett
stort hushåll anförtrodde förvaltningen av allt åt en av sina undergivna
slavar. I uppgiften ingick skötseln av
ägodelarna, regelbunden utdelning av
livsmedel till slavarna, fördelandet av
arbetsuppgifter till dessa samt disciplinär uppsikt över dem. Hit hörde också uppfostran av samtliga medlemmar
i hushållet, både slavarnas barn och
husbondens egna. Förvaltaren åtnjöt
husfaderns speciella förtroende, utövade hans auktoritet gentemot de
övriga i hushållet, samtidigt som han
var ansvarig inför sin herre för sin
förvaltning. Även om förvaltaren
oftast tillhörde slavarnas klass, Matt.
24:25 (doulos, slav) jfr Luk.12:42,
kunde han ibland vara en fri man,
Luk.16:1 f. Angående förvaltarens
uppgift och ställning, se Matt.20:8;
24:45 f.; 25:14-30; Luk.19:12-27;
16:1-8; I.Kor.9:17 etc.
Skriften företer flera exempel på
förvaltarfunktionen. Abrahams äldste
hustjänare har uppsikt över alla patriarkens ägodelar, samt hans husfolk;
det är han som skaffar en hustru åt
hans son Isak etc., I.Mos.15:2; 24:
2 ff. Josef intager förvaltarens plats i
Potifars hus, 39:4-6,8-9, likasom
denne hos Farao, 39:1. I Josefs eget
hushåll tjänar en hovmästare, 43: 16,
19; 44:1,4. David har - liksom andra
konungar - uppsyningsmän och hovmän, I.Krön.28:1. Herodes har en
fogde, Kusas, över sitt hus, Luk.8:3.
Hovmästaren hos konungen i Babel
hade till uppgift att vårda och fostra
unga män med tanke på framtida
tjänst vid hovet, Dan.l: 11. Judas har
i apostlakretsen omkring Kristus fått
förtroendeuppdraget att handha kassan, Joh.12:6.
En omyndig arvinges egendom och
hans legala representation överläts åt
en förvaltare, vilken även sörjde för
hans underhåll och fostran, till dess
att han nått myndig ålder, Gal.4: l f.
överhovmästaren hade en förvaltargärning av officiell karaktär, en
av de högsta tjänsterna i samhället,
förvaltningen av dess fonder, I.Kon.
16:9; Jes.22: 15. En motsvarande för-

3) epitropos, {7r 1: T P o 7r o <;
en som fått sig en tjänst anförtrodd,
administratör, uppsyningsman, förvaltare. Se: Fogde 6.
4) oikon6mos, o ~ K o v 6]J 0<;
en som har hand om el. förvaltar
ett hus el. hushåll (ofta en livegen
träl); av: oikos, hus, och nemö, dela,
utdela, fördela (i synnerhet om att
fördela mat och dryck). Jfr Rom.
16:23, övers. kamrerare. Jfr våra
låneord: ekonom, ekonomi, ekonomisk.
5) oikonomeö, o ~ K O V O]J €c w
vara förvaltare; av: oikonomos, se 4.
6) hierourgeö, ~ E P o u p y €c w
förrätta helig tjänst el. prästtjänst;
såsom präst handhava el. förvalta;
övers. vara en prästerlig förvaltare
av; av: hier6s, helig (jfr hiereus,

Guds förvandlande verksamhet är
uttryck för hans suveräna välde över
tillvarons alla sfärer samt för hans
straffande och frälsande aktivitet.
Den gör sig gällande i frälsnings historien på naturens område både i
samband med egendomsfolkets förlossning ur Egypten och längre fram.
Gud stadfäster sina tjänares gudomliga sändning och krav och straffar
motståndet genom att förvandla Nilflodens vatten till blod, 2.Mos.4:9;
7:17. Staven i Mose hand förvandlas
till en orm, 4:3, därpå åter till en
stav, 4:4. Havet förvandlas till torr
mark framför Guds folk, Ps.66:6;
jfr 2.Mos.14:21. Guds förvandling
uppenbaras i eskatologisk tid. I motsats till den evige, oföränderlige Skaparen är t.o.m. hans yppersta verk,
himlarna och jorden, underkastade
förgängelse. Till skapelsens fulländ-
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FöRVALTA

l) ~äfjas,

tO J il,

vara helig; i 2.Krön.31: 18 hithp. med
subst. kodäs, helighet, det heliga;
därav övers. förvalta det heliga såsom heligt. Se: Akta 17, Bevisa 3.
2) 'abidä, n 1 ' :l ))
aram~ arbete,T tjä~;i; här förvaltning;
a v: 'al.2a\!, göra, utföra. Se: Arbete 13.
3) ergazomai, Ep y ci S O]J a l
vara verksam, arbeta; i Matt.25:16
med prep. en, i, med; övers. förvalta.
Se: Arbeta 15, Arbe.te 27.
4) pragmateuomai,
handhava en sak, i synnerhet: förrätta affärer; av: pragma, ego något
som är gjort; sak, syssla, uppdrag.
5) orthotomM, gp e o T O]J €c w
skära rakt, dela rätt; övers. rätt förvalta; av: orthos, rak, rät, och temnö,
skära, dela.
FÖRVALTA
l
2
2
3
4
5

f.det heliga ss. heligt
2. Krön.31:18
att f. Babels hövdingdöme
Dan. 2:49
förordnat att f. Babels
3 :12
s.fått de fem .. f.de dem så Matt. 25:16
F .en dessa till dess jag
Luk. 19:13
rätt f.r sanningens ord
2. Tim. 2:15

FöRVALTARE

FöRVALTARE

l) 'ä$ar, l;; K
samla, för;a;a; i Neh.13:13 hif. låta
(någon) förvara; övers. sätta till förvaltare. Verbet står här tillsammans
med subst. 'o~arot (plur. av 'o~ar,
förråd, skatt), övers. förrådshusen.
Jfr kal av verbet i Jes.39:6, övers.
samlå; Am.3:10 hopa.
2) so~en,

1 J'D

förvaltare; part. av sakan, vara förtrogen, ha vård om, sköta, se Förlikning 1.

FÖRVALTNING
l Gör räkenskap för din f.
Luk. 16:2
l då min herre tager ifrån mig f.en 16:3
16:4
l när jag qliver avsatt ifrån f.en
2 gm sin f. hade förv ärvat
19 :15

FöRVANDLA

Se även: Förändra, förnya, dana,
forma, skapa, omvändelse, frälsning,
nyfödelse, annorlunda.
Förvandling

De viktigaste termerna i hebreiskan
är /,lälap, se art. Förnyelse, och häpa~,
vända, t.ex. Jer.13:23.
Bland de ord, som i N.T. brukas
för» förvandla» kan nämnas: alltissein,
göra till en annan, göra annorlunda
(av: allos, annan), t.ex. l.Kor.15:5152, strephein, vända, Upp.Il:6. Av
särskilt intresse är de båda verben
metamorphoun och metaschemanzein,
vilka båda betyder: ändra form eller
gestalt; prep. meta betecknar här
övergång eller förändring. Det förra
verbet, som förekommer fyra gånger
i N.T., Matt.17:2; Mark.9:2; Rom.
12:2; 2.Kor.3:18, är bildat utifrån
substantivet morphe, som betecknar
en organisk form eller gestalt, som
uppstått i kraft aven inre livsprincip. I det senare verbet, som förekommer t.ex. i Fil.3:21 (i 2.Kor.ll:
13-15 övers. förskapa sig), ingår
schema, som betyder: hållning, skick,
utseende.

G.T.

Förvandla-Förvilla
ning hör, att Gud slutligen förvandlar dem, byter ut dem såsom en utsliten klädnad och ersätter dem med
nya himlar och en ny jord, Ps.102:
26-27. Guds oinskränkta makt över
liv och död får ett för det mänskliga
sinnet påtagligt uttryck i den förvandling hennes, anlete i dödens ögonblick företer, JOb 14:20. Det mänskliga själslivets sfär nås också av hans
förvandling: klagan förvandlas i fröjdesprång, Ps.30:12. Israel skall i den
eskatologiska upprättelsen få sin flertusenåriga sorg förvandlad i fröjd,
Jer.31:13. En förvandling av människans sinne, hjärta, är ett Guds verk,
I.Sam.10:6,9. Människans egen oförmåga uppenbaras i synnerhet på detta
område, Jer.13:23. Under vishetens
inflytande förvandlas även människans yttre, t.o.m. hennes anletsdrag,
Pred.8:1.
Babylons brutale härskare blir ett
redskap åt och en förebild på Satans
demoniska, nedbrytande verksamhet
i världen: jordkretsen förvandlas genom honom till en öken, Jes.14:17.
N.T.

Förvandling
1) Frälsningens förvandling, Apg.
9:17-21; Gal.1:22--23. 2) Helgelsens
förvandling, Rom.12:2; 2.Kor.3:18.
3) Fullkomlighetens förvandling, 1.
Kor.15:51 f.; Fil.3:21; Rom.8:29; 1.
Joh.3:2.

rekommer i Hebr.7:12, övers. förändras.
18) strephö, 0"[ p € 4l w
vända; förändra, förvandla.
19) ginomai, Yl\! O]..l ex t
vara, bliva; här övers. förvandlas till.
FÖRVANDLA

F6RVANDLA

l) häpalf, l ~

O

vända. Se: Fördärva 5, Förvända 5.
2) utf. ord.
Dom.20:40 ordagrant: hela staden
gick upp mot himmelen.
3) säl!a~, :l;) 9

vända sig; i Sak.14:10 med prep. ke,
övers. förvandlas till. Se: Begynna 14.
4) Mrul, i1 J~
upprepa, göra om igen; ändra aig;
i Job 14:20 pi. ändra, förvandla. Se:
Förvända 6.
5) sim, t:l '0/
sätta, ställa; göra. Se: Akta 40, Bevisa 17, Fast 4.
6) fuilap, ~

2Q

flytta sig, begiva sig iväg, gå el. passera genom el. förbi; i Jes.24:5 l5a1
och i Ps. 102:27 hif. övers. förvandla.
Jfr kal i Ps.102:27, övers. fara hän;
hif. l Jes.24:5 bryta. Se: Förgås 18.
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En inre, osynlig förvandling pågår
i denna tidsålder genom Guds verk
i den troende. Det nya förbundet är
det gamla överlägset i alla avseenden,
bl.a. med avseende på förvandlande
kraft. Varje troende, icke blott någon
exklusiv grupp utvalda, äger genom
sin livsförbindelse med Kristus och
genom Andens uppenbarelse tillträde
till ett omedelbart, oupphörligt beskådande av den förhärligade Kristus.
Härigenom delaktiggöres han till följd
av Herrens verksamhet, som själv är
ande, av dennes härlighet och genomgår en fortgående förvandling till
hans avbild; han stiger från den ena
härligheten till den andra, 2.Kor.3:18.
Guds ständigt pågående förnyelseverksamhet i den rättfärdiggjordes
sinne åstadkommer en förvandling,
tillväxt och utveckling av personlighetens alla förmögenheter och funktioner. Detta gör den troende skickad
att allt klarare urskilja Guds vilja
på alla livsområden, Rom.12:2.
Jesus genomgår på förklaringsberget en förvandling, varvid hans jordiska kropp för en kort stund övergår i den himmelska härlighetens;
han kläders övernaturliga vithet och
glans samt hans ansiktes klara sken
är uttryck för denna, Matt.17:2;
Mark.9:2; jfr Luk.9:29. Se vidare:
Förklaring. Hans upplevelse är förebilden till varje troendes slutliga förvandling, vid Herrens tillkommelse,
I.Kor.15:51,52. Som en förberedelse
för den troendes inträde i himmelen,
där han redan nu är medborgare,
skall Kristus vid sin tillkommelse så
förvandla hans jordiska kropp, underkastad förgängelse och förnedring,
att den blir lik hans egen förhärligade,
himmelska kropp. Denna förvandling är en av manifestationerna av
Kristi suveräna universella härskarmakt, FiI.3:2a-21.
Aven skapelsen skall under det
eskatologiska skeendet genomgå en
förvandling. Som ett led i Kristi eviga,
oförgängliga rikes slutliga seger över
allt förgängligt skall allt i denna
värld, jorden med de ting, som är
på den, dess riken, dess verk samt
himlarna genomgå en omvandling,
lämna plats för de ting, som icke
kan bäva och som till sitt väsen är
beståndande, 2.Pet.3:1a-13; Matt.19:
28; Hebr.12:27. Den kristne beredes
tillträde till detta eviga rike genom
att i tro, utan förtröstan på laggärningar, hålla fast vid Guds nåd,
uppenbarad i Kristus.

vända om, vända tillbaka; i Jes.29:17
med prep. Iii, övers. förvandlas till.
Se t.ex.: Avvända 2, Betala 4, Driva 14.
11) mur, i lb
hif. byta, byta bort; i J er.48: 11 nif.
övers. förvandlas. Jfr hif. i Jer.2:11,
övers. byta bort; Hos.4:7 förbyta.
12) 'ferul', X j tö
aram. ändra' sig, förvandlas; i Dan.
4:13 pa. förvandla (ordagrant: hans
hjärta skola de förvandla); i 3:19
hithp. förvandlas. Jfr hithp. i Dan.
2:9, övers. förändra sig. Jfr 4.
13) Mteros, E"[ € P o ~
annan; av annan beskaffenhet, annorlunda; i Luk.9:29 övers. förvandlad.
Se: Främling 16.
14) metamorph6ö, ]..l € "[ ex]..l o p 416 w
omforma, omgestalta; i N.T. endast
pass. förvandlas; av: prep. meta, som
här betecknar övergång el. förändring, och morphoo, forma, gestalta.
Jfr morphe, form, gestalt, skepnad,
Mark.16:12; FiI.2:6-7.
15) metaschematlzö,
omgestalta, omforma; av: prep. meta,
se 14, och schematiz,ö, gestalta, forma. Jfr med. i 2.Kor.ll:13-15, övers.
förskapa sig. Jfr subst. schema, hällning, skick; gestalt, form, FiI.2:7.
16) alldssö, &AA Il o o w
göra till en annan, göra annorlunda;
förändra, förvandla; av: allos, annan.
Jfr Apg.6:14, övers. förändra. Jfr
även: Förlika 2,4, Försona 3,4.
17) metdthesis, ]..l € "[ Il e€ o t ~
ego omställning; förflyttning; förändring, förvandling; av: metatitherni,
omställa; förflytta; förändra. Såväl
verbet (i pass.) som substantivet fö-

(Josef:) må man sedan f.
1.Mos.41:35
skolen f.det intill 14.dagen 2. Mos. 12:6
skall f.s åt edra efterkommande
16:32

Det förutsäges ofta i N.T., att förvillelser skall uppstå, och såväl Jesus
som hans apostlar varnar de troende
härför.
Aposteln Paulus säger till de äldste
i Efesus: »Ja, bland eder själva skola
män uppträda, som tala vad förvänt
är», Apg.20:30, och han skriver om
.människornas bedrägliga spel, när
de illfundigt söka främja villfarelsens
listiga anslag», Ef.4:14. Se även: 2.
Tim.3:13, jfr 4:3 f.; I.Tim.4:1.
Aposteln Johannes förmanar de
troende att icke låta sig förvillas, 1.
Ioh.3:7, och säger, att många viIIolärare har gått ut i världen, 4: 1. Själva
den antikristliga huvud förvillelsen är
att förneka Iesu gudom, förneka att
Jesus är Kristus, I.Joh.4:2-3; 2.
loh.v.7.
Tidsålderns avslutning kommer i
särskilt hög grad att vara präglad av
förvillelser, Matt.24:4-5,11 med par.
Antikrist är den som »efter Satans
tillskyndelse kommer med lögnens
alla kraftgärningar och tecken och
under och med orättfärdighetens alla
bedrägliga konster för att bedraga
dem som gå förlorade», 2.Tess.2:9 f.
Denna förvillelse är en gudsdom över
dem som sätter sin tro till lögnen,
v.ll, det vill säga, Gud tillåter dessa
villfarelser, därför att manniskorna
förkastat evangelii sanning. Den antikristliga förvillelsen når sin kulmen
i .den falske profeten., som genom
stora tecken förvillar jordens inbyggare och genom sitt tal förmår dem
att tillbedja Antikrists bild, Upp. 13:
13 f.; 19:20. »Ty människor som
falskeligen säga sig vara Messias,
skola uppstå, så ock falska profeter,
och de skola göra stora tecken och
under för att om möjligt förvilla järn-
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7) häjä, i1' i1

vara, bliva~ ~i Jes.32:14 med prep.
biiag (se Försvar 4), övers. vara förvandlad till; i 2.Mos.4:3,4,9 med
prep. le, övers. förvandlas till.
8) 'äsä, i1'~ ~

arbeta; göra; här med prep. ke eller
le, övers. förvandla till el. i. Se:
Arbeta 3, Arbete 17, Bedriva 2,
Fullborda 3, Fullgöra 7.
9) rultan,

1n j

giva; -göra; i Hes.26:4 med prep. le,
övers. förvandla till.
10) su~, :l

HO

F6RVAR

i f.i drabanthövitsmannens 1.Mos.40:3
de sutta där i f. en tid
40:4
s.med hm sutta i f.i hs herres
40:7
skolen I ställa i f.hos eder 2.Mos.16:23
ställde det i f. till fOljande morgon 16:24
giver åt en annan I f. en åsna
22:10
Och de satte honom i f.
3. Mos. 24:12
satte de honom i f.
4. Mos. 15:34
intet att dricka •• i f.
5.Mos.28:39
s. var satt i f. inför H.
1. Sam. 21:7
Hos mig är du i gott f.
22:23
dessa lämnade han I f.
1. Kon. 14:27
(Gehasl) lade det I f.i huset 2.Kon. 5:24
I f. åt hövitsmännen
2. Krön. 12:10
mycket har han ännu i f.
Job 23 :14
inga räfstetider i f.
24:1
lämna edra skatter if.
Jes. 10:3
de hade lämnat rullen i f.
Jer. 36:20
satte man då Jeremia I f.
37:21
(Efraims) synd är i f.
Hos. 13 :12
väl hade denne hållits i f.
Luk. 8:29
satte dem I fängsligt f.
Apg. 4:3
att hålla dem i säkert f.
16:23
ÖVersten tog (Paulus) i f.
21:33
att hålla (Psulus) I f.
24:23
att Paulus hölls If. i Cesarea
25:4
begärde att bliva hållen I f.
25:21
att(Paulus) skulle hållas i f.
25:21
vi höllos I f. under (lagen)
Gal. 3:23

FÖRVARA

F6RVARINGSRUM

uppsikten över f.men
1. Krön. 9:26
han lägger djupen I deras f.
Ps. 33:7
han s.för vinden ut ur dess f.
135:7
och for vinden ut ur dess f.
Jer. 10:13
(H.) for vinden ut ur dess f.
51:16
FilRVERKA

s.-gm syud f.de sina liv
den har f.t sitt liv

4. Mos. 16:38
Ords. 20:2

FöRVILLA

Se även: Förförelse, förvillare, villolära, villfarelse.
Förvillelse

Förvilla-Förvö nda
väl de utvalda., Matt.24:24. Just i
detta skriftställe, som talar om förvillelsens väldiga makt, gömmes alltså även ett löfte till Herrens utvalda
om att bli bevarade.
FöRVILLA

1) sägag, ) )tV
fela el. syn&" ouppsåtligt el. oavsiktligt; i Job 12:16 part. sogeg, en som
felar ouppsåtligt; övers. den förvillade (jfr 3). Jfr Ps.119:67, övers. fara
vilse; 4.Mos.15:28, part. övers. som
har försyndat sig genom ouppsåtlig
synd. Jfr Fel 6.
2) tä'ä, n v l'\
fara vilse; Ti TOrds.7:25 övers. förvilla
sig; i Jes.29:24 part. plur. övers. de
förvillade; i lob 15:31 nif. part. vilseförd; övers. i sin förvillelse. Se: Bedraga 8, Förföra 3.
3) sägä, n)tV
irra omkri~g, fara vilse; i I.Sam.26:
21 övers. handla i förvillelse; hit.
föra vilse, förvilla; i Job 12:16 hif.
part. masgä, övers. förvillaren. Jfr l.
Se: Fall 19.
4) mesugä, n ) 1tVt:I
misstag, villfa;else,' förvillelse; av roten sug, som är besläktad med sagag,
se 1, och saga, se 3. Jfr Fel 6.
5) plamiö, 7T A et \! 6. w
föra vilse, förvilla, bedraga. Se: Bedraga 18.
6) apoplaruiö, &7T o 7T A et \! 6. w
föra vilse, förvilla, villa bort; förstärkt form av planaö, se 5. Verbet
förekommer också i I.Tim.6:10, pass.
övers. villas bort.
7) anatrepö, &\! et T P € 7T w
vända upp och ned på, välta omkull,
stjälpa; av: prep. ana (i sammansättningar: uppåt; åter, tillbaka) och
trepö, vända. Se: Förvända 11.

4) 'iw'im, D ' J! 1J!
förvändhet, förVrängning; av: 'awa,
se 5. Jfr subst. 'awwa, kullkastande,
omstörtning, Hes.21:32, övers. omstörtas.
5) 'äwä, n ~~
handla förvänt; i Jes.21:3 nif. vara
böjd el. krokig; vrida el. vända sig;
ordagrant: jag vrider mig (är förvirrad). Jfr 4. Se: Förvända 4.
6) timmahon, 1 i n ~ l'\
förvåning, häpnad, förvirring; av:
tamah, förvånas, häpna, förundra sig,
se t.ex. Ps.48:6; Pred.5:7. Jfr timmahon lebab i 5.Mos.28:28, övers.
sinnesförvirring.
7) tarassö, T et P 6. o o w
röra, uppröra; oroa, förvirra, vålla
förvirring. Jfr Matt.14:26, pass.
övers. bliva förfärad. Jfr subst. tarachos i Apg.12:18, övers. oro.
FÖRVIRRA
1 H •• f.de(filistl\erna)
1.Sam. 7:10
1 ljungeld och f.de dem
2.Sam.22:15
l Gud f.de dem med allt
2. Krön. 15:6
1 ljungeldar i mängd och f.de Ps. 18:15
1 skjut dina pilar och f.dem
144:6
Apg. 15:24
7 f.t eder med sitt tal

6) utf. ord.
Ef.l:14 ordagrant: till egendomens
förlossning.
FÖRVISSA
1 f.de om att Johannes var
Luk. 20:6
2 Hava rådsherrarna blivit f.deJoh. 7 :26
Apg. 2:36
3 må I. hus vara f.t om
4 och är f.d om att H. räddat mig 12:11
5 Du kan själv lätt f. dig
24:11
Fil. 1:25
1 f.d härom, vet jag
1 därom är jag f.d
2. Tim. 1:5
FöRVISSNA

H. må då låta din länd f.
4. Mos. 5:21
må det komma din länd att f.
5:22
varit otrogen hennes länd f.r
5:27
handen s. han räckt ut f.de 1. Kon. 13:4
mot aftonen torkar bort och f.r Ps. 90:6
Mitt hjärta är förbränt och f.t
102:5
jag själv f.r ss. gräs
102:12
Hesbons fält äro f.de
Jes. 16:8
rör och vass skall f.
19:6
Libanon blyges och står f.t
33:9
dess härskara faller f.d ned
34:4
blomstret f.r när H. andedräkt
40:7
blomstret f.r ,men Guds ord
40:8
en man s. hade en f.d hand
Matt. 12:10
var en man s.hade en f.d
Mark. 3:1
mannen s. hade den f.de handen
3:3
vilkens högra hand var f.d
Luk. 6:6
mannen s. hade den f.de handen
6:8
så skall ock den rike f.
Jak. 1:11
6 f.om att hs egendomsfolk

Ef.

1:14

FöRVIRRING
FöRVISSO

l) hämam, Dt:I n
sätta i rörelse~ ~ppröra. Se: Driva 15,
Förgöra 22, Förödelse l.
2) mehumä, n~ 1 nI?
förvirring, oordning, omstörtning; av:
hum, förvirra, bringa i oordning. I
5.Mos.7:23 st<\r substantivet och verbet tillsammans; därav övers. sända
stor förvirring bland. Jfr l.
3) lo' sedärim, D '11 D If':>
icke ordning, oordn"i;;g:; neg. lo' och
plur. av seQär, ordning (ordet förekommer endast i Job 10:22).

l) pei/hö, 7T E: 18w
övertala, övertyga; perf. pepoitha,
förtrösta, förlita sig på; (särskilt i
pass.) vara övertygad el. förvissad.
Se: Fred 16, Frimodig 8, Förmana
10, Förtrösta 7.
2) ginoskö, y t \! Wo K w
lära känna; känna, inse, förstå; i Joh.
7:26 övers. bliva förvissad om. Se:
Akta 77, Förstå 15.
3) asphalos, &o 4> et A w<;
adv. säkert, fast, visst; av: aspaIes,
stadig, säker, fast. I Apg.2:36 står
ordet som bestämning till verbet
gin6skö, se 2; därav övers. veta och
vara förvissad.
4) ale/hös, &A n 8 w<;
adv. sannerligen, verkligen, förvisso;
av: alethes, sann, sanningsenlig, verklig. I Apg.12: 11 står ordet i anslut·
ning till verbet oida, se Förstå 13;
därav övers. vet jag och är förvissad
om. Jfr Luk.9:27, övers. sannerligen;
Joh.6:14 förvisso.
5) epiginoskö, ~ 7T t Y t \! Wo K w
noga lära känna; väl känna el. förstå;
i Apg.24: 11 övers. lätt förvissa sig
om; förstärkt form av gin6skö, se 2.
Se: Förstå 20.

här bor f.Gud
l. Mos. 28:17
f. är Josef ihjälriven
37:33
F. hava vi dragit skuld över oss
42:21
f. är han ihjälriven
44:28
Gud skall f. se till eder
50:24
skall jag f. höra deras rop 2. Mos. 22:23
f.skola vi bliva övermäkt. 4.Mos.13:31
f. bättre att vända tillbaka
14:3
jag skall f. göra så med hela
14:35
I skolen •• f.förgöras
5.Mos. 4:26
I f. skolen förgås
8:19
H.skall f. utkräva det av dig
23:21
att I f. skolen förgås
30:18
F. är det därför att vår Gud
31:17
att (Gud) f. vill fördriva
Jos. 3:10
så skall f. hs förtörnelse drabba
22:18
då mån l f. veta att H. icke skall
23 :13
F.har(Eglon)ngt avsides
Dom. 3:24
F.vunno de byte, s.de nu utskifta
5:30
F. skola vi låta det bliva
11 :10
F. äro de slagna av oss
20:39
F.står H.smorde här
1.Sam.16:6
skall jag f. omtala det för dig
20:9
skall jag f. sända bud till dig
20:12
H. skall f. uppbygga ett hus
25:28
du skall f. hinna upp dem
30:8
de skola f. förleda edra
1. Kon. 11:2
f. skall det ord gå i fullbordan
13:32
20:23
f. bliva dem övermäktiga
skola vi f. bliva dem övermäktiga 20:25
F. är detta Israels konung
22:32
F.har Israels kon.lejt
2. Kon. 7:6
H.skall f.rädda oss
18:30
f. skall han tala förgripliga ord Job 1:11
f. skall han tala förgripliga ord
2:5
f. gives ingen hjälp för mig
6:13
Gott är f. uppriktigt tal
6:25
Ja, f. vet jag att så är
9:2
Nej, f. skall han straffa eder
13 :10
nu äro f. våra motståndare
22:20
f.skola mina ord icke vara lögn
36:4
jag tror f. att jag skall få se
Ps. 27:13
onda bliva f. icke ostraffade Ords. 11:21
De •• skola f. fara vilse
14:22
bliver f. icke ostraffad
16:5
f. gör det sig vingar
23:5
F.har du då en framtid
23:18
skola f. en gång nödgas mana Jes. 8:20
Han skall f. vara dig nådig
30:19
H. skall f. rädda oss
36:15
hs vrede har f. upphört
Jer. 2:35
skolen I f. förnimma det
23:20
Sidkia •• skall f. bliva gtven
32:4
skall f. bliva gripen
34:3
konungen i Babel f. skall komma
36 :29
stad skall f. bliva given
38:3
kommer du f. att låta döda mig
38:15
jag skall f.låta dig komma undan 39:18
F.har H.kommit ihåg
44:21
F. vilja vi fullgöra de löften
44:25
mina ord om eder f. beständande
44:29
(H.) skall f. utföra deras sak
50:34
då skall han f.få leva
Hes. 3:21
f. var det falska syner
13:7
skall man f.säga till eder
13:12
jag skall f.läta min ed
17:19
rättfärdig och skall f. få leva
18:9
icke dö •• utan skall f. få leva
18:17
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FÖRVILLA
1 f.de och förvillaren i ha
Job 12:16
Ords. 7:25
2 f.dig ej In på hennes
Jes. 29:24
2 De f.de skola få förstånd
Matt. 24:4
5 att ingen f.r eder
5 och -skola f. många
24:5
5 falska profeter •• f. många
24:11
5 f. jämväl de utvalda
24:24
5 Sen till att ingen f.r eder Mark. 13:5
5 och skola f. många
13:6
13:22
6 att,om möjligt, f. de utvalda
5 att I icke bliven f.de
Luk. 21:8
5 Nej, han f.r folket
Joh. 7:12
7:47
5 Haven också I blivit f.de
2. Tim. 3:13
5 f. och själva bliva f.de
7 de f. hela hus
Tit. 1:11
5 dem s. söka f. eder
1. Joh. 2:26
3:7
5 barn, läten ingen f. eder
5 draken •• s. f.r hela världen Upp. 12:9
5 f.r det jordens inbyggare
13:14
5 trolldom alla folk blevo f.de
18:23
5 tecken med vilka han f.t dem
19:20
5 icke mer skulle f. folken
20:3
5 (Satan) gå ut får att f. de folk
20:8
5 djävulen, s. f.de dem, kastad
20:10
FÖRVILLARE
3 den förvillade och f.n i hs
FÖRVILLELSE
3 handlat i dårskap och f.
2 I sin f. må han ej lita på
4 då är f.n min egen sak

Job 12:16
1. Sam. 26:21
Job 15:31
19:4

FöRVIRRA

sinnesförvirring 5.Mos.28:28
FÖRVIRRING (ordanalyser , se Förvirra)
1 sände f. i egyptiernas här 2. Mos. 14:24
1 vålla f. bland de folk
23 :27
2 sända stor f. bland dem
5. Mos. 7:23
28:20
2 H.skall sända •• f.och näpst
1 H. sände en sådan f.
Jos. 10:10
1 H. sände f. över Sis era
Dom. 4:15
2 kom gm H.hand mkt stor f.1.Sam. 5:9
2 dödlig f. hade uppstått
5:11
2 en mkt stor f. hade uppstätt
14:20
2 stor f. rådde bland alla
2. Krön. 15:5
Job 10:22
3 dödsskugga och f. råder
4 utgjutit en f.ens ande
Jes. 19:14
5 f.kommer över mig
21:3
2 en dag med f. kommer från H.
22:5
Hes. 7:7
2 f.ens dag är nära
2 bespotta dig du f.ens stad
22:5
Am. 3:9
2 sen huru stor f.där råder
6 skall jag slå hästar med f. Sak. 12:4
2 H. skall sända stor f. bland dem 14:13
Gal. 1:7
7 nå,gra finnas s. vålla f.
7 den s. vållar f. bland eder
5:10
FöRVISA

H. Gud f.de hm ur Edens
1. Mos. 3 :23
Så vare du f.d ifrån åkerjorden
4:11
(H.:) Då f.de jag dig
Hes. 28:16
FöRVISSA

FöRVITTRA

ss. själva berget faller och f.r Job 14:18
F6RVISSNING (ordanalyser, se Förvissa)

-förvirring

därför skall han f. få leva
18:19
då skall han f.leva
18:21
vände om •• skall han f.leva
18:28
f. skall icke det få ske
20:32
skolen I f. komma att höra på mig 20:39
f. utföra sitt verk därpå
31:11
skall han f.leva och icke dö
33 :15
därför skall han f. få leva
33 :16
skall det f. bliva en stor jordbävn. 38:19
Jo f. o konung
Dan. 3 :24
stora äro f. hs tecken
3:33
den kommer f. (synen)
Hab. 2:3
F.sjall jag öppna him.fönster Mal. 3:10
F. är du Guds Son
Matt. 14:33
skall jag dock f. icke förneka dig
26:35
F. är också du en av dem
26:73
F. var denne Guds Son
27 :54
skall f. icke lämnas sten på Mark. 13 :2
F. är du en av dem
14:70
F. var denne man Guds Son
15 :39
F. var också denne med (J.)
Luk. 22:59
Denne är f.profeten
Joh. 6:14
Denne är f. Profeten
7 :40
han skall f.icke vandra i mörkret
8:12
Jo, f. också hedningarnas
Rom. 3 :29
tjänstekvinnans son skall f.
Gal. 4:30
skolen I f. icke göra vad köttet
5:16
Guds ord, vilket det f. är
loTess. 2:13
de skola f. icke kunna fly
5:3
i hm är f.Guds kärlek
1.Joh. 2:5
skall f. icke lida ngn skada
Upp. 2:11
skall f. icke veta vilken stund
3:3

FöRVRIDA

mutor f. de rättfärdigas
2. Mos. 23:8
mutor f. de rättfärdigas sak 5. Mos. 16:19
upphöra att f. H. raka vägar
Apg. 13 :10
FöRVRÄNGA

så framstår rätten f.d

Hab.1:4

FöRVÄG

redan i f. är öde och ödslig
Job 30:3
Gud har redan i f. givit sitt Pred. 9:7
Vem förkunnade detta i f.
Jes. 41:26
s.i f.förkunnar vad komma skall
46:10
Därför ville jag i f. fly
Jona 4:2
Mark. 6:45
i f. fara över till Betsaida
Hon har i f. smort min kropp
14:8
Då skyndade (Sackeus) i f.
Luk. 19:4
(Paulus' följeslagare) foro i f. Apg. 20:5
gtngo i f. ombord på skeppet
20:13
vid måltiden tager •• if.
1.Kor.11:21
i f. begiva sig till eder
2. Kor. 9:5
har jag redan i f.sagt
13:2
och jag s äger nu åter i f.
13:2
i f. åt Abraham detta budskap Gal. 3:8
sådant, varom jag säger eder i f.
5:21
de s. i K. redan i f. hava ägt
Ef. 1:12
synder komma i f.fram
1.Tim. 5:24
Då I haven fått veta detta i f. 2. Pet. 3:17
FÖRVÄGRA

ditt manna f.de du icke
Neh. 9:20
f.hm icke heller livklädnaden Luk. 6:29

FöRVÄNDA

Se även: Förfalska, förvränga, vrång,
falsk, oäkta, bedraga, lögn, förvilla,
förvirra.
FöRVÄNDA

l) tahpu!fQ!, n i J ~ i} l}
(endast plur.) förväri.dheter, förvända
ting; av: hapa~, se 5.
2) liplä,

n ~ 9 l)

något smaklöst el. osmakligt; något
förvänt el. avogt; här övers. vad förvänt som sker, vad förvänt var. Jfr
adj. täpel, lob 6:6, övers. som ej har
smak. Jfr Bevisa 10.
3) luz,

r 1 ':>

vända sig, vika avel. bort; i Ords.2:
15 nif. part.; ordagrant: som vika av
på sina vägar. Jfr nif. part. i Ords.
3:32, övers. vrång; 14:2 krokig. Jfr
Falskhet 3.

n 1V
handla för~änt; nif. vara böjd el.
krokig; vrida el. vända sig; vara förvänd; i Ords.12:8 part. förvänd; hit.
göra krokig el. förvänd; Ier.3:2l
ordagrant: de hava gjort sina vägar
krokiga el. förvända. Jfr ~al i Dan.
9:5; Est.!: 16, övers. göra illa; nif. i
PS.38:7 gå krokig. Se: Förvirra 5.

4) 'äwä,
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Förvända-Föröda
5) häpals, l ~ Q
vända; förvända; i Ords.17:20 nif.
part. förvänd. Se: Fördärva 5, Förvandla 1.
6) sänä, i1 j id
upprepa; änd~a sig; i Ords.31:5 ändra,
förvandla. Se: Förvandla 4.
7) to 'ä, i1)J i l'I
villfarelse, Tmisstag; av: tä'ä, se Förvilla 2. Ordet förekommer också i
Neh.4:8, där det används i betydelsen: störning, förvirring.
8) hapäls, l ~ il
det omvända ·el. motsatta; förvändhet; av: häp~, se 5. Jes.29:16 ordagrant: [O,] eder förvändhet. Ordet
förekommer f.ö. i Hes.16:34, där det
är övers. tvärt emot.
9) diastrephö, l) l (lOT P € cp w
förvända; förstärkt form av strephö,
vända, vrida; i Apg.20:30 perf. part.
pass. neutr. plur., övers. vad förvänt
är. Jfr Apg.13:10, övers. förvrida.
10) metastre phö, ].J E TCW T P € cp w
omvända, förbyta; av: prep. meta,
som här betecknar övergång el. förändring, och strephö, se 9. Jfr pass.
i Apg.2:20; Jak.4:9, övers. vändas,
vända sig.
11) anatrepö, &\! (lT P € 1T w
vända upp och ned på, välta omkull,
stjälpa. Se: Förvilla 7.
12) ekstrephö, EK o T P € cp w
ego vända el. vrida ut; vända ut och
in på, förvända; förstärkt form av
strephö, se 9. Verbet förekommer
endast i Tit.3: 11, pass. övers. vara
förvänd.
FÖRVÄNDA
1 ett förvänt släkte äro de 5.Mos.32:20
2 Gud aktar ej på vad förvänt Job 24:12
Ords. 2:15
3 vandra på f. vägar
4 s. har ett förvänt forstånd
12:8
17:20
5 s.har en förvänd tunga
1 ditt hjärta talar f. ting
23:33
6 f. rätten för alla eländets barn 31:5
8 Huru f. ären I icke
Jes. 29:16
7 (dåren) talar vad fOrvänt är
32:6
Jer. 3 :21
4 de hava gått på f. vägar
2 såg jag ock •• vad fOrvänt var
23:13
23 :36
5 I f.en den levande Gudens ord
Apg. 20:30
9 s. tala vad förvänt är
Gal. 1:7
10 vilja 1. K. evangelium
11 f. så tron hos somliga
2. Tim. 2:18
12 vet att en sådan är förvänd Tit. 3:11
FöRVÄNTAN

i f. att du skall kungöra
1.Kon. 1:20
i f. att jag skulle bliva konung
2:15
i f. att få något av dem
Apg. 3:5

-förvärv

FöRVÄRV

handelsförvärv Jes.23:18
FÖRVÄRV
Sitt f. måste ·han återbära
Job
fOr allt ditt f. sök förvärva Ords.
Den rättfärdiges f. bliver hm
Det f. man i fOrstone ävlas efter
av sina händers f.planterar hon
Återstoden av sitt f. bär man Jes.
edert f.för det s.lcke kan mätta
vad de hava kvar av sitt f.
Jer.

20:18
4:7
10:16
20:21
31:16
15:7
55:2
48:36

FÖRVÄRVA
tog ägodelar s.de f.t
1. Mos. 12:5
alla ägodelar s.han hade f.t
31:18
och s. han f.t i Paddan-Aram
31:18
av det Jakob hade f.t tog han
32:13
där mån I f. besittningar
34:10
egendom s. han hade f.t i Kanaans 36:6
ägodelar s.de f.t i Kanaans
46:6
det folk (H.) har f.t
2. Mos. 15:16
s.giver dig kraft att f.
5.Mos. 8:18
glädja eder över allt vad I f.t
12:7
glädja dig över allt vad du har f.t 12:18
Mikal, s.jag f.de mig
2.Sam. 3:14
hade f.t sig stor rikedom 2. Krön.32:29
svårare är f. vishet än pärlor Job 28:18
att min hand f.de så mycket
31:25
menighet, du i fordom tid f.de Ps. 74:2
det berg, s. hs högra hand f.t
78:54
f.r förståndige rådklokhet
Ords. 1:5
bättre att f.henne än att f.silver
3:14
Sök f. vishet, sök f. förstånd
4:5
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Sök f. vishet, ja, för allt ditt
fOrvärv sök f. förstånd
4:7
den s.hör på, han f.r förstånd
15:32
bättre att f. vishet än guld
16:16
fOrstånd mer. värt att f.s än silver 16:16
fOrståndiges hjärta f.r kunskap
18:15
Den s. f.r fOrstånd har sitt liv
19:8
De skatter s. f.s gm falsk tunga
21:6
Sök f. sanning
23 :23
jag har f.t mig stor vishet
!>red. 1:16
icke av de kloka vad rikedom de f. 9:11
Med sin muns ord f.r den vise
10:12
f. åt sig kvarlevan
Jes. 11:11
(H.:) Vad egyptierna hava f.t
45:14
taga ifrån dig allt du har f.t
Hes. 23:29
mot ett folk s. nu f.r sig boskap
38:12
den fjärde skall f. rikedomar Dan. 11:2
(Efraim) har f.t gods
Hos. 12:8
bygga H. tempel och f. majestät Sak. 6:13
vad I haven f.t gm rofferi
Matt. 23 :25
giver tionde av vad jag f.r
Luk. 18:12
veta vad var och en hade f.t
19:15
f.de (Judas) sig en åker
Apg. - 1:18
FöJlYNGRAS

min båge f. i min hand

Job 29:20

FöRÅLDRAS

att det forra (förbundet) är f.t Hebr. 8 :13
det s. f.. nära att försvinna
8:13

FöRÄLDRAR
Se även: Fader, förfäder, moder,
hem, hus, familj, ätt, stam, barn, son,
dotter.
Färäldrar

Begreppet »föräldrar. känner blott
N.T. Det motsvaras i G.T. oftast av
omskrivningen »fader och moder •. I
N.T. förekommer tre uttryck, vilka
återgives med .föräldrar•. Det vanligaste är goneis, plur. av goneus, en
som föder eller alstrar (av roten genföda), t.ex. Matt.10:21; Joh.9:2;
Rom.1:30. Ordet progonoi, förut el.
tidigare födda, förfäder, 2.Tim.1:3,
är i l.Tim.5:4.övers. föräldrar. Pluralformen pateres av pater, fader,
återges i Hebr.11 :23 med» föräldrar •.
Föräldrainstitutionen är gudomlig
till ursprung, värdighet och uppgift.
Otvetydiga normer och förordningar
i Guds lag och i evangeliet reglerar
förhållandet föräldrar - barn. Föräldrarna är Guds redskap i hans försyn
rörande barnens timliga, 2.Kor.12:14,
och andliga behov. De skall uppfostra
dem i rättfärdighet och gudsfruktan,
l.Mos.18:19, ingiva kännedom om
och respekt för Guds lagar, 5.Mos.
6:6-7, fostra dem i .Herrens tukt och
förmaning», Ef.6:4; jfr Ko1.3:21. Till
föräldrarnas utrustning hör föräldrakärleken, som blott överträffas av
Guds egen kärlek, Ps.27:10; Jes.49:
15. Det är abnormt och ett uttryck
för yttersta hat mot Kristus att en
fader utlämnar sitt barn i den antikristliga maktens våld, Matt.20:21;
Luk.21:16.
Det fjärde budet inskärper barnens
plikt att hedra föräldrarna och knyter ett löfte om välsignelse över den
som uppfyller det, 2.Mos.20:12; 5.
Mos.5:16; Ef.6:2-3. Såväl den mosaiska lagen i övrigt, 2.Mos.21:1517; 3.Mos.18:7; 19:3; 5.Mos.27:16,
som vishetslitteraturen, Ords.1:8; 6:
20; 10:1; 15:20; 19:26; 23:22,25; 28:
24; 30:11,17, Kristi undervisning,
Matt.15:4 ff.; 19:19, och den apostoliska förkunnelsen, Ef.6: 1 ff. etc., understryker denna plikt. I hedrandet
av föräldrarna ingår lydnad för dem,
KoL3 :20. Ett drag i de yttersta dagarnas svåra tider är olydnad mot
föräldrarna, 2.Tim.3:2, ett tecken på
hednisk degenerering och moralisk
upplösning, Rom.1:30. Den som förgriper sig på föräldrar, drabbas av de
strängaste straff, 2.Mos.21:17; 3.Mos.
20:9; Ords.20:20; Matt. 15:4.
Föräldrarnas auktoritet är betingad av deras trohet mot Gud och
hans vilja; om denna åsidosättes,
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gäller regeln, att »man måste lyda
Gud mer än människor», Apg.5:29.
Jesu kallelse, Guds rikes intressen
går likaledes före alla jordiska förbindelser, Matt.10:21,34-37; Mark.
3:31 f.; 10:29; Luk.9:59; 14:26; Joh.
2:4. Föräldrar och barn är personligen ansvariga inför Gud; ingen av
parterna straffas för den andres försyndelser, 5.Mos.24:16; 2.Kon.14:6;
Jer.31 :29-30; Hes.18:20.
Hedern mot föräldrarna inbegriper
även ekonomisk, materiell hjälp,
därest de står i behov av sådan till
följd av ensamhet, ålderdom, svaghet
etc., Matt.15:4-5. Detta är välbehagligt för Gud och utgör blott ett
återgäldande av vad barnen är skyldiga sina föräldrar, l.Tim.5:4. Försummelse i detta avseende är förnekande av den kristna tron, l.Tim.
5:8. Att en man vid äktenskap lämnar sitt föräldrahem och bildar eget
hem, framställes i Skriften som en
gudomlig ordning, l.Mos.2:24; Matt.
19:5; Ef.5:31.
Föräldrarnas välsignelse är av stor
betydelse för barnen; den är grundläggande för framtiden, l.Mos.27:4
ff.; 49:1 ff.
Förhållandet föräldrar-barn brukas även för att uttrycka dels Guds
inställning till de sina, Ps.103:13,
dels den troendes förpliktelse gentemot Gud, MaI.1:6, dels en Herrens
tjänares oegennyttiga handlande gentemot de troende, 2.Kor.12:14. Se
även: Barn, Fader, Familj.
Föräldrar

Mottar sina barn från Gud, 1.Mos.
33:5; 1.Sam.1:27; Ps.127:3.
De är skyldiga sina barn
Att älska dem, Tit.2:4. Föra dem
till Kristus, Matt.19:13,14. Uppfostra dem i Herrens tukt och förmaning, Ef.6:4. Lära dem att frukta
Gud, 5.Mos.4:9; göra hans trofasthet
kunnig, Jes.38:19. Förtälja för dem
om Guds domar, Joel 1:3. Befalla
dem lydnad mot Guds lag, 5.Mos.
32:46. Välsigna dem, l.Mos.48:15 f.;
Hebr.1l:20. Bedja för dem, Job 1:5;
2.Sam.12:16; Mark.5:23; Joh.4:4649. Draga försorg om dem, Job 42:
15; 2.Kor.12:14; l.Tim.5:8. Tukta
dem, Ords.13:24; 23:13; Hebr.12:7.
Icke reta dem till vrede, Ef.6:4. Varna dem för hednisk förbindelse, 1.
Mos.28:1-2, jfr 24:1-4.
Troende föräldrar
Blir ärade av sina barn, Ords.31:
28. Efterlämnar välsignelser åt sina
barn, Ps.1l2:2; Ords.11:21; Jes.65:23.
Ogudaktiga föräldrar
Uppfostrar sina barn till det onda,
Jer.9:14; 1.Pet.1:18. Är dåliga exempel, Hes.20:18.
Exempel på goda föräldrar
Abraham, l.Mos.24:1-4, jfr 18:19.
Isak, l.Mos.28:1-2. Jakob, LMos.
44:20,30. Josef, 1.Mos.48:13-20. Moses moder, 2.Mos.2:2-3. Hanna, 1.
Sam.1:26-28. David, 2.Sam.18:5,33;
1.Krön.28:9. Job, Job 1:5. Sakarias
och Elisabet, Luk.1:6. Josef och
Maria, Luk.2:41,48. En kunglig man,
Joh.4:49. Lois och Eunice, 2.Tim.1:5.

(H.:) jag gjorde f.na barnlösa Jer. 15:7
Därfor skola i dig f. äta sina
barn, och barn sina f.
Hes. 5:10
så skola hans egna f. säga
Sak. 13:3
hs egna f.skola stinga ihjäl hm
13:3
sätta sig upp mot sina f.
Matt. 10:21
barn sätta sig upp mot f.
Mark. 13:12
när f.na buro in barnet
Luk. 2:27
Nu plägade hs f. årligen
2:41
utan att hs f.lade märke därtill
2:43
f.blevo uppfyllda av häpnad
8:56
övergivit f. eller barn
18:29
bliva forrådda av f.
21:16
syndat, denne eller hs f.
Joh. 9:2
varken denne s.syndat eller hs f.
9:3
kallat sill sig mannens f.
9:18·
svarade hs f. och sade: Att denne
9':20
Detta sade hs f.,därfOr att de
9:22
Därf<\r var det s. hs f. sade
9 :23
de äro olydiga mot sina f.
Rom. 1:39
icke pliktiga spara åt f.na 2.Kor.12:14
utan f.na åt barnen
12:14
I barn, varen edra f.lydlga i H. Ef. 6:1
I barn, varen edra f.lydiga
Kol. 3 :20
återgälda sina f. vad de äro 1. Tim. 5:4
olydiga mot sina f.
2. Tim. 3:2
,blev Moses dold av sina f.
Hebr. 11:23
FöRÄNDRA

IiarlO gånger f.t min lön

1.Mos.31:7
(Jakob:) du har 10 gånger f.t
31:41
om svallköttet f.r sig
3.Mos.13:16
stället icke f.t sitt utseende
13 :55
Neko f.de hs namn till
2. Kon. 23:34
f.de dennes namn till Sidkia
24:17
f.de hs namn till Jojakim 2. Krön. 36:4
talat skall jag ej f.
Ps. 89:35
i hopp att tiderna skola f. sig Dan. 2:9
att f.heliga tider och lagar
7:25
f.de stadgar s. Moses givit
Apg. 6:14
FÖRÄNDRAS
jag H.har icke f.ts
Mal. 3:6
prästadömet f •• måste lagen f.Hebr. 7:12
FÖRÄNDRING
för att ingen f. skull e kunna
Fader, hos vilken ingen f.

Dan. 6 :17
Jak. 1 :17

FöRöDA
sämem, onid
vara el. bli Öde eL enslig; bli stel
(av skräck el. häpnad); ~al el. nif.
part. öde, förödd; hif. göra öde, föröda; i Dan.9:27 po. och ~al part.,
övers. förödaren. Se: Fördärva 18,
Förödelse 2.
2) 'äbad, ,:1X
gå under, fÖr~ås; pi. fördärva; i 5.
Mos.12:2 förstärkt med inf., därav
övers. i grund föröda. Se: Fördärva
2, Förgås 5, Förgöra 5, Förlora 3.
3) bfirefL, :1 J O
vara el. bli öde; hif. göra öde, föröda. Se: Döda 8, Förgöra 19.
4) bälä, i1 'I J
slitas, nöta;; T förbrukas, avtaga; i 1.
Krön.17:9 pi. slita, nöta; förbruka.
Jfr kal i Jos.9:13, övers. bliva utsliten; pi. i Klag.3:4 uppfräta.
5) [.\'ämad], , n id
hif. förinta, utr~ta, förstöra; i Ords.
14:11 nif. förintas. Se: Fördärv 1,
Förgås 9, Förgöra 6.
6) bä'ar, ")J J
förtäras av -eld, brinna; pi. bränna;
förtära; i Jer.6: 13 pi. inf. Jfr Jes.
5:5, övers. skövling.
7) bälalf, p ~ ~
lägga öde, föröda. Jfr bä~a~, som i
Jes.24:1 är övers. ödelägga. Se: Förstörelse 4.
1)

8)

~atä~, :19~.

FÖRÄLDRAR
F.na skola icke dödas för
5. Mos. 24:16
barnen icke för sina f.s skull
24:16
F.na skola icke dödas
2. Kon. 14:6
icke dödas för sina f.s skull
14:6
F.na skola icke dö for barns2.Krön.25:4
barnen skola icke dö for f.s skull 25:4

förstöring, förödelse; i Jes.28:2 sa'ar
kihäb, förödelsens storm. Jfr Ps.91 :6,
~ä!ä\? är övers. farsot.
9) Mrä1!, :1 J"n
ödeläggelse, förödelse; av: l)äre\?, se
3. Se: Förödelse 15.
10) sädad, , , id
behandla el. i;ga med våld; föröda,
förstöra; pu. bliva förödd. Se: Fördärv 18, Fördärva 12, Fördärvare 3,
Förlora 10, Förödelse 11.
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Exempel på dåliga föräldrar
Mikas moder, Dom.17:3. Eli, 1.
Sam.3:13. Saul, 1.Sam.20:33. Manasse, 2.Krön.33:6. Herodias, Mark.6:24.

där

FÖ,Öda-Fö';;ya
11) sammä, n~ tV
förödelse; av: sä~em, se 1. Jfr 5.Mos.
28:37; Jer.49:13, övers. föremål för
häpnad. Se: Förödelse 5.
12) semamä, nI.) I.) tV
förödelse; av: si~e~, se 1. Jfr Hes.
7:27, övers. förskräckelse. Se: Förödelse 12.
13) [belä'], X 'I :1
aram. = heb;: 'bala, se 4; endast i
Dan.7:25, pa. trötta ut, anstränga;
föröda, förstöra.
14) 'äsam, DtVX
synda, ådrag; "'sig skuld. I Hes.6:6
synes ordet ha samma innebörd som
samem, se 1. Det står här tillsammans med I).arel!, se 3, därav övers.
stå öde och förödd. Se: Döma 12.
IS) eremoö, ~p n].l6w
göra enslig el. öde; i N.T. endast
pass., här övers. bliva förödd; av:
eremos, enslig, öde, tom; ensam,
övergiven. Verbet förekommer även
i Upp.17:16 i form av perf. part.
pass., övers. utblottad.
FÖRÖDA
3. Mos. 26:31
1 f.edra helgedomar
2 I skolen i grund f.
5. Mos. 12:2
Dom. 16:24
3 hm s. f.de vårt land
3 konungarna hava förött 2. Kon. 19:17
4 mskor icke mer f.det 1.Krön.17:9
1 du har ju f6rött mitt hus
Job 16:7
1 hs boning hava de förött
Ps. 79:7
5 De ogudaktigas hus f.es Ords. 14:11
6 skall denna ytterligare f.s Jes. 6:13
7 H. ödelägger jorden och f.er den 24:1
8 lik en f.nde storm s.slår allt
28:2
3 konungarna •• hava f6rött alla
37 :18
42:15
3 Jag skall f. berg och höjder
1 och utskifta de f.da arvslotterna 49:8
61:4
9 återställa de f.da städerna
10 hela landet bliver f"6rött
Jer. 4:20
10 plötsligt bliva mina hyddor f.da 4:20
1 hs boning hava de f"6rött
10:25
11 detta land skall bliva förött
25:11
44:6
12 blevo ödelagda och f.da
9 (Bosra) skall f.s
49:13
Hes. 6:4
1 altaren skola varda f.da
6:6
14 altaren stå öde och f.da
19:7
3 deras städer f.de han
3 nu då hon är förödd
26:2
12 Egyptens land •• förött
29:9
10 skola f. Egyptens härlighet
32:12
1 eftersom man förött eder
36:3
36:4
1 säger H. till de f.da ruinerna
1 det f.da landet skall bliva brukat 36:34
36:35
1 Det landet s. var så f.tt
1 städerna s. voro så f.da
36:35
36:36
1 planterat det s. var f6rött
Dan. 7 :25
13 f. den Högstes heliga
Hos. 2:12
1 skall f. hennes vinträd
11 Mina vinträd har det förött Joel 1:7
10 Fälten äro f.da
1 :10
1:10
10 ty säden är f6rödd
10 härliga träden skola f.s
Sak. 11:2
10 deras härlighet bliver förödd
11:3
10 Jordanbygdens snår fdrödda
11:3
15 Vart rike .. bliver förött Matt. 12:25
15 Vart rike .. bliver förött
Luk. 11 :17
15 stora rikedom blivit förödd Upp. 18:17
15 I ett ögonblick •• blivit förödd
18:19
FÖRÖDARE
1 på styggelsens vinge skall f.nDan. 9:27
1 straffdom utgjuter sig över f.n
9:27

FöRöDELSE

Till grund för den svenska kyrko~
bibelns »förödelse. står en rad hebreiska och grekiska ord (se ordanalyser).
Förödelse är i G.T. ofta ett uttryck
för Guds straffdomar, som drabbar
Israels fiender, Jes.10:22; Nah.2:lO,
men det är även ett uttryck för den
gudomliga straffdomen över Israels
synd och avfall, Jes.S1:19; Hes.23:33;
Klag.1:13. Se även: Förödelsens styggelse.
FöRIIDELSE

1) hämam, D I.) n
sätta i rörelse: tippröra; utplåna, förstöra. 5.Mos.2:15 ordagrant: till att
förstöra dem. Se: Driva 15, Förgöra
22, Förvirra 1.
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2) sämem, Dq~
vara el. bli öde el. enslig; i Dan.8: 13
övers. komma åstad förödelse; 11:31;
12:11 po. och ~al part. förödande;
i Klag.1:13,16; 3:11 natan el. sim +
part. av samem, göra öde; övers. låta
förödelse gå över (någon); hif. i 1.
Sam.5:6; Mika 6:13, övers. anställa
förödelse bland, hemsöka med förödelse. I Dan.9:18 brukas part. fem.
som substantiv: förödelse. Se: Föröda 1.
3) härag, n n
dräpa, mörda: döda; i 2.Kon.17:25
övers. anställa förödelse. Se: Dräpa
1, Döda 6.
4) säpä, neJ D
rycka boi:t~ ;öja undan; nif. ryckas
bort, röjas undan; i l.Krön.21:12
nif. part. bortryckt; jfr Jes.13:15,
övers. som gripes. Se: Förgås 2, Förgöra 1.
5) sammä, nr;? rq
förödelse. Jfr Hes.23:33, övers. öde"
läggelse; av: sämem, se 2. Se: Föröda 11.
6) massu'ä, n l;\ wig
förintelse, förstöring, undergång; endast i plur. massu'o!. Se: Fördärv 14.
7) killäjon, 1 i '\1;;)
förintelse, förstö~i~g; av: kälä, se
Förgöra 4. Jfr ki1läjon 'enäjim i S.
Mos.28:65, övers. förtvinande ögon.
8) tohu, 1 n'l'!
ödslighet, tomhet. Jfr Förstörelse 2.
Se: Avgud 3.

9) s04,

,'tO

makt, våld; förödelse, förstöring; av:
säQaQ, se 11. Se: Fördärv 26.
10) bärM, n ~ ., ~
förödelse, ödeläggelse; av: I)ärel.:!, se
Föröda 3. Ordet förekommer t.ex.
också i Jer.25:1l; 44:6; Hes.36:4 (på
det senare stället plur., övers. ruiner).
11)

säda4,

,]~

föröda, förstöra; i Jer.4:30 pu. part.
förödd; övers. i din förödelse. Se:
Föröda 10.
12) semämä, nI.) I.) tV
förödelse; av: iä~~m, se 2; i Hes.
23:33 tillsammans med samrnä, se 5.
Se: Föröda 12.
13) mef!ulfä, n i? 1 39
tomhet, ödslighet; förödelse. I Nah.
2: 10 står ordet jämte bukä, övers.
ödeläggelse, och mel!ulläka~ se Förstörelse 4.
14) meso'ä, n ~'!d~
förintelse, undergång; av: sä'a, larma,
dåna; braka ihop, förödas. I Sef.
1: 15 står ordet jämte so'ä, se Fördärv 12 (här övers. ödeläggelse) liksom i Job 30:3; 38:27, där de båda
orden är översatta: öde och ödslig,
resp. ödsliga ödemarker.
15) Mräe, 3 J'n
förödelse, ödeläggelse. Se: Föröda 9.
16) eremösis, ~ p fi].l wCl l t,;
förödelse, ödeläggelse; av: eremoo, se
Föröda IS. Jfr Luk.21:20, övers.
ödeläggelse.
17) syntrimma, Cl (j V T P l )1 )1 a
ego det krossade el. sönderbrutna;
krossande, förstörelse; av: syntribö,
krossa, bryta sönder, se t.ex. Mark.
S:4; 14:3.
FÖRÖDELSE
1 sände f.l lägret
2 (H.) anställde f.
3 lejon, s. anställde f.
4 f.l tre månader
5 (H.) prisgav dem åt f.
6 plats där evig f. råder
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5. Mos. 2:15
1. Sam. 5:6
2. Kon. 17:25
1. Krön. 21:12
2. Krön. 30:7
Ps. 74:3

7 F. är oryggligt besluten
Jes.
8 f.ns mätsnöre .. låta komma
9 Här är f.
9 f. och f6rstöring på deras vägar
10 allt har lämnats åt f.n
11 vlll du göra i din f.
Jer.
9 Våld och f.hör man där
9 Klagorop .. f. och stort brak
Klag.
2 F .lät (H.) gå över mig
2 F. har gått över mina barn
2 f.lät han gå över mIg
12 en f.ns kalk är Samarias
Hes.

10:22
34:11
51:19
59:7
64:11
4:30
6:7
48:3
1:13
1:16
3:11
23:33

FöRöDELSENS STYGGELSE

Uttrycket »förödelsens styggelse»,
hebr. siklfu~ samem (utt. shikkuts
shamem), förekommer i Dan.11:31;
12: 11, och kan efter sin hebreiska
form på dessa ställen bäst återges
med: styggelsen som kommer åstad
förödelse, jfr 8:13. Denna term används även av Jesus, Matt.24:1S;
Mark.13:14, återgivet med grek.
to bdelygma tes eremoseös: Uttrycket
anspelar på och utgör en förstärkt
form av G.T.s vanliga bruk av
»styggelse. som beteckning för avgudatjänsten och själva avgudarna,
S.Mos.32:16; 2.Kon.23:13; Jer.32:34.
I l.Mack.1 :54 betecknar uttrycket
det Jupiteraltare, som Antiokus Epifanes år 168 f.Kr. lät uppresa på
Herrens brännofferaltare i templet i
Jerusalem, 1.Mack.1:59; 2.Mack.6:2.
Detta får då uppfattas som en förebild till den profetians eskatologiska
fullbordan, som Jesus förutsätter.
Märkligt är, att uttrycket i Mark.
13: 14 enligt grundtexten måste avse
en manlig person: bdelygma, styggelse, som är ett neutralt substantiv,
har som bestämning en maskulin participform i ackusativ, hestekota, stående (icke - såsom väntat - neutr.
hestekos). Detta är ganska uppseendeväckande och kan fattas så, att
uttrycket »förödelsens styggelse» här
avser den kommande Antikrist, laglöshetens människa, 2.Tess.2:3 ff. Se:
Antikrist.
FÖRÖDELSENS STYGGELSE
(ordanalys, se Förödelse)
2 ställa upp f.ns styggelse
Dan. 11:31
2 och f.ns styggelse uppställd
12:11
16 I fån se f.ns styggelse
Matt. 24:15
16 I fån se f.ns styggelse
Mark. 13:14

FöRöDMJUKA
l) [käna'], V) ~

hif. underkuva, betvinga; förödmjuka. Verbet är i hif. vanligen övers.
kuva, t.ex. 2.Sam.8:1; Ps.107:12; Jes.
2S:5. Jfr nif. i 2.Krön.7:14, övers.
ödmjuka sig; Ps.106:42 bliva kuvad.

tf

2) säpel, 'I ~
bli el. vara låg; här hif. göra låg,
förödmjuka; i Ords.29:23 övers. bliva
(någon) till förödmjukelse. I Hes.17:
24; 21 :26 står hif. av säpel i motsats till hif. av gäbä, vara hög; hif.
göra hög, upphöja. -Jfr Förnedring 1.

3) tapeinoö, TalTE: l v6w
göra låg; förnedra, förödmjuka; i
2.Kor.12:21 övers. låta bliva förödmjukad; på övriga ställen pass., övers.
bliva förödmjukad; av: tapeinos, låg.
Jfr Förnedring 2.
FÖRÖDMJUKA
1 H. ville f. Juda
2. Krön. 28:19
2 H., s. f.r höga träd
Hes. 17:24
21:26
2 vad högt är skall f.s
3 s. upphöjer sIg .. bliva f.d Matt. 23:12
3 upphöjer sig, skall bliva f.d Luk. 14:11
18:14
3 upphöjer sig, skall bliva f.d
3 låta mig åter bliva f.d
2. Kor. 12:21
FÖRÖDMJUKELSE
2 högmod bliver till f.
Ords. 29:23
2 s.kommer åstad f.
Dan. 8:13
2 f. s. har övergått oss
9:18
2 f. är oryggligt besluten
9:26
9 Ty se, om de undgå f.n
Hos. 9:6
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2 hemsöka dIg med f.
Mika
13 f. och förstörelse
Nab.
14 en dag av ödeläggelse och f. Sef.
15 f. bo på trösklarna
17 F. och elände på deras väg.Rom.

6:13
2:10
1:15
2:14
3:16

f6R6KA

f.e sig fåglarna på jorden 1. Mos. 1:22
Varen fruktsamma och f.en eder
1:22
Varen fruktsamma och f.en eder
1:28
mskorna begynte f. sig på jorden
6:1
vattnet f.de sig och lyfte arken
7:17
vattnet f.de sig mycket på jorden
7 :18
8:17
(Gud:) att de må f. sig på jorden
Varen fruktsamma och f.en eder
9:1
varen I fruktsamma och f.en eder
9:7
växen till på jorden och f.en eder
9:7
17:2
(H.:) jag skall f.dig övermåttan
och f. (Ismael)övermåttan
17:20
så att vi kunna f.oss l landet
26:22
och göra dig fruktsam och f.dig
28:3
det har f.t sig och blivit mycket
30:30
var fruktsam och f.dig(Jakob)
35:11
(I.) f.de sig storligen
47:27
Se,jag skall •• f.diJ
4R,'l,
må de f. sig och bliva talrika
48:16
Men I. barn f.de sig
lI. Mos. 1:7
eljest kunde de ännu mer f.sig
1:10
dess mer f.de de sig
1:12
folket f.de sig och blev talrikt
1:20
icke vilddjuren f.sig till din skada 23:29
f6rjaga dem till dess du har f.t
23:30
Och jag skall f. eder
3. Mos. 26:9
H.eder Gud,har f.t eder
5.Mos. 1:10
Må H. än vidare f. eder tusenfalt
1:11
för att I mån f.eder mycket
6:3
Han skall då f. dig
7 :13
vilddjuren icke må f. sig
7 :22
för att I mån leva och f. eder
8:1
din hand,på det att H.må f.dig
13:17
fick göra eder gott och f. eder
28 :63
han skall f. dig mer än dina fäder 30:5
för att du må leva och f.dig
30:16
F. din här och drag ut
Dom. 9:29
2. Sam. 24:3
Må H. f. detta folk
f.din livstid med 15 år
2. Kon. 20:6
(Simeis) släkt f.de sig icke 1. Krön. 4:27
Må H. än vidare f. sitt folk
21:3
H. hade lovat att han ville f. I.
27:23
2. Krön. 28:13
I ytterligare f.en våra
Du f.r konungens dagar
Ps. 61:7
jag skall än mer f. allt ditt lov
71:14
H. f.e eder själva och edra barn 115:14
f.r den vise sin lärdom
Ords. 1:5
levnadsår givas dig i f.t mått
9:11
de trolösas antal f.r (skökan)
23:28
28:8
Den s. f.r sitt gods gm ocker
jag har f.t (visheten)
Pred. 1:16
den s. f.r sin insikt, han f.r plåga
1:18
om man därmed f.r fåfängllgheten 6:11
Du f.de folket, H.du f.de
Jes. 26:15
jag skall f. din livstid med 15 år
38:5
(H.) f.r den maktlöses styrka
40:29
välsignade hm och f.de hm
51:2
när I på den tiden f.en
Jer. 3:16
(mina får) skola f. sIg
23:3
f.en där och i"drmlnskens
29:6
(H.:) Jag skall f. (Jakob)
30:19
jag skall f.dig till många tusenHes.16:7
mskor och boskap skola f. sig
36:11
jag skall där f.människorna
36:37
insätta dem och f.dem
37:26
skola de ej f.sig
Hos. 4:10
F.våTtro
Luk.17:5
växte folket till och f.de sig Apg. 7:17
utsädet och låta det f.sig
2.Kor. 9:10
jag skall storligen f. dig
Hebr. 6:14
Nåd och frid f.e sIg hos eder 1. Pet. 1:2
och frid f.e sig hos eder
2. Pet. 1:2
frid och kärlek f.e sig
Jud. v.2
FÖRÖKAS
(Jakob:) nu har jag f.ts till 1.Mos.32:10
din småboskap f.
5.Mos. 8:13
silver och guld f.
8:13
och allt annat du har f.
8:13
Du får ock se huru din ätt f.
Job 5:25
(I.)f.des storligen
Ps. 107:38
När ägodelarna f.
Pred. 5:10
därIgenom att laglösheten f. Matt. 24:12
då nu lärjungarnas antal f.des Apg. 6:1
lärjungarnas antal f.des i Jerus.
6:7
brödernas antal f.des
16:5
den kärlek I haven f.
2. Tess. 1:3
detta finnes hos eder och f. 2. Pet. 1:8
FöRIlVA

styggelse blivit f.d
5. Mos. 13:14
sådan styggelse blivit f.d i I.
17:4
Mycken styggelse f.de han 1. Kon. 21:26
och för allt vad denne f.t
2. Kon. 24:3
vad en människas händer f.t Ords. 12:14
de våldsgärningar s. f.s
Pred. 4:1
allt det onda s.de hava f.t
Jer. 51:24
över den s.har f.t en sådan 1.Kor. 5:3
Vad av sådana människor f.s
Ef. 5:12
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