G
GAAL

GABBAI

hebr. förkastande el. vämjelse. Ebeds
son, en man från Sikem, som tillsammans med sina bröder uppviglade stadens invånare mot Abimelek, Gideons son, som på denna tid var
domare i Israel och av sikemiterna
vald till deras konung, Dom.9:6,23.
Stadens hövitsman, Sebul, rapporterade upproret till Abimelek, som
kom och besegrade Gaal och sikemiterna utanför stadsporten. Härvid
jagades Gaal på flykten . Hans vidare
öde är okänt.

hebr. insamlare, indrivare. En benjaminit, möjligen hövding, som bosatte sig i Jerusalem efter fångenskapen i Babel. Neh.1l:8.

GAAL
G. kom dit med sina bröder Dom.
G., Ebeds son, sade
fick höra vad G. hade sagt
G.och hs bröder kommit till Sikem
G. ställde sig vid ingången
När då G. såg folket, sade han
G. tog åter till orda och sade
drog G. ut i spetsen for Sikems
Sebu! drev bort G.och hs bröder

9:26
9:28
9;30
9:31
9:35
9:36
9:37
9:39
9:41

GAAS

hebr. skakning, skälvning. Berg i Efraim, nära Timnat-Sera, se d.o. Jos.
24:30; Dom.2:9.
GAAS' DALAR

Område i Efraims bergs bygd, antagligen omkring berget Gaas, se d.o.
2.Sam.23:30; I .Krön.l l :32.

GABBATA

grek. Gabbathä, trol. av aram . gabbetä', höjd, upphöjning. Den plats,
där Pilatus hade sitt domarsäte under
rättegången mot Jesus. På grekiska
kallas den Lith6ströton, som betyder:
stenlagd plats. Var i Jerusalem denna
plats låg, kan man inte fastslå med
säkerhet. Enligt en tradition låg den
vid den romerska borgen Antonia,
där man har påvisat en större jämn
stenbeläggning. Enligt en annan tradition låg Gabbata i närheten av nuvarande Sionskyrkan. Den äldsta
traditionen menar sig veta, att lands'hövdingen vid sina uppehåll i Jerusalem hade sitt högkvarter i Herodes'
borg, och att rättegången har ägt
rum där. Borgen låg i det nordvästra
hörnet av den övre staden. Joh.19: 13 .
GABRIEL

hebr. Guds man. En av de två namngivna änglarna i Bibeln (den andre
är Mikael, se d.o.). Gabriel synes ha
varit Guds speciell a sä ndebud till
människorna. Det var han som

uppenbarade sig för Daniel och gav
honom uttydningen på synen om
vädu ren och bocken, Dan.8: 16 ff. ,
samt undervisade honom angående
de sjuttio årsveckorna, 9:21 ff. Likaså var det Gabriel, som fick uppdraget att bebåda Johannes döparens
födelse, Luk.l:ll ff ., samt Jesu födelse, 1:26 ff.
I judisk apokalyptik spelade ängeln
Gabriel en betydande roll. Han framställs här som en av de fyra ä rkeänglarna (de övriga tre var Mikael,
Rafael och Fanuel, el. Uriel), l ,
H enok 9:1 ; 10:1; 40:9. Stundom omtalas Gabriel som en av de sju ärkeänglarna, 20: 1-8.
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GABRIEL
G. t uttyd synen for denne
Dan. 8:16
9:21
kom G. till mig i flygand e hast
Jag är G., s. står infor Gud
Luk. 1:19 '"
1:26
blev ängeln G. sänd av Gud
GAD

hebr. lycka. Gads stams område, som
på Josuabokens tid omfattade Jordandalens östra sida från floden·
Aroer i söder till sjön Gennesaret
(Kinneretsjön) i no rr, samt en del av
CAD
högslätten (Jasers land och Gileads
la nd) öster om Jord andalen. Området gränsade i söder till Rubens stams t.!.!=UL._ _ _ _ _......._~=--____....J
Gads område.
områ de, i öster till halva Manasses
stams område, Jos. 13 :24-28, jfr 4.
Mos.32:33 ff.; l.Sam.13:7; Jer.49:1;
Hes.48:28.
hebr. lycka.

GAD

l. Jakobs sjunde son och hans förste

med Leas tjänstekvinna Silpa, l.Mos.
30:9 f. När Gad följde sin fader till
Egypten, hade han själv sju söner,
46:16. Gad blev stamfader för Gads
stam. I Jakobs välsignelse heter det
om honom: .Gad skall trängas av
skaror, men själv skall han tränga
dem på hälarna., 49 :19.
GAD
1. Mos. 30:11
hon gav hm namnet G.
Silpas •. söner voro G. ooh Aser
35:26
G.s söner voro Sifjon och Haggi
46:16
G. skall trängas av skaror
49:19
(Israels söner) Naftali, G. 2. Mos. 1:4
Naftali, G.och Aser
1.Krön. 2:2

Gabbata. Märkena i stenarna härrör troligen från romerska soldaters tärningsspel.

2. Gads efterkommande som stam.
vid ökenvandringens början räknades denna till 45.650 stridsdugliga
män, som var 20 år gamla eller däröver, 4.Mos. l:24 f. Vid denna tid
var Eljasaf, Reguels son, stamhövding, 1: 14; 2: 14. Senare räknades
stammen till 40.500 inmönstrade,
26:18.
Vid intagandet av löfteslandet öster
om Jordan fann gaditerna, att Jaesers
land och Gileads land var ett land
för deras talrika boskapshjordar, och

1894

1896

1893

1895

Gad-Gagn
jämte rubeniterna bad de Mose om
att få bosätta sig där. Mose tillät
detta sedan stammen först hade avgivit löfte att hjälpa de övriga stammarna med intagandet av landet väster om Jordan, 32:1-33; jfr 5.Mos.
33:21.
Gads stam fick ständigt försvara
sig mot grannfolken, i första hand
ammoniterna och midjaniterna, och
den blev därför en krigisk stam, jfr
I.Mos.49:19; 5.Mos.33:20. En av
sina största segrar vann gaditerna,
tillsammans med Rubens och halva
Manasses stam, över hagariterna och
Jetur, Nafis och Nodab, se dessa ord.
I krigsbyte tog de inte mindre än
100.000 fångar, 50.000 kameler,
250.000 får och 2.000 åsnor, I.Krön.
5:18-22. Vid rikets delning kom
Gads stam att tillhöra Nordriket (Israel). Ar 734 f.Kr. erövrades bl.a.
Gads slams område av den assyriske
konungen Tiglat-Pileser III (Ful),
och befolkningen bortfördes till Assyrien, 2.Kon.15:29; I.Krön.5:26.
GAD

av G.: Eljasaf, Deguels son 4. Mos. 1:14
Avkomlingarna av G.s söner
1 :24
1:25
av G.s stam inmönstrades 45650
Därnäst G.s stam
2:14
G.s barns hövding Eljasaf
2:14
kom hövdingen för G.s barn
7:42
anförare •• av G.s barn Eljasaf
10:20
av G.s stam:Geuel, Makis son
13:16
G.s barn, efter deras släkter
26:15
Dessa voro G.s barns släkter
26:18
G.s barn hade •• boskapshjordar
32:1
Då kommo G.s barn •• till Mose
32:2
Mose sade till G.s barn
32:6
G.s barn och Rubens barn talade
32:25
Om G.s barn •• gå över Jordan
32:29
G.s barn Qch Rubens barn svarade 32:31
32:33
gav Mose ät G.s barn •• Sihons
G.s barn byggde upp Dibon
32:34
Ramot i Gilead för G.s stam 5.Mos. 4:43
uttala förbannelsen •• G.
27 :13
om G.sade han: Lovad vare han
s.gav så rymligt land ät G.
33:20
G.s barn drogo väpnade åstad Jos. 4 :12
13 :24
gav Mose land •• ät G.s barn
Detta är G.s barns arvedel
13:28
G.och Ruben •• fätt sin arvedel
18:7
inom G.s stam Ramot i Gilead
20:8
Meraris barn fingo •• ur G.s stam 21:7
ur G.s stam •• Ramot
21:38
22:9
vände då •• G.s barn tillbaka
G.s barn kommo till Jordan
22:10
G.s barn •• byggt ett altare
22:11
sände Pinehas till •• G.s barn
22:13
när dessa kommo till •• G.s barn
22:15
svarade G.s barn huvudmännen
22:21
Jordan gr äns mellan oss •• G.s barn 22 :25
hörde vad G.s barn talade
22:30
Pinehas sade till •• G.s barn
22:31
vände Pinehas •• från G.s barn
22:32
22:33
land där •• G.s barn bodde
G.s barn gåvo namn ät altaret
22:34
av hebrlierna •• i G.s land
1. Sam. 13:7
G.s barn hade boningspi. 1. Krön. 5:11
ur G.s stam •• tolv städer
6:63
ur G.s stam Ramot
6:80
hörde till G.s barn och de
12:14
Malkam tagit arv efter G.
Jer. 49:1
skall G. hava en lott
Hes. 48:27
närmast G.s område •• gränsen gå 48:28
den första G.s port
48:34
Upp. 7:5
av G.s stam 12000

3. En siare på Davids tid, som stod
konungahuset nära. Han skreven
krönika om David.

GADARENERNAS LAND

Trakt öster om sjön Gennesaret. Här
fanns jämna betesmarker, som vid
sjön Gennesarets bredd bildade en 10
meter hög brant. Det var antagligen
utför denna brant, som en svinhjord
störtade sig, då Jesus helade två besatta i gadarenernas land, Matt.8:
28 ff. Se: Gerasenernas land.
GADARENERNASLAND
när (J.) kommit över tm g.

Matt.

8:28

GADD
stjärtar med g.ar ss. skorpion. Upp. 9:10

GADDI

hebr. min lycka. Susis son, en huvudman av Manasse stam. Gaddi var en
av de tolv, som Mose sände från
öknen Paran för att bespeja Kanaans
land. 4.Mos.13:12.
GADDIEL

hebr. Gud är min lycka. Sodis son,
en huvudman av Sebulons stam. En
av de tolv, som fick i uppdrag av
Mose att bespeja Kanaans land. 4.
Mos.13:11.
GADERIT

Invånare i staden Geder, se d.o.
GADERIT
över Lågl. g.en Baal-Hanan 1.Krön.27:28

GADI

hebr. gadit el. lycklig. Fader till konung Menahem. 2.Kon.15:14,17.
GADIT

Efterkommande till Jakobs son Gad,
en som tillhör Gads stam.
GADIT
g.ernas barns stam
4. Mos. 34:14
ät rubeniterna och g.erna 5. Mos. 3:12
åt g.erna gav jag landet
3 :16
till arvedel ät •• g .erna
29:8
till g.erna sade Josua
Jos. 1:12
till besittning 'åt g.erna
12:6
g.erna fätt sin arvedel
13:8
kallade Josua till sig g.erna
22:1
(till de 30 hörde:) g.en Bani 2.Sam.23:36
(Hasael) intogg.ernas land 2. Kon. 10:33
Rubens barn och g.erna
1. Krön. 5:18
i fångenskap •• och g.erna
5:26
12:8
av g.erna avföllo några
av rubeniterna, g.erna •• 120000
12:37
över g.erna och hälften av
26:32

GADS DAL

En dal längs Jabboks sydliga biflod.
Enligt andras mening identisk med
Arnondalen. 2.Sam.24:5.
GAETAM

hebr., ord av okänt ursprung och oviss
betydelse. Son till Esaus son Elifas,
en edomeisk stamfurste. l:Mos.36:
11,16; I.Krön.1:36.

TllI intet gagn
1) Tro utan gärningar, Jak.2:20.
2) Givmildhet utan kärlek, l.Kor.13:3.
3) Lärostrider, Tit.3:9. 4) Ordstrider,
2.Tim.2:14.
GAGN

1) ba$a', II ~ il
det man bryter el. skär av; orätt vinning; därnäst: vinning (i allmänhet);
av: b~a<, se Avskära 3. Jfr 2.Mos.
18:21, övers. orätt vinning; Ma1.3:14
vinning.
2) to~, J

i tl

adj. god, förträfflig; här övers. till
gagn. Se: Bättre 1, Dyrbar 3, Framgång 4.
3) le, ?
prep. för, åt, till förmån för. Ords.
9:12 ordagrant: om du är vis, är du
vis för dig själv (= till din egen förmån); Pred.2:22 tillsammans med
howä, part. av häwä, vara, bliva; i
Dan.11: 17 med häjä, vara, bliva. Se:
Avsikt 2, Egendom 2, Förmån 3.
4) säfsan, 1::J D
vara förtrog~n; ha vård om; här med
prep. le el. 'al, vara nyttig el. gagnelig för (någon); övers. bereda (någon)
gagn, lända (någon) till gagn, gagna
(någon); i Job 34:9 utan prep. ha
gagn; ordagrant: en man har icke
gagn; övers. det gagnar en man till
intet. Se: Förlikning 1.
5) lämmä, n ~ 'I
till vad, vartill: varför; av: prep. le,
till, och frågepron. mä, vad. 11.Mos.
25:32; Ords.17:16 är lämmä för·
stärkt med dem. pron. zä, detta; på
det förra stället står dessutom Ii
(prep. le, se 3, och suff. 1. sing.);
ordagrant: vartill [är] för mig förstfödslorätt? I Ords.17:16 är lämmä·
zii övers. vartill gagna väl. Job 30:2
ordagrant: deras händers kraft, varti\l för mig (lämmä Ii). Pred.2: 15 varför (lämmä) är jag då mera vis? Jes.
58:3 varför fasta vi.
6) 'äsä, n'lO II
göra. Prel2;2 ordagrant: vad (mä,
se 5) gör den?
7) käser, ,tV J
vara duglig '~l~ passande; lyckas, vara
fördelaktig; i Pred.11:6 övers. vara
gagneligast. Jfr Est.8:5, övers. vara
riktig.
8) kisron, 1 i ,tV:;J
duglighet, skickiighet; framgång, vinning; av: käser, se 7. Jfr Pred.2:21;
4:4, övers. skicklighet.

GAFFEL

En tredelad gaffel var ett av de red·
skap, som användes vid offertjänsten,
2.Mos.27:3; 38:3; med den tog man
upp offerköttet ur grytan, I.Sam.2:
13 f. Gafflarna i tabernaklet var av
koppar. I Davids föreskrifter angående tempel byggnaden och dess tillbehör förordnades, att gafflarna
skulle göras av rent guld, I.Krön.28:
17, men man fortsatte emellertid att
göra dem av koppar, 2.Krön.4:16.
Vid måltider användes inte gafflar.

9) ii!ron, 1 i , l} ~
det som blir över; vinst, vinning. Se:
Förmån 4.
10) Uä'al], ? II '
endast hif. gag~a, hjälpa. Jfr övers.
hjälpa, t.ex. Jes.30:6; Jer.2:8.
11) Am.2:14 ordagrant: den starke
skan icke göra sin kraft stark. Jfr
norska övers. »og den sterke ikke
kunne gj\'lre bruk av sin kraft..
12) ophelos, 'ö cp E: A 0<;
befrämjande; fördel, vinst, gagn; av:
opheIlö, öka, föröka, befrämja.
13) öphelM, wcp E: A Ew
hjälpa, bistå, gagna; av: ophelos, se
12. Jfr Matt.16:25; Luk.9:25, övers.
hjälpa.
14) öpheleia, wcp € A E: l (J.
nytta, gagn, fördel; jfr 13. Jfr Jud.
v.16, övers. egennytta.
15) hyper,
1T € p
(prep. med gen.) på grund av; för,
för (någons) skull, till förmån för; i
Ef.3: l övers. till gagn för. Rom.9:3
ordagrant: för mina bröder (för mina
bröders skull). Jfr Rom.5:6; 2.Kor.
5:21, övers. för; GaI.3:13 för .. skull.
16) euchrestos, E: t' X p n o T o <;
väl brukbar el. användbar, nyttig,
gagnelig; i 2.Tim.4: 11 övers. i mycket till gagn; Filem.v.11 till stort
gagn; av: eu, väl, och chrestos, brukbar, nyttig (se Bättre 11, Godhet 5).
I Filem.v.11 anspelar ordet på namnet Onesimus, se 18. Jfr 17,23.
17) dchrestos, UX p n o T 0<;
obrukbar, onyttig; endast i Filem.v.
11, övers. ingalunda till gagn; av:
neg. a- och chrestos, se 16. Jfr 18.
18) oninemi, 8 \! l \! n \J l
gagna, vara nyttig; endast i Filem.
v.20, med., ha nytta el. fördel av,
få gagn av. Verbet anspelar här på
namnet Onesimus, grek. Onesimos,
vilket egentligen är ett adjektiv, som
betyder: nyttig, gagnelig. Jfr 16,17.
19) euthetos, E: Ye E: T 0<;
välplacerad; passande, lämplig; brukbar, nyttig; i Hebr.6:7 övers. till
gagn; av: eu, väl, och tithemi, ställa,
sätta, placera. Jfr Luk.9:62, övers.
skickad; 14:35 tjänlig.
20) sympherö, o u \J cp Ep w
föra el. bära samman; gagna, vara
nyttig; opers. sympherei, det är till
gagn el. nytta; därav neutr. part. to
sympheron som subst. i betydelsen:
gagn, nytta, fördel; i Hebr.12:10
övers. vårt verkliga gagn. Jfr to
sympheron i l.Kor.12:7, övers. nytta.
Se: Bättre 8.
21) argos, &p y6 <;
utan arbete, sysslolös; lat; utan verkan, onyttig, oduglig; i Jak.2:20 övers.
till intet gagn. En del handskrifter
har här nekros, död. Se: Fåfänglig 15.
22) öphellmos, Wcp € A l \J 0<;
gagnelig, nyttig; av: öpheloo, se 13.
Jfr 2.Tim.3:16, övers. nyttig.
23) chresimos, X p Ii o l \J o <;
brukbar, användbar, nyttig, gagnelig;
liksom chrestos (se Bättre 11, Godhet 5) av: chraomai, bruka, använda.
Jfr 16,17.

u

GAD
profeten G.sade till David 1.Sam.22:5
H. ord kommit till G.
2. Sam. 24:11
Då gtck G. in till David
24:13
24:14
David svarade G.
G.kom till David samma dag
24:18
David gick åstad efter G.s ord
24:19
1. Krön. 21:9
H. talade till G.
gick G. in till David och sade
21:11
David svarade G.: Jag är i vånda
21:13
H.ängel befallde G.att säga
21:18
ord s.G.talat i H.namn
21:19
upptecknat •• i siaren G.s krönika 29:29
ss. David och G •• bjudit
2. Krön. 29:25

GAFFEL
skålar, gJar och fyrfat
2. Mos. 27:3
altarets tillbehör .. g.larna
38:3
lägga därpå•• gJarna
4. Mos'. 4:14
en treuddig g. i sin hand
1. Sam. 2:13
allt vad han så fick upp med g.n
2:14
när det blivit något fel med gJarna 13 :21
föreskrifter förande g.larna 1.Krön.28:17
g.larna •• gjorde Huram-Abiv 2.Krön.4:16

4. En avgud, möjligen en syrisk lyckogud, som israeliter offrade åt i Babel.
Jes.65:11.

Se även: Nyttig, hjälp, tjäna, välsignelse, främja, bästa, vinna.

Galleity per lunna i det gamla
Palestina.

GAGN
1 Vad g.hava vi därav
1. Mos.37:26
2 varit till stort g. för dig 1. Sam. 19:4
2 vars ord var kon. till g.
Est. 7:9
Job 22:2
4 en man bereda Gud ngt g.
22:2
4 så att det länder hm till g.
3 din vishet dig själv till g. Ords. 9:12
Pred. 2:15
5 vad g. har jag då därav
2:22
3 vad g. harmskan av all möda
8 till vad g. äro de då för ägaren
5:10
9 har besvärjaren intet g.
10:11
Jes. 44:10
10 .så är det hm till intet g.
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GAGN

Gagna--Galileen
3) paraphronia, 11 et P et <P p o v l et
vansinne, dårskap, galenskap; av:
paraphrön, från förståndet, vansinnig (av: prep. para, bredvid, vid
sidan av, och phren, sinne, förstånd).
Jfr paraphronoo i 2.Kor.11:23, part.
övers. såsom vore jag en dåre.

3 skall icke vara hm till g. Dan. 11:17
Am. 2:14
11 den starkaste har intet g.
13 utan det varit henne till g. Mark. 5:26
13 väl är omskärelse till g. Rom. 2:25
14 vad g. hava de av omskärelsen
3:1
13 vore detta mig till intet g.1.Kor.13:3
13 vad g.gjorde jag eder därmed
14:6
13 bliver K. eder till intet g.
Gal. 5 :2
15 till g.för eder •• JK.fånge
Ef. 3:1
16 i mycket vara mig till g. 2. Tim. 4:11
17 ingalunda var dig till g. Filem. v.11
v.11
16 s. nu är till stort g.
18 måtte jag få g. av dig i H.
v.20
13 löftes ord till intet g.
Hebr. 4:2
19 dem till g. för vars räkning
6:7
12:10
20 agar oss för vårt verkliga g.
13 hava icke haft ngt g. därav
13:9
21 tron utan gärning, intet g.
Jak. 2:20

GALENSKAP
1 gjort vad s. var en g.
1. Mos. 34:7
1 gjort vad s. var en g.
5. Mos. 22:21
1 gjorde vad s. var en g. i l. Jos. 7:1 5
1 mån l icke göra sådan g.
Dom. 19:23
19:24
1 med denne man icke göra g.
1 gjort skändlighet och g. i l.
20:6
20:10
1 för all den g. s. den har gjort
1 Gör icke en sådan g.
2.Sam .13:12
1 vad s.är en g. i Israel
Jer. 29:23
2 g.skall bliva uppenbar
2.Tim. 3:9
3 hindrade profeten i ha g.
2. Pet. 2:16

GAGNA
1. Mos. 25:32
5 vartill g.r mig då
3 (David:) så kan du g. mig 2. Sam. 15:34
5 Vad skulle de också kunna g. Job 30:2
4 Det g.r en man till intet
34:9
4 vad rättfärdighet g.r dig
35:3
10 Ogudaktighetens skatter g.Ords.10:2
5 Vartill g.penningar i dårens
17:16
Fred. 2:2
6 glädjen: Vad g.r den till
5 Vartill g.r det att vi fasta Jes. 58:3
15 kunde g. mina bröder
Rom. 9:3
12 vad g.de mig då det jag 1. Kor. 15:32
22 lekamiig övning g.r till litet,
22 gudsfruktan g.r till allt l. Tim. 4:8
23 (ordstrider) g. till intet 2. Tim. 2:14
12 vartill g.r det, om ngn säger Jak. 2:14
2:16
12 vartill g.de detta , såframt

GAll U
Invånare i Galileen, se d.o.
GALIU~

du är ju också en g.
g.er vilkas blod Pilatua
Menen I att dessa g.er voro
störr e syndare än andra g.er
(Petrus) är ju ock en g.
togo g.erna vänligt emot (J.)
Äro \le icke g.er, alla dess a

Mark. 14:70
Luk.13:1

Joh.
Apg.

13:2
22:59
4:45
2:7

förrän hanen har g.U
Matt. 26:34
i detsamma gol hanen
26:74
Förrän hanen gal, skall du
26:75
förrän hanen g.it två gånger Mark.14:30
gol hanen för andra gången
14:72
Förrän hanen g.it två gånger
14:72
I dag skall icke hanen g.
Luk. 22:34
i detsamma •. gol hanen
22:60
Förrän hanen i dag har g.it
22:61
Hanen skall icke g., förrän du Joh.13:38
Och i detsamma gol hanen
18:27

GALATlEN
N.T.s benämningar Galatien och det
galatiska landet avser antingen la ndskapet Galatien eller den romerska
provinsen Galatien. De flesta forskare stöder den uppfattningen , att
det rör sig om provinsen Galatien.
Galatien betecknade ursprungligen
landskapet Galatien. Det hade sitt
namn från galaterna, en keltisk folkstam, som utvandrat från Västereuropa. Efter ett nederlag vid D elfi
år 390 f.Kr. fick de kallelse av konung Nikomedes i Bitynien att bosätta sig i Mindre Asien. Här härjade
de emellertid som rövare och trängdes tillbaka till de inre områdena:
delar av Frygien, Kappadocien och
Pontus. I landskapet bodde också
många andra folkgrupper, och galaterna blev efterhand starkt påverkade
av hellenistisk kultur och religion,
men sitt militära ledarskap behöll de.
Galaternas siste konung var Amyntas,
som förutom landskapet Galatien
även hade makten över Isaurien,
Pisidien och Frygien samt delar av
Cilicien, Lykaonien och Pamfylien.
Amyntas var emellertid starkt avhängig av romarna, och efter hans
död införlivades hela hans rike (med
undantag av Cilicien och Pamfylien)
i den romerska provinsen Galatien.
Under sin andra och tredje missionsresa besökte Paulus de strategiskt viktiga städerna Antiokia (i Pisidien), Ikonium, Lystra och Derbe,
som alla låg i provinsen och som var
befolkade av såväl romerska som
grekiska och judiska kolonister. Befolkningen i dessa trakter och särskilt de egentliga galaterna var lättpåverkade både i religiöst avseende
och på annat sätt. Under kejsar
Konstantins tid blev kristendomen
statsreligion i Galatien , men under
Julianus övergick folket till hedendomen.

l) nefJ.älä, n ~ ~ J
dårskap; ondska, uselhet. Se: Dårskap 2.
2) anoia, ä v o l o.
oförstånd, vanvett, dårskap, galenskap; av: anous, oförståndig (av: nega- och nous, sinne, förstånd). Jfr
Luk.6: Il , där ordet står som bestämning till pass. av verbet pimplemi; ordagrant: de blevo uppfyllda
av oförstånd. Jfr an6etos i Luk.24:
25, övers. oförståndig.

GALIUEN
hebr. Gälil, krets, område' grek.
Galilaia, lat. G alilrea. Galileen betecknar i G.T. landskapet mellan
Jisreelslätten i söder, sjön Gennesaret
i öster, floden Leontes i norr samt
Fenicien och Medelhavet i väster.
På Jesu tid var Galileen namnet på
d et nordigaste av de tre landskap,
som Palestina var indelat i. Man
skilde då även mellan Övre och
Nedre Galileen. Övre Galileen, som
sträcker sig upp till det snöklädda
Hermon, är relativt högt beläget.
Här kan fjälltopparna bli upp till
1200 m.ö.h. I nedre Galileen är bergen åts killigt lägre. Bla nd dessa lägger ma n sä rskilt märke till det kägelformade, 562 meter höga Tabor samt
Hattins horn, där bergspredikan enligt traditionen höll s. Nedre Galileen
bestå r för övrigt av dalsä nkor och
breda slätter, dit Jisreelslätten numera
räknas. E nligt Josefus fanns i hela
Galileen över 400 städer och byar.
Bland byarna var Nasaret, Jesu föd elsestad, Kapernaum, hans .egen.
stad, samt residensstäderna Sepforis,
Tiberias och Betsaida Julias. Josefus
beräknar landsdelens folkmängd på
Jesu tid till 3 miljoner, vilket troligen är något i överkant.
Galileen är ett vackert landskap
och därtill mycket fruktbart tack
vare god jordmån (lava mull) och
riklig nederbörd . Redan på Jesu tid
a nsågs det för att vara en sammanhängande örtagård (Josefus). Här
växte allt från det kaspiska valnötsträdet till den egyptiska palmen. I
motsats till det övriga Palestina är
bergen skogbevuxna. Växtlivet är rikt
varierande. Här odlas säd , frukt och
grönsaker, och insjöarna ä r mycket
fiskrika. Klimatet är i bergsbygderna
tempererat, och vid sjön Gennesaret,
som ligger 208 meter under havsytan,
är det tropiskt.
Genom Galileen gick den gamla
karava nvägen mellan Mesopotamien
och Egypten. Den passerade Jordan
vid södra änden av sjön Gennesaret
och fortsatte sedan västerut förbi
Tabor. Sommartid kunde man färdas
över Jisreelslätten och genom passet
vid Megi ddo vidare till kusten. Vintertid gick man direkt till kusten norr
om Nasaret. Från kusten tog vägen
av söderut mot Egypten.
Vid Israel s intagande av Kanaan
tillföll Galileen Asers, Sebulons, Naf-
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GAGNELIG
7 vilketdera s.är g.ast
Fred. 11:6
13 köttet är till intet g.t
Joh. 6 :63
2. Tim. 2:21
16 kärl g.t för sin herre
22 gott och g.t för mskorna
Tit. 3:8

GAGNLöS
v w <P e: A Ii ~
onyttig, gagnlös; av neg. an- och
öpheli!s, gagnelig, nyttig. Jfr Gagn
12,13, 14,22.
l) anöpheLes,

a

GAGNLÖS
1 (lärostrider) är g.t
1 (stadgan) var svag och g.

Tit. 3:9
Hebr. 7:18

GAHAM
hebr. trol. brand el. brinnande. Abrahams broder Nahors andre son med
bihustrun Reuma. 1.Mos.22:24.
GAHARS BARN
Gahar, hebr. trol. en som gömmer
sig. En släkt av tempelträlar. Esr.
2:47; Neh.7:49.
GAJUS
lat. , betydelse oviss.
l. En macedonier, som var Paulus'
följeslagare under hans tredje missionsresa. Under ett upplopp i Efesus
blev Gajus jämte landsmannen Aristarkus utsatt för misshandel av folkhopen. Jfr Sekundus. Apg .19:29.

2. En kristen från staden Derbe i
landskapet Lykaonien i Mindre Asien. Han medföljde Paulus på hans
sista resa till Asien. Apg.20:4.
3. En kristen från Korint. Paulus
döpte honom. I hans hem skrev Paulus sitt brev till församlingen i Rom .
I brevet kallar han Gajus . min och
hela församlingens värd •. Rom .16:
23; 1.Kor.I:14.
4. En förmögen , gästfri kristen från
Mindre Asien. Till honom sände Johannes sitt tredje brev. 3.Joh.v.1.
GALA

Från trakterna omkring Galileiska sjön.
GALAL
hebr. möjl. stor el. rullande.
l. En levit i Jerusalem. 1.Krön .9: 15.
2. En levit, Jedutuns son. 1.Krön.
9:16; Neh.11:17.

Invånare

GALAT
Galatien, se d.o. Gal.3 : 1.

GALATlEN
för församlingarna i G.
1. Kor. 16:1
hälsar församlingarna i G.
Gal. 1:2
Kr escens begivit sig till G. 2. Tim. 4:10
s.bo kringspridda i .. G.
l. Pet. 1:1
GALATISK
togo vägen gm g.a la ndet
färdades först gm g.a landet

Apg. 16 :6
18:23

GALBAN
Gummiliknande saft, som utvinnes
från galbanträdet. Galban användes
bl.a. i den för tempeltjänsten föreskrivna rökelsen, 2.Mos.30:34, och
var dessutom ett gammalt läkemedel.
Galbanträdet förekommer från
Syrien till Persien men härstammar
egentl igen från sistnämnda land. Trädet kan bli ett par meter högt, och
det har vackert formade blad och
grön-vita blommor. Galban har en
skarp men inte obehaglig lukt.
GALBAN
Tag välluktande kryddor , g. 2. Mos .3 0:34

GALED
hebr. vittnesröse. Den plats, där Laban och Jakob ingick ett förbund
med varandra. Som ett tecken därpå
samlade de ihop stenar till ett röse.
Labans benä mning på pl atsen var
det motsva rande arameiska ordet
Jegar-Sahaduta. Galed är en biform
av Gilead, och det var också beläget
på berget Gilead. Se: Jegar-Sahaduta,
Mispa. 1.Mos.31:47,48.
GALENSKAP
Se även: Besatt, besättelse, ond, ondska, dårskap, vansinne, rasande, förmörkad, månadsrasande, besi nningslös, synd, missgärning, orätt, ande
(ond).
GALENSKAP

Galileen--Gamla människan
tali och Isaskars stammar. Josua
lyckades besegra den koalitionshär,
som Jabin, konungen i Hasor, hade
samlat mot de framdragande israeliterna, Jos.ll, och 10.000 män av
Sebulons och Naftali stammar under
Baraks och domarinnan Deboras ledning tillfogade J abins härförare Sisera
ett förkrossande nederlag vid bäcken
Kison, DomA. Men trots dessa segrar lyckades det aldrig för nordstammarna att helt fördriva de gamla
invånarna, jfr Dom.1:30-33. Galilt~en
fick alltså en blandad befolkning av
hedningar och israeliter, jfr Jes.9: 1,
där Sebulons och Naftalis land betecknas som • hedningarnas område
(gälil)., jfr MattA:15.
Denna blandingsprocess fortsatte
genom århundraden. Salomo överlät
20 galileiska städer till konung Hiram
av Tyrus som betalning för det material i trä och sten, som denne hade
skaffat honom till uppförandet av
templet och det kungliga palatset,
1.Kon.9: 11. Efter flera härtåg från
arameernas sida erövrades Galileen
år 734 f.Kr. av den assyriske konungen Tiglat-Pileser III, 2.Kon.15:
29. En stor del av befolkningen deporterades och ersattes med främlingar. När Nordriket gick under år
722, följde en ännu mer omfattande
deportation med motsvarande invandring av hedniska folk från flera
länder. Under mackabeertiden var
den judiska befolkningen i Galileen
i minoritet, och de judar, som alltfort bodde kvar, fördes år 165 till
Judeen av Simon Mackabeus på
grund av trycket från de hedniska
grannarna (l.Mack.5:14 ff.).
Galileen blev emellertid återerövrat under den mackabeiske konungen
Aristobulus I (104-103 f.Kr.), och
härmed började ett planmässigt arbete för att åter göra landsdelen till
ett judiskt område. Aterigen bosatte
judarna sig här, och den icke-judiska
befolkningen tvingades att låta omskära sig. Efter romarnas erövring av
Palestina år 63 f.Kr. överläts landet
till Herodes den store. Vid hans död
delades riket mellan hans söner, och
Galileen tillföll Herodes Antipas (regent på Jesu tid) och senare Herodes
Agrippa I.
De galileiska judarna var överlag
fattiga och enkla människor. Men de
kunde också vara temperamentsfulla
och starkt patriotiska. Enligt J osefus
var de alltid i stånd att mobilisera
starkt motstånd i krig, då de med
tiden hade blivit vana att försvara
sig mot fiender. I Talmud hävdas,
att galileerna, i motsats till judarna
i Judeen, satte frihet och ära högre
än pengar. Således kom flera av ledarna för zeloternas (ivrarnas) parti
från Galileen. I kampen mot romarväldet 66-70 var galileen Johannes
från Giskala en av judarnas främsta
anförare.
Det officiella språket i Galileen
var grekiska, men i vardagslag talade
den judiska befolkningen en dialektal
form av arameiska, jfr Matt.26:73.
Enligt Talmud var denna dialekt föraktad av judarna i Judeen. - Inte
heller religiöst åtnjöt de galileiska
judarna någon aktning bland sina
sydliga landsmän, och de misstänktes
för att vara besmittade av hednisk
gudsdyrkan, jfr Joh.1:46; 7:52. Emellertid fanns det även i Galileen
många, som höll fast vid fädernas tro
och som kände sig knutna till centralhelgedomen i Jerusalem, jfr Jesu
föräldrar, Luk.2:41.Samtidigt var de
galileiska judarna på grund av miljön
mer öppna för nya intryck och därför
också mer inställda på att lyssna till

Jesus, som en tid samlade skaror i
tusental omkring sin person och sitt
budskap, Matt.14:13-14,20; 15:2931,38. Det var således helt säkert
ingen tillfällighet, att Jesus växte upp
i denna landsända och att han just
här kom att utföra det mesta av sin
gärning.
Inom den senare judendomen kom
Galileen till heder och ära i synnerhet
efter det misslyckade Bar-Kokba-upproret mot romarna under åren 132135 e.Kr. Den palestinensiska skriftlärdomen fick sitt huvudsäte i Sepforis och därefter i Tiberias. Se för
övrigt: Palestina.
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GALILEEN
helgade de Kedes i G.
Jos. 20:7
dråparfristaden Kedes i G.
21:32
20 städer i G. åt Hiram
1. Kon. 9:11
Tiglat-Plleser intog •• G.
2. Kon. 15:29
(åt Gerson)Kedes i G.
1. Krön. 6:76
drog (Josef) till G.s bygder
Matt. 2:22
kom J.från G.till Johannes
3:13
drog (J.) sig tillbaka till G.
4:12
hedningarnas G.
4:15
gick omkring i hela G.
4:23
hm följde mycket folk ifrån G.
4:25
17 :22
Medan de nu vandrade i G.
drog han bort ifrån G.
19:1
J., profeten, från Nasaret i G.
21:11
skall jag fåre eder gå till G.
26:32
du var med J.från G.
26:69
kvinnor s.hade fåljt J.fråD G.
27:55
han skall fåre eder gå till G.
28:7
på det att de må gå till G.
28:10
begåvo sig till det berg i G.
28:16
J.kom från Nasaret i G.
Mark. 1:9
kom J. till G.och predlkade
1:14
hela kringliggande trakten av G.
1:28
(J.)predlkade i hela G.
1:39
3:7
hop folk följde hm från G.
gästabud •• fårnämsta i G.
6:21
de vandrade genom G.
9:30
skall jag före eder gå till G.
14:28
tjänat (J.) medan han var i G.
,15:41
HSll skall före eder gå till G.
16:7
Gabriel •• till en stad i G.
Luk. 1:26
(Josef) från staden Nasaret i G.
2:4
tillbaka till sin stad •• i G.
2:39
Herodes var landsfurste i G.
3:1
J. vände i A.kraft tillbaka till G.
4:14
(J.) kom till Kapernaum •• i G.
4:31
kommit dit från alla byar i G.
5 :17
gerasenernas land mitt emot G.
8:26
vägen mellan Samarien och G.
17:11
uppviglar folket .. ifrån G.
23:5
frågade om mannen var från G.
23:6
de s. hade fåljt med hm från G.
23:49
s.med hm hade kommit från G.
23:55
medan (J.) ännu var i G.
24:6
ville J.gå därifrån till G.
Joh. 1:43
ett bröllop i Kana i G.
2:1
2:11
Han gjorde det i Kana i G.
(J.) begav sig åter till G.
4:3
gick han därifrån till G.
4:43
När han nu kom till G.
4:45
4:46
kom han åter till Kana i G.
J.hade kommit från Judeen till G. 4:47
sedan han kommit från Judeen till G.4:54
vandrade J.omkring i G.
7:1
stannade så kvar i G.
7:9
Icke kommer väl Messias från G.
7:41
Kanske också du är från G.
7 :52
att ingen profet kommer fr ån G.
7 :52
Fillppus,s.var från Betsaida i G. 12:21
Natanael,s. var från Kana i G.
21:2
uppträdde Judas från G.
Apg. 5:37
hade församlingen frid i hela G.
9:31
sedan (förkunnelsen) begynt i G.
10:37
med hm gått upp från G. till Jerus. 13:31
GALILEISK

I g.e män, varför stån I

Apg. 1:1

De gåvo mig g. att äts

Ps. 69:22
vin att dricka, blandat med g. Matt. 27:34

-galler

GALLER

koppargaller 2.Mos.35:16
GALLER
du skall göra ett g. därtill 2. Mos. 27:4
38:4
gjorde till altaret ett g;
och ropade ut gj g.ret
Dom. 5:28
Ahasja störtade gm g.ret
2.Kon 1:2
fram gm g.ret där blickade Ords. 7:6
han skådar genom g.ret
HV. 2:9

GALLIM
hebr. kullar, högar. Ort norr om
Jerusalem, nära Sauls Gibea i Benjamin och inte långt från Bahurim.
l.Sam.25:44; Jes.10:30.
GALLlO
lat., betydelse oviss. Romersk prokonsul (ståthållare, landshövding) i
provinsen Akaja (Grekland), 51-52
e.Kr. Han var son till talaren Lucius
Annreus Seneca men adopterades av
den rike Lucius Junius Gallio, vilkens namn han bar. Gallio hade två
bröder; den ene var den kände filosofen Seneca, som gav sin broder
ett gott vittnesbörd. De tre bröderna
tvingades av kejsar Nero att begå
självmord år 65.
Gallio var prokonsul i Akaja vid
tiden för Paulus' uppehåll i Korint
under hans andra mission§resa. När
apostelns judiska motståndare försökte att få honom dömd av Gallio, avslogs detta. Denne ville inte ha något
att göra med judarnas religiösa tvistefrågor, Apg.18:12-16. Denna notis
i apostlahistorien har i jämförelse
med Gal.1-2 haft stor betydelse för
fastslåendet aven rad data i den
bibliska kronologien rörande Paulus'
verksamhet. I början av 1900-talet
fann man nämligen ett edikt från
kejsar Klaudius, utfärdat år 52 e.Kr.,
vilket omtalar Gallio som prokonsul
i Akaja. Genom att sammanställa
detta edikt med ett annat från kejsar
Tiberius, som fastslår 1. juli som tillträdesdatum för romerska ämbetsmän, har man dragit den slutsatsen,
att Paulus måste ha kommit till Korint i början av år 50, och efter sitt
18 månader långa uppehåll, Apg.18:
11, ha lämnat staden på sensommaren
år 51. Apg.18:12,14,17.
GAM
Se även: Asgam, lammgam, örn,
glada.
-gom

asgam 3.Mos.1l:19
lammgam 3.Mos.12:5
Gom

Det finns en mängd olika gamarter
i Palestina. Gemensamma kännetecken är det nakna huvudet, den skarpa synförmågan och de stora vingarna. En vanlig stamfågel är den gula
gamen eller gåsgamen, som lever av
as och är mycket glupsk. Den bygger
sitt bo i oåtkomliga klippavsatser.
Samtliga gamar räknades i Israel till
de orena djuren, som inte fick ätas.
Det hebr. ordet för .gam. i Jes.
34:15, da;;ä, har i 5.Mos.14:13 översatts .glada». Ordet nåsär, som förekommer t.ex. i Mika 1:16, betyder
ofta .örn.. Sammanhanget får avgöra, vilken fågel som avses. I Job
39:30 skulle det utifrån skildringen i
v.33 lig,ga närmare till hands att översätta näsär med .gam •.

stadens försvarstorn. Hebr. gammädim har av några bibeltolkare översatts .djärva män. (så i norsk bibel),
medan andra har betecknat det som
ett folkslag, gamadeerna, troligen
identiskt med Amarnabrevens Kumidi, som hade sitt tillhåll norr om
Hermon. Hes.27: 11.

GAMADt
g.er hade sin plats I dina torn Hes. 27:11

GAMALlEL
grek. form av hebr. Gamliel, se d.o.
En berömd judisk laglärare, dotterson till den store rabbin HiIlel och
troligen även dennes elev. Gamaliel
var den förste av de sju skriftlärde,
som fick hederstiteln rabbän, »vår
mästare», och den ende rabbin, som
är namngiven i N.T. Han var medlem av Stora rådet. Den judiska traditionen kallar honom .den äldre.
till skillnad från hans sonson med
samma namn, vilken också var en
mycket ansedd laglärare.
I den rabbinska litteraturen finns
flera av Gamaliels lärosatser. Ett vittnesbörd om hans position finns i Talmud: .När Gamaliel dog, upphörde
respekten för lag, renhet och heligheb. Visdom och uppriktighet synes
ha varit karakteristiska drag hos honom, något som gjorde honom .aktad
av allt folket., Apg.5:34.
Gamaliel var en farise men höjde
sig över sitt partis fördomsfullhet.
Denna sin inställning visade han klart,
när apostlarna för andra gången stod
inför Stora rådet och var nära att bli
dömda till döden. Det var Gamaliel,
som avvärjde detta med hävdandet,
att denna rörelse - om den var av
människor - snart skulle förgås, liksom vissa rörelser tidigare hade gjort,
men att ingen skulle kunna slå ned
den, om den var från Gud. Och han
slutar med orden: .Sen till, att I icke
mån befinnas strida mot Gud själv •.
Apg.6:34-40. Denna händelse behöver inte vara något bevis på att Gamaliel sympatiserade med apostlarnas
lära, men den visar hans klokhet och
förstånd. Utifrån sin visdom och erfarenhet förstod han, att religiösa meningar vanligtvis vinner framgång
just vid motstånd och förföljelse. Av
kyrkofadern Clemens av Alexandria
förklarades han sedermera som en
kristen, och den katolska kyrkan betraktar honom som helig. Gamaliel
dog omkring år 50 e.Kr.
I sitt försvarstal till folket under
ett upplopp i Jerusalem upplyser Paulus om att han hade varit Gamaliels
lärjunge. Apg. 5:34; 22:3.
GAMALIEL
en faris~,laglärare •• G.
undervisad vid G.s fötter

Apg. 5:34
22:3

GAMLA DAMMEN
En damm i Jerusalem. Några menar,
att den låg i närheten av dammen
Siloa, men detta kan inte med bestämdhet fastslås. Jes.22:11.

GALLA
Se även: Bitter, sur, ättika, besk,
smärta.

GAM
där komma g.arna tillhopa
gör ditt huvud kalt s. g.ens

GALLA
min g. gjuter han ut på Jorden
udden kommer fram ur ha g.

GAMADCER
I en skildring av Tyrus' storhetstid
omtalas gamadeer i förbindelse med

GAMLA MÄNNISKAN
Uttrycket .vår gamla människa. eller .den gamla människan. används
tre gånger av Paulus, Rom.6:6; Ef.
4:22; Ko1.3:9, och är en av de beteckningar han använder för att visa
människans onda medfödda och opånyttfödda natur. I sin undervisning
om människans personliga mottagande och tillägnelse av frälsningen
sätter Paulus upp fyra kontraster,
fyra .människopar», som belyser förhållandet mellan förr och nu, mellan
det som skall dö och det som uppstår
i den troendes liv och erfarenhet.
Dessa fyra bibliska motsättningar
är: 1) Den utvärtes och den invärtes
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GALILEISKA SJöN
Se: Gennesarets sjö.
GALILEISKA SJÖN
(J.) vandrade utmed G.
Matt. 4:18
och (J.) kom till G.
15:29
När han gick fram utmed G. Mark. 1:16
gm Dekapolls' område till G.
7:31
Därefter for J. över G.
Joh. 6:1

Job 16 :13
20:25

Jes. 34:15
Mika 1:16

Gamla porten-Gammal
människan, 2.Kor.4:16; Rom.7:22;
Ef.3:16. 2) Den köttsliga och den
andliga människan, Rom. 8:1-14; 1.
Kor.3:1-4. 3) Den själiska och den
andliga människa.n, l.Kor.2:14-15;
Ef.2:3; l.Kor.15:46; Ga1.6:1. 4) Den
gamla och den nya människan, Rom.
6:6; Ef.2:15; 4:22-24; Ko1.3:9-10.
Dessa antiteser kan endast förstås
samlade, de måste ömsesidigt belysa
varandra och kan då förklara förhållandet mellan nytt och gammalt
i den troendes erfarenhetsliv och från
olika synpunkter åskådliggöra detta
förhållande.
Den utvärtes människan är kroppen, men väl att märka: kroppen i
dess nuvarande tillstånd som en • förnedringskropp. , Fi1.3 :21. Den utvärtes människan är den gamla människan i utvärtes mening, kroppen som
tillhörande den första skapelsen, av
jorden och jordisk, l.Kor.15:47 f.
Denna utvärtes människa är tillika
med allt annat i den första skapelsen
underlagd förgänglighetens träldom,
Rom.8:19 ff., den kan icke ärva Guds
rike, l.Kor.15:50, den nedbrytes som
en skröplig hydda, 2.Kor.5:1 ff. Den
utvärtes människan kan också vara
anknytningspunkt för världslighet och
fåfänglighet, l.Pet.3:3. - Den invärtes, fördolda människan däremot, har
en oförgänglig, andlig prydnad, 3:4.
Medan den utvärtes människan även hos den troende - förgås, så
förnyas den invärtes människan dag
efter dag, 2.Kor.4:16. Det är denna
invärtes människa, som ger Guds lag
rätt, Rom.7:22, jfr 2:14-15. Här - i
personlighetens egentliga centrum är det som pånyttfödelsens och helgelsens livsförvandling sker. Det är
här fråga om en nyskapelse av det
centralt personliga, icke endast om en
reformering av det yttre. Denna pånyttfödda och förnyade inre människa tillhör inte det synliga, som varar
allenast en tid, utan det osynliga, som
varar i evighet, 2.Kor.4: 18. Den skall
överklädas med .vår himmelska hydda., 5:2, en ny, andlig kropp.
Den köttsliga människan är människan, behärskad och dominerad av
köttslig lusta och köttsligt begär - ofta
sådant som har nära anknytning till
det lekamliga, så att kroppens lustar
blir det som härskar över personligheten. Begreppet »köttslig. eller
• köttsligt sinnad. täcker för övrigt
allt som är syndigt och lågt i den
fallna människans gamla natur. Det
är en andlig princip, en .lag. som
gör människan till Guds fiende, Rom.
8:7. Även hos den som genom omvändelsen har vänt sig bort från det
gamla livet i köttet, finns det en rest
av köttslighet, • ondska som finnes
kvar., Jak.l:21. Om denna gamla
natur får råda, blir följden, att den
troende stagnerar i sin andliga tillväxt och förblir ett • barn i Kristus.,
en kristen med köttslig natur, I.Kor.
3:1-4.
Hos den själiska människan är
själskrafterna personlighetens dominant, vilken bestämmer karaktär och
livsföring. Men oberoende av hur
sinnesförmögenheterna utvecklar sig,
i bildning, i kultur eller till och med
i religion, är det likväl den gamla
människans natur, som härskar. 1 förhållande till uppenbarelsen av Guds
nåd är den själiska människans förstånd och insikt att betrakta som
andlig blindhet, l.Kor.2: 14. 1 förhållande till Guds lag och vilja är hennes viljeliv karakteriserat av egensinne og halsstarrighet, jfr Apg.7:51.
Motsatsen till den köttsliga och
den själiska människan är den and-
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liga människan. Alla dessa termer är
personifieringar av människonaturen.
Den andliga människan är människan
renad och förnyad och tillförd andligt liv genom den helige Ande, Tit.
3:5, ett liv där Anden är den nya
livsprincipen, som dödar kroppens
gärningar, Rorn.8:13, och upplyser
hjärtana, Ef.l:18.
När Paulus talar om den gamla
människan, menar han den fallna
människonaturen som den kommer
till uttryck hos den köttsliga och den
själiska människan, alltså själva det
syndiga väsendet i människan. Det är
samma syndiga natur, som kallas
.köttet •. Liksom den fysiska kroppen
uppfattas som boning och redskap
för själ och ande, kallas den gamla
.syndakroppen.,
den
människan
mänskliga naturen använd som boning och redskap för synden. När
det i Ko1.3:5 ff. talas om de -.lemmar, som höra jorden till»: otukt,
orenhet, lusta, ond begärelse, girighet, och vidare: vrede, häftighet, ondska, smädelse och skamligt tal, kan
väl detta uppfattas som de lemmar
eller de delar, som syndakroppen består av.
Den gamla människan är den syndiga naturen, som är lika gammal
som den person den bor i, eftersom
individen har själva början till sin
existens, sitt väsens rot, i ett syndigt
och fallet släkte. Därför är den gamla
människan inte bara något rent personligt-individuellt. Den är den fallna natur, som Adam gav i arv till
alla sina efterkommande. Den gamla
människan är ungefär lika gammal
som släktet självt - faktiskt passar
benämningen .den gamle Adam.
riktigt bra.
Men _den gamla människan. kallas gammal också därför att hon står
som motsättning till .den nya människan. i Kristus. Omvändelsen är
en genomgripande personlighetens
förvandling, som betyder, att en ny
människa framstår. Detta bör förstås
reellt, ej endast bildligt. Det är inte
heller fråga om någon reformering
av den gamla människan utan om
den gamla människans död: _det
gamla är förgånget>, och om ett
verkligt nyskapande: .om någon är i
Kristus, så är han en ny skapelse»,
2.Kor.5:17. Genom Kristi blod är vi
lösköpta från den fåfängliga vandel,
som var ett arv från fäderna, I.Pet.
1:18-19. Därför är vår gamla människa korsfäst med Kristus, Rom.6:6,
vi är döda med Kristus, 6:8, och begravna med Kristus, 6:4. Men i Kristus framstår en ny människa, som är
uppstånden med Kristus, Ko1.3:1,
levandegjord med Kristus, Ef.2:5, och
med honom satt i den himmelska
världen, 2:6.
Detta är den fulla innebörden av
frälsningen i Kristus. Principiellt är
hela frälsningens gåva, med allt vad
den innebär för tid och evighet, knuten till rättfärdiggörelsen: _dem som
han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han ock>, Rom.8:30. Dock
framgår det klart, att den troende
först vid kroppens förvandling och i
evighets tillståndet i fullt mått uppnår
och upplever hela denna frälsningsfullhet, jfr 8:23 ff.
Genom denna Skriftens framställning av människans natur och situation faller ljus över den spänning,
som under detta jordeliv råder mellan
gammalt och nytt. Ännu strider det
gamla livets princip, köttet, mot det
nya livets princip, Anden, Ga1.5:17.
Endast genom att vandra i Anden
undgår man att göra vad köttet har
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begärelse till, 5: 16. Köttets lustar
existerar ännu .• Ty om 1 leven efter
köttet, så skolen 1 dö; men om 1 genom ande döden kroppens gärningar,
så skolen 1 leva., Rom.8:13. Förmaningen lyder: .Så mån ock 1 hålla
före, att 1 ären döda från synden och
leven för Gud, i Kristus Jesus. Låten
därför icke synden hava väldet i edra
dödliga kroppar, så att 1 Iyden deras
begärelser., 6:11-12. Här möter vi
paradoxen: .1 haven dött. " så döden nu., KoI.3:3,5. Därför att du
är helig, så bli helig, bli det du är, ty
det är den helige, som alltfort blir
helgad, U pp.22: 11.
Den troende, som har avklätt sig
den gamla människan med hennes
gärningar, Ko1.3:9, har genom den
kristna undervisningen fått lära, att
han skall avlägga den gamla människan, som fördärvar sig genom att
följa sina begärelsers bedrägliga lockelser, Ef.4:22, grt. Den som har
iklätt sig Kristus, Ga1.3:27, har fått
lära, att han skall ikläda sig den nya
människan, som är skapad till likhet
med Gud i sanningens rättfärdighet
och helighet, Ef.4:24, grt.
GAMLA PORTEN
En port i Jerusalem. Oenighet råder
om denna ports läge; några menar,
att den var belägen i nordöstra hörnet av stadsmuren, medan andra vill
placera den i närheten av murens
nordvästra hörn. Jfr Jerusalem. Neh.
3:6; 12:39.
GAMLlEL
hebr. Guds belöning el. Gud belönar. Pedasurs son, hövding för
Manasses stam under ökenvandringen.
GA.MLIEL
av Manasse: G.
4. Mos. 1:10
Manasse barns hövding G.
2:20
På ättonde dagen kom G.
7 :54
Detta var G.s offergåva
7 :59
anförare for den här •• var G.
10:23

GAMMAL
Se även: Ålder, ålderdom, föråldras,
urgammal, uråldrig, år, gråhårig, avlagd, utsliten, utlevad, äldste.
-gammal

urgammal Jer.5:15: 17:12
årsgammal 2.Mos.12:5
GAMMAL

Uppdelning: allmänt,
med år.

förbindelse

GAMMAL (allmänt)
när det är u dagar g.t
1. Mos. 17 :12
Abraham och Sara voro g.la
18:11
nu då min herre är g.
18:12
föda barn, så g. s.jag är
18:13
Sodoms män, både unga och gJa
19:4
vår fader är g.
19:31
när (Isak) var 8 dagar g.
21:4
Sara blev 127 år g.;så g.blev Sara 23:1
Abraham var nu g.
24:1
dog I en god ålder. g.och mätt på 25:8
När Isak hade blivit g.
27:1
(Isak:) Se. jag är g. och vet Icke
27:2
g. och mätt på att leva
35 :29
väl med eder fader, den g.le
43 :27
vilja gå både unga och gJa 2. Mos. 10:9
s å är det g. spetälska
3. Mos . 13 :11
den gJe skall du ära
19:32
hava av den gJa grödan att äta
25:22
skolen I hava g.t att äta
25:22
g. gröda skolen I hava att äta
26 :10
skaffa den g Ja undan för den nya 26:10
alla s.äro en månad gJa
4. Mos. 3:15
s. voro en månad g.la
3:22
3:28,34,39,40,43
när de äro en månad g.la
18:16
mankön s. voro en månad g.la
26:62
när I haven blivit g.la
5. Mos. 4:25
utan forsyn för de g.la
28 :50
tm sp!llo både unga och g.la Jos. 6:21
13:1
Då nu Josua var g.
(H.:) Du är g.
13:1
och då Josua var g.
23:1
(Josua:) Jag är nu g.
23:2
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landets g.la Inbyggare
Dom. 1:32,33
19:16
kom en g. man från sitt arbete
den g.le mannen:Varl skall du
19:17
sade den g.le mannen: Frid med
19:20
de sade till den g.le mannen
19:22
för g.att överlämna mig ät
Rut 1:12
Eli, s. var mycket g.
1. Sam. 2:22
2:31
ingen skall bliva g.1 ditt hus
bliva g. I ditt eget hus
2:32
(Eli) var g. och tung
4:18
Samuel blev g.
8:1
Du är ju nu g.
8:5
(Samuel:) jag är g. och grå
12:2
sedan g.t lydde under fllIst~erna
14:21
(Isal) var på Sauls tid en g.man
17:12
samma dag det g.la togs borl
21:6
bodde sedan g.t där I landet
27:8
Det är en g.man s.kommer upp
28:14
Konung David var nu g.
1. Kon. 1:1
(David) var nu mycket g.
1:15
när Salomo blev g., forledde
11:4
rådforde Rehabeam med de g.le
12:6
det råd s.de g.le givit honom
12:8,13
i Betel bodde en g. profet
13:11
där den g.le profeten bodde
13:25
den g.le profeten begav sig in
13:29
2. Kon. 4:14
och hennes man är g.
när David blev g.
1. Krön. 23:1
efter det gJa alnmättet
2. Krön. 3:3
rådförde sig med de g,le
10:6
råd s.de g.le hade givit honom
10:8
Rehabeam aktade .• de g.les
10:13
Jojada g. och mätt på att leva
24:15
denne skonade ej heller gJa
36 :17
de g.la hade sett det förra
Esr. 3;12
judarna, både unga och g.la
Est. 3:13
det g.la lejonet förgås
Job 4:11
Vishet tillkommer ju de g.le
12:12
de g.le reste sig upp
29:8
(Elihu:) I däremot ären g.la
32:6
42:17
dog Job, g.och mätt på att leva
Jag har varit ung och är nu g. Ps. 37:25
när de bliva g.la, skjuta de skott 92:15
Jag är förståndigare än de gJe
119:100
(Loven H.) I g.le med de unga
148:12
De g.las krona äro
Ords. 17:6
den s.river upp g.t gör vänner
17:9
20:29
de g.las prydnad äro grå hår
viker han ej, när han bliver g.
22:6
Flylta icke et! g.t råmärke
22:28
Flytta Icke ett g.t råmärke
23:10
förakta icke moder,när .. g.
23:22
har detsamma skett i g.la
Pred. 1:10
Bättre än en g. kon. s. är dåraktig 4:13
ädla frukter, både nya och g.la HV. 7:13
den unge mot den g.le
Jes. 3:5
unga och g.la, vandra åstad
20:4
på g.la män lät du ditt ok tynga
47:6
58 :12
bygga upp de g .la ruinerna
61:4
bygga upp de g.la ruinerna
g.la män s. icke fylla sina dagars 65:20
drallbas jämväl den g.le
Jer. 6:11
när de gå sin g.la strät
18 :15
unga och g.la skola glädja sig
31:13
krossade jag g. och ung
51 :22
ligga de, både unga och g.la Klag. 2:21
De g.la sitta icke mer i porten
5:14
till huvuden •. ungas och g.las Hes. 13:18
och en s. var g. satte sig ned Dan. 7:9
han nalkades den g Je
7 :13
till dess att den gJe kom
7 :22
Hören detta, I g.le, och lyssnen Joel 1:2
fdrsamlen de g.la, ja, alla landets 1:14
kallen tillhopa de g.la
2:16
lI:.la män skola hava drömmar
2:28
Annu en gång skola g.la män och
gJa kvinnor vara att finna
Sak. 8:4
det är sagt till de g.le
Matt. 5:21
hörl att det är sagt till de g.le
5:33
en lapp av okrympt iyg på en g.
9:16
Ej nytt vin I g.la skinnläglar
9:17
husbonde s. bär fram nytt och g.t 13 :52
okrympt tyg på en g. mantel Mark. 2:21
riva borl ännu mer av den g.la
2:21
2:22
Ej nytt vin i g.la sklnnläglar
(SakarIas:) Jag är ju själv g. Luk. 1:18
lapp från en ny på en g. mautel
5:36
lappen icke passa till den g.la
5:36
5:37
Ej nylt vin I g.la skinnläglar
5:39
ingen s. har druckit g.t vin
tycker att det g .la är bättre
5:3 9
Det är ngn av de g.la profeterna
9:8
Det är ngn av de g .la profeterna
9 :19
mska födas, när hon är g.
Joh. 3:4
han är g. nog, han må själv tala
9:21
9:23
Han är g. nog, frågen hm själv
när du bliver g. skall du nödgas
21 :18
edra gJa män skola hava
Apg. 2:17
21:16
Mnason .. en g.lärjunge
vår g.la mska har blivit
Rom. 6:6
icke I bokatavens g.la väsende
7:6
Rensen borl den g.la surdeg. l. Kor. 5:7
hålla högtid. icke med g. surdeg
5:8
När det g.la forbundets
2. Kor. 3 :14
Det g.la är förgånget
5:17
avlagt den g.la människan
Ef. 4:22
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Gamul-Gasa
när jag var 8 dagar g.
Fil. 3:5
avklätt eder den g.la mskan
Kol. 3:9
sådan jag nu är, den g.le
Filem. v.9
det s.bllver g.t, är nära att Hebr. 8:13
flngo ju de gJe sitt vittnesbörd
11:2
Icke nytt bud, ett g.t bud
l. Joh. 2:7
Detta g.la bud är ordet
2:7
g.le ormen, blev nedkastad
Upp. 12:9
grep draken, den g.le ormen
20:2

42 år g. var Ahasja när han blev
22:2
Joas var 7 år g.när han,blev kon. 24:1
130 år g. var (Jojada) vid sin dlld
24:15
Amasja var 25 år g.
25:1
s. voro 20 år g.la eller därutöver 25:5
tog Ussia, s.då var 16 år g.
26:1
Ussia var 16 år g. när han blev
26:3
Jotam var 25 år g. när han blev
27:1
27:8
Han var 25 år g. när han blev
Ahas var 20 år g.
28:1
Hiskia 25 år g. när han blev kon. 29:1
voro 20 år g.la eller därutöver
31:17
Manasse var 12 år g.
33:1
Amon 22 år g. när han blev kon.
33 :21
Josia var 8 år g. när han blev kon. 34:1
Joahas var 23 år g.
36:2
Jojakim var 25 år g.
36:5
Jojakin var 8 år g. när han blev
36:9
Sidkia var 21 år g. när han blev
36:11
leviterna, s. voro 20 år g.la Esr. 3:8
Sidkia var 21 år g.
Jer. 52:1
när han var 62 år g.
Dan. 5:31
gossebarn s. voro 2 år g.la Matt. 2:16
(Jalrus' dotter)var 12 år g. Mark. 5:42
(Hanna) var nu änka, 84 år g. Luk. 2:37
När han var 12 år g. gingo de
2:42
J. var vid pass 30 år g.
3:23
(Jairus')dutter vid pass 12 år g.
8:42
50 år g. är du icke ännu
Joh. 8:57
Apg. 4:22
Mannen var över 40 år g.
(Moses) blev 40 år g. fick han
7:23
var ju omkring 100 år g.
Rom. 4:19
den s. är minst 60 år g.
1. Tim. 5:9

GARN

l)

bii12äl,

';> ~D

rep, tåg, snöre; fångstrep, garn. Ordet betecknar här det rep, som tillsluter en snara eller som utgör en del
av snaran. Jfr Jos.2:15; Jer.38:5,
övers. tåg; l.Kon.20:31-32 rep; Am.
7: 17 mätsnöre.
2) ma!fmor, i'~ =;i g
fångstredskap (vid jakt); trol. aven
rot som betyder: bemäktiga sig, betvinga. Ordet betecknar troligen en
inhägnad grop för fångande av villebråd.
3) mi~mär, i ~ =;il.?
ma~mor, se i.
4) lzeräm, Di n
ego något kl~vet el. genomborrat;
fångstnät (vid jakt el. fiske); av:
Qäram, klyva, genomborra. Jfr Hab.
1:15-17, övers. nät; plur. i Hes.
26:5,14, övers. fisknät; i Pred.7:27
snara. Jfr Ansikte 2.
5) mol,es, tO~, i ~
snara, giller, fälla; i Am.3:5 åtskilt
från paQ, snara; från början trol.
beteckning för lockbetet i en fågelfängares snara, därefter för själva
snaran. Se: Farlig 2, Giller l.
6) mi!fmarät, n J ~ =;i ~
fångstredskap (vid ·fiske). Jfr mi~
m6rä! i Jes.19:8, övers. nät.

av det som tillverkades, såsom lädergördlar, 2.Kon.l:8, bälten, Jes.ll:5,
och läglar, l.Sam.16:20. I N.T. omtalas en man vid namn Simon, som
var garvare Apg.9:43; 10:6,32.
Garvarna var föraktade bland israeliterna, då deras hantverk förde
dem i förbindelse med döda djur och
sådant, som enligt lagen förorenade
människan. De måste därför bo på
särskilt avstånd ifrån byarna. Då de
behövde vatten för utövande av sitt
yrke, var det naturligt att de, som
t.ex. garvaren Simon, bodde vid
havet.

GAMMAL (i llirbludelse med år)
När Adam var 130 år g.
1. Mos. 5:3
När Set var 105 år g. rOdde han
5:6
När Enos var 90 år g. flldde han
5:9
War Kenan var 70 år g.
5:12
När Mahalalel var 65 år g.
5:15
När Jered var 162 år g. flldde han 5:18
När Hanok var 65 år g. födde han
5:21
När Metusela var 187 år g.
5:25
När Lemek var 182 år g. rOdde
5:28
När Noa var 500 år g. flldde han
5:32
Noa var 600 år g., när hoden kom
7:6
7:11
l det år då Noa var 600 år g.
När Sem var 100 år g. flldde han
11:10
När Arpaksad var 35 år g. flldde
11 :12
War Sela var 30 år g. flldde han
11:14
När Eber var 34 år g. flldde han
11:16
War Peleg var 30 år g. födde han 11:18
När Regu var 32 år g. flldde han
11 :20
När Serug var 30 år g. llidde han 11 :22
War Nahor var 29 år g. flldde han 11.:24
När Tera var 70 år g. flldde han
11:26
Abram var 75 år g. när han drog 12:4
Abram var 99 år g. uppenbarade
17:1
rOdas ät en man s.är 100 år g.
17:17
(Abraham:) hon s.är 90 år g.
17:17
Abraham var 99 år g. när hans
17 :24
hans son Ismael var 13 år g.
17 :25
Abraham var 100 år g. när Isak
21:5
Sara blev 127 år g., så g. blev Sara 23:1
Och Isak var 40 år g.
25:20
Isak var 60 år g., när de fllddes
25:26
När Esau var 40 år g. tog han
26:34
War Josef var 17 år g.
37:2
Josef var 30 år g. när han stod
41:46
och Josef blev 110 år g.
50:22
Josef dog, när han var 110 år g.
50:26
Levi blev 137 år g.
2. Mos. 6:16
Kehat blev 133 år g.
6:18
Amram blev 137 år g.
6:20
Mose var 80 år g., Aron 83 år g.
7:7
s. är 20 år g. skall giva detta
30:14
s.var 20 år g.eller därutöver
38:26
s. är mellan 20 och 60 år g. 3. Mos. 27:3
ngu s. är mellan 5 och 20 år g.
27:5
s. är mellan 1 månad och 5 år g.
27:6
frågan gäller ngu s. är 60 år g.
27:7
män s. äro 20 år g.la
4. Mos. 1:3
voro 20 år g.la eller därutöver 1:18,20
1:22,24,26,28,3 0,3 2,34,36,38,40,42,45
äro 30 år g.la eller därutöver
4:3
4:23 ,30,35,39,43 ,47
s. är 25 år g. eller därutöver
8:24
när leviten bliver 50 år g.
8:25
s. äro 20 årgJa eller därutöver
14:29
äro 20 år g .la eller därutöver
26:2,4
s. är 20 år g. eller därutöver
32:11
Aron var 123 år g., när han dog
33:39
Jag är 120 år g.
5. Mos.31:2
Mose var 120 år g. när han dog
34:7
Jag var 40 år g.
Jos. 14:7
(Kaleb:) jag är nu 85 år g.
14:10
dog Josua 110 år g.
24:29
Dom. 2:8
dog när han var 110 år g.
Eli var 98 år g.
1. Sam. 4:15
Is-Boset var 40 år g.
2. Sam. 2:10
(Jonatans son) var 5 år g.
4:4
David var 30 år g. när han blev
5:4
Barsillai var då mycket g. : 80 år 19:32
(Barsillai) är nu 80 år g.
19:32
41 år g. var Rehabeam
1. Kon. 14:21
35 år g. var Josafat
22:42
2. Kon. 8:17
Han var 32 år g.
22 är g. var Ahasja, när han blev
8:26
Joas var 7 år g. när han blev kon. 11 :21
(Amasja) var 25 år g.
14:2
Asarja, s. då var 16 år g.
14:21
(Asarja) var 16 år g.
15:2
(Jotam) var 25 år g.
15:33
20 år g. var Ahas
16:2
18:2
(Hiskia) var 25 år g.
Manasse var 12 år g.
21:1
21:19
Amon var 22 år g.
Josla var 8 år g. när han blev
22:1
Joahas var 23 år g.
23:31
Jojakim var 25 år g.
23:36
Jojakin var 18 år g.
24:8
24:18
Sldkia var 21 år g.
(Hesron) var 60 år g.
1. Krön. 2:21
s. voro 30 år g.la
23:3
Levi barn de s. voro 20 år g.la
23 :24
Levi barn de s. voro 20 år g.la
23:27
Rehabeam var 41 år g.
2. Krön. 12:13
(Josafat) var 35 år g.
20:3~
Joram var 32 år g.
21:5
IJoram)var 32 år g. när han blev 21:20

GAREB
hebr. skabbig. En jeterit, en av Davids hjältar. 2.Sam.23:38; l.Krön.ll:
40.
GAREBSHöJDEN
Enligt profeten J eremia en gränspunkt för det återuppbyggda Jerusalem. Platsen kan ej med säkerhet
identifieras. Möjligen är den en höjd
i norr, vilken numera är införlivad
med någon av Jerusalems förstäder.
Jer.31:39.
GARMIT
Ett ord, som betecknar Kegilas faders hemort. Se: Kegila. l.Krön.4:19.

rosenrött och vitt g.
2. Mos. 25:4
av tvinnat vitt g. och av
26:1
purpurrött och rosenrött g.
26:1
öglor av mörkblått g. i kanten
26:4
göra en förlät av tvinnat vitt g.
26:31
i brokig vävnad av tvinnat vitt g.
26:36
omhängen av tvinnat vitt g.
27:9
ett förhänge av tvinnat vitt g.
27:16
omhägnaden av tvinnat vitt g.
27:18
av guldet och det vita g .et
28:5
av guld och tvinnat vitt g.
28:6
av guld och tvinnat vitt g.
28:8
av tvinnat vitt g. skall du göra
28:15
granatäpplen av •• rosenrött g.
28:33
en rutig livklädnad av vitt g.
28:39
en huvudbindel av vitt g.
28:39
mörkblått och vitt g.
35:6
s. hade i sin ägo .. vitt g.
35:23
kvinnor spunno med vitt g.
35:25
att utfOra vävnader av vitt g.
35:35
tvinnat vitt g. och av mörkblått g. 36:8
man satte öglor av mörkblått g.
36:11
förlåten av •. tvinnat vitt g.
36:35
brokig vävnad av tvinnat vitt g.
36:37
omhängena av tvinnat vitt g.
38:9"
omhängena gjordes av vitt g.
38:15
f6rhänget gjordes av vitt g.
38:18
väva brokigt med mörkbl:l1t g.
38:23
av det mörkblåa g.et gjorde man
39:1
Efoden gjorde man av vitt g.
39:2
väva in det I det vita g.et
39:3
skärpet av tvinnat vitt g.
39:5
i konstvävnad av tvinnat vitt g.
39:8
granatäpplen av mörkbl:l1t g.
39:24
39:27
ät Aron livklädnaderna av vitt g.
huvudbindeln av vitt g.
39:28
högtidshuvorna av vitt g.
39:28
linnebenkläderna av tvinnat vitt g. 39:28
bältet av tvinnat vitt g. och av
mörkblätt g.
39:29
rosenrött g. och isop
3. Mos. 14:4
skall han taga det rosenrllds g.et 14:6
till husets rening rosenrött g.
14:49
taga det rosenröda g.et
14:51
rena huset med det rosenrllda g.et 14:52
en klädnad av 2 olika slags g.
19:19
prästen•• taga rosenrött g. 4. Mos. 19:6
icke kläda i tyg av olika g. 5. MOB. 22:11
arbeta i •• mörkblätt g.
2. Krön. 2:7
arbeta i •• karmosinrött g.
2:14
fOrlåten av mörkblätt och vitt g.
3:14

GARN
Se även: Fågelfängare, fånga, snara,
giller.

GARVARE
Garvaryrket omtalas inte direkt i
G.T., men att det förekom, framgår

område •• 'till G.1.Mos.10:19
I byar ända fram till G.
5. Mos. 2:23
mellan Kades-Barnea och G. Jos. -10:41
i G •• blevo några kvar
11 :22
filist~ernas hövdingar .. den I G.
13:3
15:47
G.• ända till Egyptens bäck
intog Juda G.med dess områdeDom. 1:18
f6rdärvade .. ända fram emot G.
6:4
Simson gick till G.
16:1
förde de hm ned till G.
16:21
svulster av guld .. för G.
l. Sam. 6:17
Ifrån Tifsa ända till G.
1.'Kon. 4:24
intog deras land ända till G. 2. Kon. 18:8
Jer. 25:20
(att dricka) G.och Ekron
Förrän Farao hade Intagit G.
47:1
Skallighet stundar för G.
47:5
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GAMUL
hebr. avvand. Ledare för den tjugoandra prästavdelningen på konung
Davids tid. l.Krön.24:17.
GANSKA

trollkonster under g.lång tid Apg. 8:11
11:24
g. mycket folk •• fört till H.
undervisade g. mycket folk
11:26
en g. stor hop folk gick med Luk. 7:12

GAP
Se även: Gom, mun, svalg, strupe,
smak, tunga, port, skrika, ropa, tala,
förkunna, vittna, försvara.
GAP
draga dig ur nlldens g.
Job 36:16
Jordan bryter fram mot hs g.
40:18
Hs g.s dörrar, vem vill öppna
41:5
Bloss fara ut ur ha g.
41:10
lågor bryta fram ur ha g.
41:12
spärl'ar man upp g.et mot mig Ps. 22:14
Fräls mig från lejonets g.
22:22
lät ej graven tillsluta sitt g.
69:16
spärrar dlldsriket upp sitt g. Jes. 5:14
de äta upp Israel med glupska g.
9:12
bygga nästen bortom klyftans g.
48:28
taga ur ha g. vad han slukat
Jer. 51:44
haven icke trätt fram i g.et
Hes. 13:5
träda fram I g.et .. till r6rsvar
22:30
rädda mina får ur deras g.
34:10
Gud har .. tillslutit lejonens g. Dan. 6:22
hade 3 revben i sitt g.
7:5
när en herde ur lejonets g.
Am. 3:12
den s. ej giver ngt I g.et
MIka 3:5
spärrar upp sitt g. ss.dlldsrlketHab. 2:5
blev jag räddad ur lejonets g.2.Tlm.4:17
tillstoppade lejons g.
Hebr. 11:33
ur deras g.gick ut eld
Upp. 9:17
svavlet s. gick ut ur deras g.
9:18
hästarnas makt låg I deras g.
9:19
sprutade ormen ur sitt g. vatten
12:15
s. draken sprutat ut ur sitt g.
12:16
g. ss. ett lejon
13:2
ur drakens g. och ur vilddjurets g. 16:13
GAPA
efter hs rlkedom g.r ett giller Job 5:5

=

GARN (fångstnät)
l g. att fånga hm äro lagda
Job 18:10
l lägga ut för mig snaror, g. Ps. 140:6
2 De ogudaktiga falle i egna g.
141:10
3 lika antiloper i jägarens g. Jes. 51:20
4 draga upp dig i mitt g.
Hes. 32:3
5 om Intet g. blivit utlagt
Am. 3:5
6 församlar dem i sitt g.
Hab. 1:15
6 tänder offereld ät sitt g.
1:16
GARN (tråd)

GARVARE
Apg. 9:43
hos en g. vid namn Simon
gästar hos en g. vid namn Simon
10:6
gästar I g.n Simons hus vid havet 10:32

GASA
hebr. 'azzä, grek. Gaza, styrka, kraft.
Den sydligaste och viktigaste och
troligen även den äldsta staden i det
filisteiska femstadsförbundet. Se: Filisteen. Staden låg några mil från
kusten, vid den gamla karavanvägen
mellan Babylonien och Egypten. Vägen från Arabien och Sinaihalvön
slutade här. Israeliterna kallade staden 'azzä, grekerna Gaza och araberna Ghazze.
Gasa var kananeisk gränsstad redan före Abrahams tid, l.Mos.IO:19.
Dess namn förekommer i egyptiska
inskriptioner, liksom det är omtalat i
Amarnabreven (l300-talet f.Kr.). De
tidigast kända invånarna i Gasa var
aveerna, 5.Mos.2:23, som under 12.
århundradet f.Kr. fördrevs av kaftoreerna (fiIisteerna). Se: Filisteer. Vid
intagandet av löfteslandet nådde Josua till Gasa, Jos.10:41, men troligen
lyckades han inte intaga staden, jfr
11:22. Däremot erövrades den senare
av Juda stam, Dom.l:18, jfr Jos.15:
47, men på Simsons tid kom den åter
i filisteernas händer, Dom.16.
Den assyriske konungen Sargon II
erövrade Gasa år 720 under sitt fälttåg mot Egypten, som Gasas konung
stod i förbund med. Senare intogs
staden av egyptierna, Jer,47:1, perserna och till slut av grekerna, när
Alexander den store erövrade den år
332 f.Kr. Han ödelade staden, lät
dräpa dess män och sålde kvinnor
och barn som slavar. Den blev emellertid återuppbyggd av seleukidkonungen Antiokus III, och senare av
mackabeerna, som införlivade den
med Judeen. När Pompejus erövrade
Palestina, kom även Gasa att tillfalla
romarna och blev omsider en del av
den romerska provinsen Syrien. Under 2. och 3.århundradet e.Kr. var
Gasa en livlig handelsstad och ett
centrum för grekisk kultur. Den kristna församling, som hade bildats här,
måste under det starka hedniska inflytandet kämpa hårt för sin existens.
Araberna övertog kontrollen av staden år 634; sedan år 1187 har den
varit muhammedansk stad. Dess nuvarande arabiska namn är Ghuzzeh.
GASA
kanan~ernas

Gasell--Gatit
Det har varit svårt att fastslå
Gats exakta läge. Några arkeologer
menar sig kunna identifiera det med
nuv. Te\1 es-Safije, och andra åter
med Te\1 el-Menshije, en ruinkulle
mellan Gasa och Eleutheropolis.
GAT
JOB. 11:22
i G •• blevo några kvar
f!list~ernaB hövdingar •• den i G.
13:3
Guds ark flyttas till G.
1. Sam. 5:8
svulster av guld •• för G.
6:17
tillbaka till I•• ända till G.
7:14
envigeskämpe •• Goljat från G.
17:4
Goljat, fillst~en ifrån G.
17:23
slagna på vägen •• till G.
17 :52
kom till Akis, konungen i G.
21 :10
frukta fOr AkiB, konungen i G.
21:12
till Akls •• konungen i G.
27:2
David stannade hos Akis i G.
27:3
att David hade flytt till G.
27:4
bliva vid liv och komma till G.
27:11
Förkunnen det icke i G.
2. Sam. 1:20
s. hade följt med hm från G.
15:18
Åter stod en strid vid G.
21:20
avkomlingar av rafa~erna i G.
21 :22
till Akis , konungen i G.
1. Kon. 2:39
Dina tjänare äro i G.
2:39
Simei •• begav sig till Akis i G.
2:40
hämtade sina tjänare från G.
2:40
begivit sig från Jerusalem till G.
2:41
belägrade G. och intog det 2. Kon. 12:17
män från G •• dräpte dem
1. Krön. 7:21
förjagade G.s invånare
8:13
tog (David) G. ur filist~ernas hand 18:1
Åter stod en strid vid G.
20:6
voro avkomlingar av rafa ~erna i G. 20:8
G., Maresa, Sif (befästes) 2. Krön. 11:8
(Ussia) bröt ned G.s murar
26:6
filist~erna grepo hm i G.
Ps . 56:1
faren ned till filist~ ern as G.
Am. 6 :2
Mika 1:10
Förkunnen det icke i G.

Från Gasa.
G. har trefalt fOrbrutit sig
sända en eld mot G.s murar
G.skall bliva övergivet
G. med stor bävan
G. mister sin konung
s.leder ned från Jerus. till G.

Am. 1:6
1:7
Sef. 2:4
Sak. 9:5
9:5
Apg. 8:26

GASITER

Invånare i Gasa, se d.o.

GATA

GASITER
När g.na fingo höra att SimBonDom.16:2

-gata

GASMU
GASELL

Gasellen tillhör antilopsläktet, som
var mycket vanligt i Palestina på bi·
belns tid och som ännu finns i stort
antal. Den kännetecknas av sin vackra, smäckra gestalt, de mörka, blida
ögonen, de graciösa rörelserna och
den stora snabbheten. Gase\1en är
växtätare, och den rör sig i flock.
Dess hebreiska namn, ~e!?i, betyder
både »gasell» och • skönhet.. I feminin form är det ett vanligt namn
bland de israelitiska kvinnorna såväl
som bland andra orientaliska folk.
Jfr Tabita, grek. Dorkas, Apg.9:36.
Gase\1en står ofta som bild på
mänsklig skönhet, HV.2:9,17; 4:5;
7:3; Ords.5:19, och på snabbhet, 1.
Krön.12:S; 2.Sam.2:1S; Ords.6:5; Jes.
13: 14. Den räknades till de djur, som
det enligt Moselagen var tillåtet att
äta, 5.Mos.14:5, jfr 12:15,22; 15:22;
I.Kon.4:23 .

Bagargatan Jer.37:21

Se: Gesem. Neh.6:6.

Gata

GASSAMS BARN

Gassam, hebr. en som slukar el. förtär. En släkt av tempelträlar, som
återvände från fångenskapen i Babel.
GASSA MS BARN
(Av tempelträlarna:) G.
(tempelträlarna:) G .. Ussas

Esr. 2:48
Neh. 7:51

GASTAR

En återgivning av hebr. se'irim, de
håriga; sa/yrer, dem oner. I 3.Mos.
17:7 och 2.Krön.ll:15 är samma
ord övers . • onda andar • .

GAT

hebr. klippare.
1. Kalebs son med bihustrun Efa.
1.Krön .2:46.
2. Harans son, Kalebs sonson. l.Krön.
2:46.
1917
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GASELLK6TT

vore det g.eller hjortkött 5. MOB.12:15
B.man äter g.eller hjortkött
12:22
äta BB. vore det g. eller hjortkött
15:22

GASES

I byarna och städerna i Orienten
var det dåligt med utrymme för gator, och dessa var därför trånga och
krokiga. Under regntiden var de också
smutsiga och under sommartiden
dammiga. Därtill användes de ofta
som avfaUsplats, 2.Sam.22:43 ; PS.lS:
43; Mika 7:10; Sak.l0:5. Beläggning
förekom inte förrän under romartiden .
Det var vanligt, att folk med sam-

GASTAR
g.Bkola hoppa där (Babel)
Jes. 13:21
g. ropa där (Edom) till varandra
34:14

hebr. vinpress. En av städerna i det
filisteiska fernstadsförbundet. Se: Filisteen. Ursprungligen var den en
gammal kananeisk stad, omnämnd
redan i Amarnabreven under namnet
Gimtu. Den var starkt befäst, och israeliterna lyckades inte erövra den
vid intagandet av löfteslandet, Jos.
13:3. Sedan filisteerna hade tagit
Herrens förbundsark, var denna en
tid placerad i Gal. Goljat, som David kämpade med, var från denna
stad. Under Sauls förföljelser tog
David två gånger sin tillflykt ti\1 Gal.
Sedan han hade blivit konung, erövrade han staden, l.Krön.1S:I , som
även under Rehabeams tid var i Juda
händer, 2.Krön.11:S. Senare återerövrades Gat av filisteerna, men Ussia
tog tiUabaka staden och raserade
dess murar, 26:6. Men den återuppbyggdes på ruinerna innan Hasael
av Damaskus intog den, 2.Kon.12:17,
och en tid var den i arameernas
händer. Från mitten av S. århundradet f.Kr. omtalas inte Gat längre,
emedan staden blev förenad med
Asdod.

GASELL
(rena djur:) g., dovhjort
5. Mos. 14 :5
Asael Bnabbfotad BB. en g. 2.Sam. 2:18
(SalomoBlIvBmedel) g.er
1. Kon. 4:23
Bnabba BB. g.er på bergen 1. Krön. 12:8
hon •• den täcka g.en
Ords. 5:19
Sök räddning BS. en g.
6:5
Jag beBvär eder vid g.er
HY. 2:7
Lik en g. är min vän
2:9
må du Btröva omkring, lik en g.
2:17
Jag beBvär eder vid g.er
3:5
barm lik tvillingar aven g.
4:5
killingpar, tvillingar aven g.
7:3
lik en g., eller lik en ung bjort
8:14
likas om jagade g.er vända de JeB. 13:14

Se även: Väg, stig, gathörn, by, torg,
landsväg, gå vandra, färdas.

ma yrke bosatte sig på samma gata,
jfr Bagargatan, Jer.37:21.
GATA
stanna p å g.n över natten
1. MOB.19:2
H. ängel i en Bmal g.
4. MOB. 22:24
bebåden ej på ABkelons g.or 2.Sam. 1:20
förtrampade sB.orenlighet på g.or 22:43
behövde ej stanna på g.n
Job 31:32
SB. orenlighet på g.n
Ps. 18:43
de B. se mig på g .n fly undan
31:12
intet klagorop höres på våra g.or 144:14
Visheten höjer rop på g .n
Ords . 1:20
flöden strömma ut på g.n
5:16
Han gick fram på g.n invid hörnet
7:8
7:12
Än var hon på g.n, än på torgen
Ett lejon är på g.n
22:13
ett lejon är på g.orna
26:13
då dörrarna åt g.n stängas
Pred. 12:4
gråtarna redan vänta på g.n
12:5
gå omkring i staden, på g.orna HV. 3:2
ss. ore nlighet på g.orna
Jes . 5:25
ss. orenlighet på g.orna
10:6
på dess g.or bär man sorgdräkt
15:3
icke låta höra sin rÖBt på g .orna
42:2
göra din rygg .• till en g.för dem
51:23
omkring på G.orna i Jerus.
Jes. 5:1
Utgjut den över barnen på g.n
6:11
vad de göra på Jerusalems g.or
7 :17
på Jerusalems g.or göra slut på
7 :34
han ut r otar barnen från g.n
9:21
Predika •. på g.orna i Jerusalem
11:6
s å många s. g.orna äro i Jerus.
11: 13
komma att ligga på Jerus. g.or
14:16
på Jerusalems g.or . . inga mskor 33:10
brann på Jerusalems g.or
44:6
vad de gjorde p å Jerusalems g.or 44:9
i Juda städer och på Jerus. g.or
44:17
offereld på Jerusalems g .or
44:21
unga män falla på(Dama skus')g.or 49:26
(Babel s) män falla på dess g .or
50:30
genomborrade män på dess g.or
51:4
försmäkta på g.orna
KJag. 2:11
ss. slagna på g.orna i staden
2:12
försmäkta av hunger i g.ors hörn
2:19
På jorden, ute på g.orna, ligga de
2:21
Heliga stenar •• i alla g.ors hörn
4:1
försmäkta nu på g.orna
4:5
känner icke ige n dem på g.orna
4:8
Ss. blinda irra de på g.orna
4:14
att vi ej våga gå på våra g.or
4 :18
kasta silver ut på g.orna
Hes. 7:19
uppfyllt dess g.or med slagna
11:6
26:11
tr ampa sönder (Tyrus' ) g.or
sända •• blod på hennes g.or
28:23
åter byggas upp med sina g.or Dan. 9:25
på alla g.or skall man ropa
Am. 5:16
ss . orenlighet på g.n
Mika 7:10
deras g.or gjorde jag öde
Sef. 3:6
gamla kvinnor att finna ·på g .orna
8:4
stadens g .or fulla av gossar och
flickor, s.leka där p å g.orna Sak. 8:5
guld ss. orenlighet på g.n
9:3
trampade de i orenlighet på g.n
10:5
ss. skrymtarna •• på g.orna
Matt. 6:2
röst icke höra på g.orna
12:19
gån ut på dess g.or och sägen Luk.10:10
undervisat på våra g.or
13:26
Gå strax ut på g .or och gränder
14:21
bar sjuka ut på g.orna
Apg. 5:1!;
gå till den g. s. kallas Raka g.n
9:11
gingo en g. fra m
12:10
allahanda dåligt folk ifrån g.n
17:5
döda kroppar liggande på g.n Upp. 11:8
stadens g . var av rent guld
21:21
22:2
flöt fram mitt igenom stadens g.

GAT-HAHEFER

Se: Gat-Hefer. 2.Kon.14:25.
GAT-HEFER

hebr. gropens vinpress. Stad i Sebulon , profeten J onas födelsestad. Den
är sannolikt identisk med nuvarande
el-Meshed, en by med många gamla
ruiner, belägen på en höjd ca 4 km
nordost om Nasaret. Enligt en lokal
tradition finns Jonas grav här. Se:
Gat-Hahefer. Jos.19:13.
GATHöRN
I bullrande g.predikar hon OrdB. 1:21
vid vart g. stod hon på lur
7 :12
Dina söner lågn vid alla g.
Jes. 51:20
I alla g. byggde du höjdaltaren Hes. 16:25
uppförde kummel i alla g.
16:31
blevo kroBsade i alla g.
Nab. 3 :10
skrymtarna vilka stå • • i g.en Matt. 6:5

GATIT

Gasell.

Invånare i den filisteiska staden Gat.
Konung David hade sex hundra gatiter i sin tjänst, 2.Sam.15:1S. Obed1920

Gatit- Gehenna
Edom, som av David betroddes att
förvara Herrens ark, 'v ar en gatit, 6: Il.
GATIT
(H. ark) i g.en Obed-Edoms 2. Sam. 6:10
H. ark kvar i g.en Obed-Edoms hus 6:11
tågade förbi •• alla g.erna
15:18
sade konungen till g.en Ittai
15:19
g.en Ittai drog med jämte alla
15:22
under g.en Ittais befäl
18:2
slog då ned g.en Goljat
21:19
i g.en Obed-Edoms hus
1. Krön. 13:13
Lami, g.en Goljats broder
20:5
GAT.RIMMO ...

hebr. Rimmons vinpress.
1. Levitstad i Dan. Jos.19:45; 21 :24;
l.Krön.6:69.
2. Levitstad i västra delen av Ma·
nasse. Se: Bileam, Jibleam. Jos.21:25.
GEBA

hebr. kulle. En levitstad i Benjamin,
gränsort för Juda rike, Jos.18:24;
21:17; Sak.14:10. Staden låg vid
Mikmas·passet, I.Sam.14:5, där det
ännu i dag finns en ort med namnet
Djeba'. Se: Mikrnas.
GEBA
Ofni och G.- tolv städer
Jos. 18:24
G.med dess utmarker
21:17
kommer till G.i Benjamin
Dom. 20:10
dräpte filist. fogde i G.
1.Sam.13:3
Jonatan stannade i G.
13 :16
den andra .. mitt emot G.
14:5
(David) förföljde dem från G. 2.Sam. 5:25
befäste konung Asa G.
1. Kon. 15:22
tänt offereld från G. till
2. Kon. 23:8
G. med dess utmarker
1. Krön. 6:60
familjehuvudmän fOr dem .. i G.
8:6
befäste han G.och Mispa
2. Krön. 16:6
Ramas och G.s barn: 621
Esr. 2:26
männen från Rama och G.: 621 Neh. 7:30
boningsorter från G.
11:31
från G.s och Asmavets utmarker
12:29
i G. taga de nattkvarter
Jes. 10:29
landet från G. till Rimmon
Sak. 14:10
GEBAL

hebr. gräl/S.
1. Bergigt distrikt mellan södra Salt·
sjön och Petra i Edom. PS.83:8.
2. Gammal fenicisk hamnstad, 30 km
norr om Beirut (Berytos). Grekerna
kallade den Byblos (från detta ord
härledes biblia = bokrullar), medan
Gubla och Gubli ofta förekommer
som namn på staden i feniciska och
assyriska inskriptioner. Gebal var
centrum för ett ca lO mil långt kust·
område, i Jos.13:5 kallat gebaleernas
land.
Gebaleerna var kända som skick·
liga byggningsmän, bl.a. högg och
tillredde de trävirke och stenar till
Salomos tempel, l.Kon.5:18. De
byggde även båtar, som seglade mel·
lan Fcnicien och Egypten. I Hesekiels
profetior om Tyrus som ett förlist
skepp heter det, att .Gebals äldste
och dess förfarnaste män tjänade dig
(Tyrus) med att bota dina läckor.,
27:9.
Gebal var en medelpunkt för Baal·
Adoniskulten. Numera går staden
under namnet Djubejl. Under senare
utgrävningar har man där funnit bl.a.
den s.k. Ahiramsarkofagen och Je·
hawmilks stele. Se även: Fenicien,
Fenicier. Hes.27:9.

GECKO.öDLA

hebr. semömit. En ödleart, som var
rikligt förekommande i Israel och
dess grannländer.
Av gecko·ödlan fanns många olika
arter, några var över en meter långa
och andra mycket små. Den rör sig
mycket snabbt. Enligt Mose lag räk·
nades ödlan med dess arter som oren,
3.Mos.11:29; den i v.30 omnämnda
letaan, hebr. Le/ö'ö, identifieras av
somliga med geckon. Septuaginta
återger såväl semämit i Ords.30:28
som leWä i 3.Mos.lf:30 med kala·
bOtes (= askalab6tes), gecko. Ara·
berna kallar gecko·ödlan .spetälskans
fader. . I de träd, där den har sitt
tillhåll, är frukterna oätliga. Se även:
Ödla, Letaa.
GECKO-ÖDLA
g.n kan gripas med händerna Ords.30:28
GEDALJA

hebr. Herren är stor.
1. Ahikams son, sonson till konung
Josias sekreterare Safan. Efter Jeru·
salems förstöring och bortförandet av
en stor del av befolkningen till Babel ,
blev Gedalja av konung Nebukad·
nessar satt över Juda land. Han var
vänligt inställd till profeten Jeremia,
och hans residens i Mispa blev en
tillflyktsort för judar från många
håll. Gedalja kom att stå som styresman i landet i endast två månader,
varvid han blev dödad aven förrädare.
GEDALJA
över det folk •• satte han G. 2. Kon.
kon. i Babel hade satt G.över
kommo de till G. i Mispa
G. gav dem och deras män sin ed
de slogo ihjäl G.
lämnade (Jere mia) åt G.
J er .
Vänd tillbaka till G.
begav sig Jeremia till G.
kon. i Babel hade satt G. över
kommo de till G. i Mispa
G.gav dem och deras män sin ed
hade satt över dem G.
komma till Juda land, till G.
krigshövitsmännen •. kommo till G.
G .. trodde dem icke
Johanan sade i hemlighet till G.
G. sade till Johanan
kom lsmael •. med 10 män till G.
Ismael överföll då G.
dräpte de judar s. voro hos G.
den då han hade dödat G.
Kommen in till G., Ahikams son
hade dräpt, när han dräpte G.
s. Nebusaradan .. anf6rtrott åt G.
från Ismael. • sedan denne dräpt G.
eftersom lsmael hade dräpt G.
s. Nebusaradan .. lämnat hos G.

25:22
25:23
25:23
25:24
25:25
39:14
40:5
40:6
40:7
40:8
40:9
40:11
40:12
40:13
40:14
40:15
40:16
41:1
41:2
41:3
41:4
41:6
41:9
41:10
41 :16
41:18
43:6

2. En levit, Jedutuns son. Han var en
av Davids tempelsångare. l.Krön.
25:3,9.
3. En präst, som hade tagit en hednisk kvinna till hustru. Esr.10:18.
4. Stamfader till profeten Sefanja.
Sef.1:l.
S. Pashurs son, en hövding. Han var
motståndare till profeten Jeremia och
lyckades få konungen att kasta profeten i konungs husets brunn. Jer.38: l.

Gatubild från gamla Jerusalem .
GEDEROTAIM

hebr. dubbel mur el. inhägnad. LXX
översätter det hebr. ordet med »dess
kreaturs·inhägnader.. Denna övers.
är sannolikt den riktiga, då antalet
av uppräknade städer i låglandet, Jos.
15:33-3 6, har uppgivits till fjorton,
och det skulle bli femton, om även
Gederotaim skulle uppfattas som en
stad. Jos.15 :36.
GEDOR

hebr. mur, inhägnad.
1. Ort i Juda bergsbygd. Platsen
markeras av ruinen Chirbet Djedur,
12 km nordväst om H ebron. Jos.1 5:
58; I.Krön.4:4,18.
2. Plats i Simeon mellan södra Juda
och Seirs berg (Petra). LXX läser
Gerar. Se: Geder. I.Krön.4:39.
GEDOR

hebr. mur, inhägnad. Jeguels son, en
benjaminit i Gibeon. I .Krön.8:31;
9:37.
GEHASI

GEBIM

GEDEROT

hebr. diken el. cisterner. Ort i Ben·
jamin, norr om Jerusalem. Jes.10:3l.

hebr. murar, inhägnader. Stad i Juda
lågland. Jos.15:41; 2.Krön.28:18.

hebr. möjl. skådalldets dal. Profeten
Elisas tjänare. Han omtalas vid tre
olika tillfällen. Första gången som
sin herres trofaste och lydige tjänare
i berättelsen om profeten och den
sunemitiska kvinnan, 2.Kon .4:8 ff .
Sedan möter vi honom i förbindelse
med den arameiske härhövitsmannen
Naamans helbrägdagörelse. När denne på Elisas befallning hade badat sig
i Jordan och blivit frisk från sin
spetälska, ville han ge profeten en
tacksamhetsgåva. Profeten nekade att
ta emot gåvan , men när Naaman hade
kommit ett stycke på väg, begav
sig Gehasi åstad efter honom och
sade, att hans herre hade ångrat sig.
De två talenter silver, som han fick
av härhövitsmannen, gömde han , och
sedan ljög han för sin herre, när
denne frågade honom var han hade
varit. Hans lögn blev emellertid
genomskådad, och han blev straffad
med obotlig spetälska, 2.Kon.5. Sista
gången vi möter Gehasi , samtalar han
med konung Joram av Juda, som
gärna ville höra om alla de stora
ting, som Elisa hade gjort, 8:4 f.
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GE BAUER

Invånare i Geb<\l, se Gebal 2.
GEBALEER
g.nas lan.' samt Libanonstrakt. Jos. 13:5
GEBER

hebr. stark, mäktig; man. Uris son,
Salomos fogde i Gilead. l.Kon.4:19.
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Illustrerat Bibel-lexikon

GEDER

hebr. mur, inhägnad. Kananeisk ko·
nungastad i södra Juda. Jämte bl.a.
Eglon, Geser och Debir intogs den
av Josua vid israeliternas intåg i
Kanaan. Se: Bet-Gader, Gedor 2.
Jos.12:13.
GEDERA

hebr. mur, inhägnad. Stad i Juda
lågland. Jos.15:36 ; I.Krön.4:23.
GEDERATIT

Sannolikt invånare i Gedera, se d.o.
GEDERATIT
g.en Josabad

l. Krön. 12:4

GEHASI
(Elisa)tilI sin tjänare G.
2. Kon.
G. svarade: Jo, hon har ingen son
sade han till sin tjänare G.
G •• ville driva henne undan
sade han till G. : Omgjorda dina
G. hade redan gått fOre dem
Sedan ropad e han på G.
tänkte G .• gudsmannen Elisas
gav sig G. åstad efter Naaman
Varifrån kommer du, G.
kon. höll d å på att tala med G.
Då sade G. : Min herre konung

4:12
4:14
4:25
4:27
4:29
4:31
4:36
5 :20
5:21
5:25
8:4
8:5

GEHE"'NA

Se även: Dödsriket, död , fördärv,
eld, eld sjö, dom , mörker, djävul,
Satan, ängel, ogudaktig, förbannelse,
a ndefurste, straff, fördömelse, törst.
Gehenna (helvete)
Ordet geenlla förekommer 12 gång.
er i N.T., Matt.5:22 ,29,30; 10:28;
18:9; 23:15,33; Mark.9 :43,45,47;
Luk.12:5; Jak.3:6. Det återges i den
gamla svenska kyrkobibeln med . helwete»; i Matt.5:22 står t.ex .• helwetes eld., där nuvarande kyrkobibeln
har . det brinnande Gehenna • .
G.T.
1. Geenna är en grekisk form av det
hebreiska ge' Hinnom , Hinnomsdalen,
en dal söder om Jerusalem , Jos.15:8.
Tofet var en plats i denna dal, 2.Kon .
23:10. Under konungarna Ahas och
Manasse offrades här barn till avguden Molok, 2.Krön.28:3 ; 33:6; jfr
Jer.7:31 -33; 19:2-13. Platsen förklarades oren av konung Josias,
2.Kon.23 :1O.
När Hinnoms dal kom att använ·
das som namn på syndares straffort
efter yttersta domen, hör det utan
tvivel ihop med att Herren genom
sina profeter talade om att han i
framtiden här skulle straffa ogudak·
tiga människor, Jer.7:32; 19:6-7; Jes.
31 :9 ; 66:24. Tofet framhölls också
som ett exempel på den dom Herren
ville låta gå över syndare, Jer.19:
12-13.
Särskilt Jesajas profetior ä r den
direkta bakgrunden till tanken på
Hinnoms dal eller Gehenna som en
framtida eskatologisk straffplats för
1924

•

Gehenna-Gemenskap
de ogudaktiga till evig tid. I J es.31:9
heter det att »Herren har sin eld på
Sion och sin ugn i Jerusalem». Vidare
är 66:22-24 ett viktigt avsnitt. Utanför det nya Jerusalem, som skall ligga på en ny jord under en ny himmel, skall det i Hinnoms dal finnas
en straffort för alla de människor,
som avfallit från Gud, och om dem
heter det att »deras mask skall icke
dö, och deras eld skall icke utsläckas,
och de skola vara till vämjelse för
allt kött>. (Gehenna är här ett eskatologiskt-transcendent begrepp, löst från
den geografiska Hinnomsdalen.) »Ty en Tofetplats är längesedan tillredd, dess rund är fylld av eld och
av ved i myckenhet, och lik en svavelström skall Herrens Ande sätta
den i brand», 30:33. Dessa ord är
en direkt utgångspunkt för judendomens och Jesu egna utsagor om
»det brinnande Gehenna» och »den
brinnande ugnen».
I apokalyptisk litteratur från andra
århundradet f.Kr. har Gehenna blivit
namnet på yttersta domens straffort,
l.Henoksboken 90:26 f.; 27:1 ff. ; 54:1
ff. ; 56:3 f.; 4.Esraboken 7:36 etc.
Begreppet är också här löst från den
geografiska Hinnomsdalen.
I alla de eskatologiska profetiorna
är elden de förtappades element. och
elden är i G .T .s uppenbarelsehistoria
alltid ett uttryck för Herrens helighet
och vrede, en gudomlig eld, dvs. uppenbarelse av Herrens egen ljusglanshärlighet (hebr. kä!;!og), sådan den
reflekteras mot synden, Jes. l0:16 ff.;
66:15 ff.; Jer.4:4; 7:20; 44:6; Hes.
22:21 ff .; Nah.l:6 mJI. Se art. Vrede.
2. Det finns i judendomen en föreställning om hades som straffplats,
Vish.14:9; 15:10 ff.; 4.Mack.18:2-22,
men denna tanke är en sidolinje och
skall hållas skild från Gehenna-linjen
och förtappelseläran, som helt och
hållet är eskatologiskt orienterad.
Senjudendomen utbygger överhuvudtaget de gammaltestamentliga eskatologiska domsprofetiorna i förbindelse
med Hinnoms dal, där Guds vredeseld
skall brinna på »Herrens dag». Tanken bygger särskilt på Jes.30:33; 31:
9; 66:24; Ma1.4: l. I judendomens
lära, sådan den fullföljer den genuina
profetiska förkunnelsen i G.T., lir
alltså läran om förtappelsen inte knuten till de dödas öde i hades utan
till Gehenna och tanken på domen
på den yttersta dagen . Då skall alla,
både rättfärdiga och orättfärdiga,
uppstå från hades och antingen ingå
till evig salighet i det messianska fridsriket eller utkastas till »det brinnande
Gehenna», som är antänt av Herrens
vrede, Dan.12:2 (I.Henok 54:6; 98:3;
4.Esra 7:36).

3) Gemensam egendom, Apg.2:44;
4:32.

tons skrifter och Vergilius' skildringar av »underjorden . (de dödas vistelseort under jorden), där hämnande
och stra ffande andar torterar och
pinar syndare och orättfärdiga. Så
uppstod tanken på helvetet som ett
.Satans rike., där onda änglar, ja,
Satan själv exekverar de eviga domsstraffen. Dessa föreställningar, som
är helt hedniska och saknar anknytning till vare sig G .T .s eller N .T.s
uppenbarelsevittnesbörd , kom via
fornkyrkan att tränga in i kyrkan
under medeltiden och har tyvärr färgat inte endast hela medeltidens syn
utan de flesta människors uppfattning
om förtappelsen ända fram till våra
dagar. Det är en för Skriften helt
främmande tanke, att Satan och
hans änglar ha r sitt rike i helvetet.
Det är tvärtom - som ovan påvisats
- berett åt dessa som den plats, där
de skall undergå sitt straff och där
det för alltid har satts en gräns för
deras onda verksamhet. Se för övrigt:
Fördärv, Vrede.

visning och förkunnelse om Gehenna
(ordet Gehenna förekommer bara i
Jesu förkunnelse, samt f.ö. endast i
Jak.3 :6) är den skarpa åtskillnaden
mellan hades (dödsriket) och Gehenna. I hades lider de ogudaktiga ett
tillfälligt straff, Luk.16:24, i ett
okroppsligt tillstånd, men i Gehenna
lider de ett evigt straff till kropp och
själ efter uppståndelsen på' den yttersta dagen, Mark.9:43,45,47 med par.
Gehenna blir först i och med yttersta
domen en verklighet. Det karakteriseras av Jesus i enlighet med senjudendomens föreställningsvärld (grundad i profetiorna, se ovan) som »den
brinnande ugnen», Matt.13:42,50, där
elden »icke utsläckes», Mark.9:43,
och »deras mask icke dör» , v.44, och
där det är »gråt och tandagnisslan»,
Matt.22:13.

Jesu utsagor om helvetesstraffet
präglas a v nykterhet i förhållande till
apokalyptiken, men han drar sig likväl inte för att använda profetians
starka bilder för att väcka fruktan
för Guds vrede, för den eskatologiska
domen. Intet offer är för stort, när
det gäller att försaka synden och
undfly helvetets dom, Matt.5:29-30
med par. Allvaret i Jesu domsförkunnelse bryter klarast igenom i bergspredikan, där hans lärjungar hotas
med den eviga elden, bara för ett
vredesutbrott mot sin nästa, Matt.
5:22. Med makt förkunnar Jesus
Guds okränkbara helighet; Gud är
den ende, som bör fruktas, emedan
han har makt att kasta syndare med
kropp och själ i Gehenna, Luk.12:
4-5, jfr Matt.l0:28. - Se: Gudsfruktan.
Jesus har insatt helvetestanken i ett
religiöst-etiskt sammanhang; helvetet
är själva motsatsförhållandet till Gud
på grund av synden, Matt.22:11-13;
25 :30,41. Helvetet är Guds vredesverklighet, och helvetesstraffet är av
samma art som det syndaren relativt
upplever här, när samvetet träffas av
Guds dom under lagens förbannelse.
Elden måste uppenbarligen i N.T.,
på samma sätt som i G .T ., uppfattas
som ett uttryck för Guds ljusglanshärlighet, sådan den reflekteras mot
synden. Se närmare art. Fördärv.
Jesus talar inte om helvetesstraff
(flertal) utan begagnar entalsform
(k6lasis = pina, straff), Matt.25 :46.
Jak.3 :6 har stundom uppfattats
som om helvetet skulle vara en nutida
och aktiv verklighet. Emellertid skall
ordet uppenbarligen förstås som en
hotelse om att tungan (den tygellösa
tungan, som verkar som en eld) själv
skall sättas i brand a v domens Gehenna-eld. Jfr Luk.16:24. Också här
är helvetet en framtida verklighet.
I Uppenbarelseboken kallas Gehenna för »eldsjön», 19:20; 20:10,.
14 f., dit Satan, vilddjuret, den falske
profeten, döden och dödsriket (hades)
till slut kastas.
2. Gehenna är alltså skilt från hades,
och det är också skilt från »avgrunden» (grek. abyssos), som omtalas i
Uppenbarelseboken, se särskilt 9: 112. Här syftar det på det i G.T.
kända »stora djupet», I.Mos.l:2; 8:2;
Jes.51 :10; Ps.33 :7; 104:6 m.fl. Avgrunden är urdjupet, den del av det
skapade, varifrån kaosmakterna bryter fram, jfr Dan.7:3 ff. (. havet »);
Upp.ll :7; 17:8. Men Gud behärskar
också dessa kaosbringande krafter i
tillvaron, Mark.5:7; Upp.20:3. Avgrunden är också att betrakta som
ett slags parallell till människornas
dödsrike, en förvaringsplats för de
övermänskliga, onda makterna intill
domen, Luk.8:31; 2.Pet.2:4; Jud.v.6 .
Se: Avgrund.
3. Gehenna är inte något ondskans
reservat, där djävulen får härska. Det
är inte djävulens rike, utan hans
fängelse. Det är berett åt honom och
hans änglar som straffort, efter det
att hans rike fullständigt krossats,
Upp.20:1O; Matt.25:41.
Inte heller för ogudaktiga människor blir helvetet någon ond »lycko.tillvaro, där de fritt kan leva i sina
synder. Gehenna är en arrestlokal.
Uttrycket . gripen honom vid händer
och fötter. säger, att Gud sätter stopp
för syndens vidare utveckling, Matt.
22:13. Helvetet är ett fängelse, 5:2526; 18:34. Det är den plats, där Guds
dom vilar över synden.
4. Under inflytande av grekiskt synsätt kom judendomen att (tidigast ca
100 e.Kr.) upptaga tankar från Pla-

»Allting gemensamt.
1) Gemensam frälsning, Jud.v.3.
2) Gemensam tro, Tit.1 :4; Rom. l:12.

Gemenskapen människor emellan
kan bero på de mest skilda faktorer.
Redan ett gemensamt yrke eller hantverk kan utgöra en grundval för
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N.T.
l. Grundläggande för N.T.s under-

Gehenna

Fördärvels plats
Frukten honom, som har makt att
förgöra både själ och kropp i Gehenna, Matt.1O:28, jfr Luk.12:5. Där
skall vara gråt och tandagnisslan,
Matt.13:42,50. Evigt straff, Matt.25:
46. Outsläcklig eld, Matt.3 :12. Evig
eld, Matt.25 :41.
Vem som kastas i Gehenna
Den som ger efter för frestelse,
Matt.18:9 ; Mark.9:43,45,47. Den som
säger till sin broder: Du dåre, Matt.
5:22.
Fariseerna hotades med dom till
Gehenna, Matt.23:33. Genom sitt
hyckleri gjorde de människor till Gehennas barn, Matt.23 : 15.
Tungan är en eld, antänd av Gehenna, J ak.3 :6.
GEHENNA
hemfallen åt det hrinnande G. Matt. 5:22
att hela din kropp kastas i G.
5:29
att hela din kropp kommer till G.
5:30
förgöra håde själ och kropp i G.
10:28
hättre enögd, än kastas i •• G.
18:9
gören I hm till ett G.s harn
23 :15
söka undgå att dömas till G.
23:33
bättre lytt, än komma till G. Mark. 9:43
bättre halt, än kastaa i G.
9 :45
bättre enögd, än att kastas i G.
9:47
hm s.har makt att kasta i G. Luk.12:5
(tungan) är antänd av G.
Jak. 3:6

GELILOT

hebr. cirklar, kretsar, områden. Gränsort i Benjamin. Se: Gilgal 2. Jos.
18:17.
-gemak

GEMAK

stjärngemak Job 37:9
GEMAK
härlighet •• kon. dottern i g.et
kon. har fort mig in i aina g.
och bruden ur s itt g.

Ps. 45:14
HY. 1:4
Joel 2:16

GEMALLI

hebr. kamelägare el. kameldrivare.
En man av Dans stam, fader till hövdingen Ammiel. 4.Mos.13:13.
GEMARJA

hebr. Herren har fullb ordat.
1. Hilkias son. Ett av Sidkias sändebud til Babel. Jer.29:3.
2. Safans son, en sekreterare i Jerusalem. I hans kammare i Herrens
hus läste Baruk ur profeten Jeremias
bokrulle, som konungen senare brände trots bl.a. Gemarjas varning. Jer.
36:10,11 ,12,25.
GEMENSAM

GEMENSAM
tillfalla Arans söner g.t
3. Moa. 7:10
huset g.t med en trätgirig
Ords. 21 :9
huset g.t med en trätgirig kvinna
25:24
en herde g. för dem alla
Hes. 34:23
sätta över sig ett g.t huvud
Hos. 1:11
de a. trodde hade allting g.t
Apg. 2:44
4:3 2
(fOraamlingen) hade allting g.t
infunno sig nu g.t hos (Herodes)
12:20
grepo de alla g.t Sostenes
18:17
hugnad ur vår g.ma tro
Rom. 1:12
tillhQpa till g.t möte '
1. Kor. 14:23
fatta g.t beslut
2. Kor . 2:8
son på grund av g. tro
Tit. 1:4
den tro du har g.med oss
File m. v.6
akriva om vår g.ma frälsning Jud. v.3

GEMENSKAP
-gemenskap

brödragemenskap Apg.2:42
församlingsgemenskap Hebr. l0:25
(delaktighet)
I G .T. är verbet bo', komma, gå, på
två ställen övers .• träda i gemenskap» ,
Jos.23 :7,12, och en gång motsvaras
verbet biibar, vara nära förbunden,
förena sig (med); pi . förbinda, förena,
av sv. övers .• hava gemenskap med.,
Ps. 94:20 (pu. av i)ä~ar). Sistnämnda
verb används ofta i betydelsen: foga
el. fästa ihop, t .ex. om våderna i
tabernaklet, iMos.26:6,9. Il.Mos.
14:3 är verbet övers . • förena sig».
Ganska vanligt är subst. bii!!er, kamrat, medbroder, t.ex. Ps.45 :8; Pred.
4: 10. Jfr även tril!!iirät, kvinnlig kamrat, (livs-)ledsagarinna, Mal.2: 14,
övers. hustru. I detta sammanhang
kan även nämnas hlibär, förbund,
gemenskap, vilket bi.a: förekommer
i uttrycket bet trå!2är, gemenskapshus,
gemensamt hus, Ords.2l :9; 25 :24.
Ordet häbär brukas också som beteckning för en trollformel eller besvärjelse, 5.Mos.18:1l ; Ps.58 :6; Jes.
47:9,12.
De nytestamentliga orden för gemenskap utgår från adj . koinos, allmän, gemensam, t.ex. Apg .2:44; 4:32.
Adj. koinönos betecknar en som
(jämte andra) är delaktig i något,
deltagare, medbroder, Matt.23:30;
Luk.5:lO; l.Kor.10:18,20; 2.Kor.I:7;
8:23 ; Filem.v.7; Hebr.l0:33 ; LPet.
5: l; 2.Pet.1 :4. Verbet koinönein, vara
delaktig i, taga el. få del i, ha gemenskap med, förekommer i Rom.
12:13 ; 15:27; GaI.6:6; FiI.4:15; l.
Tim.5:22 ; Hebr.2:14; l.Pet.4:13; 2.
Joh.v.ll.
N.T.s centrala ord för . gemenskap»
eller . delaktighet. är koinönia. Detta
ord är översatt med »gemenskap. på
följande ställen: l.Kor. l :9; 2.Kor.6:
14; FiI.2:1; l.Joh. l :3,6,7. Jfr Apg.
2:42, där ordet är övers. brödragemens kap; Filem .v.6 gemensam (koinönia tes pistoos, ordagrant: trons
gemenskap). Övers. »delaktighet» förekommer i l.Kor.10:16; 2.Kor.13:
13 ; Fi1.3:10. Med verbaluttryck är
koinönia översatt i 2.Kor.8:4 (att få
vara med om), Fil.1:5 (deltaga i arbetet); Hebr.13:16 (dela med sig). I
2.Kor.9: 13 är ordet återgivet med
. deltagande.. Vidare finner vi koinönia i Rom .15:26, övers. sammanskott, och i GaI.2:9, övers. samarbete.
Gemenskapstanken understrykes ytterligare med prep, syn, med, tillsammans med, i orden syn8koinönos,
meddelaktig, Rom. Il :17; LKor.9:23 ;
Fil.1 :7; Upp. l:9, och syngkoinönein,
vara meddelaktig, Ef.5 :11; FiI.4:14;
Upp.18:4.
Gemenskap

G .T.

Gemenskap--Gennesarets sjö
gemenskap, Job 40:25. Gemensamma
handels- och affärsföretag sluter människor samman, 2.Krön.20:35 f. Vänskap och sympati förenar, HV.I:7;
8:13. Familjebanden är grundval för
livslång gemenskap, MaI.2:14. Den
djupaste formen av gemenskap är
den religiösa. Gemensam gudsfruktan
och livshållning förenar, Ps.119:63,
men också gudlöshet och omoral,
Jes.I :23; Ords.28:28; Hos.6:9; Job
34:8 . Israels folks gemenskap var mer
än en rent nationell samhörighet: den
var betingad av medvetandet om
Guds utkorelse, teokratiens ställning
och uppgift i mänskligheten, jfr 2.
Mos.19:1 ff. Den avgränsade israeliten även från främlingen i landet,
2.Mos.12:43 .
Varje gemenskap med de avlidna
eller med andevärlden är i Mose
lag kategoriskt förbjuden ; andebesvärjare och spåmän skall utrotas ur
Guds folks gemenskap, 3.Mos.19:31;
20:6,27; l.Sam.28:3; 2.Kon.23:24;
l.Krön.IO:13; Jes .8:19.
Betecknande för G.T.s och den
fromme israelitens gudsförhållande är,
att det ovannämnda häbar med avledningar ej brukas i 'detta sammanhang. Man är djupt medveten om
sitt beroende- och tillitsförhållande,
vilket framför allt kommer till uttryck i ordet berit, som betecknar ett
på rättsordning vilande förbund, se
Förbund, jfr 2.Mos.24:1 tf.
Gemenskap med avgudar - i vilken
form detta än sker - omintetgör förbindelsen med Herren och medför
ett brott med den levande Guden,
Hos.4: 17. Avgudarna och deras tillbedjare förenas i ett begrepp, • följe.,
och i ett gemensamt öde, J es.44: Il.

Sjön Gennesaret. l bakgrunden kan skymtas berget Hermon.

En följd av Kristi människoblivande och försoningsgärning är den troendes gemenskap med Gud Fadern,
grundad på delaktighet i hans liv,
förmedlad i och genom den apostoliska Kristus-förkunnelsen, l.Joh.1:3.
Denna gemenskap är principen för
den troendes målsättning och livsföring, l.1oh.I :5 ff.
Guds kallelse avser och upprättar
även gemenskap med hans Son, Jesus
Kristus, l.Kor.1:9. Denna innebär en
hemlighetsfull, innerlig livsförbindelse med Kristus, varigenom den kristne blir »lem i hans kropp », jfr 1.
Kor.6:15; 12:12-13,27; Ef.! :22-23;
5:30. Gemenskapen med Kristus innebär delaktighet i hela hans försoningsgärning, i hans verk för och i
mänskligheten samt i hans eviga härlighet. Den bringar sålunda delaktighet i hans korsfästelse, Rom .6:6;
GaI.2:19, hans död, Rom.6:8, hans
begravning, Rom.6:4; Ko1.2: 12, hans
uppväckelse, Rom.6 :4,5, hans liv, 6:
8; 8:11 , hans lidanden, 2.Kor.1:5;
Kol.1:24 ; Rom .8: 17; FiI.3:1O; I.Pet.
4: 13 , hans eviga härlighet, Rom.8: 17 ;
l.Pet.5:I , hans regerande, 2.Tim.2:12,
samt hans eviga arv, Rom.8 :17.
Den kristna gemenskapen är Andens gemenskap. Den är skapad av
Anden , Fi1.2: I , och äger bestånd genom den helige Andes gemenskap och
delaktighet, 2.Kor.13 : 13, i en oavlåtlig vandring i Anden, GaI.5:16.
Den apostoliska förkunnelsen om
Kristus erbjuder och förmedlar ett
»de heligas samfund. , en gemenskap
mellan alla som mottagit hans liv,
l.Joh.I :3. Den verkas genom Anden,
FiI.2:1, den är grundad på gemensam
tro, Tit.1:4, jfr Jud.v.3 , delaktighet
i gemensamma nådeförmåner, Fil.1 :
7, samma gudomliga natur, 2.Pet.
I :4. Den är en andlig brödragemenskap, som uttryckes och befrämjas i

gemensam uppbyggelse, Apg.2:42.
Denna djupa, allt omfattande gemenskap fick i den första kristna
församlingen i Jerusalem ett rent socialt uttryck: de .hade allting gemensamt», Apg.2:43 . Observeras bör, att
det här inte är fråga vare sig om en
gudomlig, permanent förordning eller
om ett upphävande av den personliga ägande- och dispositionsrätten,
jfr Apg.5:4. Se: Egendom. En allmängiltig och bestående aspekt av
denna praktiska solidaritet är deltagandet i »de heligas behov», Rom.
12:13 ; jfr FiI.4:15; Hebr.10:33, ett
bevis för äktheten i gemenskapen,
2.Kor.9 :13, ett uttryck för ett rikt
inre liv, l.Kor.8:5 . Till denna gemenskap hör även solidaritet i Guds rikes tjänst, Fil.1 :5; 2.Kor.8:23, samt
inbördes respekt och lojalitet arbetarna emellan, GaI.2:9.
Denna positiva gudstjänst- och
arbetsgemenskap medför med nödvändighet ett avståndstagande från
allt som ödelägger eller står i strid
med detta trons och kärlekens förhållande till Gud och bröderna. En
omoralisk livsföring, »mörkrets gärningar., har den kristne ingen delaktighet i, Ef.5:1l ; den är oförenlig
med en sann gudsgemenskap, LJoh.
1:5 f. Ett deltagande i hedniska,
utomkristna kulter och riter kan ej
förenas med de heligas gemenskap
och medför risker och störningar av
djupgående art. Varje form av gemenskap med onda andar är icke
blott kategoriskt förbjuden ; den är
otänkbar för den som åtnjuter kristen
gemenskap, l.Kor.lO:2Q-22. Jfr 2.
Kor.6:14-18.
Den kristna gemenskapen manifesteras och styrkes i nattvarden . Denna
är icke blott en åminnelsemåltid, l.
Kor.1l:24,25; kalken är »en delaktighet av Kristi blod» och i allt det
som Kristus förvärvat ~enom sin död,
och brödet är . en delaktighet av
Kristi .kropp », hans uppståndelseliv
och kraft, I O: 16. Såsom israeliten i
kultmåltiden upplever gemenskap med
altaret - täcknamn för Herren själv
samt sinnebild av och garanti för
hans närvaro, v.18 - och såsom den
hedniske deltagaren i avgudaoffermåltiden blir delaktig i den demoniska andevärlden bakom avguden, v.20,
så möter den kristne i nattvarden
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N .T .

Kristus och blir delaktig av hans
väsen , liv och kraft. Samtidigt åskådliggöres och förnyas den inbördes gemenskapen de troende emellan : »alla
få vi vår del av detta ena bröd . ,
v.17. Se: Nattvard.
GEMENSKAP

l) bo',

1'\

g.et av H. ord gått vidare

l. Tes •• 1:8

GENLJUDA
s.kommer att g. i bäda
skall g. i bäda öronen
det skall g. i öronen

1.Sam. 3:11
2. Kon. 21:12
Jer. 19:3

GENNESARETS LAND

iJ

komma, gå ; här med prep. be, komma bland; övers. träda i gemenskap
med ..
2) häbar, l J n
var~ ~ära fÖr'bunden ; i Ps.94:20 pu.
övers. hava gemenskap med. Se: Förbund 3.
3) koinonia, K o 1 vwv f a
gemenskap, delaktighet; av: koinänos,
se 4 . Jfr Rom .15:26, övers. sammanskott; 2.Kor.I3 :13 delaktighet; Gal.
2:9 samarbete. Se: Arbete 25.
4) koinonos, K o 1 V W v 6 C;
delaktig (tillsammans med andra) ; en
som deltar el. har del i något; av:
koinos, allmän , gemensam, t.ex. Apg.
2:44. Jfr Matt.23:30; 2.Pet.l :4, övers.
delaktig ; l.Pet.5 :1 som har del i;
2.Kor.8:23; Filem.v.17 medbroder.
GEMENSKAP
1 icke träden i g.med dessa Jos. 23:7
1 att I träden i g.med dem
23:12
2 domarsäte hava g.med dig
Ps. 94:20
3 kallade till g.med ha Son 1. Kor. 1:9
4 hava ngn g.med de onda andarna 10:20
3 vadg.har ljus med
2. Kor. 6:14
3 om g. I A., om hjärtlig godhet Fil. 2:1
3 att I mån hava g. med oss l. Joh. 1:3
1:3
3 vi hava vår g. med Fadern
3 Om vi säga oss hava g.med hm
1:6
1:7
3 om vi vandra i ljuset hava vi g.
GEMÅL

(Salomo) hade 700 g .er
1. Kon.
till hustru syster till sin g.
hs g.er och bihustrur dricka Dan.
ha g.er och bihustrur drucko ur
dina g.er •• haven druckit vin

11:3
11:19
5:2
5:3
5:23

GENAST

fastän denna var den g.e
2. Mos. 13:17
kunde icke hålla den nu g. 2. Krön.30:3
g. giver Johannes döparens Mark. 6:25
varefter portarna g. stängdes Apg. 21:30
GENDRIVA

jag tala. och du må g. mig

Job 13:22

GENGÄLD

till
till
lån
till

GENUUD

g. för det goda han gjort Dom. 8:35
g.för den fOrvannelse
2. Sam. 16:12
utan att hoppas på ngn g. Luk. 6:35
g . för all den glädje
l. Tess. 3:9
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grek. Gennesaret, möjl. av hebr. ganne
särim, furstars trädgårdar. En 5 km
lång och 1,5 km bred fruktbar slätt,
som låg på sjön Gennesarets nordvästra sida och som har givit sjön
ett av dess namn. Matt.14:34; Mark.
6:53.
GENNESARETS Sjö

grek. Gennesaret, möjl. av hebr. ganne
särim, furstars trädgårdar. Sjö uppkallad efter slätten Gennesaret, se
Gennesarets land. I evangelierna kallas den även Galileiska sjön, t.ex.
Matt.4:18, och Tiberias' sjö, Joh .21 :1.
G .T .s benämning . är Kinneretsjön,
4 .Mos.34: 11; Jos.13 :27, och Kinarotsjön, 12:3. Floden Jordan rinner genom sjön, som är Palestinas näst
största och jordens näst djupaste insjö,
208 m under havsytan (störst och
djupast är Salthavet, se d.o.). Sjön är
21 km lång, och på sitt bredaste ställe
mäter den 12 km. Vattnet är klart
och gott och används som dricks.
vatten , även om romarna på sin tid
inte ville dricka det och därför byggde
långa vattenledningar från källorna
i de omkringliggande bergen för att
förse Kapernaum och Tiberias med
dricksvatten.
Sjön har ett vackert läge, och den
har blivit kallad . Galileens öga • .
Gennesarets land (se ovan) ligger
vid dess nordvästra strand, och i
söder och sydväst går bergen nästan
ända fram till stranden. Genom de
trånga bergspassen kommer vinden
ofta strykande nedöver bergssidorna
och upprör en stor del av sjön, jfr
Matt.8:23 med par.; 14:24 med par.
På grund av att den ligger så djupt,
är klimatet tropiskt; sommartid är
medeltemperaturen + 30 grader.
På Jesu tid låg en rad städer omkring sjön Gennesaret; i öster Hippos
och Gergesa, i väster Tiberias, Magdala, Kapernaum, Betsaida m.fl. Dessa städer hade en talrik befolkning,
som delvis levde av fiske och tillredning av fisk {ör export (jfr flera av
1932

Genom-Gensträvig

l

Fiskare på sjön G ennesaret.
apostla rna), emedan sjön var mycket
fiskrik, vilket den är än i dag .
Trakterna omkring sjön var skådeplatsen för flera av Jesu underverk,
t.ex . bespisningsundren, Matt.14: 14
tf. med par.; 15:29 tf. med par. Här
förkunnade han Guds ord och framställde flera av sina liknelser, Matt.
13 med par. ; Luk.5: 1.
GENOM'

ss. jag lever g. Fadern, s å skall
ock den s. äter mig leva g.mig Joh. 6:57
s.icke går in •• g.dörren
10:1
går in g.dörren, är fårens herde 10:2
s.går in g.mig, skall bliva frälst 10:9
ingen kommer till Fadern utom g. 14:6
allraheligaste i och g. J. blod Hebr. 10:1 9
levande väg •• g. sitt kött
10:20
GENOMBORRA
skall g. ha öra med en syl 2. Mos. 21:6
med pilar skall han g. dem 4. Mos. 24 :8
(Pinehas ) g.de dem båda
25:8
spräckte hs tinning och g.de Dom. 5:26
g.de (Abimeleks) tjänare hm
9:54
svängde spjutet för att g .
l. Sam. 20:33
g. mig därmed, så att icke dessa
oomskurna komma och g.mig
31:4
in i ha hand och g.r den
2. Kon. 18:21
Drag ut ditt svärd och g.
1. Krön. 10:4
g.r mina njurar utan förskon. Job 16:13
g.s han av kopparbågens skott
20:24
ha hand g.de den snabba ormen
26:13
händer och fötter hava de g.t
Ps. 22:17
mitt hjärta är g.t i mitt bröst
109:22
till dess pilen g.r hs lever Ords. 7:23
s. upphinnes bliver g.d
Jes. 13:15
går in i ha hand och g.r den
36:6
Var det icke du s. g .de draken
51:9
g.de män på (Babels)gator
Jer. 51:4
g.r deras styresmans huvud
Hab.3:14
GENOMDRÄlI.'KA
Av störtskurar från bergen g.s Job 24:8
GENOMGÅ
g.det dop s.jag g.r
Mark. 10:38
det dop jag g.r skolen I få g.
10:39
jag måste g. ett dop
Luk. 12:50
(J.) begynte g. Moses och profeterna24 :27
andra s. fingo g. sådant
Hebr. 10:33
till eder prövning måsten g. 1. Pet. 4:12
GENOMKLWEN
dem s. hava g.na klövar
GENOMLETA
(H.) skall g. Jerusalem
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5. Mos. 14:7
Sef. 1:12

GENOMRESA
Vi äro på g. från Bet-Lehem Dom. 19:18
hoppas att på g.n få se eder Rom. 15:24
icke besöka eder nu, på g. 1. Kor. 16:7
GENOMSKINLIG
av rent guld, likt g.t glas

Upp. 21:21

GENOMSKÄRA
vars land g.es av strömmar
vars land g.es av strömmar

Jes. 18:2
18:7

GENOMSÖKA
Nu har du g.t allt mitt bohag1.Mos.31:37
icke sedan g. grenarna
5. Mos. 24:20
för att de m å g. ditt hus
l. Kon. 20:6
g.te (Josia) överallt husen 2. Krön. 34:6
Huru g.t skall icke Esau bliva Ob. v.6

GENSTRIDIGHET
Ps. 55 :10
1 våld och g. ser jag i staden
2 g. och oordning råda
2. Kor. 12:20
2 (köttets gärningar) vr ede, g. Gal. 5:20
2 De förr a förkunna K. av g.
Fil. 1:17
2 fria ifrån g. o ch ifrån begär
2:3
Jak. 3:16
2 där avund och g. råda
GENSTRÄVIG

Se även: Ond, ogudaktig, olydig,
ovillig, avog, trolldomssynd, genstridig, ohörsam, avfällig.
Gensträvighet, genstridighet

GENSTRIDIG
2'över dem s. äro g.a
Rom. 2:8
3 Om nu någon vill vara g. 1. Kor. 11:16
2 Om I är en g.a
Jak. 3:14

Svenska översättningens ord -gensträvig. och .gensträvighet» motsvaras främst av hebr. verbet mani, vara
motspänstig, t.ex . 4.Mos.20:24, och
det därav bildade substantivet meri,
t.ex. Hes .2:5. Några gånger brukas
verbet sarar, t.ex. Jer.5:23. I Ps.55 :10
motsvaras »genstridighet. av hebr.
riq , strid , tvist, medan det vanligaste
grek. ordet i N.T. är eritheia , som
främst betyder: självisk strävan, egennytta, men också har innebörden:
intrigspel , stridslystnad osv., t.ex. Fil.
1:17; Jak.3:16. Här bör också beaktas
sådana ord som antiJegein, säga emot,
opponera, Tit.l :9, och antilogia, gensägelse, opposition , tvist, Hebr.6: 16;
12:3, samt apeithein, vara olydig, icke
hörsamma, Joh.3 :36, och hypenantios,
motstå ndare, Hebr.l0:27.
Orden gensträvig, genstridig osv.
förekommer inte så många gånger i
vår bibel , men själva saken omtalas
ofta. Att vara gensträvig vill säga
att göra motstånd , att inte vilja böja
sig. I sitt förhållande till Gud kan
den genstridige karakteriseras på tre
sätt: I) Han förkastar kunskap, Hos.
4:6. Han bryr sig inte om det han
har lärt eller upplevt i lIIpgängelse med Gud och önskar inte få en
djupare kunskap i sitt gudsliv. 2) Han
förkastar H errens ord, l.Sam.15:26;
PS.I07:1l, jfr Ps.106:33. Konkret avvisar han Ordet, bortförklarar eller
avfärdar det. 3) Han föraktar Herrens ledning, 4 .Mos.ll :20, och vill
styra sig själv.
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GENOMVANDRA
land s. vi hava g.t
4. Mos. 13:33
Det land s. vi hava g.t
14:7
s. beständigt skola g.landet
Hes. 39:14
ngn av dessa män s. g.landet
39:15
GENSAGA

akten på mina läppars g.or

Job 13:6

GENSTRIDIG

Se även: Gensträvig.
GENSTRIDIG

l ) riq , J ' l.
(subst.) strid, tvist, genstridighet; av
verbet ri!?, se Avgöra 2 .
2) eritheia, Ep l e E f et
i kl assisk grekiska (före N .T . endast
hos Aristoteles): arbete för lön ; agitation och intriger för att få ett
offentligt ämbete; därav: självisk strävan , egennytta; intrigspel, stridslystnad ; av : erithos, daglönare, en som
arbetar för lön. I de s.k. lastkatalogerna (2.Kor.12:20; Ga1.5:20 nämnes förutom eritheia bl.a. eris, övers.
kiv.
3) phil6neikos, ej> l ,\ 6 v E l K o S
trätlysten, grälaktig; av: phil os, som
äl skar, vän , och neikos, träta, gräl.
Jfr philoneikia i Luk.22:24, övers.
tvist.

G.T.s rika historia har många vittnesbörd om enskilda, som var genstridiga mot Herren och som därför
vid flera tillfällen fick erfara ödet
att förkastas av honom. Särskilt konung Saul är ett tragiskt exempel.
Men också Israel som helhet får det
vitsordet, att det var ett gensträvigt
folk . Under ökenvandringen handlade
de gensträvigt gång på gång, så att
Mose i sitt stora tal till folket innan
de tågade över Jordan måste ge dem
det vittnesbördet: »Gensträviga haven I varit mot Herren allt ifrån den
dag då jag lärde känna eder », 5.Mos.
9:24, jfr 1:26: 4.Mos.20: 10; P s.78:40.
Folkets genstridighet fortsatte också
senare, både under domare och konungar, jfr 5.Mos.31 :27. Betecknande
heter det hos Herrens profet om dem:
»T y det är ett gensträvigt folk, trolösa
barn, barn som icke vilja höra Herrens lag utan säga till siarna: 'U pphören med edra syner', och till profeterna: 'Profeteren icke för oss vad
sant är; talen till oss sådant som är
oss välbehagligt, profeteren bedrägliga ting; viken av ifrån vägen, gån
åt sidan från stigen , skaffen bort ur
vå r åsyn Israels Helige'., Jes .30:9-11,
jfr Hes.2:5,7. Klagande ljuder det
från Herrens mun genom profeten:
»Hela dagen har jag uträckt mina
händer till ett gensträvigt folk», Jes.
65:2, jfr Jer.7:23-26 ; 11:7-8; 18:11
- 12.
N .T . Då Guds tal till folket i nya
förbundets tid ljöd ännu kraftigare
genom Sonen (Hebr. l :1-2), visade
majoriteten av folket samma gensträvighet - hos ledarna i form av medvetet förakt och hån och hos den
stora massan i form av likgiltighet.
Vemodigt säger Jesus inför slutet av
sitt jordelivs verksamhet: »Huru ofta
har jag icke velat församla dina barn,
likasom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar! Men I haven icke velat », Matt.23:37. Orden
yttrades om Jerusalems invånare, men
de gällde i verkligheten hela folket.
Samma genstridighet mötte också
Herrens apostlar, både i hemlandet,
Apg.7 :5 1- 54, 57-59, och bland judarna i förskingringen, Apg.13 : 4~
41 , 45-46,50; 18:6; 28:28. Jfr Rom.
10:2 1.
Hos hedningarna fann vittnena
större lyhördhet för evangeliet, men
också här konfronterades de med det
gensträviga sinne, som är typiskt för
den naturliga människan, Rom.8 :?
I Rom . l :18 ff. talar aposteln om att
hedningarna inte aktat det något värt
att taga vara på sin kunskap om Gud
utan dyrkade det skapade framför
Skaparen. Därför pri sgav också Gud
dem i sin straffande vrede, v.24,
26,28 , åt ett liv i lust och last. Det
ä r överhuvudtaget konsekvensen av
ihållande gensträvighet: den genstridige får genom Guds vredesdom sin
vilja igenom, får gå sin egen väg, blir
överlämnad åt sig själv och därmed
åt sin egen undergång, jfr Ps.68:7;
4.Mos.kap.16 och 17:10.
Aven de troende kan falla i genstridighetens synd. Särskilt H ebn!erbrevet har starka varningar här, med
Israels gensträvighet som avskräckande exempel , 10:26-31 ; 3:7-14, jfr
I.Kor.l0:l - 12. Varj e genstridighet i
Kristi församling får desto större
straff, därför att den innebär olydnad
inte bara mot Guds tal »många gånger och på många sätt genom profeterna », utan också mot hans sista
eskatologiska sanningsord och frälsningserbjudande • genom Sonen.,
Hebr.l :2, jfr 2:1-4. Se för övrigt:
Egensinne, Förstockelse, Hädelse.
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Gensträvig-Gerissim
Gensträvig

Straff för gensträvighet
I Israel : Uppstudsiga söner skulle
stenas, S.Mos. 21: 18-2 1. Den som var
gensträvig mot Josuas befallningar
skulle dödas, Jos.I:18.
Guds straff: Den som är gensträvig
mot Herrens befallning, skall drabbas
av Herrens hand, 1.Sam.12:IS . De
gensträviga måste bo i en öken, Ps.
68:7. Skall förtäras av svärd, Jes.l:20.
Israel
Var ofta gensträvigt, 4.Mos.17:10;
20:10; S.Mos.I :26; Ps.78:40. Gud
räckte hela dagen ut sina händer
mot ett gensträvigt folk, Rom.l0:21.
V i kan vara gensträviga
Mot Guds ord, 1.Kon.13:21; Ps.
107:11. Mot hans bud, Klag.I:18 .
Mot hans Ande, Ps.I06:33.
De gensträviga bedrövar Guds helige Ande, Jes.63 : I O. Gensträvighet
är trolldomssynd, 1.Sam.IS:23 .
GENSTRÄVIG

l) märä, i1l/:)
vara motspän~tig el. gensträvig. Jfr
Ps.78:8; Jer.5:23, part. övers. upprorisk.
2) meri, '""\/:)
motspänstigh'et, gensträvighet; av:
mära, se 1. Uttrycket .gensträvigt
släkte. motsvaras av bet meri , gensträvighets hus. I 4.Mo-s.17: \O står
bene-märi, gensträvighets söner; övers.
de gensträviga.
3) särar, II D
vara motspi~stig el. genstravJg; här
part., övers. gensträvig. Neh.9:29;
Sak.7:11 ordagrant: gjorde skuldran
gensträvig; övers. spjärnade emot i
gensträvighet. I Ps.78 :8; Jer.5:23 står
part. av särar tillsammans med part.
av märä, se l ; i ler.6:28 tillsammans
med part. av sur, se 5 (här övers.
avfällig).
4) utf. ord.
5) sur, l 1 D
vika, avvika, avlägsna sig; i Hos.7:14
med prep. be, övers. vara gensträvig
mot. Se t.ex.: Avfalla 13, Avfällig l ,
Falla 3, Fly 6.
6) antilt!gö, &v T l A € y w
tala el. säga emot, opponera; i Rom.
10:21 part. övers. gensträvig; av:
prep. anti, emot, och h:gö, tala, säga.
Jfr Joh.19:12, övers. sätta sig upp
emot; Apg.13 :4S motsäga; Tit.! :9
säga emot; 2:9 vara gensvarig; Luk.
2:34 pass. övers. bliva motsagd.
7) anti/ogia, &v T l A o y f CI.
motsägelse, opposition; i Jud.v.II
övers. gensträvighet; av: antilt~gö , se
6. Jfr Hebr.6:16, övers. tvist; 12:3
gensägelse.

l voro g.a vid havet
106:7
l de voro g.a mot hans A.
106:33
l de voro g.a i sin egenvilja
106:43
l de hade varit g.a mot Guds ord 107:11
l ären l ovilliga och g.a
Jes. 1:20
l g.a mot ha härlighet~ blickar
3:8
2 (Juda) är ett g.t folk
30:9
l och jag har ej varit g.
50:5
l de voro g.a
63:10
3 uträckt mina händer till g.t folk 65:2
l därfOr att hon varit g.
Jer. 4:17
5:23
3 detta folk har ett g.t hjärta
6:28
3 allasammans avfälliga och g.a
l jag var g. mot hans bud
lQag. 1:18
l därför att jag var så g.
1:20
l hava varit avfälliga och g.a
3 :42
2 de äro ett g.t släkte
Hes. 2:5
2 då de nu äro ett g.t släkte
2:6
2 då de nu äro så g.a
2:7
2:8
2 icke g . ss. detta g.a släkte
2 då de nu äro ett g.t si äkte
3:9
2 då de nu äro ett g.t släkte
3:26
2 då de nu är!) ett gol släkte
3:27
5:6
l (Jerusalem) var g.t mot mina
5:6
4 och var g.t mot mina stadgar
12:2
2 du bor mi~ i det, g.a släktet
2 de äro ett så g.t släkte
12:2
2 då de nu äro ett så g.t släkte
12:3
2 har I. hus , det g.a släktet, frågat 12:9
2 Ja, du g.a släkte
12:25
2 Säg till det g.a släktet
17:12
l Men de voro g.a mot mig
20:8
l I. hus var g.t mot mig i öknen
20:13
l deras barn voro g.a mot mig
20:21
2 tala till det g.a släktet
24:3
44:6
2 säg till I. hus, det g.a
5 men de äro g.a mot mig
Hos. 7:14
l (Jerusalem) den g.a staden
Sef. 3:1
6 ett ohörsamt och g.t folk Rom. 10:21
GENSTRÄVIGHET
5.Mos.31:27
2 jag känner din g.
2 Ty g. är trolldoms synd
1.Sam.15:23
2 valde i sin g. en anförare
Neh. 9:17
3 de spjärnsde emot i g.
9:29
l i sin g.frestade de Gud
Ps. 78:56
l lida •• gm sin g. mot sin Gud Hos. 14:1
3 spjärnade 1>mot i g.
Sak. 7:11
Jud. v.ll
7 till följd aven g.lik Koras

GENUBAT

hebr. stöld. Son till edorniten Hadad.
Hans moder var syster till den egyptiska drottningen Tapenes, När konung David erövrade Edom, flydde
Genubats fader till Egypten, och här
uppsökte han Farao, som gav honom ett hus, ett stycke land samt
underhåll. Därtill gav han honom till
hustru en syster till sin gemål Tapenes,
som lät sin systerson bli avvand vid
det egyptiska hovet. Här växte Genubat också upp tillsammans med Faraos söner. 1.Ko!1.11:20.
GERA

·Tit. 2:9

hebr. möj!. säd, gröda.
1. Benjamins son . 1.Mos,46:21.
2. Fader till benjaminiten Ehud, en
av Israels domare. Dom.3 :15,
3. Benjaminiten Simeis fader. 2.Sam,
16:5; 19:16,18; LKon,2:8,
4. Belas son, Benjamins sonson, l.
Krön .8:3 .
5. En annan son eller efterkommande
til Bela, I.Krön,8 :S,7,

Apg. 28:22
l. Tim. 6:20
Hebr.12:3

En viktenhet, motsvarande 1120 sikel.
Se: Mått.

Efrons åker •• g.emot Mamre1.Mos.23:17
åkern i Makpela, g.emot Mamre
23:19
åker g. emot Mamre
25:9
s.ligger g. emot Egypten
25:18
grotta •• g. emot Mamre
49:30

GERA
sikeln räknad till 20 g.
2. Mos. 30:13
sikeln räknad till 20 g.
3. Mos. 27:25
sikeln räknad till 20 g.
4. Mos. 3:47
helgedoms sikelns vikt, till 20 g.
18:16
Sikeln skall innehålla 20 g.
Hes. 45:12

GENSVAR

eggar dig ännu ngt till g.
s. icke har ngt g. i sin mun
GENSVARIG
Förmana .. icke vara g.a

Job 16:3
Ps. 38:15

GENSÄGELSE

allestädes mötes med g.
vänd dig bort ifrån •• g.r
så mycken g. av syndare
GENT (e mot)

GENSTRÄVIG
2.Mos.23:21
l var icke g.mot honom
2 ss. ett tecken för de g.a 4.Mos.17:10
l Hören nu, I g.e
20:10
l Ivoren g.a mot min befallning
20:24
lvoren g.a mot min befallning
27:14
5. Mos. 1:26
l g.a mot H.befallning
lvoren g.a mot H. befallning
1:43
9:7
l haven I varit g.a mot H.
9:23
l då voren I g.a mot H. befallning
9:24
l g.a haven I varit mot H.
31:27
l haven I varit g.a mot H.
l är g. mot dina befallningar Jos. 1:18
l icke g.a mot H. befallning l. Sam. 12:14
l Om I ären g.a mot H. befallning 12:15
l du har varit g.mot H.ord l. Kon. 13:21
l han s.var g.mot H.ord
13:26
Neh. 9:26
l de blevo g.a
Ps. 5:11
l de äro g.a mot dig
3 de g.a må icke förhäva sig
66:7
3 allenast de g.a måste bo i öken 68:7
3 de g.a skola bo hos H. Gud
68:19
3 deras fäder , ett g.t .. släkte
78:8
l voro g.a mot den Högste
78:17
78:40
l Huru ofta voro de ej g.a
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begrovo hm • • g.emot Mamre
50:13
Nebo, g.emot Jeriko
5. Mos.32:49
toppen av Pisga, g. emot Jerlko
34:1
Aroer , g. emot Rabba
Jos. 13 :25
s.ligger g.emot Hinnomsdslen
15:8
s. ligger g. emot Sikem
17 :7
s.ligger g. emot,-Be(-Horon
18:14
berg g. emot Hinnoms dal
18:16
dslen s.ligger g. emot Jokneam
19:11
utan skuld g. emot filistilerns Dom.15:3
s.ligger g. emot Hebron
16:3
kommo 10000 män fram g.emot
20:34
g.emot ödemarken
1.Sam.26:1
Hakilahöjden, g. emot ödemarken 26:3
Ammahöjden, g.emot Gia 2. Sam. 2:24
I. harn lägrade sig g. emot l. Kon. 20:27
g.emot dem I .. Bas an
l. Krön. 5:11
dessa bodde g. emot sina ,bröder
8:32
bodde .. g. emot sina bröder
9:38
Oljeberget, g. emot Jerusslem Sak.14:4
sutto g. emot graven
Matt. 27:61

GERA

GERAR

hebr. cirkel, krets, område. Gammal
konungastad på filisteslätten söder
om Gasa, Den antas ha legat vid en
biflod till Wadi Sheria, där Umm
Djerar nu ligger,
Under hungersnöden i Kanaan tog
Isak sin tillfl ykt till Gerar, där filisteern as konung Abimelek gav honom asyl. Här fick han en uppenbarelse från Herren, som stadfäste förbundet med Abraham, I.Mos.26:1-6.
GER AR
kananilernas .. emot G.

1. Mos. 10:19
20:1
konungen I G • lät hämta Sara
20:2
filistl>ernas konung i G.
26:1
stannade Isak kvar I G.
26:6
herdarna I G. begynte tvista
26:20
Abimelek begav sig till hm från G. 26:26
fårföljde dem till G.
2. Krön. 14:13
IntogO städer runt omkring G.
14:14

ngn tid bodde (Abraham) i G.

GERARS DAL

Dal söder om Gasa. Se: Gerar. I.Mos.
26:17,
GERASENERNAS LAND

Troligen identiskt med Gadarenernas
land, se d.o. Mark.5:I; Luk.8:26,37.
GERISSIM

hebr. möj!. avskurna el. öde platser.
Ett brant, 881 meter högt berg i
Samarien vid Nabluspassets södra
sida, mitt emot berget Ebal. Från
Gerissim skulle Israels barn , när de
kom in i löfteslandet, läsa välsignelsen , medan förbannelsen lästes från
Ebal, S.Mos.II :29 f. Simeons, Levi,
J uda , Isaskars, J osefs och Benjamins
stammar fick i uppdrag att välsigna
folket på Gerissim, 10s,8:30 ff.
Nära platåns mitt finns ett bart
område; enligt traditionen stod där
samaritanernas tempel , som troligen
uppfördes år 432, men som senare
förstördes av Johannes Hyrkanos I
(129 f.Kr .), Trots detta förblev platsen helig för samaritanerna, som anser Gerissim vara världsberget, platsen för Adams skapelse och identisk
med Moria berg, där Abraham skulle
offra Isak, I.Mos,22:2, samt platsen,
där Abraham och Melkisedek möttes,
1.Mos, 14:18 ff. Enligt den samaritanska Pentateuken var det också på
Gerissim , som 10sua uppförde ett
altare och inte på berget Ebal , 105,

Staden Nablus m ed berget Gerissim .
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Genom-Getsemane
8:30. Samaritanerna firar än i dag
sina tre årliga fester, främst påsken,
på Gerissim. (Jfr Joh.4:19 f.).
GERlSSIM
berget G •• platsen för väls. 5. Mos. 11:29
vlilslgna folket pi berget G.
27:12
ena hlilften vänd mot G.
Jos. 8:33
stlillde sig pi toppen av G. Dom. 9:7

GERSOM

hebr. fördriven el. främling där.
1. Moses förste son med Sippora.
GERSOM
2. Mos. 2:22
(Mose) gav hm namnet G.
18:3
den ene fAtt namnet G.
l. Krön. 23:15
Moses söner voro G.
23:16
G.s söner voro Sebuel
Sebuel,80n till G.,son till Mose
26:24

2. Levis äldste son. Se: Gerson.
GERSOM
Levts söner voro G.
l. Krön. 6:16
namnen pi G.s söner
6:17
FrAn G.härstammade bs son Libni 6:20
Jahat, son till G., son till Levi
6:43
G.s barn fingo •• tretton städer
6:62
G.s barn fingo ur Manasse Golan
6:71
av G,s barn: Joel
15:7

3. Son till Manasse och fader till
Jonatan, som tillsammans med sina
söner var präst åt daniternas stam.
Dom.18:30.
4. En av prästen Pinehas' efterkommande, som återvände från Babel
tillsammans med Esra. Esr.8:2.
GERSON

hebr. fördriven. Levis äldste son,
stamfader till gersoniterna. Se: Gersom 2, Gersoniter.
GERSON
Levls söner voro G.,Kebst l. Mos. 46:11
efter deras ilttföljd:G.
2.Mos. 6:16
G.s söner voro Libni och Simel
6 :17
Levts söner: G., Kebst
4.Mos. 3:17
namnen pi G.s söner
3:18
FrAn G.härstammade libniternas
3:21
G.s barn •• vuden om tabernaklet
3:25
Räkna ock antalet av G.s barn
4:22
G.s barns tjänstgöring förslggA.
4:27
tjänstgöring s. G.s barns släkter
4:28
G.s barn s. Inmönstrades
4:38
4:41
av G.s barns släkter s.inmönstr.
oxar gav han At G.s barn
UT
G.s barn.. buro tabernaklet
10:17
Av G. gersoniternas släkt
26:57
G.s barn Ater finge 13 städer Jos. 21:6
fingo G.s barn ur Manasse
21:27
Levis söner voro G., Kehat l. Kr'j
'1:1
efter Levis söner: G.
3:6

GESEM

hebr. regn. En arab, som jämte Tobia
och Sanballat var motståndare till
Nehemja vid återuppbyggandet av
Jerusalems murar. Se: Gasrnu. Neh.
2:19; 6:1,2.
GESER

hebr. avskuren plats; del. Gammal
kananeisk konungastad. Enligt en
egyptisk inskription erövrades den av
farao Thutmosis III (1482-1450 f.Kr.).
Sannolikt har den lyckats frigöra sig
men på nytt kommit i egyptiernas
händer under farao Merneptah (1232
-1222). I hans triumfsång förekommer nämligen uttrycket: ~Geser är
taget.. Geser erövrades senare av de
s.k. ~sjöfolken», se d.o. I förteckningen över de konungar, som blev
slagna av Josua på Jordans västra
sida, Jos.12:7 ff., återfinns också konungen i Geser, v.12. Geser blev nu
levitstad, 21 :21. Emellertid lyckades
man inte fördriva dess tidigare invånare, Dom. 1:29, och staden kom
antagligen i filisteernas händer; jfr
2.Sam.5:25. På Salomos tid var den
åter egyptisk egendom; farao Sheshonk, G.T.s Sisak (945-924), förärade då Geser som hemgift till sin
svärson Salomo, vilken utbyggde och
befäste staden, l.Kon.9:15 ff. Sedan
kom den åter i filisteernas händer,
och år 734 erövrades den av den
assyriske konungen Tiglat-Pileser III.
Längre fram togs den i besittning av
mackabeerna.
I Tell Djezer, 29 km väster om
Jerusalem, har man vid utgrävningar
gjort rika fyndigheter från Geser.
Således har man funnit ett palats,
byggt åt Simon Mackabeus (LMack.
13:43). Av övriga fynd kan särskilt
nämnas den s.k. »bondekalendern»,
en liten kalkstenstavla från ca 1000
f.Kr., vilken talar om årets månader
särskilt med tanke på sådd och skörd.
GESER
Jos. 10:33
drog Horam, kon. I G., upp
12:12
konungen i G. en
16:3
Därefter gick (gränsen) till G.
16:10
kansn6erna s. bodde i G.
21:21
Man g~v (Kebsts barn) G.
Dom. 1:29
de kansnloer s.bodde i G.
1:29
bodde kvar bland dem i G.
(David) förföljde .. emot G. 2. Sam. 5:25
arbetsfolk att bygga G.
l. Kon. 9:15
9:16
Farao hade intagit G.och bränt
9:17
Salomo byggde upp G.
Man gav (Kebsts barn) G. l. Krön. 6:67
7:28
(Efraims) boningsorter •• G.
14:16
frAn Gibeon ända till G.
20:4
strid med fil1st6erna vid G.

mordet på sin broder Amnon, 13:
37 f., och härifrån blev han efter tre
år förd tillbaka till Jerusalem av Joab,
14:23.
GESUR
Talmai, konungen i G.
2.Sam. 3:3
till Talmai, konungen i G.
13:37
Absalom hade flytt till G.
13:38
Joab begav sig till G.
14:23
fick jag komma hem frAn G.
14:32
(Absalom)bodde I G. i Aram
15:8
Talmai, konungen i G.
l. Krön. 3:2

GESURtER

1. Invånare i det arameiska riket
Gesur, se d.o.
GESUREER
Argob, ända till g.nas omrlde 5.Mos.3:14
Basan ända till g.nas omrlde Jos. 12:5
g.nas och maakat6ernas omrlde
13:11
f"drdrevo I. barn icke g.na
13 :13
därför bodde g.er kvar bland I.
13:13
g.na togo ifrAn dem Jairs l. Krön. 2:23

2. Ett folkslag som bodde i ett landområde i närheten av öknen Sur, ej
att förväxla med det arameiska Gesur.
Jos.13:2; l.Sam.27:8.

(At Esau) 200 g.ter och 20 bockar 32:14
av g.terna 8kolell I taga det 2. Mos. 12:5
brännoffer .. av g.terna
3. Mos. 1:10
om ngn vill offra en g.
3:12
föra fram en felfri g.
4:28
antingen en tacka eller en g.
5:6
Intet fett av •• g.ter skolen I äta
7:23
Om ngn•• slaktar ett lamm eller g. 17:3
felfritt handjur •• av g.terna
22:19
När en g. har blivit född
22:27
vare sig fu eller g.
4. Mos. 15:11
ss.syndoffer .. en usgammal g.
15:27
det s. är förstf"dtt bland.. g.ter
18:17
IfAn äta:fu och g.ter
5. Moe.14:4
han ägde 1000 g.ter
l. Sam. 25:2
giva dig g.terna mjölk nog
Ords. 27:27
Ditt hu likt en hjord av g.ter HV. 4:1
Ditt hAr är likt en hjord av g.ter
6:4
skiljer fAren ifrAn g.terna
Matt. 25:32
och g.terna pi den vänstra
25:33
GETHJORD
lsraels barn lika 2 sml g.ar 1.Kon.20:27
GETHUD
höljds i fuskinn och g.ar

Hebr. 11:3 7

GETHÅR
vitt garn och g.
2. Mos. 25:4
skall ock göra tygvlder av g.
26:7
mörkblAtt, vitt garn och g.
35:6
s. hade i sin ägo g .. bar fram det 35:23
alla kvinnor •• spunna g.
35:26
36 :14
Man gjorde ock tygvlder av g.
allt s. är gjort av g.
4. Mos.31:20
satte myggnätet av g.
l. Sam. 19:13

GETING

Vildget.
GET

·get

stenget Job 39:4
Get

Den vanliga getrasen i Palestina utmärker sig av långa hängande öron
och svart ragg. Genom tiderna har
geten varit ett nyttodjur för israeliterna, och särskilt för dem som
bodde i bergstrakterna, emedan geten
håller till företrädesvis i oländig tertäng. På Bibelns tid liksom i dag
använde man mjölken som födoämne,
Ords.27:27, och av denna tillverkades
smör och ost.
Enligt Moselagen räknades geten
bland de rena djuren, och därför
kunde även köttet ätas, vilket man
gjorde vid särskilda tillfällen, l.Mos.
27:9. Av huden tillverkades läglar
för vatten och vin, jfr Jos.9:4; Matt.
9:17, och av den svarta raggen gjordes tältduk, 2.Mos.26:7; 36:14; HV.
1:5. Vid sidan av fåret var geten
det vanligaste offerdjuret, 3.Mos.1:
lO, bl.a. som förstlingsoffer, 3:12.
Det var endast handjuren, bockarna,
som offrades, l.Mos.37:31; 3.Mos.
4:23, jfr de två bockarna på den
stora försonings dagen, kap.16.
Jämte fåret räknades geten till
småboskapen. Av denna hade israeliterna ofta stora hjordar, l.Sam.25:
2, som betade tillsammans om dagen
men skildes åt för natten, när de
fördes in i sina fållor. Detta är bakgrunden till Jesu bildliga tal om fåren och getterna i domsscenen, Matt.
25:31 ff.

I Bibelns land förekommer getingar
i stora mängder och i flera olika
arter. Ofta kommer de i stora svärmar och kan då naturligt nog bli
en plåga för befolkningen.
Herren lovade att sända getingar
framför Israels barn, när de vid intagandet av löfteslandet skulle förjaga
dess invånare, 2.Mos.23:28, jfr 5.
Mos.7:20; Jos.24:12. Det är svårt
att avgöra, om detta är bokstavligt
eller bildligt tal. I sistnämnda fall
kan det avse den ångest, som folken
blev slagna av, där den israeliska
hären tågade fram, Jos.2:9, jfr 2.
Mos.23:27.
GETING
Jag skall sända g.ar framför 2.Mos.23 :28
skall H. sända g.ar över dem 5.Mos. 7 :20
(H.) sände g.ar framför eder Jos. 24:12

GETSEMANE

hebr. fast, stark. En kalebit, Jadais
son, av Juda stam. l.Krön.2:47.

hebr. bro. Ett litet arameiskt rike,
som gränsar till Basan. Det låg antagligen söder om Maaka och bildade
Basans västra gräns. Gesur tilldelades
Manasse stam, men denna förmådde
aldrig intaga landet. Davids hustru
och Absaloms moder Maaka var dotter till konung Talmai i Gesur, 2.
Sam.3:3. Hit flydde Absalom efter

GET
Tag At mig•• en treuig g. l. Mos. 15:9
s. är brokigt bland g.terna
30:32
alla spräckliga och brokiga g.ter 30:35
30:33
alla g.ter hos mig, s.lcke
dina g.ter hava icke f"titt i otid
31:38

Gethsemani, grek. form av aram. gat
semäni, oljepress. En gammal träd:
gård, där man antagligen har odlat
olivträd och där det har funnits en
oljepress. Getsemane ligger på andra
sidan av bäcken Kidron, vid Oljeberget, Matt.26:30,36; Mark.14:26,
32; Luk.22:39. Den örtagård, som
omtalas i Joh.18:1 är helt säkert
också Getsemane. Enligt 18:2 brukade Jesus och hans lärjungar ofta
vara där, jfr Luk.22:39. Hit var det
Jesus gick med de elva lärjungarna
den sista kvällen före sitt lidande och
sin död. Här utkämpade han sin
bönekamp, och här blev han gripen
av sina fiender, anförda av Judas
Iskariot, Matt.26:36-56; Mark.14:32
-52; Luk.22:40-54; Joh.18:1-13.
En enstämmig tradition från 300·
talet har som Getsemane utpekat ett
område på Oljebergets sluttning mitt
emot tempel platsens nordöstra hörn.
Här finns en grotta, som några menar skall ha varit lärjungarnas uppehållsplats under bönekampen, medan
andra anser, att den skall ha varit
platsen för bönekampen. Andra åter
menar, att denna ägde rum vid en
klippa i närheten av grottan. Vid
utgrävningar här år 1909 fann man
rester av den kyrka, som korsfararna
lät bygga, och under denna fann man
ruinerna aven bysantisk kyrka, byggd
på Theodosios den stores tid (ca 346
-395) men ödelagd av perserna om-

1941

1942

1943

1944

GERSONITER

En släktgren ur leviternas stam. Gersoniterna skulle ha vården om tabernaklet, dess täckelse och överdrag
samt om förhänget för ingången till
förgården, 4.Mos.3:25 f. När tabernaklet skulle flyttas, var det gersoniternas uppgift att tillvarata de
tygvåder, som hörde till tabernaklet
och förgården, 4:24-26. För detta
ändamål hade de två vagnar och fyra
oxar, 7:7. Gersoniterna tilldelades
levitstäder i Basan, Jos.21:6,27 ff.; 1.
Krön.6:62,71 ff. Så sent som på Davids tid finner vi dem alltfort i verksamhet, 15:7; 23:6 ff.
GERSONrr
dessa voro g.ernas släkter 4. Mos. 3:21
3:23
G.ernas släkter hade sitt läger
hövding för g.ernas stamfamilj
3:24
g.ernas släkters tjänstgöring
4:24
Av Gerson g.ernas släkt
26:57
G.ernas städer utgjorde
Jos. 21:33
Till g.erna hörde Laedan l. Krön. 23:7
g.ernas barn av Laedans släkt
26:21
huvudmännen f.r""g.en Laedans
26:21
under g.en Jehiels vArd
29:8
av g.erna Joa och Eden
2. Krön. 29:12

GESAN

.gestalt

GESTALT

människogestalt Jes.44:13; Apg.14:1l
GESTALT
Rakel hade en skön g.
l. Mos. 29:17
Josef hade en skön g.
39:6
(Mose)fu sklda H.g.
4. Mos. 12:8
men I slgen ingen g.
5. Mos. 4:12
eftersom I Icke slgen ngn g.
4:15
SkAda Icke .. bs högväxta g. 1.Sam.16:7
var en flicka med skön g.
Est. 2:7
bs g. oansenligare än andra
Jes. 52:14
Han hade ingen g. eller fägring
53:2
ej heller haven I sett ha g.
Joh. 5:37
sin Son I syndigt kötts g.
Rom. 8:3
burit den jordiskas g.
l. Kor. 15:49
skola vi ock bära den him. g.
15:49
intill dess K. tagit g.1 eder
Gal. 4:19
tingen i deras verkliga g.
Hebr. 10:1

GESUR

Geuel-Gibeon
kring år 614. Här byggdes år 1925
en basilika, son innehas av fra nsiskanermunkar, och det är också dessa,
som vårdar den lilla inhägnade örtagården. Något längre upp finns en
ortodox Getsemanekyrka, medan araberna har byggt en Mariakyrka i
norra änden av Kidrondaien. Samtliga kyrkor är byggda på den plats,
som resp. kyrkosamfund utpekar som
Bibelns Getsemane. Matt.26:36; Mark.
14:32.
GEUEL

hebr. ge'u'el, Guds majestät. En av
de tolv spejarna, ur Gads stam. 4.
Mos.13:16.
GIA

hebr. möjl. källa. Plats på vägen till
Gibeons öken i Benjamin. LXX läser
Gai, som motsvarar hebr. Ge, dal.
2.Sam.2:24.
GIBBARS BARN

Gibbar, hebr. stark, mäktig; hjälte .
En fami lj, som återvände med Serubba bel från få ngenskapen i Babel.
Se: Gibeon. Esr.2:20.
GIBBETON

hebr. höjd. Stad i Dans gamla område, Jos.19:44, av lotten bestämd till
levitstad, 21:23 . På konung Baesas
tid var den i filisteernas händer, l.
Kon.15 :27. Israeliterna belägrade den
ett par gånger, men staden blev aldrig intagen.
Gibbeton är möjligen identisk med
nuv. Kibbiah, 26 km sydost om
Jaffa.
GlBBETON
J os .
Elteke, G., Baalat
G.med deBs utmarker
Baesa dräpte (Nadab) vid G. 1. Kon.
höJ! på med att belägra G.
G., B.tillhörde filist~erna
drog Omri med hela I. upp från G.

19:44
21:23
15:27
15:27
16:15
16:17

GIBEA

hebr. höjd.
1. Stad i Juda bergs bygd, troligtvis
sydost om Hebron. Jos.15:57.
2. Stad i Benjamin. Konung Saul
hade där sin hemort och sitt huvud-

Ett gammalt olivträd i Getsemane.

kvarter. Den är identisk med nuv.
Tell el-Ful (böneberget), 5 km norr
om Jerusalem.

Getsemane örtagård i Jerusalem. I bakgrunden skymtas
den ryska Maria Magdalena-kyrkan .
1945

1946

upphänga dem •• i 8auls G. 2.8am.21:6
23:29
Ittai, R ibais son, från G.
l. Krön. 11:31
!tai, Ribais son, från G.
2: KröD;" 13:2
Uriels dotter , från G.
Jes. 10:29
8auls G. flyr
stöten i bas un i G.
Hos. 5:8
9:9
fördärv .. ss. i G.s dagar
Israels synd når till G.s dagar
10:9
10:9
Icke kunna nå de m i deras G.

GlBEA
begrov hm i Pinehas ' Btad G. Jos. 24:33
draga vidare, fram till G.
Dom. 19:12
stanna över natten i G.
19:13
när de voro invid G. i Benjamin
19:14
för att stanna över natten i' G.
19:15
19:16
bodde BB. främling i G.
och min bihustru kommo till G.
20:4
överfallen av G.B borgare
20:5
20:9
vad vi nu vilja göra med G.
Lämnen ut de onda män s.bo i G. 20:13
förBamlade Big BenjamilIB •• till G. 20:14
medräkllBdeB icke de B. bodde i G. 20:15
20:19
lägrade sig framför G.
20:20
till strid mot dem vid G.
Benjamins barn drogo ut ur G.
20:21
ut från G. mot IsraelB barn
20:25
20:29
lade Israel mallBkap •• mot G.
i slagordning mot G.
20:30
20:31
B.går till G.över fältet
10000 män •• fram gent emot G.
20:34
20:36
bakhållet B.de lagt mot G.
20:37
Bkyndade sig att falla in i G.
20:43
Batte efter dem •• emot G.
kommer du till Guds G.
1.8am.10:5
När de kommo till G.
10:10
8aul gick hem till G.
10:26
kommo sändebuden till 8auls G.
11:4
13:2
1000 hade Jonatan hos sig i G.
gick från Gilgal till G.
13:15
14:2
8aul vistades vid G.s gräI\B
8auls väktare i G. fingo Be
14:16
15:34
8aul drog till sitt hem i Sauls G.
22:6
Då nu 8aul en dag satt i G.
23:19
sifiter droga upp till 8aul i G.
26:1
sifiterna kommo till 8aul i G.

hebr. hög plats. Hiveisk konungastad,
en av de fyra hiveiska städer, som
genom list lyckades ingå ett förbund
med Josua för att därmed rädda sig
från att bli utplånade. När bedrägeriet upptäcktes, gjordes emellertid gibeoniterna jämte invånarna i de övriga tre hiveiska städerna till vedhuggare och vattenbärare åt israeliterna och vid Herrens altare, Jos . 9.
Staden tillföll Benjamins stam, 18:25;
l.Krön.8:29; 9:35, och gjordes till
levitstad, Jos.21 :17. Saul försökte
förgöra gibeoniterna, men detta för-

1947

1948

GIBEAT

hebr. höjd. Stad, som tillhörde Benjamin. Den antas vara identisk med
Sauls Gibea. Se: Gibea 2. Jos. 18:28.
GIBEATlT

Invånare i Gibeat, se d.o.
GlBEATIT
g.en Hassemaas söner

1. Krön. 12:3

GIBEON

Gibeonit- Gift

Från Sauls Gibea.
bundsbrott medförde, att sju av Sauls
söner med Davids tillåtelse hängdes
av gibeoniterna, 2.Sam.21:1-9. Vid
Gibeon dräpte Joab Amasa, se d .o.,
20:8. E n tid hade tabernaklet sin
plats i Gibeon, l.Krön.16:39; 21 :29;
2.Krön.l:3 ,13, och här bringade Salomo sitt första offer som konung
och fick en uppenbarelse från Herren, l.Kon .3:4-15 ; 2.Krön.l :2-12.
Den falske profeten Hananja var från
Gibeon, Jer.28: 1.
Namnet Gibeon är bevarat i nuvarande el-Djib, söder om Bet-Horonpassets övre del, ca 9 km nordväst
om Jerusalem. Se: Gibeons damm.
GIBEON
när invånarna i G. hörde
Jos. 9:3
(hiveernas)städer:G., Kefira
9:17
invånarna i G. ingått fred med l.
10:1
G. var en stor stad
10:2
de belägrade G.
10:5
ett stort nederlag vid G.
10:10
Du sol, stå stilla i G.
10:12
Josua intog •• Gosen ända till G.
10:41
de hiveer s . bodde i G.
11 :19
18:25
G. , Rama, Beerot
G.med dess utmarker
21 :17
ifrån Mahanaim till G.
2. Sam. 2:12
mötte varandra vid G.s damm
2:13
kallat Helkat-Hassurim vid G.
2:16
Ammahöjden •• åt G.s öken till
2:24
dödat deras broder Asael vid G.
3:30
till den stora stenen vid G.
20:8
begav sig till G. för att offra 1. Kon. 3 :4
3 :5
l G.uppenbarade sig H.
f6rut uppenbarat sig f6r hm i G.
9:2
1. Krön. 8 :29
l G. bodde Gibeons fader
l G. bodde Gibeons fader Jeguel
9:35
f6rföl jde dem frän G. till Geser
14:16
på offerhöjde n i G.
16:39
H. tabernakel stod i G.
21:29
till offerhöjden i G.
2. Krön . 1:3
Sedan Salomo varit •• i G.
1:13
Därbr edvid arbetade •• frän G. Neh. 3:7
G.s barn : 95
7:25
se sin vrede likasom i G.sdal Jes.28:21
profeten Hananja •• från G.
Jer.28:1
vid det stora vattnet i G.
41:12
s. han hämtat tillbaka från G.
41 :16

Jordisk reservoar. Inte långt därifrån,
bland olivträd, fi nns en öppen reservoar , 59 fot lång och 36 fot bred.
Den tar emot överloppsvattnet från
hålan. I väster finns en behållare
uthuggen i berget, Il x 7 fot, som
kallas el-Birkeh, dammen. Vintertid
bildas en li ten insjö på slätten, 240320 ar stor. Jfr Jer.41:12 . 2.Sam.2:13.
GIDDALTI

hebr. jag gör stor, jag upphöjer el.
prisar (Herren). E n av siaren Hemans
,öner, en tempelsångare. I.Krön.25:
4,29.
GIDDELS BARN

Giddel, hebr. mycket stor.
1. En släkt av tempelträlar. Esr.2:47;
Neh.7:49.
2. E n släkt, som tillhörde Salomos
tjänares barn . Esr.2:56; Neh .7 :58.
GIDEOM

hebr. nedhuggande, utrotning. En plats
i Benjamin mell an Gibea och Rimmons klippa. Benja miniterna förföljdes till Gideom under striden med
Israels övriga stammar. D om.20:45.
GIDEON

hebr. huggare, en som hugf!e r ned.
Son till Joas, som var av Abiesers
släkt i Manasse stam. Joas bodde
i Ofra i Gilead, öster om Jordan.
På Gideons tid gjorde Israel vad
som var ont i Herrens ögon. Därför
överlämnade Herren folket i midjanitern as hand. Midjaniterna och amalekiterna plågade dem ofta genom
att förstöra gröda n o.dyl. I sin nöd
ropade isra eliterna till Gud . Han

svarade med att sända en profet,
som tillrättavisade dem, Dom.6:1 -10.
U nder denna hårda tid stod Gideon
en dag och tröskade vete i en vinpress
[ör att dölja skörden för midjaniterna .
Då kom Herrens ä ngel till honom
och kallade honom att bli domare i
Israel. När Gideon genom ett Guds
under hade fått visshet om att det
verkligen var H errens ängel , som
hade kallat honom, tog han emot
kallelsen, och då han nu visste, att
Herrens frid skulle vara med honom,
gick han frimodig och oförfärad in
i sin uppgift, 6: 11-23.
Först byggde han å t Herren ett
altare, som ha n kallade JHWH salom,
»Herren är frid •. På H errens befallning rev han ned Baalsaltaret i Ofra
och högg sönder Aseran, som stod
bredvid. Mä nnen i staden vHle då
dräpa honom , men fadern räddade
honom från att bli stenad . H an bad
folket låta Baal själv strida för sin
sak. Den som ville strida för avguden , skull e dödas före nästa morgon.
Efter detta vågade ingen bära hand
på Gideon, och man kall ade honom
därför Jerubbaal, »Baal utföre sin
sak., 6:24-32.
Så rustade Gideon sig till strid
mot Israel s fiender, och han bl ev
styrkt av ett dubbelt tecken från
Herren. Han drog ut med sin här
för att slå midjaniterna, men Herren
sade till honom : • Folket, som har
följt dig, är för talrikt, för att jag
skulle vilja giva Midjan i deras hand ;
ty Israel kunde då berömma sig mot
mi g och säga: Min egen hand har
frälst mig .• Av de ursprungliga 32.000
tog Gideon på Guds befallning slutligen endast trehundra män med sig .
Efter en uppenbarelse från H erren
gick han till angrepp mot fienden
med si na få män , och i en dra matisk
nattlig kamp besegrade han fienderna
med list och jagade dem på flykten ,
6:34-7:22.
Nu erbjöd israelitern a Gideon att
bli deras hä rska re (konung), men han
avböjde. Däremot tog han emot en
gåva (vars och ens guldring), och av
denna gjorde han en efod , som ha n
satte upp i Ofra. Hela Israel började
emellertid att bedriva avgudadyrkan
med d en, och den blev så till en sna ra
för Gideon och hans hus. Guldefoden
var en föraning om den Baalsdyrka n,
som så sta rkt utbredde sig efter Gideons död , 8:22-29.
Gideon hade 70 söner. H an dog i
hög ålder och blev begraven i sin
faders grav i Ofra , tillhörande Abiesers släkt.
Gideon var en avgjord dyrkare av
Israels Gud. H a n representerade en
fortsättning av D eboras och Ba raks
gärnin g, kap.4-5. Han betydde också

GIBEONIT
GlBEONIT
att vi kunna slå g .erna
Jos. 10:4
g.erna sände till Josua
10:6
därf6r att han dödade g.erna 2.Sam. 21:1
kallade konungen till sig g.erna
21 :2
g.erna voro icke israeliter
21 :2
David sade nu till g.erna
21:3
G.erna svarade hm:Vi fordra icke 21:4
överlämnade dem åt g.erna
21:9
(till David) g.en Jismaj a
l. Krön. 12:4
arbetade g.en Melatja
Neh. 3:7

GIDEONI

hebr. en som hugger ned. Fader till
hövdingen Abidan i Benjamin.
GIDEONI
Abida n, G.s son
·4. Mos. 1:11
2:22
hövdi ng Abidan, G.s son
nionde dagen kom Abidan, G.s son
7 :60
Abidans, G.s sons, offergåva
7 :65
10:24
anför are •• Abidan, G.s son

GIFT

Se även: Huggormsgift, orm, skorpion, dryck, sting, tunga, ord.
-gift

huggormsgift Job 20: 16; PS.140:4
GIFT

I)

ros,

tOX'l

giftplanta; gift; i 5.Mos.32:33 ros
piWinim , huggormars gift; samma uttryck förekommer också i Job 20:16,
övers. huggormsgift. Jfr ros i Ps.69:
22, övers. galla; Am.6:12 giftplanta.
Se: Bitter 12.
2) r ema, i1 ~ r1
glöd, hetta; (orm-)gift. Ordet förekommer också i 5.Mos.32:33, övers.
etter, och i PS.140:4 i ett uttryck,
som är övers. huggo rmsgift. Se: Förtörna 8.

4) me-ros, ,tO X'l - 'q
giftvatten, giftigt vatten; me-, st. cstr.
av majim, vatten; ros, se 1.
5) utf. ord. Jfr Döda 20.

GIBEONS DAMM

1949

GIDEON
G; höll på att klappa ut vete Dom. 6 :11
G. svarade (ängeln)
6 :13
G. tillredde en killing
6:19
såg G. att det var H. ängel
6:22
Och G.sade:Ve mig, H.
6 :22
byggde G. där ett altare åt H.
6 :24
tog G.10 av sina tjänare med sig
6 :27
fingo de veta att G. hade gjort det
6:29
G •• blivlt beklädd med H.A.kraft
6:34'.
G.s ade till Gud: Om du verkl igen
6:36
G. sade till Gud : Må din vrede icke 6:39
drog J e rubbaal, det är G., åstad
7:1
H.sade till G.
7:2,4,5,7
DånuG.komdit
7:13
betyder •• israeliten G.s svärd
7 :14
När G. hörde de nna dröm f6rtäljas 7 :15
ropa: För H.och för G.
7:18
kommo nu G •• till utkanten av
7:19
de r opade: H. och G.s svärd
7:20
G.hade sänt omkring budbärare
7:24
huvuden förde de över till G.
7 :25
När sedan G. kom till Jordan
8:4
G. sade : Nåväl; när H. giver Seba
8:7
G.drog upp på karavanvägen
8:11
G. vände tillbaka frän striden
8:1.3
G.dräpte Seba och Salmunna
8:21
israeliterna sade till G. :Råd du
8:22
G.svarade:Jag vill icke råda
8:23
G. sade ytterligare till dem
8:24
G.lät d ärav göra ·en efod
8 :27
den blev för G •• till en snara
8 :27
landet hade ro •• så länge G. levde
8:28
G. hade 70 söner
8:30
G.dog i en god ålder
8:32
när G. var död, begynte Israels
8:33
visade de G.s hus ngn kärlek
8:35
s kull e f6rtälja om G.
Hebr.11:32

3) paras, tO 19
här hif. möi. T avge orenlighet; övers.
spruta gift; jfr subst. päräs, orenlighet, t.ex. 2.Mos.29:14 ; MaI.2:3. Andra översätter verbet: sticka, stinga,
hugga osv. Jfr gamla sv. övers.: .och
sti nger såsom en huggorm •. Se: Dom 3.

Invånare i Gibeon, se d.o.

Belägen sydost om el-Djib, identisk
med gamla Gibeon. Där finns en
källa, som fyller en anlagd, under-

mycket genom att r epresentera en
direkt övergång från domartiden till
konungadömet i Israel.

R ekonstruktion av Sal/Is palats i Gibea.
1950

1951

6) ios, 16 <;
grundbet. trol. något som kastas ; gift;
trol. av: hiemi , kasta. Ordet förekommer även i Rom .3:13 i uttrycket
ios aspidön, övers. huggormsgift. I
Jak.5:3 har ios betydel sen: rost. I
profan grekiska kan ordet också beteckna .pil» .
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Gifta-Gilgal
GIFT
1 g.och malört växer
5. Mos. 29:18
2 sända över dem ormars g.
32:24
1 Derss vin huggormars g.
32:33
2 min ande indricker deras g. Job 6:4
2 G. är i dem, likt ormens g. Ps. 58:5
Ords. 23:32
3 sprutar det g.
Jer. 8:14
4 giver oss g. att dricka
4 giva detta folk g. att dricka
9:15
4 jag skall giva dem g.att dricka 23:15
1 omvärvt mig med g.
Klag. 3:5
1 Tänk pä malörten och g.et
3 :19
2 Ve dig s. blandar ditt g.
Hab. 2:15
Mark. 16:18
5 om de dricka dödande g.
6 (tungan) full av dödande g.
Jak. 3:8

GIFTA

Se även: Bröllop, äktenskap, man,
hustru, kvinna, brud, brudgum, trolova, änka, förbund, hem, hus, barn,
förening.
GIFTA

Uppdelning: allmänt, gifta bort.
GIFTA
var han gift, skall ha hustru 2. Mos. 21:3
om hon bliver gift
4. Mos. 30:7
g. med nägon ur Israels barn
36:3
mä g. sig, allensst de g. sig
36:6
när en kvinna, s. g.er sig
36:8
Selofhads döttrar g.e sig med
36:11
g. inom Manasses barns släkter
36:12
dödes hustru icke g. sig
5. Mos. 25:5
den g. kvinnan gär pä jakt
Ords. 6:26
är icke rädligt att g. sig
Matt. 19:10
har en broder s. är gift
Luk. 20:28
gift kvinna gm lag bunden
Rom. 7:2
mä de g.sig
1. Kor. 7:9
bättre att g. sig än att vara upptänd 7:9
dem s.äro g.bjuder jag
7:10
Om du likväl skulle g. dig
7 :28
7 :28
ej syndar •• om hon g.er sig
man s.icke är gift ägnar sin omsorg 7:32
den g.e mannen ägnar sin omsorg
7:33
kvinna s.icke längre är gift
7:34
den g. kvinnan ägnar sin omsorg
7:34
Må hon fä g. sig
7:36
stär det henne fritt att g. sig
7:39
vilja .de åter g. sig
1. Tim. 5:11
vill jag att unga änkor g. sig
5:14

sr.

GIFT A (gifta bort)
(Aksa:) du har gift bort mig
Jos.
Eftersom du gift Irort mig
Dom.
30 döttrar g.e han bort
s. g.er bort sin dotter
1. Kor.
s. icke g.er bort henne gör bättre

GILALAI

hebr. möjl. rullande. En musikalisk
präst, som deltog i invigningen av
Jerusalems mur. Neh.12:36.
GILBOA

hebr. möjl. sprudlande källa. Ett berg
i sydöstra delen av Jisreelslätten, nuvarande Djebel Faqu'a. Konung Saul
och hans söner Jonatan, Abinadab
och Malki-Sua fann döden här i ett
slag mot filisteerna, som vann en
överlägsen seger.
GlLBOA
de lägrade sig vid G.
1.Sam.28:4
föllo slagna på berget G.
31:1
de lägo fallna på berget G.
31:8
aven händelse upp på G.
2.Sam. 1:6
filisteerna slogo Saul på G.
21:12
föllo slagna på berget G. 1. Krön. 10:1
lägo fallna på berget G.
10:8

GILBOA BERG

Se: Gilboa. 2.Sam.1:21
GILEAD

hebr. trol. hård, stark.
1. Ett bergområde mellan floden Jarmuk i norr och Moabs högslätt i söder, känd för sin balsam, sin myrra
och sina stora skogar. Vid delningen
av löfteslandet tilldelades området
Gads stam och halva Manasse stam,
Jos.13:24 ff.

15:19
1:15
12:9
7:38
7:38

GIFTFLUGOR

G. vålla stank och jäsning

Pred. 10:1

GIFTIG

sände H. g.a ormar
4. Mos. 21:6
lett dig •• bland g.a ormar
5. Mos. 8:15
derss druvor äro g.a druvor
32:32
att ingen g. rot skjuter skott Hebr. 12:15

GIFTPLANTA

förvandla rätten till en g.

Am. 6:12

Balsam från

Gilead~

GIHON

hebr. frambrytande, framvällande;
ström.
1. En av Edens fyra floder. Många
osäkra förklaringar föreligger. Josefus
hävdar, att Gihon var Nilen, emedan
etiopierna (kusiterna) kallade derina
flod Gewon. (Jfr Jer.2:18, LXX:
Geon.) Men det kan också vara
Kerkha, som kommer ned från Luristan och rinner genom en provins
öster om Tigris. Provinsen var sedan
gammalt känd som Kassi, och detta
namn påminner om det bibliska namnet Kus. l.Mos.2:13.
2. En källa i Jerusalems närhet, troligen nuvarande Jungfrukällan i Kidrons dal. Se: Gihonsvattnet.
GIHON
fören (Salomo) ned till G.
1. Kon. 1:33
förde honom till G.
1:38
1:45
i G.smort (Salomo) till konung
mur .. västerut mot G.
2. Krön. 33:14

GIHONSVATTNET

Damm öster om Jerusalem. Konung
Hiskia ledde vattnet genom en underjordisk tunnel till dammen Siloa vid
foten av tempelberget. Se: Gihon 2.
2.Krön.32:30.
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Gilead kom att spela en stor roll
i Israels historia. Här regerade domaren J air och hans söner över trettio
städer, Dom.10:3-5, och här bodde
domaren Jefta, kap.II-l2. Vid floden Jabbok, som flyter igenom området, utkämpade Jakob sin kamp
med Herren, 1.Mos.32:24 ff., och
från Tisbe i Gilead härstammade
profeten Elia, 1.Kon.17:1. Till Gilead
flydde David för sin son Absalom,
2.Sam.17:22 ff., som stred mot sin
fader och hans folk och här fann sin
död, 18:1 ff.
Gileads läge gjorde det lättåtkomligt för angrepp från arameerna i
norr och ammoniterna i öster, och
området var därför ofta skådeplatsen
för strider mellan israeliterna och
främmande härar, Dom.7:11; 1.Sam.
11:1 ff.; 2.Kon.9:14. Genom många
århundraden lyckades israeliterna behålla makten över området, men på
Jehus tid erövrades det av Hasael av
Damaskus, 2.Kon.1O:33, och år 734
av den assyriske konungen TiglatPileser III, varvid en stor del av befolkningen bortfördes, 15:29. Mackabeern Alexander Janneus (104-78
f.Kr.) återvann Gilead, men när Pom-
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pejus erövrade Palestina år 63 f.Kr.,
kom också Gilead under romarnas
herravälde. Städerna öster om Jordan
avsöndrades nu, och tio av dem bildade ett eget förbund, det s.k. Dekapolis, se d.o. Den del av det gamla
Gilead, som var beläget norr om
detta, fick namnet Gaulanitis, medan
området söder om Dekapolis kallades
Pereen.
Bland dem som samlade sig omkring Jesus var även folk från Dekapolis, Matt.4:25. Själv besökte Jesus
också Dekapolis' område, Mark.7:31,
jfr 5:20. Före Jerusalems erövring
och förstöring år 70 flydde många av
de kristna till staden Pella i Dekapolis.
GILEAD
ställde sin färd mot G.s berg I.Mos.31:21
(Laban) hann upp hm på G.s berg
31:23
tält uppslaget på G.s berg
31:25
ismaeliter komma från G.
37 :25
sägo .. G.s land
4. Mos.3'.!:1
bliva kvar här i G.s städer
32:26
skolen l åt dem giva landet G.
32:29
gingo åstad till G. och intogo
32:39
Mose gav G. åt Makir
32:40
till G. fanns ingen stad
5. Mos. 2:36
hela G.och hela Basan
3:10
hälften av G.s bergsbygd
3:12
Återstoden av G. åt •• Manasse
3:13
åt Makir gav jag G.
3:15
åt rubeniterna .. landet från G.
3:16
Ramot i G.för Gads stam
4:43
lät (Mose) se landet:G.ända till
34:1
över ena hälften av G.
Jos. 12:2
över andra hälften av G.
12:5
vidare G.och gesureernas
13:11
alla städer i G.
13:25
alltså ock av halva G.
13:31
Makir •• fick G.och Basan
17:1
tillföllo Manssse förutom G.s land 17:5
G.s land hade Manasses övriga
17:6
inom Gads stam Ramot i G.
20:8
dråparfristaden Ramot i G.
21:38
att begiva sig till G.s land
22:9
Pinehas till •• G.s land
22:13
kommo till Rubens barn i G.s
22:15
t!llbaka från Rubens •• 1 G.s land
22:32
skynda bort ifrån G.s berg Dom. 7:3
<4> ligga i G.s land
10:4
-de israellter s. bodde i G.
10:8
Ammons barn lägrade sig i G.
10:17
sade de överste i G. till varandra 10:18
hövding över alla G.s invånare
10:18
gingo de äldste i G. åstad
11:5
Jefta svarade de äldste i G.
11:7
De äldste i G. sade till Jefta
11:8
hövding över oss, alla G.s
11:8
Jefta svarade de äldste i G.
11:9
sade de äldste i G. till Jefta
11:10
gick Jefta med de äldste i G.
11:11
tägade gm G.och Manasse
11:29
tägade så gm Mispe i G.
11 :29
från Mispe i G.mot Ammons barn 11:29
Jefta församlade alla G.s män
12:4
G.s män slogo efraimiterna
12:4
G. är ett mellanti~, varken Efraim 12:4
frågade G.s män: Ar du efraimit
12:5
Jefta begraven i en av G.s städer 12:7
församlade sig ock från G.s land 20:1
från Jabes i G.hade ingen kommit 21:8
ingen av invånarna i Jabes i G.
21:9
slån invånarna i Jabes i G.
21:10
i Jabes i G.funno de 400 jungfrur 21:12
till hustrur de kvinnor .. i G.
21:14
belägrade Jabes i G.
l. Sam. 11:1
säga till männen I Jabes i G.
11:9
gingo in i Gads och G.s land
13:7
invånarna i Jabes i G.hörde
31:11
männen i G. s. begravit Saul 2. Sam. 2:4
till männen i Jabes i G.
2:5
gjorde (Is-Boset) till konung i G.
2:9
och Absalom lägrade sig i G.s land 17:26
Sauls ben från borgarna •• i G.
21:12
Därifrån kommo de t!ll G.
24:6
Ben-Geber i Ramot i G.
1. Kon. 4:13
Jairs byar, s.ligga i G.
4:13
(Salomos fogde) Geber i G.s land
4:19
Elia •• uppehållit sig I G.
17:1
Ramot i G. tillhör oss
22:3
för att belägra Ramot I G.
22:4
draga åstad mot Ramot i G.
22:6
Drag upp mot Ramot i G.
22:12
skola vi draga åstad mot Ramot i G.22:15
locka Ahab •• mot Ramot i G.
22:20
drog I. kon .. till Ramot i G.
22 :29
stridde .. vid Ramot i G.
2. Kon. 8:28
gå t!ll Ramot i G.
9:1
gick den unge mannen • .Ramot i G. 9:4
legat vid Ramot i G.
9:14
intog hela landet G.
10:33
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bäde G.och Bssan
10:33
Tiglat-Pileser .. intog G.
15:29
23 städer i G.s land
l. Krön. 2:22
boskapshjordsr i G.s land
5:9
hela östra sidan av G.
5:10
(Gads barn) bodde i G. i Bssan
5:16
ur Gads stam Ramot I G.
6:80
folket i Jabes i G. hörde
10:11
funnos dugande män i Jaeser i G. 26:31
hälften av Manssse, den i G.
27 :21
draga mot Ramot i G.
2. Krön. 18:2
draga med mig mot Ramot i G.
18:3
draga åstad till Ramot i G. .
18:5
Drag upp mot Ramot i G.
18:11
draga åstad mot Ramot i G.
18:14
att draga upp mot Ramot i G.
18:19
Israels kon. upp till Ramot i G.
18:28
stridde •• vid Ramot i G.
22:5
Mitt är G. ,mitt är Manssse
Ps. 60:9
Mitt är G., mitt är Manasse
108:9
getter strömma nedför G.s bergHV. 4:1
getter s. strömma nedför G.
6:4
Finnes dä ingen balsam i G. Jer. 8:22
är du för mig ss. ett G.
22:6
Drag upp till G.och hämta balsam 46:11
i G. skall han få äta sig mätt
50:19
gränsen •• mellan G.och l. land Hes.47:18
de hava tröskat G.
Am. 1:3
uppristat havande kvinnor i G.
1 :13
Benjamin skall taga G.
Ob. v.19
gå i bet i Bssan och I G.
Miks 7:14
skall jag föra dem till G.s land Sak.10:1O

2. Stad i Gilead, antagligen RamotGilead, nära Mispa. Hos.6:8; 12: 11.
GILEAD

hebr. trol. hård, stark. Makirs son,
gileaditernas stamfader.
GlLEAD
Makir födde G.
4. Mos. 26 :29
av G. kom gileaditernas släkt
26:29
Dessa voro G.s barn
26:30
Hefer, son till G., son till Makir
27:1
huvudmännen .. i G.s barns släkt
36:1
G.s, s. var son till Makir
36:1
Makir .. G.s fader, fick Gilead Jos. 17:1
Hefer, sontill G., son till Makir
17:3
Jeftas fader var G.
Dom. 11:1
födde ock G.s hustru hm söner
11:2
in till Makirs, G.s faders, 1. Krön. 2:21
söner till Makir, G.s fader
2:23
Jaroa,son till G., son till Mikael
5:14
bihustru födde Makir, G.s fader
7:14
söner till G., son till Makir
7:17

GILEADIT

Invånare i Gilead, se Gilead 1.
GlLEADIT
av Gilead kom g.ernas släkt 4. Mos. 26:29
efter (Tola) uppstod g.en Jair Dom.10:3
G.en Jefta var en tapper stridsman 11:1
lovprisa g.en Jeftas dotter
11:40
g.erna besatte vadställena
12:5
Sedan dog g .en J efta
12:7
Barsillai, en g.från Rogelim 2.Sam.17:27
G.en Barsillai hade farit ned
19:31
mot g.en Barsillais söner 1. Kon. 2:7
hade (Peka) med sig 50 g.er 2. Kon. 15:25
s. tog en av g.en Barsillais
Esr. 2:61
en av g.en Bars!l1ais döttrar Neh. 7:63

GILEADS BERG

1. Bergområde söder om floden Jarmuk. Se: Gilead 1, Gileads bergsbygd, Gileads land. I.Mos.31:21,25.
2. Berg i Naftaii, väster om Jordan.
Dom.7:3.
GILEADS BERGSBYGD

Det bergrika landet öster om Jordan
från Moabslätten och norrut till floden Jarmuk. Se: Gilead 1, Gileads
berg 1. 5.Mos.3:12.
GILEADS LAND

Ett- område öster om Jordan. Se:
Gilead 1. Jos.17:5,6.
GILGAL

hebr. cirkel el. krets.
1. Plats vid Sikem, antagligen där
Djildjilia nu ligger, på toppen av ett
berg, 12 km nordväst om Betel. Se:
Bet-Haggilgal. 5.Mos.11 :30; 2.Kon.
2:1; 4:38.
2. Plats vid Jeriko, på Juda norra
gräns. Den var israeliternas första
lägerplats på Jordans västra sida. Till
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~ilgal-Gisslan

minne av övergången över Jordan
restes här tolv stenar, som hade medtagits från floden, Jos.4: 19 f. Antagligen är detta samma Gilgal, som
omtalas i I.Sam., där Saul kröntes
till konung, 11: 14 f. Birket Djildjulieh,
5 km öster om Jeriko, markerar platsen, där Gilgal en gång låg. Se:
Gelilot.
GILGAL
de lägrade sig i G.
Jos. 4:19
stenarna •• reste Josua i G.
4:20
detta ställe fick namnet G.
5:9
Medan l. barn voro lägrade i G.
5:10
gingo de till Josua i lägret vid G.
9:6
sände till Josua •• vid G.
10:6
drog Josua ditupp från G.
10:7
hade bruiit upp från G.
10:9
vände tillbaka till lägret vid G.
10:15
Josua •• tillbaka till lägret vid G.
10:43
Juda •• fram inf'6r Josua i G.
14:6
G. s.ligger mitt emot Adummimsh.15:7
H. ängel kom från G.
Dom. 2:1
från Belätesplatsen vid G.
3:19
färdades till Betel, G.
1.Sam. 7:16
må du gå ned före mig till G.
10:8
(Samuel:) Kom, låt oss gå till G.
11:14
Då gick allt folket till G.
11:15
gjorde Saul till konung •• i G.
11:15
bådades upp att följa Saul till G.
13:4
13:7
Saul var ännu kvar i G.
Samuel likväl icke kom till G.
13:8
filisUierna mot mig i G.
13 :12
13 :15
(Samuel) gick från G. till Gibea
dragit därifrån 11ed till G.
15:12
offra det åt H., din Gud, i G.
15:21
15:33
högg Samuel Agag i stycken i G.
Juda hade kommit till G.
2.Sam.19:15
Så drog nu konungen till G.
19 :40
Kommen då icke till G.
Hos. 4:15
deras ondska är samlad i G.
9:15
offrar man tjurar i G.
12:11
till G. och bedriven värre synd Am. 4:4
kommen icke till G.
5:5
G. skall bliva bortfört i fångenskap 5:5
var mellan Sittim och G.
Mika 6:5

3. Konungastad mellan Dor och
Tirsa, identisk med Djildjulieh, 5 mil
söder om Dor och 6 km norr om
Antipatris. Jos.12:23.
GILLA

vittnesbörd •• och g.en dem
Saulus hade g.t att man
g.de vad s. skedde

Luk.ll:48
Apg. 8:1
22:20

GILLER

1) mo~eS, tV i'? i D
snara, giller, fålla; i Jos.23:13; Ps.69:
23; Jes.8:14 brukas ordet parallellt
med paJ:.!, som är övers. snara. Jfr 4.
Se: Farlig 2, Garn 5.
2) ~ammim, D ' ~ ~
trol. snara, fälla; aven rot som betyder: draga el. pressa samman. I Job
18:9 synes innebörden vara klar, emedan ~ammim där står parallellt med
paJ:.!, jfr 1.
3)

malM!,

n ' TJo/t?

en som fördärvar el. förstör; i Jer.
5:26 snara, fälla; hif. part. av [säQat],
se t.ex. Fördärvare 1. I samma vers
förekommer t.ex. också orden jäkus,
fågelfängare (jfr 1) och lä~aQ, fånga
(se Fånga l). Jfr Grav 6, 12.
4) skandalon, o K ii \! Ö a'\ O\!
urspr. den stång, på vilken man placerade lockbetet i en snara; därav
betydelsen: snara, fälla, giller. I Rom.
11:9, som är ett citat från Ps.69:23,
motsvarar skandalon hebr. mokeS,
se I, medan paJ:.! motsvaras av pagis,
övers. snara. Se: Fall 21, Förförelse 3.
GILLER
1 bliva eder till ett g.
Jos. 23 :13
2 efter ha rikedom gapar ett g. Job 5:5
2 g.ret tager hm fatt
18:9
Ps. 69:23
1 deras bord bliva till ett g.
"l g. sätta de för mig
140:6
1 Bevara för ogärningsmännens g.141:9
1 för Jerus. invånare ett g.
Jes. 8:14
Jer. 5:26
3 I!jo-{ill att fånga mskor
4 må det bliva dem till ett g. Rom.ll:9
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GILO

hebr. möjl. öppen plats. Stad i Juda
bergs bygd, nära Hebron. Ahitofel, en
av Davids rådgivare, var bosatt här.
Jos.15:51; 2.Sam.15:12.
GILONIT

Invånare i Gilo, se d.o.
GILONIT
lät hämta g.en Ahitofel
g.en Eliam, AhitofeIs son

2. Sam. 15:12
23:34

GILTIG

g. anledning till folkskockning Apg.19:40
gm döden ett testamente g.t Hebr. 9:17

GIMSO

hebr. mullbärs/ikon träd. En stad i
norra Juda, på gränsen mot filisteerslätten. Den är identisk med Djimzu,
som ligger på en höjd 5 km sydost
om Lydda. 2.Krön.28:18.
GINAT

hebr. möjl. skydd el. trädgård. Tibnis
fader. I.Kon.16:21,22.
GINNETOI

hebr. möjl. trädgårdsmästare. En
präst, vilkens släkt återvände med
Serubbabel. Se: Ginneton. Neh.12:4.

synd, missgärning,
penningbegär.

missunnsamhet,

-girighet

hämndgirighet Klag.3:60
Girighet

Girighet är syndig begärelse, Jes.
57:17, och avgudadyrkan, KoI.3:5.
Den kommer från hjärtat, Mark.
7:22; 2.Pet.2:14, och skapar begär
efter orätt vinning, 2.Pet.2:3.
Hedningarna är uppfyllda av girighet, Rom. l :29, och i girighet bedriver de alla slags orena gärningar, Ef.
4:19. - Falska lärare har hjärtan
övade i girighet, 2.Pet.2: 14.
Girighetens töljder
Guds vrede, Jes.57: 17. Förlust av arvedel i Guds rike, Ef.5:5; I.Kor.6:10.
De troende förmanas
att taga sig till vara för all girighet,
Luk.12:15, att icke ha umgänge med
giriga, I.Kor.5: 10 f., att döda girigheten, Ko1.3:5.
Exempel
Laban, l.Mos.31:41. Den rike ynglingen, Matt.19:22. Ananias och Safira, Apg.5:1-10.

Se även: Ginströtter, ginstkol.

GIRIGHET
g., ondska, svek, lösaktighet Matt. 7:22
till vara för allt slags g.
Luk. 12:15
uppfyllda av allt slags g.
Rom. 1:29
Ef. 4:19
i g. bedriva orena gärningar
g. skolen l icke ens låta nämnas
5:3
g.en, s.ju är avgudadyrkan
Kol. 3:5
l sin g. bereda sig vinning
2. Pet. 2:3
De hava hjärtan övade i g.
2:14

Ginstbusken

GIRIGHETSSYND

En buske, som förekommer allmänt i
ökentrakterna. Dess blad är små, vanligen enkla. Ginstbusken har små vita
eller gula blommor, och bälgfrukternas frön är hårda. Fröna användes
som medicin mot illamående, och av
bladen pressades en saft, som var
medicin mot reumatiska sjukdomar.
Enligt en uppgift är rötterna ätbara,
jfr Job 30:4. Av stammen framställer
man träkol, ginstkol, som ger en varaktig glöd, jfr Ps.120:4. Det täta
grenverket ger skydd för solens brännande strålar. Vid sin flykt undan
Jsebel sökte profeten Elia skydd under en ginstbuske.

För hs g. förtörnades jag

hebr. uppmärksam. En uppsyningsman
över tempelträlarna i Ofel. Neh.ll:21.

GINSTBUSKE
satte (Elia) sig under en g.
att sova under en g.

sägen lösningen och g.en rätt Dom.14:12
så haden l icke g.t min gåta
14:18

GINNETON

hebr. möjl. trädgårdsmästare. En
präst, som undertecknade Nehemjas
förbundsskrivelse. Neh.1O:6; 12: 16.
GINSTBUSKE

GIRSITERNAS LAND

Ett land i närheten av öknen Sur,
se d.o. Den tid David levde i landsflykt, företog han med sina män
plundringståg i girsiternas land.
GIRSlTERNAS LAND
företogo plundringståg i g. 1. Sam. 27:8
GISONIT

(hjältar:) g.en Bene-Hasem l.Krön.ll:34

GISPA

GISSA

1. Kon. 19:4
19:5

GI~STKOL

skarpa pilar och glödande g.

Ps. 120:4

GINSTRöTTER

g. är vad de ha va till mat

Jes. 57:17

Job 3 0:4

GISSEL

Se även: Tukta, aga, plåga, hemsöka,
straff.
-gissel

skorpiongissel I.Kon.12:11

GIRGASnR

Ett av de kananeiska folkslag, vilkas
land Herren lovade giva åt Abraham,
I.Mos.15:18-21. Landets exakta läge
är okänt.

Gissel, gissling

Se även: Begär, girig, lusta, vinning,
lystnlld, snikenhet, orenhet, hjärta,

Gissling eller hudflängning var en
vanlig form för bestraffning i det
gamla Israel liksom i Orienten för
övrigt. Den var också fastställd i lagen. Kroppsbestraffning tillämpades
ofta på trälar, jfr Ords.29:19. Den
som beblandade sig med en annans
trälkvinna skulle jämte kvinnan tuktas,
efter noggrann undersökning av fallet, hebr. bi/i/iorät (av: [bälj:.ar], pi.
noggrant undersöka), 3.Mos.19:20.
Ordet har aven del lärde förknippats
med bä/iär, oxe, nötboskap; tuktandet
skulle enligt denna tolkning ha utförts
med gissel, förfärdigat av oxsenor (jfr
eng. övers. be scourged, bli gisslad).
Gissling utdelades också som straff
i civila mål. Den som var ådömd
straffet, låg framstupa på marken
och kunde få upp till fyrtio slag,
5.Mos.25:1-3. Det vanliga straffredskapet var käppar eller riskvistar,
Ords.26:3. Senare tillverkades gissel
av hopflätade rep eller remmar. När
Rehabeam hotade folket med att han
skulle tukta dem med »skorpiongis-

1958

1959

GIRGASEER
så ock amor~erna, g.na
1. Mos. 10:16
kanan~ernas, g.nas .. land
15:21
när han förjagar g.na
5. Mos. 7:1
Jos. 3:10
(Gud) vill fördriva .. g.na
i strid med eder, så ock g.na
24:11
1. Krön. 1 :14
s å ock amor~erna, g .na
giva åt hs säd .. g.nas land
Neh. 9:8

-girig

GIRIG

blodgirig Ps.5:7; 26:9
hämndgirig Ps.8:3; 44:17
rovgirig Ps.10:3
trätgirig Ords.25:24; 26:21
GIRIG
icke sagt om g.a och roffare 1. Kor.
8. kallades broder vore en g.
varken tjuvar eller g.a skola få
arvedel i Guds rike, ej ngn g. Ef.

5:10
5:11
6:10
5:5

GIRIGHET

sel>, avsåg detta möjligen ett gissel,
vars remmar var försedda med hakar
eller knutar, l.Kon.12:11,14; 2.Krön.
10:11,14. Gideon tuktade Suckots ledande män med ökentörnen och tistlar, Dom.8:7,16.
När Jesus vid begynnelsen av sin
verksamhet rensade templet, gjorde
han sig ett litet gissel av tågändar,
grek. phranggellion schoiniön, och
drev så ut från helgedomen alla, som
drev handel där, Joh.2:15.
På Jesu tid kunde Stora rådet och
även synagogans ledare ådöma gissling. För att vara säker på att inte
överskrida det i lagen tillåtna antalet
slag, gav man inte fler än 39 slag,
eller möjligen 13 slag med tredubbelt
gissel, jfr 2.Kor.ll:24. Enligt Mishna
bestod ett judiskt gissel a v tre läderremmar. Jesu lärjungar blev gisslade,
Apg.5:40, vilket också Jesus hade
förberett dem på, Matt.l0:17. Som
förföljare av de troende lät Paulus
gissla dem, Apg.22:19, och senare
gisslades han själv fem gånger av
judarna, 2.Kor.ll :24.
Den gissling, som Jesus fick utstå,
var den romerska hudflängningen,
som vida övergick den judiska och
som var den råaste form för misshandel. En romersk medborgare kunde enligt lagen inte ådömas detta
straff. Horatius kallar det romerska
gisslet horribile flagellum. Det bestod
av ett handtag, på vilket tåg eller
läderremmar med inflätade blystycken, benbitar eller järntaggar var fästade. Den som blev offer för detta
fruktansvärda straff, bands utsträckt
vid en påle. Slagen riktades mot rygg
och länder men kunde även riktas
mot buk och ansikte. Vanligtvis
ådömdes inte något bestämt antal slag,
utan detta kom helt att bero på den
officer, som förestod gisslingen och
som godtyckligt kunde avgöra utförandet av bestraffningen. När gissling brukades som tortyr under förhör, kunde man vränga hemligheter
och bekännelser ur offret, jfr Apg.
22:24. Det förekom ofta, att delinkventen förlorade medvetandet under
gisslandet, och det hände även, att
han avled. En dödsdömd blev i regel
gisslad före avrättningen, särskilt om
han skulle korsfästas. Så gjorde man
med Jesus, Matt.27:26 med par. Han
förutsade själv, att han skulle bli
överlämnad åt hedningarna för att
lida detta straff, 20:19. - Man har
ansett PS.129:3 som en messiansk
profetia syftande på den hudflängning Kristus fick utstå.
GISSEL
bliva ett g.för edra sidor
Jos.
När tungor svänga g.let
Job
l oförnuftiges mun ett g.
Ords.
bryta sönder .. skuldrors g.
Jes.
H. Sebaot skall svänga sitt g.
om ock g.let far fram
g.let far fram likt översvämmande
gjorde (J.) sig ett g.av tåg
Joh.
GISSELSLAG
förhöra (Paulus) under g.
Andra underkastade sig g.

23:13
5:21
14:3
9:4
10:26
28:15
28:18
2:15

Apg. 22:24
Hebr. 11 :36

GISSLA

i sina synagogor skola de g. Matt. 10:17
till att begabbas och g.s
20:19
somliga av dem skolen l g.
23:34
men J. lät(Pilatus) g.
27:26
dessa skola g. (J.) och döda Mark.l0:34
bliva g.de i synagogorna
13:9
J.lät (Pilatus) g. och utlämnade
15:15
de skola g. honom
Luk. 18:33
tog då Pilatus J.och lät g.hm Joh. 19:1
sedan de hade låtit g. dem
Apg. 5:40
De hava offentligen låtit g.oss
16:37
g. dem s. trodde på (J.)
22:19
lovligi att g. en romersk medb.
22:25
GISSLAN
(Joas) tog därtill ock g.
(Joas) tog därtill ock g.

1960

2. Kon. 14:14
2. Krön. 25:24

Gissling-GivG

GIVA (allmänt)
jag g.er eder alla fröbärande 1.Mos. 1:29
åt dessa g.er jag alla gröna örter
1:30
gav namn åt alla boskapsdjur
2:20
hon gav jämväl åt sin man
3:6
Kvinnan s. du har g.it mig
3 :12
3 :12
hon gav mig av trädet
mannen gav sin hustru namnet Eva 3 :20
icke g. dig sin gröda
4:12
och gav hm namnet Set
4:25
(Set) gav honom namnet Enas
4:26
välsignade dem och gav· dem namnet 5:2
5:3
(Adam) gav hm namnet Set
5:29
(Lemek) gav hm namnet Noa
ss. jag har g.it eder gröna örter
9:3
så g.er jag eder allt detta
9:3
ty åt dig skall jag g.det
13:17
Abram gav hm tionde av allt
14:20
Giv mig folket
14:21
H., vad vill du då g. mig
15:2
Mig har du Icke g.it livsfrukt
15:3
gav (Hagar) till hustru åt sin man 16:3
hm skall du g. namnet lsmael
16:11
16:13
hon gav H.,s.hade talat
Abram gav den son •• namnet lsmae116:15
också med henne g.dig en son
17:16
17:19
du skall g.hm namnet lsak
18:7
gav den åt sin tjänare
låt oss g. vår fader vin att dricka 19:32

gåvo de sin fader vin att dricka
19:33
denna natt g. hm vin att dricka
19:34
gåvo de sin fader vin att dricka
19:35
och hon gav hm namnet Moab
19:37
och hon gav hm namnet Ben-Ammi 19:38
(Abimelek gav dem åt Abraham
20:14
jag g.er åt din broder 1000 siklar 20:16
att Sara skulle g. harn dl
21:7
och gav det åt Hagar
21 :14
gav (Hagar) barnet och lät henne
21:14
och gav gossen att dricka
21:19
tog Abraham får •• och gav åt
21:27
gav platsen namnet H. utser
22:14
vägra att g. dig sin grav
23:6
han g.er mig den grotta i Makpela 23:9
g. mig den till egen grav
23:9
(Rebecka) gav hm att dricka
24:18
han har g.it hm får och fäkreatur 24:35
denne har han g.it allt han äger
24:36
om de icke g. henne åt dig
24:41
och gav detta åt Rebecka
24:53
gav han dyrbara kläder
24:53
Abraham gav allt hån ägde åt lsak 25:5
åt sönerna .• gav Abraham skänker 25:6
de gåvo hm namnet Esau
25:25
Så giv mig nu din ed därpå
25:33
25:33
(Esau) gav hm sin ed och sålde
Jakob gav Esau bröd och linssoppa 25:34
s. hans fader hade g.it dem
26:18
gav han den brunnen namnet Esek 26 :20
gav han den namnet Sitna
26 :21
gav han denna namnet Rehobot
26:22
har ju H. g.lt oss utrymme
26:22
Låt oss g. varandra en ed
26:28
g.e dig Gud av himmelens dagg
27:28
när lsak g.it Jakob sin välsignelse 27:30
ha bröder har jag g .it hm till
27:3 7
välsignelses skull s. hs fader g.it 27:41
g. åt dig Abrahams välsignelse
28:4
gav den platsen namnet Betel
28:19
och g.er mig bröd till att äta
28:20
vad g.er mig skall jag g. dig tionde 28:22
bättre att jag g.er henne åt dig
29:19
än att jag skulle g. henne åt någon 29:19
29:21
Giv mig min hustru
Laban gav sin tjänstekvinna Silpa 29:24
g.er bort den yngre före den äldre 29:26
vilja vi g. dig också den andra
29:27
gav han !mi sin dotter Rakel
29:28
Laban gav sin tjänstekvinna Bilha 29:29
hon gav hm namnet Ruben
29:32
därför har (H.) g.it mig också
29:33
hon gav hm namnet Simeon
29:33
Därför gav hon hm namnet Juda
29:35
gav hon hm Bilha till hustru
30:4
och g.it mig en son
30:6
gav (Rakel) honan. namnet Dan
30:6
hon gav hm namnet Naftali
30:8
och gav henne åt Jakob till hustru 30:9
hon gav honom namnet Gad
30:11
Och hon gav honom namnet Aser
30:13
Giv mig några •. kärleks äpplen
30:14
jag har g.it min sons kärleksäppl. 30:16
Gud har g.it mig min lön för att
jag gav min tjänstekvinna
30:18
(Lea) gav hm namnet lsaskar
30:18
Gud har g.it mig en god gåva
30:20
hon gav honom namnet Sebulon
30:20
(Lea) gav henne namnet Dina
30:21
(Rakel) gav honom namnet Josef
30:24
H. g.e mig ämru en son
30:24
Giv mig mina hustrur och barn
30:26
så skall jag g.dig det
30:28
Vad skall jag g.dig
30:31
Du skall icke alls g.mig något
30:31
faders· boskap och gav den åt mig 31:9
han gav platsen namnet Mahanaim 32:2
30 kamelston s.gåvo di
32:15
gav han (Jakob) ett slag på höftleden32:25
32:30
Jakob gav platsen namnet Peniel
gav Jakob ett slag på höftleden
32:32
jag harmedmigfårochkors. g.di 33:13
g.en (Dina) åt honom till hustru
34:8
g.en edra döttrar åt oss
34:9
(Sikem:) Vad l fordren vill jag g.
34:11
jag vill g. vad l fordren av mig
34:12
g.en !nig allenast flickan till hustru 34:12
att g. vår syster åt en man s.
34:14
skola vi g. våra döttrar åt eder
34:16
34:21
och g. dem våra döttrar
gåvo åt Jakob alla främmande
35:4
Jakob gav platsen namnet Betel
35:15
35:18
(Rakel) gav hm namnet Ben-Oni
och gav hm namnet Onan
38:4
denne gav hon namnet Sela
38:5
icke g. avkomma åt sin broder
38:9
icke g.en åt (Sela) till hustru
38:14
(Tamar:) Vad vill du g. mig
38:16
om du g.er mig pant
38:17
Vad skall jag g.dig I pant
38:18
gav (Juda) henne detta och gick in 38:18
eftersom jag icke g.it henne
38:26
g. uttydningen är ju Guds sak
40:8
gav Farao bägare i handen
40:11
att du får g. Farao bägaren
40:13
Josef hade g.lt en god uttydning
40:16

att han fick g. Farao bägaren
40:21
gav han en uttydning
41:12
Gud skall g. Farao lyckosamt svar 41:16
gav Josef namnet Safenat-Panea
41:45
och gav hm till hustru Asenat
41:45
landet gav under de 7 ymniga åren 41:47
gav åt förstfödde namnet Manasse 41:51
den andre gav han namnet Efraim 41:52
och g. dem kost för resan
42:25
för att g. foder åt sin åsna
42:27
gav dem vatten att två sina fötter 43 :24
och gav foder åt deras åsnor
43:24
så skall jag g. eder det bästa
45:18
Josef gav dem vagnar och gav kost 45:21
45:22
gav åt dem alla högtidsdräkt
åt Benjamin gav han 300 siklar
45:22
s. Lahan g.it sin dotter Lea
46:18
s. Laban g.it sin dotter Rakel
46:25
(Josef) gav dem besittning där
47:11
47:12
gav var och en underhåll efter
Giv oss bröd
47:15
så skall jag g.eder bröd
47:16
Josef gav dem bröd i utbyte mot
47:17
och gav dem bröd i ul;byte
47:17
att g. åt min herre än våra kroppar 47:18
giv oss allenast utsäde
47:19
bestämda underhåll s. Farao gav
47:22
skolen I g. en femtedel åt Farao
47:24
skulle g.femtedelen åt Farao
47:26
Giv mig din ed därpå
47:31
(Josef) gav hm sin ed
47:31
s. Gud har g.lt mig här
48:9
utöver vad jag g.er dina bröder
48:22
g.er jag dig särsktid hÖjdsträcks 48:22
49:20
konungaliga läckerheter att g.
(Naftali) har sköna ord att g.
49 :21
gav (Jakob) sin särskilda välsignels.49:28
så vill jag g. dig lön därför 2. Mos. 2:9
och gav hm namnet Mose
2:10
gav åt Mose sin dotter SIppora
2:21
och han gav hm namnet Gersom
2:22
Vem har g.lt mskan munnen
4:11
under s. jag g.it dig makt att göra
4:21
g. folket halm att göra tegel
5:7
Jag vill icke längre g. eder halm
5:10
likasom när man gav eder halm
5,i3
Ingen h:1lm g.er man
5:16
Halm skall man icke g. eder
5:18
skall (H.) g. eder till besittning
6:8
gåvo dem vad de begärde
12:36
och g .er det åt dig
13:l1
H. i afton g.er eder kött att äta
16:8
brödet s. H. har g.1t eder till föda 16:15
16:29
H. har g.it eder sabbaten
gav han sjätte dagen bröd för två 16:29
bröd jag gav eder att äta I öknen
16:32
G.en oss vatten att dricka
17:2
17:7
gav stället namnet Massa och
och gav det namnet H. mitt baner 17 :15
jag vill g. dig ett råd
18:19
.kall han g.s fri
21:2
skall han g.s fri allena
21:3
skall ha hustru g.s fri med hm
21:3
Har hs herre g.it hm en hustru
21:4
allenast mannen skall g.s fri
21:4
så kära, att jag icke vill g.s fri
21:5
skall hon Icke g.s fri
ss. trälarna g.s fria
21:7
skall hon g.s fri, utan lösen
21:l1
olycka .• skall liv g.s för liv
21:23
g.e han till lösen för sitt liv
21:30
ägaren g. åt den stångades herre
21:32
brunnens ägare g. ersättning
21:34
g. fem oxar i ersättning
22:1
Tjuven skall g. full ersättning
22:3
skall han g. dubbel ersättning
22:4
vållat branden g. full ersättning
22:6
Om ngn g.er en annan penningar
22:7
om han ertappas g.dubbel
22:7
g.er åt en annan i förvar en åsna 22:10
behöver icke g. någon ersättning
22:11
behöver icke g. ersättning därför 22:13
skall han g. full ersättning
22:14
behöver han icke g. ersättning
22:15
Vägrar hennes fader att g.
22:17
plägar g. i brudgåva för en jungfru 22:17
förstfödde skall du g. åt mig
22:29
åttonde dagen skall du g. dem
22:30
23:1
s. har orätt sak •• Icke g. bistånd
jag skall icke g. rätt åt ngn skyldig 23:7
så skall jag g.dlg stentavlorna
24:12
vittnesbördet s.jag skall g.dig
25:16
vittnesbördet s.jag skall g.dig
25::/1
skall han g. brudgåva för henne
28:16
när de g. några heliga gåvor
28:38
29:27
det s. g.es ss. offergärd
g. åt H. en försoningsgåva
30:12
30:13
de Inmönstrade skall g.
30:14
g.detta ss. offergärd åt H.
30:15
Den rike skall icke g. mer
när I g.en offergärden åt H.
30:15
jag har g.lt hm till medhjälpare
31:6
gav han (Mose) vittnesbördets två 31:18
vid dig själv g.lt det löftet
32:13
gav det åt lsraels barn att dricka 32:20
de gåvo (guldet) åt mig
32:24

1961

1962

1963

GISSLING
redan sträckt ut hm till g.

Apg.22:25

GITTA

g.er Icke föra den åter
Ords. 19:24
ej heller g.er jag se edra
Am. 5:22
5:23
g.er Icke höra ditt psaltarspel

GITTAIM

hebr. dubbel vinpress. En stad i Benjamin, dit invånarna i Beerot (se d.o.)
flydde undan David efter Sauls död.
2.Sam.4:3; Neh.1!:33.
GITTIT

Möjligen en sångterm, som har samband med vinskördsfesten (jfr hebr.
ga!, vinpress). Ps.8:1; 81:1; 84:1.
GIVA

Se även: Gåva, beskära, allmosa,
offra, givmild, skänka, hand, mottaga.
..giva

frigiva Jes.14:17
ingiva Luk.3:7; 2.Tim.3:16
omgiva PS.32:7
prisgiva Rom.1:24
tillgiva 4.Mos.14:19; Job 7:21
utgiva Joh.3:16; Rom.8:32
övergiva l.Mos.2:24; Matt.19:5
namngiven 2.Krön.31: 19
övergiven Ps.35:12
Giva
Varför

Därför att VI ar förvaltare, icke
ägare, l.Krön.29:14-16; jfr 5.Mos.
8:17-18; Pred.5:18. Därför att det
är påbjudet, l.Tim.6:17-19; Hebr.13:
16; 2.Kor.8:7. På grund av Kristi
föredöme, 2.Kor.8:9. För att vi skall
vara föredömen för andra, 2.Kor.9:2.
Givandet medför välsignelse, Ords.
11:25; Jes.58:1O-11; Mal.3:lO.
Hur
Genom att arbeta, Apg.20:35; Et.
4:28. Genom att spara, l.Kor.16:2.
Hur mycket
Det vi får tillfälle till, l.Kor.16:2:
5.Mos.16:10,16-17.
När
När vi ser nöd, Ef.4:28. När vi
kommer inför Gud, 5.Mos.16:16.
Paulus' uppmaning att giva,
2.Kor.8 och 9.
Genom: l) Jämförelse med macedoniernas givmildhet, 8:1-8. 2) Jämförelse med Kristi föredöme, 8:9-15.
3) Personlig kontakt, 8:6. 4) Tanken på skörden, 9:6-15.
GIVA

Uppdelning: allmänt, akt, befallning,
bud, efter, fri, igen, i hand, i våld,
land, sig, tillbaka, till känna, till pris,
till spillo, upp andan/ ett rop, åter.

Åt din säd skall jag g.det
33:1
s.kunde g. ss,'gärd ngt av silver
35:24
g.lt förmåga att undervisa andra
35:34
åt viljs H. har g.1t vishet
36:1
H.hade g.lt vishet i hjärtat
36:2
arbeta för att g. till helgedomen
36:6
guld s.blivlt g.et ss. offer
38:24
silver s.gavs av dem I mebigheten 38:25
koppar s. hade blivit g.en
38:29
han skall g. ersättning
3. Mos. 5:16
och detta skall han g. åt prästen
5:16
Han skall g. det åt ägaren
6:5
s.jag g.it dem av mina eldsoffer
6:17
lårstycket skoleL l g. åt prästen
7:32
g.en dem åt prästen Aron
7:34
den lott s. gavs dem
7:35
skulle g.s dem av lsraels barn
7:36
vilken H. på Sinal berg gav Mose
7:38
g.na ss. din stadgade rätt
10:14
han har g.U eder (syndoffret)
10:17
två turturduvor och g.dem åt
15:14
jag har g.1t eder det till altaret
17:l1
Icke g. ngn av dina avkomlingar
18:21
g. så mycket större avkastning
19:25
g.er av sina avkomlingar åt Molok 20:2
g.lt en av sina avkomlingar åt
20:3
g.er en av sina avkomlingar åt
20:4
det heliga s. g.es till offergärd
22:12
det s.lsraels barn g.ss.gärd åt H. 22:15
g.prästen ersättning för det heliga 22:14
frivilliga offer s. I g.en åt H.
23:38
vad landets sabbat ändå g.er
25:6
landet skall g. sin frukt
25:19
g.er gröda för de tre åren
25:21
skall han på jubelåret g.s fri
25:54
skall jag g. eder regn I rätt tid
26:4
så att jorden g.er sin gröda
26:4
eder jord skall icke g. sin gröda
26:20
l skolen bliva g.na I fiendehand
26:25
g. gottgörelse för sina sabbater
26:34
g. försagds hjärtan I deras fienders 26:36
när man har g.lt det åt H.
27:9
g.leviterna Af Aron
4. Mos. 3:9
g.na ss. gåva av lsraels barn
3:9
g. penningarna åt Aron
3 :48
Mose gav lösesumman åt Aron
3:51
g. åt den s. han förbrutit sig emot
5:7·
bördeman åt vilken ersättn. kan g.s 5:8
skall ersättningen g.S åt H.
5:8
gåvor s.lsraels barn g. ss. gärd
5:9
vad ngn g.er åt prästen
5:10
g. kvinnan olycksvattnet att dricka 5:24
g. kvinnan vattnet att dricka
5:26
g.it henne vattnet att dricka
5:27
och g.e dig frid
6 :26
och gav dem åt leviterna
7:6
7:7
gav (Mos e) åt Gersons barn
gav han åt Meraris barn
7:8
åt Kehats barn gav han icke ngt
7:9
g.na åt (H.) ss. gåva
8:16
g.it leviterna ss. gäva åt Aron
8:19
10:29
Det vill jag g. eder
kött att g. åt hela detta folk
11 :13
Giv oss kött, så att vi få äta
11:13
skall nu H. g. eder kött att äta
11:18
11 :21
Kött vill jag ~dem
Mose gav Hosea namnet Josua
13 :17
g. åt H. en offergärd därav
15:19
skolen I g. en kaka till offergärd
15:20
I skolen g.den likasom I g.en
15:20
skolen I g. åt H. en offergärd
15:21
g.er tillträde till sig
16:5
hm skall han g. tillträde till sig
16:5
g.it eder tillträde till sig
16:9
har (Gud)g.it tillträde till sig
16:10
g.it oss åkrar och vingårdar
16:14
gåvo hm alla var och en sin stav
17:6
en gåva äro de, g.na åt H.
18:6
Jag g.er eder edert prästämbete
18:7
g.er åt dig vad s. skall förvaras
18:8
18:8
av det s. g.es mig ss. gärd
g.er jag detta till ämbetslott
18:8
g.er jag det till evärdlig rätt
18:11
s.de g. åt H., detta g.er jag åt dig 18:12
heliga gåvor s.lsraels barn g.
18:19
dem g.er jag åt dig
18:19
åt Levi barn g.er jag all tionde
18:21
den tionde s. lsraels barn g.
18 :24
den g.er jag åt leviterna
18:24
skolen l därav g. en gärd åt H.
18:26
s. när andra g. säd från logen
18:27
18:28
av all tionde g. en gärd åt H.
18:28
H. gärd av tionden skolen I g.
Av alla gåvor •• skolen l g. åt H.
18:29
18:29
av gåvorna skolen l g. den
g.en ss. gärd det bästa
18:30
g. vad loge och press avkasta
18:30
så g.en det bästa ss. gärd
18:32
så skall (klippan) g. vatten
20:8
och g.er menigheten att dricka
20:8
så vill jag g.dem vatten
21:16
så vill jag sedan g. eder svar
22:8
Om Balak än gåve mig
22:18
llalak än gåve mig så mycket silver 24:13
26:54
Åt en större stam skall du g.
var stam skall arvedel g.s
26:54
1964

Givo
icke arvedel var g.en At dem
26:62
Giv At oss en besittning
27:4
g. också dem en arvsbesittntng
27:7
skolen r g.ha arvedel At ha bröder 27:9
skolen I g. ha arvedel At ha faders 27:10
g.ha arvedel At närmaste
27:11
upphäver därmed hennes g.na löfte 30:9
kan hennes man g. gällande kraft
30:14
g.er han gällande kraft åt
30:15
han g.er dem gällande kraft
30:15
stadgar s. H.gav Mose
30:17
lagstadga s. H. har g.it Mose
31:21
g. var femhundrade av mskor
31 :28
g.detta åt prästen Eleasar
31:29
skall du g. åt leviterna
31:30
gsv Mose åt prästen Eleasar
31:41
och gav detta åt leviterna
31:47
guldet s. gavs ss. gärd åt H.
31:52
detta land g.s åt din tjänare
32:5
Så gav då Mose •• åt Gads barn
32:33
gåvo namn åt städerna s. de byggde 32:38
Mose gav Gilead åt Makir
32:40
skolen I g. en större arvedel
33:54
skall g.s åt de 9 stammarna
34:13
åt leviterna g. städer att bo i
35:2
skolen lock g. åt leviterna
35:2
utmarker, s. I skolen g.leviterna 35:4
städer s. r g.en åt leviterna
35:6
vilka I skolen g. till det ändamålet 35:6
jämtedessastäderg.aem42 andra 35:6
de städer s. I g.en åt leviterna
35:7
av dessa städer s. I skolen g.
35:8
g. ett antal av sina städer
35:8
s. I skolen g. till fristäder
35:13
g.på andra sidan Jordan
35:14
skolen I g. i själva Kanaans land
35:14
sten, med vilken dråpslag kan g.s
35:17
varmet ett dråpslag kan g.s
35:18
den s. gsv slaget straffas med
35:21
sten varmed dråpslag kan g.s
35:23
s. gav slaget och blodshämnaren
35:24
enligt här g.na föreskrifter
35:24
g. Selofhads arvedel åt ha döttrar 36:2
s. H. gm Mose gav Israels barn
36:13
bergsbygd, s.H. vill g.oss 5. Mos. 1:20
skall jag icke g. eder en fotsbredd
2:5
g.it Seirs bergs bygd till besittning 2:5
g .it Ar åt Lots barn
2:9
redan har g.it det åt Lots barn
2:19
vatten att dricka må du g. mig
2:28
gav jag den del åt rubeniterna
3:12
Ogs rike, gav jag åt Manasse stam 3 :13
åt Makir gav jag Gilead
3:15
i de städer s.jag har g.it eder
3:19
besittningar jag har g.it eder
3:20
H. har g.it dem under himmelen
4:19
steutavlor, s.han gav åt mig
5:22
Dessa ord s. jag i dag g.er dig
6:6
och rätter s. H. har g.i! eder
6:20
dina döttrar skall du icke g.
7:3
gav dig manna att äta
8:3
(H.) s. gav dig manna att äta i öknen 8:16
g.er dig kraft att förvärva rikedom 8:18
H. gav mig de två stentavlorna
9:10
gav H. mig de två stentavlorna
9:11
H. gav dem åt mig
10:4
älskar främlingen och g.er hm mat 10:18
skall jag g. åt edert land regn
11:14
jag skall g.din boskap gräs
11:15
och marken icke g .er sin gröda
11 :17
den arvedel s.H. vill g.dig
12:9
i mån av välsignelse s. H. g.er
12:15
s. H. har g.it dig
12:21
städer s. H. vill g. dig
13 :12
åt främlingen •• må du g. sådant
14:21
Tionde skall du g.av sädesgröda
14:22
du skall g.lån åt många folk
15:6
ser med ont öga •• och icke g.er ngt 15:9
Gärna skall du g.åt hm
15:10
icke motvilligt, nlir du g.er
15:10
varmed H. välsignat dig skall du g. 15:14
städ,er s.H. vill g.dig
16:5
frivilligs gåva, s.du må g.
16:10
välsignelse s.H.har g.it dig
16:10
skall g. vad ha hand f6rmår
16:17
efter välsignelse s. H. g.it dig
16:17
alla de städer s.H. vill g.dig
16:18
de städer s.H. vill g.dig
17:2
man skall g.prästen bogen
18:3
landområde s.H. g.er dig
19:3
att han skulle g. åt dina fäder
19:8
och g. eder seger
20:4
Om den då g.er dig ett fridsamt
20:11
s.H.vill g.dig till arvedel
20:16
Om H. g.er dem I din hand
21:10
får mannen icke g. förstf6dslorätt. 21 :16
och g. hm dubbel lott av allt
21 :17
Jag gav min dotter till hustru
22:16
han skall g. åt flickans fader
22:19
s.lägrade flickan g. At flickans
22:29
frivilliga löfte du har g.it H.
23:23
och g.it henne det i handen
24:1
och g.er henne det i handen
24:3
Om du g.er ngt lån At din nästa
24:10
arbete skall du g. hm ha lön
24:15
i sin åsyn låta g. hm det antal slag 25:2
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40 slag får han g. hm, icke mer
att man g.er hm oskäligt många
skall den dödes hustru icke g. sig
den mark s.du,H., har g.tt mig
goda s.H.har g.tt åt dig
Når du g.tt (tionde) At leviten
jag har g.it det åt leviten och
g. åt ditt land regn i rätt tid
du skall g.lån åt många folk
det regn H. g.er åt ditt land
och icke g.s tillbaka At dig
(främlingen) skall g.lån åt dig
och du skall icke g.lån ät hm
livsfrukt s.H.har g.it dig
H.skall där g.dig bävande hjärta
icke g.it eder hjärtan att förstå
gåvo till arvedel åt rubeniterna
s. han icke hade g.it dem till del
H. skall g. dig överflöd och lycka
lag och gav den åt prästerna
jll~ g.en ära åt vår Gud
När den Högste gav arvslotter
glömde Gud, s. hade g.it dig livet
den välsignelse Mose gav I. barn
Mose gav åt oss en lag
Åt din säd skall jag g. det
Var ort •• har jag g.tt eder
Jos.
hålla den lag Mose har g.it dig
g. mig ett säkert tecken därpå
ty H. har g.it eder staden
Min son, giv ära åt H.
hövdingar gävo dem sin ed
hövdingar hade g.it dem sin ed
Vi hava g.lt dem vår ed vid H.
Josua gav det t!ll arvedel åt Israel
arvedel, s.Mose gav dem
ss. H. tjänare Mose gav den
åt Levi stam gav han Icke arvedel
Mose gav alltså land åt Rubens
detta gavs åt Makirs barn
åt Levi stam gav Mose icke
hade han icke g.it ngn arvedel
åt leviterna gav man Icke ngn del
giv mig denna bergsbygd
Josua gav (Kaleb) Hebron
åt Kaleb gavs en särskild del
vill jag g. min dotter Aksa
gav (Kaleb) hm sin dotter Aksa
Giv mig en avskeds skänk
må du g. mig vattenkällor
Då gav (Kaleb) henne llliotkällorna
H. bjöd Mose att g. oss en arvedel
gav man dem en arvedel
Varför har du g.it oss till arvedel
arvedel s. H. tjänare Mose gav
område s.lotten gav dem
gåvo de åt Josua en särskild
gåvo de hm Timnat-Sera
g.hm en plats där han får bo
att man skulle g. oss städer att bo i
Så gåvo då Israels barn
Israels barn gåvo åt leviterna
gav man följande namngivna städer
Man gav dem Hebron
gav man till besittning åt Kaleb
At prästen Arons Söner gav man
Man gav (Kehats barn) Sikem med
s.han med ed lovat g.deras fäder
gåvo namn åt altaret
jag gav hm laak, åt laak gav jag
jag gav Seirs bergs bygd åt Esau
s.hade blivit g.en i Efraims
vill jag g.mln dotter Aksa
Dom.
gav (Kaleb) hm sin dotter Aksa
må du g. mig vattenkällor
gav Kaleb henne lllitkällorna
de gåvo Hebron åt Kaleb
en stad och gav den namnet Lus
gåvo den plats en namnet Bokim
gåvo sina döttrar åt deras söner
då gav H. Eglon makt över Israel
Giv mig litet vatten att dricka
och gav (Bis era) att dricka
då gav hon (Jael) mjölk
själv g.er sig detsamma svaret
(GIdeon) gav allasammans basuner
G.en några kakor bröd åt folket
fördrar att vi skola g. bröd
männen i Penuel gåvo samma svar
s . männen i Suckot hade g .it
fordrar att vi skola g. bröd
må g. mig den näsring han fått
vi vilja g.dig dem
denne gav han namnet Abimelek
gåvo (Abimelek) 70 siklar silver
gära vad tillfället g.er vid handen
vad din gud Kemos g.er dig
och gav hm namnet Simson
(Simson) gav dem, och de åto
g. eder 30 fina linneskjortor
skolen I g. mig 30 linneskjortor
gåvo alltså männen i staden svaret
gav högtidsdräkterna åt dem
blev Simsons hustru g.en åt den
därför gav jag henne åt din
gav hP.lUle åt ha bröllopssven

1966

25:3
25:3
25:5
26:10
26:11
26:12
26:13
28:12
28:12
28:24
28:31
28:44
28:44
28:53
28:65
29:4
29:8
29:26
30:9
31:9
32:3
32:8
32:18
33:1
33:4
34:4
1:3
1:7
2:12
6:16
7:19
9:15
9:18
9:19
11:23
13:8
13:8
13:14
13 :15
13:31
13:33
14:3
14:4
14:12
14:13
15:13
15:16
15:17
15:19
15:19
15:19
17:4
17:4
17:14
18:7
18:11
19:49
19:50
20:4
21:2
~1:3

21:8
21:9
21:11
21 :12
21:13
21 :21
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22:34
24:4
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1:12
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1:26
2:5
3:6
3:12
4:19
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5:25
5:29
7 :16
8:5
8:6
8:8
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8:25
8:31
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15:6

Så g.en mig nu eder ed
15:12
gm din tjänare g.it denna seger
15:18
g. dig (Delila) 1100 siklar silver var 16:5
och gav dem åt en guldsmed
17:4
skall jag årligen g.dig 10 siklar
17:10
(Mika) gav mig lön, och jag blev präst 18:4
gåvo staden namnet Dan
18:29
Men hon gav intet svar
19:28
gåvo nämligen plats åt Benjamin
20:36
skall g. sin dotter till hustru
21:1
att icke åt dem g. hustrur
21:7
man gav dem till hustrur
21:14
kunna vi icke åt dem g. hustrur
21 :18
den s. g.er en hustru åt Benjamin 21:18
icke själva g.it dem åt dessa
21:22
setttillsittfolkochg.itbröd
Rut 1:6
H. g.e eder att r mån finna ro
1:9
gsv henne vad hon hade fått över
2:18
Du har nu g.it större bevis på
3:10
och gav henne att bära
3:15
Dessa 6 mått korn gav han mig
3:17
mannen skall icke g. sig ro
3:18
sin sko och gav den åt den andre
4:7
avkomlingar s. H. skall g.dig
4:12
H. gav henne livsfrukt
4:13
de gåvo hm namn, de kallade hm
4:17
plägade g •• var sin andel
1. Sam. 1:4
åt Hanna gav han dubbelt så stor
1:5
g.din tjänarinna manlig avkomling l:U
så vill jag g.denne åt H.
1:11
Israels Gud skall g. dig
1:17
denne gav hon namnet Samuel
1:20
stannade hemma ocli gav sin son dl 1:23
nu har H. g.1t mig vad jag utbad
1:27
skall han vara g.en åt H.
1:28
härlig tron g.er han till arvedel
2:8
han g.el' makt åt sin konung
2:10
Giv hit kött, så att jag kan steka
2:15
2:28
gav icke åt din faders hus
I måsten g. åt hm ett skuldoffer
6:3
Vad f6r ett skuldoffer skola vi g.
6:4
g.en så ära åt Israels Gud .
6:5
och tagen två kor s. g.di
6:7
de gyllene klenoder I g.en hm
6:8
togo två kor s.gåvo di
6:10
svulster •• s. filistlierna gåvo
6 :17
och gav den namnet Eben-Haeser
7:12
Giv oss en konung
8:6
g.dem åt sina tjänare
8:14
g. åt sina hovmän och tjänare
8:15
den vill jag g. åt gndsmannen
9:8
gav H. hm den uppenbarelsen
9:17
vill jag g. dig besked
9:19
gav dem plats överst bland inbjudna 9:22
Giv hit det stycke s.jag gav dig
9:23
g.dig två bröd, och du skall
taga emot vad de g.
10:4
böra vad tillfället g.er vid handen 10:7
(Gud) gav hm ett annat hjärta
10:9
V ,j hjälp skulle denna kunna g. oss 10:27
Giv oss sju dagars uppskov
11:3
G.en hit dessa män
11:12
i dag hal' H. g.it seger åt Israel
11 :13
Jag vill då g. eder ersättning
12:3
intet hindrar H. att g. seger
14:6
vapendragare gav dem dödsstöten 14:13
gav H. Israel seger på den dagen
14:23
(Gnd) gav hm intet svar den dagen 14:37
han s. har g.1l Israel seger
14:39
och g.it det åt en annan
15:28
At hm vill han g. sin dotter
17:25
folket gav (David) samma svar
17:30
g.ditt kött åt himmelens fåglar
17:44
g .. åt himmelens fåglar
17:46
gm svärd och spjut s.H. g.er seger 17:47
gav (David) honom dödsstöten
17:51
och gav (manteln) åt David
18:4
Åt David hava de g.it 10000,
och åt mig hava de g.it 1000
18:8
18:17
Merab vill jag g. dig till hustru
Merab skulle hava g.its åt David
18:19
emellertid g.en till hustru åt Adriel 18:19
18:21
Jag skall g. henne åt (David)
18:27
Saul gav hm sin dotter Mikal
H. gav hela Israel en stor seger
19:5
om din fader g .er dig ett hårt svar 20:10
uppdrag .• s.jag har g.it dig
21:2
Konungen har g.it mig ett uppdrag 21:2
21:3
Giv mig nu vad du har till hands
21:6
gav pr ästen hm av det heliga
Dess like finnes icke; giv mig det
21:9
åt eder g. åkrar och vingårdar
22:7
och gav honom reskost
22:10
gav hm ock Goljats svärd
22:10
att du har g.tt hm bröd och svärd 22:13
Giv därför åt dina tjänare
25:8
g. detta åt män om vilka jag icke
25:11
g.s åt de män s. följa min herre
25:27
Saul hade g.it sin dotter Mlkal
25:44
jag skall icke behöva g. hm mer
26:8
gav Akis hm samma dag Siklag
27:6
gav hon till ett högt rop
28:12
g.it (riket) åt en annan, åt David
28:17
de hade g.it hm bröd att äta
30:11
g.it hm ett stycke fikonkaka
30:12
skola vi icke g. dem ngt av bytet
30:22
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icke göra med det s. H. har g.it oss 30:23
giv mig dödsstöten
2. Sam. 1:9
gav Abner hm en stöt i underlivet
2:23
H.har i dag g.it konungen hämnd
4:8
eljest skulle g.it budbärar lön
4:10
gav (David) en kaka bröd
6:19
Så gsv H. seger åt David
8:6
Så gav H. seger åt David
8:14
g.er jag åt din herres son
9:9
.Jag har g.it dig din herres hus
12:8
jaghar g.ltdigIsraelshus och Juda 12:8
villig att ytterligare g. dig
12:8
och g. dem åt en annan
12:11
åt vilken (David) gav namnet Salomo 12:24
gav hm namnet Jedidja, för H.skulI12:25
Låt Tamar g. mig ngt att äta
13:5
vägrar icke att g. mig åt dig
13 :13
utan gav hm sin avskedshälsning
13 :25
Giv hit hm s. slog ned sin broder
14:7
konungens ord skall g. mig ro
14:17
att g. saken ett annat utseende
14:20
H. g.er konungadömet åt din son
16:8
G.en nu ett råd
16 :20
råd s.Ahitofel gav lika mycket
16:23
8. Ah!tofel har g.tt är icke gott
17:7
det rådet har Ahttofel g.it
17:15
jag har g.it det och det rådet
17 :15
det rådet har Ahitofel g.it
17 :21
Jag skulle gärna g.it dig 10 siklar 18:11
konungen gav hm Bin ed därpå
19:23
Varför skulle konungen g.mlg
19:36
han gav dem underhåll
20:3
gav (Joab) hm en stöt I underlivet
20:10
behövde g. hm ytterligare stöt
20:10
fastän r. barn g.it dem sin ed
21:2
Du gav mig din frälsnings sköld
22:36
Gud, s. har g.it mig hämnd
22:48
du g.er din konung stor seger
22:51
23 :15
Ack att ngn ville g. mig vatten
eftersinna vilket svar jag skall g. 24:13
Alltsammans g.er Arauna åt kon. 24:23
(Natan:) jag vill g. dig råd 1. Kon. 1:12
g.er mig AbiBag till hustru
2:17
Låt g. AbiBag från Sunem
2:21
skall H. g. frid till ""vig tid
2:33
vad du vill att jag sl<all g. dig
3:5
gav hm en son till efterträdare
3:6
giv nu din tjänare ett hörsamt
3:9
jag g.er dig ett så vist hjärta
3:12
därtill g.er jag dig vad du icke bett 3 :13
f6r att g. min son di
3:21
g.en den ena hälften åt den ena
3:25
g.en henne det levande barnet
3:26
G.en henne det levande barnet
3:27
Gud gav Salomo vishet
4:29
jag vill g.dig betalning
5:6
han s. har g.il David en så vis son 5:7
5:10
gav Hiram åt Salomo cederträ
Salomo gav Hiram 20000 korer vete 5:11
Detta gav Salomo åt Hiram vart år 5:11
H. hade g.it Salomo vishet
5:12
den pelare •• gav han namnet Jakin
7 :21
och åt den•• gav han namnet Boas
7 :21
H. har uppfyllt det löfte han gav
8:20
i det att du g.er efter hs gärningar 8:39
H., s.har g.tt sitt folk Israel ro
8:56
gav konung Salomo 20 städer
9:11
städer s. Salomo hade g.it hm
9:12
städer s.du har g.it mig
9:13
Farao •• hade g.tt den till hemgift
9:16
Salomo gav henne svar på alla
10:3
han kunde g. henne svar på allt
10:3
hon gav åt konungen 120 talenter
10:10
s.drottningen av Saba gav Salomo 10:10
Salomo åter gav åt drottningen
10:13
förbund s.jag har g.it dig
11:11
och g. det åt din tjänare
11:11
en stam skall jag g. åt din son
11:13
(Farao) gav honom ett hus
11:18
denne gav (Hadad) till hustru
11:19
och g.10 av stammarna åt dig
11:31
konungadömet och g.det At dig
11:35
En stam skall jag g. åt ha son
11:36
jag skall g. Israel åt dig
11:38
Bvar råden I mig att g.
12:6
råd B. de gamle hade g.tt hm
12:8
Vilket svar råden loss att g.
12:9
gav konungen folket ett hårt svar
12:13
det råd s.de gamle hade g.it hm
12:13
gav folket konungen detta svar
12:16
sedan vill jag g. dig en gåva
13:7
Om du än vill g. mig hälften
13:8
och giv hm att äta och dricka
13 :18
uppdrag att g. dig ett hårt budskap 14:6
ryckt riket •• och g.it det åt dig
14:8
(Elia:) Giv mig din son
17 :19
Elia gav hm At ha moder
17 :23
Må man nu g. oss två tjurar
18 :23
togo de den tjur s. (Elia) gsv dem 18 :26
icke g.it (Baal) hyllningskyss
19:18
gav (EliBa) åt folket, och de åto
19:21
och dina barn skall du g. mig
20:5
vägrade icke att g. hm det
20:7
Din dom är g.en
20:40
jag vill g. dig en bättre vingård
21:2
vill jag g.dig penningar ss. betaln. 21:2
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Giva
BvarB Bkull B. jlBreeliten Nabot g.lt 21:4
vill jag g. dig en annan vIngArd
21:6
SldkIa •• gav MIka ett Blag pl
22:84
Giv det At folket att äta
2. Kon. 4:42
Giv det At folket att äta
4:43
gm (Naaman) hade H. g.lt seger
5:1
5:22
giv dem en talent silver och
Giv hit din Bon, sl att·vl fl äta hm 6:28
6:29
Giv nu hit din Bon
al skall liv g.s för liv
10:84
präetengavdetspjutochdesk61dar 11:10
(Jojada) gav hm vittnesbilrdet
11 :12
man gav dem At arbetarna
12:14
att de skulle g. dem At arbetarna
12:15
H.gav At Israel en frälsare
13:5
14:7
gav (Sela) namnet Jokteel
14:9
Giv din dotter At min son
gav Menahem AtPul 1000 talenter 15:19
penningar s. Menahem skulle g.
15:20
Hosea mlete .. g.hm skänker
17:3
den lag s. jag gav edra fäder
17 :13
fiSrordningar s.han g.lt dem
17:15
At vilken han gav namnet Israel
17:34
HIskla gav ut alla de penningar
18:15
gav detta At konungen i Assyrien 18:16
jag vill g. dig 2000 hästar
18:23
Vad rör ett tecken g.es mig därpl 20:8
lag s.min tjänare Mose har g.it
21:8
g.dem At de män s.arbeta
22:5
22:8
HUkla gav bcken At Safan
Prästen Hllkia har g.lt mig en bck 22:10
Gedalja gav dem sin ed
25:24
gav (Jojaklm) främsta platsen
25:28
underhAll gavs (Jojaklm)
25:30
Sesan gav sin dotter
l. Krön. 2:35
moder hade g.lt hm namnet Jaebes 4:9
fiSrstfiSdslorätt g.en At Josefs
5:1
g.na till allt slaga tjänstgllring
6:48
6:55
gav man Hebron I Juda land
6:56
gav man At Kaleb, Jefunnes son
glvo Israels barn At leviterna
6:64
Gm lottkastning glvo de dessa
6:65
Man gav dem fristäderna
6:67
7:16
och gav hm namnet PerefJ
(Efraim)gav hm namnet Beria
7:23
gbo (David) kraftig hjälp
11:10
Ack att ngn ville g.mig vatten
11:17
12:18
gav dem plats bland fiSrnämsta
gav (David) en kaka bröd
16:3
G.en At H., g.en At H. ära och makt 16:28
g.en At H. ha namns ära
16:29
(David) gav ät Asaf uppdraget
16:37
H.lag, den s.han hade g.it At Israel16:40
Sl gav H. seger At David
18:6
Sl gav H. seger At David
18:13
räknen Israel.. och g.en besked
21:2
21:12
vilket svar jag skall g. hm
Giv mig den plats där du tr6skar 21:22
giv mig den fiSr full betalning
21:22
g.er jag dig fäkreaturen
21:23
alltsammans g.er jag
21:23
David gav At Ornan 600 siklar guld 2.1 :25
Må H. g. dig klokhet och fiSrstånd 22:12
enligt det löfte Gud hade g.it
25:5
gav Gud Heman 14 söner och 3 döttrar25:5
H.har g.it mig många söner
28:5
28:11
David gav Salomo mönsterbild
28:17
gav hm fiSreskrlfter rörande
g.er jag vad jag själv äger
29:3
glvo till arbetet pl Guds hus
29:7
29:8
gav dem till skatten i H. hus
rorml att g. sAdana glvor
29:14
ur din hand hava vi g.lt det
29:14
29:19
glv .. Salomo ett hängivet hjärta
vad du vill att jag skall g. 2. Krön. 1:7
Giv mig vishet och fiSrstånd
1:10
vare vishet och fiSretånd dig g.na
1:12
därtill vill jag ock g. dig rikedom
1:12
g.20000 korer tr6skat vete
2:10
s. har g.it konung David en vis son 2:12
At den högra gav han namnet Jakin
och At den vänstra namnet Boas
3:17
6:10
H. har uppfyllt det löfte han gav
till det land s.du har g.lt At dem
6:26
6:27
land, det s. du har g.it At ditt folk
g. var och en efter ha gärningar
6:30
land s.du har g.it At vua fäder
6:31
land, det s. du har g.lt deras fäder 6:38
städer s. Huram hade g.it
8:2
Salomo gav henne svar pl alla
9:2
han kunde g. henne svar pl allt
9:2
gav At konungen 120 talenter guld
9:9
drottningen av Saba gav At konung
9:9
gav At drottningen av Saba allt
9:12
svar rAden l mig att g.
10:6
10:8
rAd s. de gamle g.it (Rehabeam)
Vilket svar rAden loss att g.
10:9
gav konungen dem ett hårt svar
10:13
gav folket konungen detts svar
10:16
och gav dem rikligt underhAIl
11:23
H.s.har g.it David konungadömet 13:5
H. hade g.it (Asa) lugn
14:6
de glvo H. sin ed med hög röst
15:14
Juda gav Bkänker At Josafat
17:5
fUistAerna •• glvo silver i skatt
17:11
SldkIa gav MIka ett slag pl kinden 18:23

G.en akt pl vad l gIlren
19:7
20:7
gav (landet) At Abrahams säd
deras fader gav dem stora skänker 21:3
konungadömet hade han g.it Joram 21:3
Jojada gav At underhövitsmännen 23:9
glvo hm vittnesbilrdet
23:11
talenterna s.jag har g.it skaran
25:8
25:9
H. kan väl g. dig mer liD det
25:18
Giv din dotter At min son
de skulle bliva g.na I flendehand
25 :20
ammoniterna mlete g.skänker
26:8
27:5
Ammons harn mute g.silver
glvo dem kläder och skor
28:15
gav allt At konungen lAssyrlen
28 :21
gav dem ett endräktigt hjärta
30:12
Hlskla hade ss. offergärd g.lt
30:84
de överste hade ss. offergärd g.it 30:84
att g.prästerna och leviterna
31:4
glvo Israels barn en fiSrstling
31:5
gav (HIskla) ett undertecken
32:24
Gud hade g.lt hm stora ägodelar
32:29
glvos penningarna av dessa
34:10
glvos At timmermännen
34:11
H.lagbck •• g.en gm Mose
34:14
HUkla gav bcken At Safan
34:15
Präeten HUkla har g.lt mig en bck 34:18
Josia gav At folket ss. offergärd
35:7
fiSrnämsta män glVo efter sin fria 35:8
glvo At prästerna 2600 lamm
35:8
glvo At leviterna ss. offergärd
35:9
har H.,hlmmelens Gud, g.it mig
36:23
frivilligl g.es till Guds hus
Esr. 1:4
Alla riken pl jorden har H. g.lt
1:2
allt vad man eljest frivilligt gav
1:6
glvo frivilliga glvor till Guda hus 2:68
glvo efter s. var och en förmAdde
2:69
de gbo penningar At stenhuggare
3:7
den tillAtelse s. Kores g.it dem
3:7
skola de varken g. skatt eller tull
4:13
vägpennlngar hava hlivit g.na
4:20
Vem har g.lt eder tillAtelse
5:3
Vem har g.it eder tillAtelse
5:9
detta var det svar s.de gbo
5:11
att konung Kores har g.lt tillAtelse 5:17
penningar s. g.s konungen i skatt
6:8
7:6
kon. gav hm allt vad han begärde
skrivelse s. kon. Artasasta gav
7:11
guld s. konungen.. g.it Israels Gud 7:15
frivilliga glvor s. folket g.
7:16
kärl s. g.s till tempeltjänsten
7:19
det skall redligt göras och g.s
7:21
skall noggrant göras och g.s
7:23
tempelträlar s. David hade g.it
8:20
s. hade blivit g.en av konungen
8:25
glvo understöd At folket
8:36
g.it oss fotfäste pl sin heliga plats 9:8
g.oss andrum I v'lrträldom
9:8
g.it OS8 andrum till att upprätta
9:9
s. du gav gm dina tjänare profeterna 9:11
g.en icke edra döttrar At deras
9:12
glvo sin haod därpl
10:19
rätter s. du gav din tjänare
Neh. 1:7
tänk pl det ord s. du gav Mose
1:8
vinet och gav det At hm
2:1
må brev g.s till stäthållarna
2:7
2:9
gav jag dem konungens br4;!v
Då gav jag dem detta svar
2:20
g.liv At stenarna i grushögarna
4:2
g. vua söner och döttrar i träldom 5:5
hava redan blivit g.na i träldom
5:5
var gång gav jag dem samma svar 6:4
gåvo skänker till arbetet
7:7 O
StAthAllaren gav till kassan
7:70
glvo till arbetskassan i guld
7:71
lagbck, s. H. hade g.it åt Israel
8:1
och gav hm namnet Abraham
9:7
9:13
gav dem rättfärdiga rätter
9:14
gav dem bud och stadgar och lag
du gav bröd från himmelen
9:15
vatten gav du när de törstade
9:20
du gav dem riken och folk
9:22
gav du dem frälsare
9:27
9:35
myckna goda s.du hade g.it dem
land s.du gav At vua fäder
9:36
rika avkastning g.er det
9:37
lag•• g.en gm Guda tjänare Mose
10:29
icke skulle g. vua döttrar
10:30
gav hela Israel At sångarna
12:47
gav At leviterna deras helgade
12:47
leviterna gbo At Arons söner
12:47
icke g.it leviterna vad dem tillkom 13:10
gav dem till biträde Hanan
13:13
icke g. edra döttrar At deras söner 13 :25
värdighet g.e konungen
Est. 1:19
kvinnor g. sina män tlllbilrlig ära
1:20
man g.e dem vad nödigt är
2:3
g. henne vad nödigt var
2:9
g. henne de sju tärnor
2:9
3:1
gav (Haman) främsta platsen
gav (ringen) At agagiten Haman
3:10
ss. byte g.s till plundring
3 :13
skulle g. Ester detta svar
4:13
lät Ester g. Mordokai detta svar
4:15
storhet B.konungen hade g.it hm
5:11
8:1
gav Ahasveros At drottning Ester
konungen gav (ringen) ät Mordokai
8:2

Hamans hus har jag g.it At Ester
8:7
ss. byte g.s till plundring
8:11
Job 1:21
H. gav, och H.tog
allt vad man äger g.er man ju
2:4
variOr g.es liv At dem s.plågas
3:20
vacklande knän har du g.it kraft
4:4
fiSrvlsso g.es ingen hjälp fiSr mig
6:13
begärt att l skolen g. mig gåvor
6 :22
g. fritt lopp At min klagan
10:1
fiskarna i havet ml g. dig besked 12:8
g.es det ngn s.kan vederlägga
13:19
g.er mig till arvedel min ungdoms 13:26
vill g. mig sitt handslag
17:3
lågan av hs eld icke g. ngt sken
18:5
g. mina tankar mig ett svar
20:2
till mat g.es hm eld s. brinner
20:26
den tr6st s. l g.en mig
21:2
Åt den fiSrsmäklande gav du intet 22:7
g.er mig fullt upp min beskärda
23:14
(Gud) g.er dem trygghet
24:23
rAd har du ej g.it den ovise
26:3
Vem gav dig kraft att tala
26:4
Bort det, att jag skulle g.eder rätt 27:5
de dagar då Gud gav mig beskydd 29:2
med handkyss gav min hyllning
31:27
Allsmäktiges livsfläkt g.er förstånd 32:8
ss. gåve han aldrig svar
33 :13
gärna glve jag dig rätt
33:32
g. vedergällning ss. du vill
34:33
Svar härpå vill jag g.dig
35:4
är rättfärdig, vad g.er du hm
35:7
g.er oss insikt framför markens
35:11
så att jag fu g. dig besked
36:2
och du må g.mlg besked
38:3
när jag gav det moln till beklädnad 38:9
g. växt ät gräsets brodd
38:27
vem gav förstånd åt järtecknen
38:36
hedmarken gav jag henne till hem 39:9
du s. g.er At hästen ha etyrka
39:22
du må g. mig besked
40:2
skapare själv har g.it hm ha skära 40:14
Lotusträd g. hm tak och skugga
40:17
41:2
Vem har först g.it mig ngt
I oförstånd gav vishet namn av
42:3
42:4
du må g.mlg besked
gåvo hm vardera en kesita
42:11
g,dig hedningarna till arvedel Ps. 2:8
Du g.er mig glädje i hjärtat
4:8
lova H., ty han g.er mig rAd
16:7
Du gav mig din frälsnings sköld
18:36
18:48
Gud, s.har g.it mig hämnd
du g.er din konung stor seger
18:51
H. befallningar g. glädje At hjärtat 19:9
Han g.e dig vad ditt hjärta b<>gär
20:5
H. g:er seger ät sin smorde
20:7
g.er hans högra hand seger
20:7
H., giv s<>ger
20:10
21:3
Vad ha hjärta önskar har du g.it
du gav hm det, ett långt liv
21:5
28:4
Giv dem efter deras gärningar
gtv dem efter deras händers verk 28:4
g.en åt H. ära och makt
29:1
g.en At H. hans namns ära
29:2
H. skall g. makt At sitt folk
29:11
jag vill g. dig råd
32:8
av din ljuvlighets ström g.er du
36:9
skall han g. dig vad ditt hjärta begär 37:4
40:7
öppna öron har du g.lt mig
deras egen arm gav dem icke seger 44:4
mitt svärd kan icke g. mig seger
44:7
du g.er seger över vua ovänner
44:8
En ström vars flöden g. glädje
46:5
g. Gud lösepenning ror honom
49:8
gtvmigpånyttenfrimodigande
51:12
skulle jag g. dig sAdana (offer)
51:18
55:20
Gud skall höra och g.dem svar
s. frukta dig gav du ett baner
60:6
må du g. seger med din högra
60:7
Giv oss hjälp mot ovännen
60:13
g.er du en arvedel
61:6
skola g.s till pris At svärdet
63:11
g.er det överflöd, rikedom
65:10
g.en honom ära och pris
66:2
Jorden har g.it sin gröda
67:7
68:35
G.en Gud makten
g.er makt och styrka. At sitt folk
68:36
De gåvo mig galla att äta
69:22
72:1
Gud, giv At kon. dina rätter
gav hm till mat At. öknens sklror 74:14
gav dem rikligen att dricka
78:15
kan han ock g. bröd
78:20
korn från himmelen gav han dem 78:84
gav deras gröda At gräsmaskar
78:46
Han gav fritt lopp At sin vrede
78:50
han gav sin makt I fångenskap
78:61
g.it dina tjänares kroppar till mat 79:2
Du har g.it dem tuar att dricka
80:6
g.en den betryckte rättvisa
82:3
84:12
H. g.er nAd och ära
H., giv oss din frälsning
85:8
85:13
H. skall g. oss vad gott är
vårt land skall g. sin gröda
85:13
86:16
giv At din tjänare din makt
Giv oss glädje så många dagar s. 90:15
g.en At H. ära och makt
96:7
g.en At H. hans namns ära
96:8
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höllo den lag s. han gav dem
du skall g.dem deras mat
Du g.er dem, då samla de In

99:7
104:27
104:28
Han gav dem hagel fiSr regn
105:32
Då gav han dem vad de begärde
106:15
vingudar, s.gåvo dem sin frukt 107:37
ml du g.seger med din högra hand108:7
Giv oss hjlilp mot ovännen
108:13
g.er mat At dem s.frukta hm
111:5
han gav dem hedningarnas
111:6
s. är harmhärtig och g.er lån
112:5
112:9
han g.er At de fattiga
utan At ditt namn giv äran
115:1
jorden har han g.it mskors barn 115:16
men han gav mig icke At döden
118:18
118:27
H. är Gud,och han gav oss ljus
119:34
G. mig fiSrBtånd
g.den svar, s.smädar mig
119:42
eftersom du har g.it mig hopp
119:49
119:73
giv mig förstånd
119:125
gtv mig rarstånd
Nar dina ord upplätas, g. de ljus 119:130
giv mig fiSrstånd, att jag fu leva 119:144
gtv mig förstånd efter ditt ord
119:169
ej gav oss till rov At deras tänder 184:6
g.er han At sina vänner
127:2
skall jag g. bröd till fyllest
132:15
gav deras land till arvedel 135:12; 136:21
g.er mat At allt levande
136:25
du gav mig frimodighet
138:3
dig s. g.er seger åt konungarna
144:10
du g,er dem deras mat i rätt tid 145:15
(H.) s. g.er bröd ät de hungrande 146:7
hm s. g.er föda At djuren
147:9
han gav dem deras plats
148:6
148:6
och han gav dem en lag
De fromma fröjde sig och g.e ära 149:5
g. ät de fåkunniga klokhet
Orda. 1:4
H. är den s. g.er vishet
2:6
vinning hon g.er är bättre än guld
3 :14
när det står i din makt att g. den
3 :27
I morgon vill jag g. dig
3 :28
de ödmjuka g.er han nAd
3:34
god lärdom g.er jag eder
4:2
g.it handalag fiSr en främmande
6:1
g.er tecken med fingrarna
6:13
6:31
g. allt vad han äger i sitt hus
till att g.dem en rik arvedel
8:21
Giv At den vise
9:9
levnadsu g.s dig I fiSrökat mAtt
9:11
H. välsignelse s. g.er rikedom
10:22
det varder dem g.et
10:24
den s.skyr att g.handalag
11:15
13:8
Den rike måste g. sin rikedom
fattigas nyodling g .er riklig föda
13:23
en vrång tunga g.er hjärtesu
15:4
gläder sig när hs mun kan g. svar 15:23
gott budskap g.er märg ät benen
15:30
lyckosten i dens ögon, s. g.er
17:8
utan fiSrstånd den s. g.er handslag 17 :18
Om ngn g.er svar, fiSrrän han hört 18:13
vilse från de ord s. g. kunskap
19:27
g.en ss. l6sepennlng
21:18
rättfärdige g.er och spar icke
21:26
g.er av sitt bröd At dlPl arme
22:9
den s. g.er At den rike vållar
22:16
Var icke en av dem s.g.handslag 22:26
öron till de ord s.g.kunskap
23:12
sömnaktighet g.er trasiga kläder 23:21
Giv ,min son,ditt hjärta
23:26
g.er sAdan glans i bägaren
23:31
när ngn g.er ett rätt svar
24:26
sl giv honom att äta
25:21
så giv honom att dricka
25:21
26:8
g. ära At en due
mer än 7 s. g. förståndiga svar
26:16
Vännens slag g.s I trofasthet
27:6
vän s. g.er välbetänkta råd
27:9
g.den svar, s.smädar mig
27:11
Järn g.er skärpa At järn
27:17
27 :27
g. dig getterna mjölk nog
fiSrhärjar i stället ror att g. bröd
28:3
28:7
Den s. g.er At den fattige
Ris och tillrättavisning g.er vishet 29:15
g.ljuvlig spis At din själ
29:17
giv mig Icke fattigdom
30:8
Giv hit, giv hit
30:15
Giv icke din kraft At kvinnor
31:3
den olycklige g.e man starka
31:6
besvär s. Gud har g.lt
Pred. 1:13
g.er han vishet och Insikt och glädje 2:26
At syndaren g.er han besväret
2:26
vilket besvär Gud har g.it
3 :10
löfte du har g.it skall du Infria
5:3
om Gud har g.it rikedom
5:18
livsdagar vara, s. Gud g.er henne
5:17
6:2
Gud At ngn har g.lt rikedom
7:29
Ngt g,es, s.min själ har sökt
livsdagar s.Gud g.er henne
8:15
Gud har i fiSrväg g.it sitt bifall
9:7
Ett elände g.es, s.jag har sett
10:5
anden vänder AtertIllGuds. g.lt denl2:7·
Kyssar g.e han mig
HV. 1:2
vill jag g.min kärlek At dig
7:12
kryddat vin skulle jag g.dlg
8:2
fiSdde dig hon s. gav dig livet
8:5
1972

Giva
Om ngn v i l l e g. a l l a ä g o d e l a r
8:7
jag s k a l l g. dem ynglingar
J e s . 3:4
den s k a l l g.s t i l l skövling
5:5
v i n g å r d . . s k a l l g. ett b a t - m å t t
5:10
en horners u t s ä d e g. blott en ef a
5:10
dem s. g.den skyldige r ä t t
5:23
s k a l l H. s j ä l v g. eder ett tecken
7:14
hon s k a l l g. hm namnet Immanuel
7:14
G i v hm namnet M a h e r - s a l a l Has-bas 8:3
och barnen s . H . h a r g.it m i g
8:18
en son b l i v e r oss g.en
9:6
G i v oss r å d
16:3
r å d g i v a r e g. blott oförnuftiga r å d
19:11
och g. dem vatten
21:14
jag s k a l l g . h m Davids hus' nyckel 22:22
V å r stad g.er oss s t y r k a
26:1
deras synds borttagande g. frukt
27:9
v ä l s k a l l H . g . eder nödens b r ö d
30:20
han s k a l l av markens g r ö d a g.
30:23
han s k a l l g. regn åt s ä d e n
30:23
av markens g r ö d a g. dig b r ö d
30:23
h ä r l i g h e t s k a l l bliva den g.en
35:2
g.en kraft åt vacklande k n ä n
35:3
jag v i l l g. dig 2000 h ä s t a r
36:8
j a , giv m i g l i v
38:16
tecken g.es m i g d ä r p å
38:22
vem kan g. honom r å d
40:13
för att denne s k a l l g. hm f ö r s t å n d 40:14
Han g.er den t r ö t t e kraft
40:29
ingen bland dessa s . k a n g. besked 41:28
ingen s . k a n g.ett svar
41:28
han s . h a r g.it l i v åt folket
42:5
jag g.er icke m i n ä r a åt ngn annan 42:8
G . en H . ä r a
42:12
de hava blivit g.na t i l l plundring
42:22
jag g.er Egypten t i l l l ö s e p e n n i n g
43:3
g.er jag mskor t i l l l ö s e n för dig
43:4
s ä g a t i l l norden: Giv hit
43:6
och regnet g.er dem växt
44:14
jag s k a l l g. dig dolda skatter
45:3
och gav dig ä r e n a m n
45:4
jag s. g.er lyckan
45:7
m i g skola a l l a tungor g. s i n ed
45:23
jag g.er f r ä l s n i n g i Sion
46:13
Jag g.er icke m i n ä r a åt ngn annan 48:11
giv r u m , så att jag kan bo h ä r
49:20
och g.er den s o r g d r ä k t att b ä r a
50:3
H. har g.it m i g en tunga med
50:4
g. dig grundvalar av s a f i r e r
54:11
V a r f ö r g.en I ut penningar
55:2
att den g.er s ä d t i l l att så
55:10
g. en å m i n n e l s e och ett namn
56:5
jag s k a l l g. dem ett evigt namn
56:5
och g. dem glädje i mitt bönehus
56:7
g. l i v åt de ö d m j u k a s ande
57:15
g.hm och hs s ö r j a n d e t r ö s t
57:18
g. s t y r k a åt benen i din kropp
58:11
g. dig t i l l n ä r i n g din fader Jakobs
58:14
H. s k a l l g. dem deras lön
61:8
g.en eder ingen ro
62:6
g.en hm ingen ro
62:7
icke mer g. din s ä d t i l l mat
62:8
f ö r r ä n jag har g.it v e d e r g ä l l n i n g
65:6
de skola g.s åt mitt folk
65:10
Sådan död g.e dig H . , H.
65:15
sina t j ä n a r e s k a l l han g. annat namn 65:15
icke g. kraft att föda fram det
66:9
skulle jag g.kraft att föda, men
66:9
g.it henne skiljebrev
J e r . 3:8
jag v i l l g . eder herdar
3:15
i det land s. jag gav edra f ä d e r
3:18
blott tomt l a r m gåvo oss bergen
3:23
Jag gav dem allt t i l l fyllest
5:7
hm s. g.er regn i r ä t t tid
5:24
land s. jag har g.it edra f ä d e r
7:7
plats s. jag har g.it eder
7:13
s k a l l jag nu g. deras hustrur
8:10
g.er oss gift att d r i c k a
8:14
jag s k a l l g. detta folk m a l ö r t
9:15
g. dem ett land s. flyter av mjölk
11:5
arvedel jag har g.it åt mitt folk
12:14
G . e n H . , eder Gud, ä r a
13:16
V a r är hjorden s . v a r dig g.en
13:20
frid s k a l l jag g. eder
14:13
avgudar s å d a n a s.kunna g . r e g n
14:22
icke g. ngn t r ö s t e b ä g a r e n att d r i c k a 16:7
det s . j a g gav åt deras f ä d e r
16:15
den arvedel s. jag har g.it dig
17:4
g.er åt var och en efter hs v ä g a r
17:10
g. deras döda kroppar t i l l mat
19:7
och icke g.er hm hans lön
22:13
jag s k a l l g. dem m a l ö r t att äta
23:15
g.it dem något uppdrag
23:32
stad s . j a g har g.it åt eder
23:39
jag s k a l l g. dem h j ä r t a n att känna
24:7
land s . j a g har g.it åt dem
24:10
land s . H . har g.it åt eder
25:5
giv a l l a de f o l k . . att d r i c k a d ä r u r
25:15
gav a l l a de folk att d r i c k a
25:17
jag g.er den åt vem jag v i l l
27:5
g.er jag nu a l l a dessa l ä n d e r
27:6
ja ock markens djur g.er jag hm
27:6
s. icke v i l l g . s i n hals under ok
27:8
ock markens djur har jag g . i t
28:14
g.en edra d ö t t r a r åt m ä n
29:6
t i l l att g. eder en framtid
29:11
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land s . j a g har g.it åt deras f ä d e r
30:3
H., giv f r ä l s n i n g åt ditt folk
31:7
gav k ö p e b r e v e t åt Baruk
32:12
sedan jag hade g.it k ö p e b r e v e t
32:16
ger åt v a r och en efter hs v ä g a r
32:19
lovat deras f ä d e r att g. dem
32:22
g.dem a l l a ett och s a m m a h j ä r t a
32:39
giv dem v i n att d r i c k a
35:2
land s . j a g har g.it åt eder
35:15
bud s. deras fader gav dem
35:16
gav den åt s k r i v a r e n Baruk
36:32
gav hm en kaka b r ö d om dagen
37:21
om jag g.er dig ett r å d
38:15
han s . h a r g.it oss detta v å r t l i v
38:16
gav konung Sidkia J e r e m i a s i n ed 38:16
och gav dem samtidigt v i n g å r d a r
39:10
gav hm vägkost och s k ä n k e r
40:5
Gedalja gav d e m . . s i n ed
40:9
s. hade g.it hm detta svar
44:20
G.en vingar åt Moab
48:9
gav hm ö v e r s t e platsen
52:32
s t ä n d i g t u n d e r h å l l gavs hm
52:34
han gav m i g m a l ö r t att d r i c k a K l a g . 3:15
Du s k a l l g. dem v e d e r g ä l l n i n g
3:64
s c h a k a l e r n a . . g. dem di
4:3
den gav ett sken i f r å n s i g
H e s . 1:13
och ät vad jag g.er dig
2:8
han gav m i g r u l l e n att äta
3:2
den r u l l e s . j a g nu g.er dig
3:3
jag s k a l l g. dig efter dina g ä r n i n g a r 7:9
mannen i l i n n e k l ä d e r n a . . gav besked 9:11
g. dem ett och s a m m a h j ä r t a
11:19
g. dem ett h j ä r t a av kött
11:19
hm skall jag, H . , g. svar
14:4
s å v i l l jag, H . , s j ä l v g . h m svar
14:7
varit g.et t i l l mat åt elden
15:4
s å gav jag dig m i n ed
16:8
och s i l v e r s . j a g hade g.it d i g
16:17
b r ö d s . j a g hade g.it dig
16:19
Åt s k ö k o r m å s t e man g. s k ä n k e r
16:33
h ä r var det du s. gav s k ä n k e r
16:33
men du gav skökolön
16:34
dina s ö n e r s , s . d u gav åt dessa
16:36
icke mer kunna g. någon skökolön
16:41
jag s k a l l g. dem åt dig t i l l d ö t t r a r
16:61
g. hm h ä s t a r och mycket folk
17:15
fastän han g.it sitt löfte
17:18
utan g.er sitt b r ö d åt den hungrige 18:7
g.er sitt b r ö d åt den hungrige
18:16
jag gav dem m i n a stadgar
20:11
Jag gav dem ock mina sabbater
20:12
D ä r f ö r gav jag dem ock stadgar
20:25
land s. j a g . . lovade att g. edra
20:42
den s . j a g har g.it det åt
21:27
(Ohola) gav åt dem s i n t r o l ö s a
23:7
samma kalk s.gavs åt (Ohola)
23:31
v i l l jag g. dig t i l l besittning
25:4
g. dig t i l l byte åt hedningarna
25:7
Åt ö s t e r l ä n n i n g a r n a s k a l l jag g.
25:10
S k ö l d a r . . g å v o d i g glans
27:10
och b l y gavs (Tyrus) s s . betalning 27:12
g å v o de dig i utbyte
27:13
g å v o s åt dig ss.betalning
27:14
rubiner g å v o de dig ss.betalning
27:16
balsam gåvo de dig i utbyte
27:17
Vedan och Javan g å v o dig spanad
27:19
guld gåvo de d i g ss.betalning
27:22
v i l l jag g. dig t i l l mat
29:5
g. t i l l mat åt de v i l d a djuren
33:27
jorden s k a l l g . s i n g r ö d a
34:27
de ä r o g.na åt oss t i l l mat
35:12
jag s k a l l g. eder ett nytt h j ä r t a
36:26
jag s k a l l g. eder ett h j ä r t a av kött 36:26
det land s . j a g gav åt edra f ä d e r
36:28
jag s k a l l . . g. (benen) ande
37:6
s k a l l jag g.luft åt m i n vrede
38:18
jag s k a l l g. dig t i l l mat
39:4
g. åt Gog en plats t i l l grav
39:11
f r a m s i d a n . . hade sitt g.na utseende 41:21
åt p r ä s t e r n a g. en ungtjur
43:19
icke g. dem någon besittning
44:28
f ö r s t l i n g e n av m j ö l skolen I g.
44:30
skolen I åt H. g. en o f f e r g ä r d
45:1
g . t i l l besittning ett o m r å d e
45:6
den o f f e r g ä r d I skolen g.
45:13
så mycket han v i l l g.
46:5
t i l l lammenav s å m y c k e t han v i l l g .
46:11
Om fursten g.er ngn av s i n a s ö n e r 46:16
g.er ngt s s . g å v a åt någon av sina
46:17
av s i n egen besittning må han g.
46:18
lovat att g. det åt edra f ä d e r
47:14
d ä r skolen I g. hm hs arvedel
47:23
o f f e r g ä r d s o m r å d e s . I skolen g.
48:8
g. s s . g ä r d åt H.
48:9
o f f e r g ä r d s o m r å d e s. I g.en s s . g ä r d 48:20
ö v e r s t e hovmannen gav dem D a n . 1 : 7
låt g. oss g r ö n s a k e r att äta
1:12
h o v m ä s t a r e n , .gav dem g r ö n s a k e r
1:16
dessa 4 ynglingar gav nu Gud
1:17
g.er åt de v i s a deras vishet
2:21
att du har g.it m i g vishet
2:23
Gud har g.it r i k e t
2:37
och gav hm m å n g a stora s k ä n k e r
2:48
vi b e h ö v a icke g. dig ngt s v a r
3:16
ett djurs h j ä r t a s k a l l g.s åt hm
4:13
och g.er (riken) åt vem han v i l l
4:14
1974

och g.er dem åt vem han v i l l
4:22
den H ö g s t e , . g . e r dem åt vem han
4:29
ännu s t ö r r e makt blev m i g g.en
4:33
hade g.it namnet B e l t e s a s s a r
5:12
att du kan g. uttydningar
5:16
dina s k ä n k e r må du g. åt en annan
5:17
gav den h ö g s t e Guden r i k e
5:18
storhets s k u l l s.han hade g.it
5:19
ditt r i k e . .g.et åt meder och p e r s e r 5:28
m ä n s k l i g t h j ä r t a blev g.et åt det
7:4
v ä l d e blev g.et åt (djuret)
7:6
Åt denne gavs v ä l d e och ä r a
7:14
de skola g.s i hans hand
7:25
g.s åt den H ö g s t e s heliga folk
7:27
kommit för att g. dig besked
9:23
g.en t i l l p r i s
11:6
En av sina d ö t t r a r s k a l l han g.
11:17
och g. (vreden) fritt lopp
11:30
G i v denne namnet J i s r e e l
H o s . 1:4
G i v denna namnet L o - R u h a m a
1:6
jag s k a l l g. dem f r ä l s n i n g gm H.
1:7
G i v denne namnet L o - A m m i
1:9
s. g. m i g m i n mat och m i n d r y c k
2:5
det v a r jag s. gav henne s i l v e r
2:8
en l ö n s . m i n a ä l s k a r e hava g.it
2:12
och giv din k ä r l e k åt en kvinna
3:1
och gav för henne 15 s i k l a r s i l v e r
3:2
deras g r ö d a s k a l l icke g. någon föda 8:7
G i v d e m , H . , vad d u b ö r g.dem
9:14
G i v dem ofruktsamma m o d e r s s k ö t e n 9:14
ned t i l l dem och gav dem föda
11:4
g.de s i n hyllningskyss åt k a l v a r
13:2
en k o n . s k a l l jag g. dig i m i n vrede 13:11
Jag själv v i l l g . b ö n h ö r e l s e
14:9
var och en g å r s i n g.na bana
J o e l 2:8
och v i n t r ä d e n g. s i n kraft
2:22
han g.er eder h ö s t r e g n
2:23
jag s k a l l g. eder g o t t g ö r e l s e
2:25
gossarna hava de g.it ss.betalning
3:3
I g å v e n n a s i r e r n a v i n att d r i c k a A m . 2:12
I s t ä l l e t för att g. dig b r ö d
Ob. v.7
g. skugga åt hs huvud
Jona 4:6
g. skiljebrev åt Moreset-Gat
M i k a 1:14
arvslott b l i v e r g.en åt en annan
2:4
den s.ej g.er dem ngt i gapet
3:5
jag s k a l l g. dig horn av j ä r n
och g. dig k l ö v a r av koppar
4:13
s k a l l jag g. m i n förstfödde t i l l offer 6:7
vad du r ä d d a r s k a l l jag g. åt
6:14
Kan en s å d a n g. v ä g v i s n i n g
Hab. 2:19
v i n t r ä d e n g. ingen s k ö r d
3:17
allt vad jag g.it i hennes v å r d Sef. 3:7
g. åt folket nya,renade l ä p p a r
3:9
s. skulle g. 20 m å t t
Hagg. 2:17
gav allenast
10
2:17
den gav allenast 20
2:17
f r å n denna dag s k a l l jag g. v ä l s i g n e l s e 2:20
v i n t r ä d e t s k a l l g. s i n frukt
Sak.
8:12
jorden s k a l l g. s i n g r ö d a
8:12
himmelen s k a l l g. s i n dagg
8:12
jag v i l l g.eder dubbelt igen
9:12
H. s k a l l på den tiden g.dem seger
9:16
Regn s k a l l han då g.
10:1
den t r ö s t de g. är ett intet
10:2
Jag s k a l l g. s t y r k a åt Juda hus
10:6
åt Josefs hus s k a l l jag g. seger
10:6
s å g.en m i g m i n lön
11:12
f ö r s t s k a l l H . g . s e g e r åt Juda
12:6
den spis s. g.es
M a l . 1:12
g.en mitt namn ä r a , s ä g e r H .
2:2
Sådant gav jag åt hm
2:5
åt v i l k e n jag på Hor eb gav stadgar
4:4
hm s k a l l du g. namnet J.
Matt. 1:21
s k a l l g . h m namnet Emmanuel
1:23
hm gav (Josef) namnet J.
1:25
för att g.hm v å r hyllning
2:2
o c k s å jag må g. det m i n hyllning
2:8
och gåvo det s i n hyllning
2:11
A l l t detta v i l l jag g . dig
4:9
han s k a l l g. henne s k i l j e b r e v
5:31
G i v åt den s.beder d i g
5:42
n ä r du g.er en a l l m o s a
6:2
N e j , n ä r du g.er en a l l m o s a
6:3
din allmosa g.es i det fördolda
6:4
v å r t dagliga b r ö d giv oss i dag
6:11
G.en icke åt hundarna vad heligt
7:6
Bedjen, och eder s k a l l varda g.et
7:7
f ö r s t å n att g. edra barn goda g å v o r
7:11
eder Fader g. vad gott är
7:11
G u d , s. hade g.it s å d a n makt
9:8
(J.) gav dem makt ö v e r orena
så g.en ock för intet
b l i v a eder g.et i den stunden
den s. g.er en av dessa s m å
så s k a l l jag g. eder ro
intet annat tecken s k a l l g.s
somt föll i god j o r d , och det gav frukt
Eder är g.et att l ä r a k ä n n a
men dem är det icke g.et
den s. h a r , åt hm s k a l l varda g.et
b ä r frukt och g.er dels hundrafalt
med en ed lovade att g. vadhelst
G i v m i g Johannes d ö p a r e n s huvud
bjöd att man s k u l l e g. henne det
hs huvud blev g.et åt flickan
g.en I dem att ä t a
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10:1
10:8
10:19
10:42
11:28
12:39
13:8
13:11
13:11
13:12
13:23
14:7
14:8
14:9
14:11
14:16

gav (bröden) åt l ä r j u n g a r n a och
l ä r j u n g a r n a gåvo åt folket
14:19
det g.er jag i s t ä l l e t s s . o f f e r g å v a
15:5
G i v henne besked
15:23
b r ö t b r ö d e n och gav l ä r j u n g a r n a
15:36
och l ä r j u n g a r n a gåvo åt folket
15:36
intet annat tecken s k a l l g.s
16:4
g.dig himmelrikets nycklar
16:19
vad kan en m s k a g. t i l l l ö s e n
16:26
giv den åt dem för m i g och d i g
17:27
s k u l l e g. hustrun s k i l j e b r e v
19:7
allenast de åt v i l k a s å d a n t är g.et
19:11
s ä l j vad du ä g e r och giv de fattiga
19:21
s k a l l jag g. eder vad Skäligt är
20:4
giv dem deras l ö n
20:8
åt denne siste v i l l jag g . l i k a
20:14
g . sitt l i v t i l l l ö s e n för m £ n g a
20:28
v e m har g.it dig s å d a n myndighet
21:23
åt andra, s. g. hm frukten
21:41
g.s åt ett folk s . b ä r dess frukt
21:43
Är det l o v l i g t att g. kejsaren skatt 22:17
Så g.en då kejsaren vad
22:21
att det icke g.es ngn u p p s t å n d e l s e 22:23
ej h e l l e r g.s hustrur åt m ä n
22:30
s. g.en tionde av mynta
23:23
ve dem s. g. di på den tiden
24:19
m å n e n u p p h ö r a att g. sitt sken
24:29
hustrur g å v o s åt m ä n
24:38
för att g. dem mat i r ä t t t i d
24:45
G.en oss av eder olja
25:8
åt en gav han fem pund
25:15
och g.en det åt den s . h a r de tio
25:28
s . h a r , åt hm s k a l l varda g.et
25:29
och I g å v e n m i g att ä t a
25:35
och I g å v e n m i g att d r i c k a
25:35
och I g å v e n m i g h ä r b ä r g e
25:35
n ä r gåvo (vi) dig mat och
gåvo dig att d r i c k a
25:37
h u s v i l l och gåvo dig h ä r b ä r g e
25:38
I g å v e n m i g icke att ä t a
25:42
och I g å v e n m i g icke att d r i c k a
25:42
och I g å v e n m i g icke h ä r b ä r g e
25:43
och g. dessa åt de fattiga
26:9
Vad viljen I g.mig
26:15
b r ö t det och gav åt l ä r j u n g a r n a
26:26
tackade Gud och gav åt dem
26:27
f ö r r ä d a r e n hade g.it dem tecken
26:48
gav dem t i l l betalning för
27:10
gav folket en fånge l ö s
27:15
v i l j e n I att jag s k a l l g. eder l ö s
27:17
v i l j e n I att jag s k a l l g. eder l ö s
27:21
gav han dem Barabbas l ö s
27:26
en av d e m . .gav hm att d r i c k a
27:48
g å v o . .penningar åt k r i g s m ä n n e n
28:12
M i g är g.en a l l makt i h i m m e l e n
28:18
gav åt dem s . f ö l j d e hm
M a r k . 2:26
Simon, v i l k e n han gav tillnamnet
3:16
gav tillnamnet Boanerges
3:17
så att det icke gav ngn frukt
4:7
det sköt upp och v ä x t e och gav frukt
4:8
Guds r i k e s hemlighet g.^en
4:11
s . h a r , åt hm s k a l l v a r d a g.et
4:25
att man s k u l l e g. henne ngt att ä t a
5:43
vishet s . h a r b l i v i t hm g.en
6:2
gav makt ö v e r de orena andarna
6:7
och gav hm sitt beskydd
6:20
så s k a l l jag g. dig det
6:22
b e g ä r av m i g , det s k a l l jag g . d i g
6:23
g.er m i g Johannes d ö p a r e n s huvud
6:25
och gav det åt flickan
6:28
f l i c k a n gav det åt s i n moder
6:28
G . en I dem att ä t a
6:37
och gav dem att ä t a
6:37
b r ö t b r ö d e n och gav åt l ä r j u n g a r n a
6:41
det g.er jag i s t ä l l e t s s . k o r b a n '
7:11
b r ö t dem och gav åt sina l ä r j u n g a r
8:6
Åt detta s l ä k t e s k a l l intet tecken g.s 8:12
vad kan en mska g . t i l l l ö s e n
8:37
den s. g.er eder en b ä g a r e vatten
9:41
och giv åt de fattiga
10:21
g . sitt l i v t i l l l ö s e n för m å n g a
10:45
t r o n att det är eder g.et
11:24
v e m har g.it dig myndighet
11:28
lovligt att g. kejsaren skatt
12:14
s k o l a v i g . s k a t t , e l l e r icke g .
12:14
g.en kejsaren vad k e j s a r e n t i l l h ö r 12:17
icke g.es någon u p p s t å n d e l s e
12:18
Moses har g.it oss f ö r e s k r i f t e n
12:19
ej h e l l e r g.s hustrur åt m ä n
12:25
s . b l i v e r eder g.et i den stunden
13:11
ve d e m . . s. g. di på den tiden
13:17
m å n e n u p p h ö r a att g. sitt sken
13:24
g.er s i n a t j ä n a r e makt
13:34
och g. dessa åt de fattiga
14:5
lovade att g. (Judas) en s u m m a
14:11
tog han ett b r ö d . . o c h gav åt dem
14:22
tackade Gud och gav åt dem
14:23
v i d högtiden g. en fånge l ö s
15:6
g. eder judarnas konung l ö s
15:9
s k u l l e g. dem Barabbas l ö s
15:11
gav han dem Barabbas l ö s
15:15
gåvo hm s i n hyllning
15:19
en av dem. .gav hm att d r i c k a
15:36
s k a l l du g. namnet Johannes
L u k . 1:13
hm s k a l l du g. namnet Jesus
1:31
H . Gud s k a l l g . h m Davids t r o n
1976

1:32

Giva
g. bs folk kull8kap om frälsning
1:77
gavs hm namnet J.
2:21
'ln härlighet skall g.s At ditt folk
2:32
At dig vill jag g. makten
4:6
At vem jag vill kan jllg g. den
4:6
att g.de förtryckta frihet
4:18
gåva hm alla sitt vittnesbörd
4:22
jämväl gav dem s. följde hm
6:4
Simon, vilken han ock gav namnet
6:14
Giv At var och en s.beder dig
6:30
g.en lån utan att hoppas på gengäld 6:35
G.en, och eder skall bliva g.et
6:38
skall man g. eder i skötet
6:38
han gav hm At bs moder
7 :15
många blinda gav han deras syn
7 :21
Så gav ock allt folket Gud rätt
7 :29
gav· du mig intet vatten
7:44
Du gav mig ingen hälsningskyss
7 :45
Eder är g.et att lära känna Guds
8:10
den s.har, At bp! skall varda g.et
8:18
skulle g.henne något att 'äta
8:55
gav dem makt och myndighet
9:1
G.en I dem att äta
9:13
bröt bröden och gav At lärjungarna 9:16
9:42
gav hm tillbaka it hs fader
vad de hava att g.
10:7
jag har g.lt eder makt att trampa 10:19
och gav dem At värden och sade
10:35
vårt dagliga bröd giv oss I dag
11:3
jag kan icke sti upp och g.dig ngt 11:7
vill stå upp och g. hm något
11:8
och g.hm så mycket han behöver 11:8
Bedjen, och eder skall varda g.et 11:9
förstån att g. edra barn goda gåvor 11:13
g.helig ande åt dem s. bedja hm
11:13
intet annat tecken skall g.s
11:29
G.en fastmer ss. allmosa vad inuti 11:41
I faris6er, s. g.en tionde av mynta 11:42
Kära själ •. giv dig nu ro
12:19
behagat eder Fader att g. eder riket 12:32
Säljen vad I ägen och g.en allmosor 12:33
12:42
i rätt tid g. dem deras bestämda
At vilken mycket är g.et
12:48
Giv plats åt denne
14:9
giv mig den del av förmögenheten 15:12
ingen gav hm något
15:16
aldrig g.it ens en killing
15:29
g.eder det s.hör eder till
16:12
och hustrur gåvos At män
17 :27
jag g.er tionde av allt
18:12
g.er jag nu åt de fattiga
19:8
gav dem tio pund
19:13
åt vilka han g.it penningarna
19:15
ditt pund har g.it I vinst 10 pund
19:16
g.en det åt den s. har de 10 punden 19:24
s. har, it hm skall varda g.et
19:26
s. har g.it dig sidan myndighet
20:2
lovligt för oss att g. kejsaren skatt 20:22
G.en alltså kejsaren
20:25
Icke g.es ngn uppståndelse
20:27
Moses har g.it oss föreskriften
20:28
och hustrur g.s At män
20:34
eller hustrur g.s At män
20:35
jag skall g. eder sådana ord
21:15
Ve dem .. s. g.di på den tiden
21:23
villiga att g. (Judas) en summa
22:5
(J.)lät g. sig en kalk
22:17
tog han ett bröd •• och gav åt dem
22:19
förhindra att man g.er kejsaren
23:2
Därför vill jag g.honom lös
23:16
23:18
giv oss Barabbas lös
(Pilatus) önskade g. J.lös
23:20
Därför vill jag g. honom lös
23 :22
de bröst s. icke hava g.it di
23:29
gav han makt att bliva Guds
Joh. 1:12
gm Moses blev lagen g .en
1 :17
att vi kunna g. dem svar
1 :22
om det icke bliver henne g.et
3 :27
själva g. mig det vittnesbördet
3:28
3:29
Den glädjen är mig nu g.en
Gud g.er icke A. efter mått
3:34
det jordstycke s. Jakob gav Josef
4:5
Giv mig att dricka
4:7
4:10
Giv mig att dricka
han skulle då g.it dig levande vatten 4:10
Jakob, s. gav oss brunnen
4:12
s.dricker av det vatten jag g.er
4:14
vatten jag g.er skall bliva i hm
4:14
4:15
H., giv mig det vattnet
g.it åt Sonen att hava liv I sig själv 5:26
g.it hm makt att hålla dom
5:27
gärningar s. Fadern har g.lt mig
5:36
s. Människosonen skall g. eder
6:27
6:31
Han gav dem bröd från himmelen
icke Moses s. har g.it eder brödet 6:32
min Fader s. g.er eder det rätta
6:32
6:33
Guds bröd .. g.er världen liv
H., giv oss alltid det brödet
6:34
Allt vad min Fader g.er mig
6:37
förlorad av dem s. han har g.1t mig 6:39
bröd jag skall g. är mitt kött
6:51
och jag g.er det
6:51
kunna g. oss sitt kött att äta
6:52
om det icke bliver hm g.et av
6:65
Har icke Moses g.it eder lagen
7:19
Moses har g.it eder omskärelsen
7:22

ande var då ännu icke g.en
7:39
En god herde g.er sitt liv för fåren 10:11
jag g.er mitt liv för fåren
10:15
att jag g.er mitt liv
10:17
jag g.er det av fri vilja
10:18
Jag har makt att g. det
10:18
jag g.er dem evigt liv
10:28
Min Fader, s. har g.it mig dem
10:29
det skall Gud g. dig
11 :22
och gav dessa åt de fattiga
12:5
gav nu folket hm sitt vittn!,sbörd
12:17
gav han dem ett yttersta bevis
13:1
Jag har ju g.it eder ett föredöme
13 :15
gav Simon Petrus ett tecken
13 :24
att g. något åt de fattiga
13 :29
Mitt liv vill jag g. för dig
13:37
Ditt liv vill du g. för mig
13:38
han skall g. eder en annan Hjälpare 14:16
min frid g.er jag eder; Icke g.er
jag den ss. världen g.er
14:27
g.er sitt liv för sina
15:13
Fadern må g. eder vadhelst
15:16
bedjen Fadern om, skall han g.
16:23
eftersom du g .it hm makt över
allt kött, för att han skall g. evigt
liv At alla dem s.du har g.it hm
17:2
verk s. du g.it mig att utföra
17:4
ut ur världen och g.it At mig
17:6
du har g.it dem At mig
17:6
allt vad du har g.it At mig
17:7
ord s. du har g.it At mig
har jag g.it åt dem
17:8
för dem s. du ,har g.it At mig
17:9
Jag har g.it d'e m ditt ord
17:14
härlighet s.du har g.it åt mig
17:22
den har jag g .it åt dem
17 :22
skola ock de s. du har g.it mig vara 17:24
se min härlighet s.du g.it mig
17:24
Av dem s.du har g.it mig har jag 18:9
kalk B. min Fader har g.it mig
18:11
gav hm en av rättstjänarna
18:22
g. eder en fånge lös
18:39
g. eder judarnas konung lös
18:39
J. gav (Pilatus) intet svar
19:9
jag har makt att g. dig lös
19:10
om den icke vore dig g.enovanifrin 19:11
någon utväg att g. honom lös
19:12
G.erduhmlös, är du Icke kejsarens 19:12
21:13
J .. tog brödet och gav dem
vad jag har. det g.er jag
Apg. 3:6
beslutit att g. honom lös
3 :13
en dråpare skulle g.s At eder
3:14
något annat namn bland mskor g.et 4:12
giv dina tjänare att de med all
4:29
den h. A., vilken Gud g.it At dem
5:32
stadgar s. Moses har g.it oss
6:14
,Han gav hm ingen arvedel däri
7:5
men lovade g. de,t till besittning
7:5
gav (Josef) vishet Inför Farao
7:10
löfte s. Gud hade g .it Abraham
7 :17
levande ord för att g.dem åt eder
7:38
lagen eder g.en gm änglars försorg 7:53
gm handpåläggning s. A. blev g.en
8:18
G.en ock mig den makten
8:19
(Tabita) gav allmosor rikligen
9:36
Gud åt dem g.it samma gåva
11:17
(Petrus) gav tecken åt dem
12:17
att han icke gav Gud äran
12:23
(Paulus) gav tecken med handen
13 :16
gav han dem domare
13:20
Gud gav dem Ssul
13 :21
(David) gav han ock sitt vittnesbörd 13 :22
löfte s. gavs At våra fäder
13:3 2
löften s.jag I trofasthet g.1t
13:34
gav vittnesbörd At sitt nådesard
14:3
I det han har g.it eder regn
14:17
15:8
gav dem sitt vittnesbörd
låtit g. dem många slag
16:23
han s. själv åt alla g.er liv, anda
17:25
åt alla g.it en bekräftelse härpå
17:31
icke ens hört att hel. ande är g.en
19:2
s. g.er OBS vår goda bärgning
19:25
Alexander gav tecken med handen 19:33
g. At eder arvedel bland alla
20:32
Saligare är att g. än att taga
20:35
gav Paulus .• med handen tecken
21 :40
vittnesbörden kan .• g. mig
22:5
Då (Felix) gav tecken åt Paulus
24:10
besked att g. min höge herre
25:26
28:7
gav oss härbärge i tre dagar
ville de g. mig lös
28:18
g. sitt bifall åt andra
Rom. 1:32
Evigt liv skall han g. åt dem
2:7
gm den h. A., vilken blivit oss g.en 5:5
lära s. g.its eder till mönsterbild
6:17
den lön s. synden g.er är döden
6:23
den gåva s. Gud av nåd g.er
6:23
budordet, s. var g.et till liv
7:10
så g.er jag mitt bifall åt lagen
7:16
det vittnesbördet g.er jag dem
10:2
och han har rikedomar att g.
10:12
Gud har g .it dem sömnaktighetens 11:8
vem har först g.it hm något
11:35
Ikraft av den nåds. blivitmigg.en 12:3
den nåd s. har blivit oss g.en
12:6

hungrig, si giv hm att äta
12:20
törstig, så giv hm att dricka
12:20
g.en At alla vad I ären dem skyldiga13:7
den tröst s. skrifterna g.
15:4
Gud g.e eder att vara eQB
15:5
de löften s. g.its åt fäderna
15:8
nåd s. har blivit mig g.en av Gud
15:15
Guds nåd s.blivit eder g.en 1.Kor. 1:4
Mjölk gav jag eder att dricka
3:2
fast föda gav jag eder icke
3:2
men Gud gav väXten
3:6
på Gud,s. g.er växlen
3:7
den Guda nåd s. blev mig g.en
3:10
s.du icke har fått dig g.et
4:7
har du nu fått dig g.et vad du har
4:7
BS. om du icke hade fAtt dig g.et
4:7
köpta, och betalning är g .en
6 :20
Mannen g.e sin hustru vad han
7:3
köpta, och betalning är g .en
7:23
utan g.er allenast ett råd
7:25
ss. de äro eder g.na av mig
11:2
Håret är henne g.et ss. slöja
11:15
g.s så att de kunna bliva till nytta 12:7
g.es gm A. åt den ene att tala
12:8
en annan g~es tro i samme A.
12:9
en annan g.s helbrägdagörelsens
12:9
g.es gåvan att utföra kraftgärningar12:1O
om jag gåve bort allt vad jag ägde
13:3
livlösa ting s. g.ljud Ifrån sig
14:7
om de icke g. ifrån sig toner
14:7
den signal s. basunen g.er
14:8
15:38
Men Gud g.er det en kropp
Gud vare tack,s. g.er oss segern 15:57
jag vill g. eder en förmaning
16:15
dessa hava g.it mig ersättning
16:17
g.lt A. till en underpant
2. Kor. 5:5
g. eder en auledning att
5:12
g.it At oss försoningens ämbete
5:18
G.en oss då lika för lika
6:13
8:2
av gott hjärta g.it rikliga gåvor
de hava g.it efter sin förmåga
8:3
ett råd s.jag härmed g.er
8:10
G.en .• bevis på eder kärlek
8:24
g.e efter s. han känt sig manad
9:7
kunnen g. till allt gott verk
9:8
han g.er åt de fattiga
9:9
han s. g.er såningsmannen säd
9:10
skall ock g. eder utsädet
9:10
kunnen g. allahanda gåvor
9:11
10:8
myndighet •• s. H. har g.lt os's
s. g. sig själva gott vitsord
10:12
s. g.er sig själv gott vitsord
10:18
utan den s. H. g.er sådant vitsord 10:18
den myndighet s. H. har g.it mig
13:10
gåva icke ett ögonblick vika
Gal. 2:5
vilken nåd s. hade blivit mig g.en
2:9
gav' den åt Abraham detta glada
3:8
välsignelse s. g.lts åt Abraham
3:14
Nu gåvas löftena åt Abraham
3:16
s. Gud redan har g.1t gällande
3:17
blev den efteråt g.en
3:19
åt vilken löftet hade blivit g.et
3:19
Om en lag hade blivit g.en
3:21
Det vittnesbördet kan jag g. eder
4:15
4:15
ögon och g.it dem åt mig
Gud må g. eder visdomens
Ef. 1:17
hm gav han At församlingen
1 :22
nådesuppdrag av Gud s. är mig g.et 3:2
Guds nida gåva s. blev mig g.en
3:7
At mig .. blev den nåden g.en
3:8
åt var och en av oss blev nåden g.en 4:7
han gav människorna gåvor
4:8
han gav oss somliga till apostlar
4:11
gm det blstind var led g.er
4:16
g.en Icke djävulen ngt tillfälle
4:27
gärningar, s. icke g. någon frukt
,5:11
s. fridens evangelium g.er
6:15
låten g.eder frälsningens hjälm
6:17
det jag skall tala må bliva mig g.et 6:19
g.it hm det namn s. är över alla Fil. 2:9
för att g. mig ersättning
2:30
skall Gud däröver g.klarhet
3:15
I hm s. g.er mig kraft
4:13
4:19
i KJ. g. eder allt vad I behöven
uppdrag •• s. blivit mig g.et
Kol. 1:25
g.en edra tjänare vad rätt
4:1
jag g.er (Epafras) det vittnesbördet 4:13
eder må H. g.en allt större l. Tess.3:12
g.er sin h. A. till att bo i eder
4:8
icke gåva kärleken till
2. Tess. 2:10
g.it oss ett gott hopp
2:16
fridens H. själv g.e eder sin frid
3:16
vår H. KJ., s.har g.it mig 1. Tim. 1:12
nådegåva s.gavs dig i kraft
4:14
g.it härbärge åt husvilla
5:10
icke g. anledning att smäda
5:14
6:13
Gud s. g.er liv At allt
Gud s.rikllgen g.er oss allt
6:17
lÖfte s.gavs oss OIn liv
2. Tim. 1:1
Icke g.it oss försagdhetens ande
1:7
gm den kraft s. Gud g.er
1:8
den nåd s •. gavs oss I KJ.
1:9
H. g.e att han må finna
1:18
H. skall g.dig förstind i allt
2:7
heliga skrifter s.kunna g.vishet
3:15
g. den At mig på den dagen
4:8

GIVA (akt)
(Josua:) G.en akt
Jos. 8:4
G.en akt på vad jag bjudit eder
8:8
Eli gav akt på hennes mun 1. Sam. 1:12
G.en akt på vad I gören
2. Krön.19:7
när. jag närmare gav akt
Esr. 8 :15
att g.närmare akt på lagens Neh. 8:13
Har du g.it akt på min tjänare Job 1:8
Har du g.it akt på min tjänare
2:3
hört det och nogsamt g.it akt
13:1
Ps. 10:14
du g.er akt på olycka
du lAter ditt öra g. akt
10:17
Givakt på den ostrafflige
37:37
Hör, dotter, och givakt
45:11
g.en akt på dess murar
48:14
ha ögon g. akt på hedningarna
66:7
på alls hennes stigar g.er han Ords. 5:21
g.en akt på min muns tal
7 :24
g. akt på både onda och goda
15:3
rättfärdige g.er akt på ogndaktiges 21:12
niir jag gav akt på allt
Pred. 8:9
Givakt, du Lalsa
Jes. 10:30
då må han g.akt, noga g.akt
21:7

1977

1978

1979

1980

H. stod mig bl och gav mig kraft
4:17
bered dig att g. härbärge
Filarn. v.22
Gud gav vittnesbörd gm
Hebr. 2 ..
barneR s. Gud har g.it mig
2:13
niir Gud gav löftet åt Abraham
6:13
gav (Melkisedek) tionde av allt
7:2
Abraham gav tionde av förnämsta
7:4
har Levi fAtt g.tionde
7:9
löftesord s •• gavs under edlig
7:28
g.es Ingen förlAtelse
9,;.22
där förlA1else för dessa är g.en
10:18
den s.har g.it oss löftet, är trofast 10:23
Gud själv gav vittnesbörd
11:4
trovärdig, s.hade g.lt löftet
11:11
Gm tron gav •• lsak välsignelse
11:20
det pAbud s. gavs dem
12:20
och gav hm (K,) härlighet
l. Pet. 1:21
Guda långmodighet gav dem anstind 3 :20
de ödmjuka g.er han nåd
5:5
talade vad s. gavs dem
2. Pet. 1:21
vishet s. blivit hm g.en
3:15
gav sitt liv för oss
1. Joh. 3:16
så äro ock vi pliktiga g. våra liv
3:16
A. s. han har g.it oss
3:24
han har g.it oss av sin A.
4:13
att Gud har g.1t oss evigt liv
5:11
så skall han g. honom liv
5:16
Guds Son har •• g.it oss förstånd
5:20
de bud han har g.it
2. Joh. v.6
vi g. hm vårt vittnesbörd
3. Joh. v.12
Jak. 1:5
Gud, s. g.er åt alla villigt
(visheten) skall bliva hm g.en
1:5
gåve hm vad hs kropp behövde
2:16
Icke g.er väl en källa sött och
3:11
salt källa g. sött vaUen
3 :12
si mycket större den nåd han g.er 4:6
de ödmjuka g .er ilan nåd
4:6
då gav himmelen regn
5:18
uppenbarelse .. s.Gudgav
Upp. 1:1
g. att äta av livets träd
2:7
skall.jag g. dig livets krona
2:10
hm skall.jag g. av det fördolda
2:17
jag skall g. hm en vit sten
2:17
Jag har g.it henne tid till bättring
2:21
g. var och en efter ha gärningar
2:23
åt hm skall jag g. makt över hedn. 2:26
jag skall g. hm morgonstjärnan
2:28
segerkrans blev hm g.en
6:2
mannen s. satt på den blev g.et
6:4
stort svärd blev hm g.et
6:4
gavs makt över fjärdedelen
6:8
gavs en vit, fotsid klädnad
6:11
ännu en liten tid g. sig ro
6:11
sig g.et att skada jorden och havet 7:2
At dem gåvos sju basuner
8:2
mycken rökelse blev g.en At hm
8:3
gavs nyckeln till avgrundens
9:1
gavs samma makt 8. skorpionerna 9:3
åt dem blev g.et .• att plåga
9:5
Ingen tid skall mer g.s
10:6
att han skulle g. mig bokrullen
10:9
rör ,likt en mätstång, gavs åt mig 11:1
gåva ära åt Gud i himmelen
11 :13
At kvinnan givas två vingar
12:14
draken gav (vilddjuret) sin makt
13:2
och gav det stor myndighet
13:2
g.it vilddjuret sådan myndighet
13:4
(vilddjuret) fick en mun sig g.en
13:5
fick makt att g. ande åt vilddjurets 13:15
att låta g. sig ett märke
13 :16
Frukten Gud och g.en hm ära
14:7
g.it alla folk att dricka
14:8
15:7
gav de sju änglarna sju gyllene
g.it dem blod att dricka
16:6
de .. gåvo hm icke ära
16:9
g. sin makt och myndighet åt
17 :13
skola g. sitt välde åt vilddjuret
17 :17
glädjas .. och g. hm äran
19:7
g.et att kläda sig i fint linne
19:8
gavs makt att hålla dom
20:4
s.törstar skall jag g.att dricka
21:6
livsträd, s. gåvo tolv skördar
22:2

Giva
att g. akt pli sin predikan
28:9
g. akt och höra därpl
42:23
Du onda släkte , giv akt plH. ord Jer. 2:31
och sen till och g.en akt
5:1
Jag har g.lt akt och hört
8:6
G.en akt; tIllkallen grAterskor
9:17
31:21
giv akt pli vägen
giv akt pli huru man gu In
Hes. 44:5
när jag vidare gav akt
Dan. 8:5
Givakt härpl
8:17
Sil giv nu akt pli ordet
9:23
giv akt pli de ord jag vill tala
10:11
G.en akt pli huru det gu eder Hagg. 1:5
Giv akt pli huru det gu eder
1:7
g.en nu akt pli huru det hittills
2:16
G.en alltsII akt pli huru det varit
2:19
g.en akt pli huru det varit före
2:19
g. akt pli helgedomens byggn. Matt. 24:1
s.läser detta, g.e akt därpl
24:15
s.läser detta, g.e akt därpl Mark.13:14
G.en akt pli korparna
Luk. 12:24
G.en akt pli liljorna
12:27
När han dl gav akt pli dem
Apg. 3:5
betraktade (duken) och gav akt
11:6
Fil. 3:2
G.en akt pli de hundarna
g.en akt pli de onda arbetarna
3:2
g.en akt pli de sönderskurna
3:2
GIVA (befallning)
Farao gav sina män befallning 1.Mos.12:20
När Jakob g.it denna befallning
49:33
H.gav dem befallning
2. Mos. 6:13
s. Mose g.it dem befallning 3. Mos. 9:5
än den ban g.it befallning om
10:1
4. Mos.32:28
Mose· gav befallning om
I dag g.er eder befallning 5. Mos. 27:4
g.en edra barn befallning om dem 32:46
befallning s. H. g.1t Josua
Jos. 8:27
jag vill g. befallning om dig 2.Bam.14:8
Jojada·gav denna befallning 2. Kon. 11:15
sedan jag g.it befallning
Esr. 4:1P
till dess jag g.er befallning
4 :21
gav konung Kores befallning
5:13
6:1
gav konung Darejaves befallning
gav konung Kores denna befallning 6:3
härmed g.er jag befallning
6:8
härmed g .er j;.g befallning
6:11
Jag, Darejaves , g.er denna befalln. 6:12
(Artasasta) g.er härmed befallning 7:13
Artasaeta, g.er härmed befallning 7:21
g.it befallning att det onda anslsg Est. 9:25
Ps. 78:23
gav befallning At skyarna
han skall g. sina änglar befallning 91:11
H. hade g.it dem befallning
106:34
Du har g.lt dina befallningar
119:4
gav jag dem icke befallning
Jer. 7 :22
icke g.it dem någon befallning
14:14
jag skall g. dem befallning
34:22
gav befallning anglande Jeremia 39:11
Du, o kon. , har g.it befallning Dan. 3:10
g.er jag nu befallning
3:29
gav jag befallning att man skulle
4:3
Härmed g.er jag befallning
6:26
skall g. sins änglar befallning Matt. 4:6
skall g. sins änglar befallning Luk. 4:10
gm hel. ande g.it befallningar Apg. 1:2
gav befallning om att förhöra
22:24
Josef gav befallning om vad Hebr. 11 :22

de bud s.H. g.it Jakobe
2. Kon. 17:34
bud, dem s.H.hade g.it Mose
18:6
budet därom var g.et av H. 2. Krön. 29:25
Du gav dem bud och stadgar Neh. 9:14
At snön g.er han bud
Job 37:6
detta var det bud jag gav dem Jer. 7:23
De bud jag gav dem överträda de
8:13
Det bud Jonsdab gav sina barn
35:14
det bud deras fader gav dem
35:16
När J. hade g.lt dessa bud
Matt. 11:1
Ett nytt bud g.er jag eder
Joh. 13:34
budordet s. var g.et till liv
Rom. 7:10
bud vi hava g.it gm H.J.
l. Tess. 4:2
glvo vi eder det budet
2. Tess. 3:10
härda ut med pAbud s.gavs Hebr.12:20
bud s. blivit eder g.et frän H. 2. Pet.3:2
enligt det bud han har g.it
l. Joh. 3:23
för att g.dig ett nytt bud
2.Joh. v.5
vandra efter de bud han har g.lt
v.6
GIV A (efter)
gävo vi efter och läte det

Apg.27:15

GIVA (fri)
skall han g.s fri
2. Mos. 21:2
skall han g.s fri allena
21:3
sil skall ha hustru g.s fri med hm 21:3
21:4
allenast mannen skall g.s fri
21:5
kära, att jag icke vill g.s fri
skall hon icke g.s .fri ss. trälarna
g.s fria
21:7
skall hon g.s fri, utan lösen
21:11
Dl skall du g. hm fri
3 ,Mos. 25:41
skall han pli jubeluet g.s fri
25:54
vill jag g. (Ben-Hadad) fri l. Kon. 20:34
(Ahab) gav honom fri
20:34
folkens behärskare gav hm fri Ps. 105:20
g.en de förtryckta fria
Jes. 58:6
skall g.själarna fria
Hes. 13:20
tjänarens herre gav hm fri
Matt. 18:27
GIVA (igen)
H.gav Job dubbelt igen
Job 42:10
jorden skall g. igen avsomnade Jes.26:19
varmed g. det sälta Igen
Matt. 5:13
g.er jag fyradubbelt igen
Luk. 19:8
g.en henne dubbelt igen
Upp. 18:6
havet gav Igen de döda s. voro däri 20:13
döden och dödsriket glYo igen
20:13

GIVA (bud)
2. Mos. 25:22
bud s.jag vill g.Israels
Hl1l de bud jag i dag g.er dig
34:11
(Mose)gav dem alla de bud s.H.
34:32
de bud s. H.gav Israels barn3.Mos.27:34
den dag dl H. gav sina bud 4. Mos. 15:23
hl1la H. bud, s. jag g.er eder5. Mos. 4:2
bud s.jag i dag g.er dig
4:40
hlIler alla bud s.lag g.er dig
6:2
hl1la H.bud s.han har g.it dig
6:17
hl1l nu de bud s. jag i dag g.er
7:11
bud s.jag I dag g.er dig skolen l
8:1
bud s.jag i dag g.er dig
8:11
H. bud s.jag i dag g.er dig
10:13
de bud s.jag i dag g.er dig
11:8
hören de bud s.lag i dag g.er eder 11:13
hlIlen bud s.jag g.er eder
11:22
hören H.bud s.jag i dag g.er eder 11:27
12:28
bud s. jag g.er dig skall du hWa
alla ha bud, s.jag i dag g.er dig
13:18
dessa bud s.jag i dag g.er dig
15:5
19:9
bud s.jag i dag g.er dig
HWen alla de bud jag i dag g.er
27:1
ha bud s.jag i dag g.er dig
27:10
alla ha bud s.jag I dag g.er dig
28:1
hör H.bud s.jag i dag g.er dig
28:13
alla de bud s.jag i dag g.er eder
28:14
alla ha bud s.jag i dag g.er dig
28:15
icke höll de bud s. han g.it dig
28:45
efter alla ha bud, s. jag g.er dig
30:8
bud s. jag i dag g.er dig
30:11
de bud s. Mose har g.it
Jos. 22:5
hörsamma de bud han g.it
Dom. 3:4
det bud H.har g.it dig
1. Sam. 13:13
det bud s. jag har g.it dig
l. Kon. 2:43
hl1la ha bud s. han har g.it
8:58
g.it (Salomo) ett särskilt bud
11:10
icke hlllit det bud s.H. har g.it
13:21

GIVA (i hand)
vare de g.na i eder hand
l. Mos. 9:2
g.lt dina ovänner I din hand
14:20
g.landets inbyggare i eder 2. Mos. 23:31
bliva g.na I fiendehand
3. Mos. 26:25
g.er detta folk I min hand 4.Mos.21:2
gav kanan6erna I deras hand
21:3
i din hand har jag g.it (Og)
21:34
g. oss i amor6ernas hand
5. Mos. 1:27
skulle g. hm i din hand
2:30
3:2
I din hand har jag g.it (Og)
gav H. i vu hand ocksl Og
3:3
7:16
folk s. H. g.er I din hand
g. deras konungar i din hand
7:24
om H. g.er (staden) i din hand
20:13
Om H. g.er dem i din hand
21:10
H.har g.lt landet I vu hand Jos. 2:24
jag har g.it Jeriko i din hand
6:2
vill g. oss I amor6ernas hand
7:7
I din hand har jag g.it kon. i Al
8:1
8:7
H. har g.it (Ai) I eder hand
jag åkall g. (Ai) I din hand
8:18
jag har g.it dem I dina händer
10:8
H.har gJt dem i eder hand
10:19
H. gav (Libna) I Israels hand
10:30
H. gav Lakls i Israels hand
10:32
H. gav dem i Israels band
11:8
21:44
H. gav alla fiender I deras hand
jag gav (amoderna) I eder hand
24:8
jag gav (kanan6erna) I eder hand
24:11
hag har g.it landet I ha hand Dom. 1:2
gav H.kanan6erna •• 1 deras hand
1:4
gav dem i plundrares hand
2:14
(H.) gav dem Icke i Josuas hand
2:23
gav H. Kusan-Risatåim i ha hand
3:10
H. har g.lt moabiterna i eder hand 3:28
jag vill g. (Sisera) I din hand
4:7
4:14
H. har g.lt SIsera I din hand
gav H.dem i Midjans hand
6:1
vilja g. Midjan I deras hand
7:2
g. Midjan i din hand
7:7
jag har g.it det i din hand
7:9
Gud har g.it Midjan i ha hand
7:14
7:15
H. har g.lt midjanIternas läger i
8:3
I eder hand var det s. Gud gav
8:7
H. g.er Seha och Salmunns i min
11:21
gav Sihcn I Israels hand
g.er Ammons barn I min hand
11:30
H.gav dem I (Jeftas) hand
11:32
H. gav (Ammons barn) I min hand
12:3
gav H. dem I fIlist6ernas hand
13:1
g.it Simson i vu hand
16:23
g.it vu fiende I vu hand
16:24
Gud har g.it (landet) i eder hand
18:10
skall jag g. (Benjamin) i din hand 20:28
har H. g.it dem i vu hand 1.Sam.14:10
H. har g.it dem i Israels hand
14:12
Vill du dl g. dem i Israels hand
14:37
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skall g.eder i vu hand
17:47
vill g. filist6erna i din hand
23:4
23:7
Gud har g.1t (David) i min ha,nd
Gud gav (David) icke I ha hand
23:14
g. din fiende i din hand
24:5
H. i dag hade g.it dig i min hand
24:11
H.gav dig ju I dag i min hand
26:23
H. skall g. dig i fIlist6ernas hand
28:19
skall H. g. i fIlist6ernas hand
"28:19
gav i vu hand denna rövarskara
30:23
Vill du dl g.dem i min hand 2. Sam. 5:19
g. fIlist6erna i din hand
5:19
g.din tjänare i Ahabs hand l. Kon. 18:9
vill i dag g. den i din hand
20:13
g.er hela denna hop i din hand
20:28
H, skall g. (Ramot) i konungens hand22:6
H. skall g. (Ramot) i konungens hand 22:12
H. skall g. det i konungens hand
22:15
1ör att g.dem i Moabe hand 2.Kon. 3:10
att g.dem i Moabs hand
3:13
vill ock g. Moab i eder"hand
3:18
han gav dem i Hasaela hand
13:3
gav dem i plundrares hand
17 :20
icke bliva g.en i assyriske kon.
18:30
g.et i assyriske konungens hand
19:10
g.dem i deras fienders hand
21:14
hsgariterna g.na i deras h.nd 1.Krön.5:20
Vill du dl g. dem i min hand
14:10
jag vill g. dem i din hand
14:10
har g.it •• inbyggare i min hand
22:18
och g.it eder I Slsaks hand 2. Krön. 12:5
Gud gav dem i deras hand
13:16
gav han dem I (Aeas) hand
16:18
Gud skall g. det I kQnungens hand 18:5
H. skall g. det I konungens hand
18:11
de skola bliva g.na i eder hand
18:14
gav H. i deras hand en talrik här
24:24
bliva g.Da i fiendehand
25:20
gav H. (Ahas)1 aram.kon.hand
28:5
(Ahas) blev g.en i I. konungs hand
28:5
H. g.lt dem I eder Iuind
28:9
allt blev g.et i hs hand
36:17
gav han dem i Nebukadn. hand Esr. 5:12
g.na i främmande konungars hand
9:7
och gav dessa i d",ras hand
Neh. 9:24
Dl gav du i d",ras ovänners hand
9:27
gav du i främmande folkens.hand
9:30
vad han äger g.et i din hand
Job 1:12
han vare g.en i din hand
2:6
Jorden g.en i ogudaktigas hand
9:24
gav dem i hedningarnas hand Ps. 106:41
g. egyptierna i hUd herres hand Jes.19:4
g.en i assyriske konungens hand
36:15
g.et i assyriske konungens hand
37:10
och gav dem i din hand
47:6
Juda skall jag g. i kon. hand
Jer. 20:4
g. denna stada rikedomar i deras 20:5
g.1 deras fienders hand
20:5
g.en i babyloniske konungens hand 21:10
g. (Konja) i de mäna hand
22:25
g.er jag dessa länder I min tjänare 27:6
g.dem i Nebukadressars hand
29:21
g. i den babyloniske konungens hand 32:3
g.en i babyloniske konungens hand 32:4
staden g.en i belägl-arnas hand
32:24
staden g.en i kald6ernas hand
32:25
g. denna stad i kald6ernas hand
32:28
g.en i babyloniske konungens hand 32:36
g.et i kald6ernas hand
32:43
g. denna stad i babyloniske kon. hand 34:2
gripen och g.en i ha hand
34:3
g. i deras fienders hand
34:20
skall jag g. i deras fienders hand 34:21
g.en I den babyloniske konungens 37:17
g.en i händerna pli babyloniske
38:3
om du icke g.er dig At babylon.
skall denna bliva g.en i kald6ernas 38;18
ic1!:e g.en i de mäns hand
39:17
mil bliva g.na i kald6erl.as hand
43:3
g. Farao Hofra i ha fienders hand 44:30
g.it Sidkia i Nebukadressars hand 44:30
g.en i nordlandsfolkets hand
46:24
g.dem i de mäns hand, s.stl efter 46:26
gav mig i händerna pli makor Kiag. 1:14
Murarna gav han i fiendernas hand 2:7
g.det i främlingars hand
Hes. 7:21
g. eder i främlingars hand
11:9
jag skall g.dig i deras hand
16:39
jag gav dem i ovänners hand
39:23
H.gav Jojaklm i ha hand
Dan. 1:2
i vilkens hand han g.it makors barn 2:38
de skola g.s i ha hand
7:25
härskara varda g.en i andres hand l1:l1
allt har" han g.it i hans hand Joh. 3:35
Fadern hade g.it allt i ha händer
13:3

H. skall g. dem i edert vl1d
31:5
H.gav amor6erna i •• vW
Jos. 10:12
vill jag själv g. dem i Israela vW l1:6
g.it oss I Midjans vl1d
Dom. 6:13
H.g.er dem i mitt vl1d
11:9
g.er dem i fiendens vl1d
l. Kon. 8:46
H. g.it hm i lejonets vl1d
13:26
g.er dem i fiendens vW
2. Krön. 6136
gav dem i överträdelses vW Job 8:4
g.er folkslsg i ha vW
Jes. 41:2
g. i pestens vW s.hör pesten Jer. 43:l1
(J.) s. blev g.en i edert vl1d
Apg. 2:23

GIV A (i vl1d)
g.it landet i edert vW
5. Mos. 1:8
H. har g.it landet i ditt vl1d
1:21
jag har g.it Sihon i ditt vAid
2:24
att g. Sibon i ditt vl1d
2~1
H. gav (Sihcn) i värt vl1d
2:33
allasammans gav H.i värt vW
2:36
när H. g.er dessa i ditt vW
7:2
H. skall g. dem i ditt vl1d
7:23
g.dins fiender i ditt vl1d
23:14

GIVA (land)
skall jag g.detta land
1.Mos.12:7
land skall jag g.l! dig
13:15
g. dig detta land till besittning
15:7
din säd skall jag g. detta land
15:18
g.dig det land där du nu
17:8
din säd skall jag g. detta land
24:7
skall jag g. alla dessa länder
26:3
jag skall g. din säd alla dessa länder 26:4
land s.Gud har g.it At Abraham
28:4
land skall jag g. At dig
28:13
land s.jag g.it At Abraham
35:12
skall jag g. At dig
35:12
din säd skall jag ock g.det landet 35:12
g. At din säd efter dig detta land
48:4
g.dem Kanaans land
2. Mos. 6:4
land jag lovat g.lt Abrabam
6:8
land s. H. skall g. At eder
12:25
land han lovat dina fäder att g. dig 13:5
land s.H.,din Gud, vill g.dig
20:12
land skall jag g.At eder säd
32:13
land jag vill g. eder
3. Mos. 14:34
deras land, ty jag skall g. eder det 20:24
det land s.jagvill g.eder
23:10
det land s. jag vill g. eder
25:2
för att g. eder Kanaans land
25:38
Kanaans land s.jag vill g. 4. Mos. 13:3
14:8
i det landet och g.det åt oss
i det land s. jag lovat g. eder
14:30
I det land s.jag vill g. eder
15:2
20:12
i det land s. jag har g.it dem
i det land s.jag g.it At Israels barn 20:24
det land s.jag g.it At Israels barn 27:12
detta land g.s At dina tjänare
32:5
det land s.H.har g.it At dem
32:7
i det land s.H.hade g.U lit dem
32:9
At dem g.landet Gllead
32:29
At eder har jag g.it landet
33:53
land skall g.s At de nio stammarna 34:13
g.landet ss. arvedel At Israels
36:2
lands.H.lovatg.Atdem
5. Mos. 1:8
jag har g.it landet i edert vl1d
1:8
H. har g.it landet i ditt vl1d
1:21
land s. H. vill g. oss är gott
1:25
land s. jag lovat g. At edr!, fäder
1:35
At ha barn skall jag g. det land
1:36
At dem skall jag g.landet
1:39
av deras land skall jag icke g. dig
2:9
det land s. H. hade g.it dem
2:12
Ammons •• land skall jag icke g.
2:19
i det land s. H. vill g.oss
2:29
och gaditerna gav jag landet
3:16
H. har g.it eder detta land
3:18
det land s.H.vill g.dem
3:20
det land s. H. vill g. eder
4:1
det goda land s.H.vill g.dig
4:21
4:38
i deras land och gav det At dig
leva i det land s. H. vill g. dig
4:40
i det land s.H.vill g.dig
5:16
i det land s.jag vill g.dem
5:31
in i det land s.han lovat att g.dig
6:10
komma In i och g.oss det land
6:23
7:13
i det land B.han lovat att g.dig
det goda land s.han har g.it dig
8:10
H. vill g. dig detta goda land
9:6
Inlagen det land s.jag har g.it eder 9:23
det land s.jag lovat att g.dem
10:11
i det land s. H.lovat att g. At dem 1119
det goda land s.H.vill g.eder
l1:17
i det land s.H.lovat att g.dem
l1:21
det land s. H. vill g. eder
l1:31
i det land s.H.har g.it dig
12:1
12i10
i det land s. H. vill g. eder
i det land s.H.vill g.dig
15:4
15:7
i det land s.H.vill g.dig
det land s.H.vill g.dig
16:20
in i det land s.H.vill g.dig
17:14
in i det land s.H.vill g.dig
18:9
folk vilkas land H. vill g.dig
19:1
19:2
i ditt land, det s.H.vill g.dig
g.er dig allt det land
19:8
19:10
i ditt land, det s.H.vill g.dig
i det land s. H. vill g. dig
19:14
Om i det land s.H.vill g.dig
21:1
icke orena det land s.H.vill g.dig 21:23
land s.H.vill g.digtlll arvedel
24:4
leva i det land s.H.vill g.dig
25:15
ro i det land s. H. vill g. dig
25:19
det land s.H.vill g.digtill arvedel 26:1
frukt av landet s. H. vill g. dig
26:2
land s.H.lovat att g.oss
26:3
(H.) gav oss detta land
26:9
välsigna det land s.du har g.it oss 26:15
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Giva--Gjuta
in i det land s. H. vill g.dig
27:2
in i det land s. H. vill g.dlg
27:3
välsigna dig i det land H. vill g.dig 28:8
I det land s.H.lovat att g.dig
28:11
det land s. H. har g.it dig
28:52
bo i det land H.lovat att g. dem
30:20
I det land s.H.lovat att g.dem
31:7
land s.jag vill g. åt Israels barn
32:49
I det land s.jag vill g.åt Israels
32:52
Lovad vare han s. gav rymligt land 33:20
i det land s.jag vill g.dem,
g. åt Israels barn
Jos. 1:2
det Isnd s. jag lovat att g. dem
1:6
det land s.H.vill g.eder
1:11
H. vill g. eder detta land
1:13
kvar i det land Mose har g.1t eder
1:14
det land s. H. vill g. dem
1:15
det land s. MOSa har g.lt eder
1:15
H. har g.it eder detta land
2:9
när H. g.er oss landet
2:14
H. har g.lt hela landet i vår hand
2:24
det land s.han lovat att g.oss
5:6
ville g. eder hela detta land
9:24
Mose hade g.it landet till besittning 12:6
Josua gav sedan landet till besittning 12:7
Mose gav land åt Rubens barns
12:15
gav Mose land åt Gads stam
13:24
Mose gav ockaå land åt ena
13:29
gav man Icke särskild del av landet 14:4
det land s. H. har g.it eder
18:3
gav då H. åt Israel hela det land
21:43
22:4
i det land s. Mose har g.it eder
hade Mose g.it land i Basan
22:7
hade Josua g.it land på östra sidan 22:7
goda land, s. H. har g.it eder
23:13
goda land, s.H. har g.lt eder
23:15
goda land s.han har g.it eder
23:16
jag gav eder ett land
24:13
g.it landet I hans hand
Dom. 1:2
jag har g .it eder deras land
6:9
land s.du g.it åt deras fäder 1. Kon. 8:34
land, det du har g.it åt ditt folk
8:36
land s. du har g.it åt våra fäder
8:40
land, det s. du g.it åt deras fäder
8:48
ur det land s. jag har g .it dem
9:7
(Farao) gav honom land
11:18
goda land s. han g.it deras fäder
14:15
land s.jag g.it åt deras fäder 2.Kon.21:8
vill jag g. Kanaans land
1. Krön. 16:18
land du har g.it åt dem
2. Krön. 6:25
land, det du har g .It åt ditt folk
6 :27
land s.du har g.it åt våra fäder
6:31
land, det du har g.it åt deras fäder 6:38
mitt land, det jag har g.it dem
7:20
ur det land s.du har g.it oss
20:11
du skulle g. åt ha säd.. land,
ja, g. det åt dem
Neh. 9:8
land s.du lovat g. åt dem
9:15
i det land s.du gav våra fäder
9:36
gav dem deras land till arvslott Ps. 78:55
dig vill jag g. Kanaans land
105:11
gav åt dem hedningarnas länder 105:44
gav deras land till arvedel
135:12
gav deras land till arvedel
136:21
land s. jag gav edra fäder
Jer. 3:18
ljuvligt land skall jag icke g. dig
3:19
det land s. jag g.it åt edra fäder
7:7
g.dem ett land s.flyter av mjölk
11:5
land, det s.jag gav åt deras fäder 16:15
det land s. jag har g.it åt dem
24:10
det land s.H.har g.lt åt eder
25:5
g.er jag nu alla dessa länder
27:6
det land s. jag g.it åt deras fäder 30:3
du gav dem detta land s. du med
ed lovat att g.dem
32:22
det land s. jag har g.it åt eder
35:15
landet har blivit g.et
Hes. 11:15
skall g. eder Israels land
11:17
i det land s. jag hade g.it dem
20:15
det land s.jag lovat att g.dem
20:28
det land s. jag lovade g. edra fäder 20:42
s. jag har g.it åt min tjänare Jakob 28:25
jag vill g. Egyptens land
29:19
g.er jag honom Egyptens land
29:20
landet vara g.et till besittning
33 :24
bo i det land s. jag gav edra fäder 36:28
bo i det land s. jag gav åt min
37:25
ur det land s.jag har g.it dem Am. 9:15

gav sig i strid med Efrllim
12:4
skola vi g.oss åt dig
1.Sam.11:3
l morgon vilja vi g.oss åt eder
11:10
g.it sig I strid med
2. Sam. 8:10
aram~erna gåvo sig I strid
10:17
gåvo sig i strid med Joab
11:17
g.oss åt Israels konung
1. Kon. 20:31
gav sig Ben-Hadad åt (Ahab)
20:33
Din tjänare hade g.it sig ut
20:39
icke g. eder i strid med någon
22:31
gav sig Gehasi åstad efter 2. Kon. 5:21
g.en eder åt (Sanherib)
18:31
gav sig Jojakin åt kon. I Babel
24:12
g.it sig I st:rld med
1. Krön. 18:10
gAvo dessa sig I strid med (David) 19:17
Amasja hade g.it sig I H. 2. Krön. 17:6
I skolen Icke g. eder i strid
18:30
med äktenskapsbrytare g.er dig Ps. 50:18
s. g.er sig i sällskap med
Ords. 13 :20
må du ej g. dig i lag
20:19
Giv dig icke i sällskap med
22:24
gtv dig icke i lag med upprorsmän 24:21
g.er sig i sällskap med slösare
28:7
g.er sig i sällskap med skökor
29:3
hög mur, vilken g.er sig ut
Jes. 30:13
och g.en eder åt mig
36:16
Skulle jag g. mig till freds
57:6
g.er sig in i skogssnåren
Jer. 4:29
och g.er sig åt kald~erna
21:9
Jekonja hade g.it sig fången
29:2
g.er sig åt kald~erna
38:2
g.er dig åt babyloniske konungens 38:17
icke g.er dig åt babyloniske kon.
38:18
om du vägrar att g.dlg
:H!:21
gåvo sig åstad till Johanan
41 :14
Hon har måst g. sig
50:15
med H. du hade g.it dig i strid
50:24
g. oss under Egypten
Klag. 5:6
gåvo sig åstad in i svinen
Matt. 8:32
gåvo sig de orena andarna
Mark. 5:13
gåvo sig de onda andarna
Luk. 8:33
gåvo sig i strid med (J.)
11:53
och gav sig under en man
15:15
(Petrus) gav sig i sjön
Joh. 21:7
alla inälvor gåvo sig ut
Apg. 1:18
Teudas och gav sig ut för att
5:36
gåvo de sig till freds
11 :18
gåvo sig i ordskifte med (Paulus) 17:18
gav sig i samtal med judarna
18:19
g. sig in på skådebanan
19:31
gåvo oss i väg
21:5
gåvo vi oss till freds
21 :14
de övriga skulle g.sig ut
27:44
g.er sig åt en annan man
Rom. 7:3
Icke g.it sig under rättfärdigheten 10:3
skall ock Sonen själv g. sig 1. Kor. 15:28
gåvo Icke allenast vad vi hoppats,
sig själva gåvo de åt H.
2. Kor. 8:5
gav sig till lösen f6r alla
1. Tlm. 2:6
giv dig icke över
Hebr. 12:5
g.sig i strid med dem
Upp. 11:7
gåvo sig i strid med draken
12:7
skola g. sig i strid med Lammet
17:14

har (Gud) g .It till känna
Hebr. 8 :13
g.er den h. A. till känna
9:8
s.så tala g.ju därmed till känna
11:14
ännu en gång g. till känna
12:27
vår H. JK. g.it till känna för 2. Pet. 1:14
gmsinängelgavhantlllkänna Upp. 1:1
GN A (till pris)
Gud g.er mig till pris åt
Job 16:11
g.s till priS åt svärdet
Ps. 63:11
gav deras husdjur till pris åt
78:48
Han gav fritt lopp åt sin vrede,
gav deras liv till pris åt pesten
78 :50
gav sitt folk till pris åt svärdet
78 :62
g. till pris åt fIenders svärd Jer. 15:9
g. dem själva till pris åt svärdet
18:21
g.er han till pris åt svärdet
25:31
g.dem till pris ss.offer
Hes. 16:21
gav dig till pris åt dina fiender
16:27
g. dig till pris åt vilda mskor
21:31
gav jag (Ohola) till priS
23:9
g. dig till pris åt dem du hatar
23 :28
gav dig till pris åt konungarna
28 :17
g.it dem till pris åt svärdet
35:5
hon skall bliva g.en till pris Dan. 11:6
kunna g.dig till pris
Hos. 11:8
Icke kan jag g. dig till pris ss.
11:8
g. staden till pris
Am. 6:8
giv Icke ha undsluppna till pris Ob. v.14
kan ingen g. mig till pris
Apg. 25:11
gav Gud dem till priS åt
Rom. 1:26
gav Gud dem till pris åt ovärdigt
1 :28
Gud har g.it dem alla till priS
11:32

(Josia) gav upp andan
35:24
hopp att få g. upp andan
Job 11 :20
om en mska har g.lt upp andan
14:10
måste· hon g. upp andan i sorg Jer. 15:9
ropade J. och gav upp andan Matt. 27 :50
med hög röst och gav upp andan Mark.15:37
på sådant sätt gav upp andan
15:39
gav han upp andan
' Luk.23:46
och gav upp andan
,Joh. 19:30
(Ananias) gav upp andan;'
'Apg. 5:5
(Safira) gav upp andan
5:10
gav (Herodes) upp andan
12:23
GNA (åter)
(lsak) gav dem åter de namn 1. Mos. 26:18
Giv mig åter min hustru
2. Sam. 3:14
att H. åter g.er mig lycka
16:12
g.er ha rättfärdighet åter
Job 33:26
Vill du Icke åter g. oss liv
Ps. 85:7
åter g. (Sion) sådana domare Jer. 1:26

-givare

GIVARE

långivare 5.Mos.15:2; Ords.22:7
rådgivare l.Mos.45:8
GNARE
Gud älskar en glad g.

2. Kor. 9:7

GIVMILD

rättfärdige är barmhärtig, g. Ps. 37:21
alla äro vänner till den g.e Ords. 19:6
bjud dem .. att vara g.a
1. Tim. 6:18
GNMILDHET
en man s.skryter med g.

GNA (sig)
(Sara:) g. mig till lusta
1. Mos. 18:12
gav sig i strid med Israel 2.Mos.17:8
(Josua) gav sig i strid med Amalek 17:10
gav han sig i strid med
4. Mos. 21:1
gav (Slhon) sig i strid med Israel
21:23
g. mig i strid med det
22:11
(Balak:) Giv dig nu av hem
24:11
icke g.eder i strid
5.Mos. 1:42
dag vi gåvo oss i väg
Jos. 9:12
(Balak) gav sig I strid med Israel 24:9
gåvo sig Jerikos borgare I strid
24:11
gav sig i strid med Abimelek Dom. 9:39
gåvo sig i strid med Juda
10:9
gåvo Ammons barn s ig i strid
11:4
när Ammons barn gåvo sig I strid 11:5
icke .. g. sig i strid med dem
11:25

G N A (tillbaka)
giv mannen ha hustru tillbaka 1.Mos. 20:7
om du icke g.er henne tillbaka
20:7
gav hm hs hustru Sara tillbaka
20:14
g. eder broder tillbaka
42:34
g. den tillbaka åt hm
2. Mos. 22:26
Du skall g. panten tillbaka 5. Mos. 24:13
åsna •• icke g.s tillbaka åt dig
28:31
giv mig detta tillbaka i godo Dom.11:13
gav de 1100 silversiklar tillbaka
17:3
gav penningarna tillbaka
17:4
vill jag g. (Samuel) tillbaka 1. Sam. 1:28
g.dig Jordagods tillbaka
2. Sam. 9:7
g. mig tillbaka min faders rike
16:3
städer .. vill jag g. tillbaka 1. Kon. 20:34
skall man ock g. tillbaka
Esr. 6:5
G.en dem i dag tillbaka åkrar Neh. 5:11
Vi vilja g. det tillbaka
5:12
giv sjufalt tillbaka smädelse
Ps. 79:12
Giv tillbaka
JefI. 42:22
g.er tillbaka den pant
Hes. 18:7
icke g.er pant tillbaka
18:12
g.er tillbaka den pant han fått
33 :15
g. henne tillbaka vingårdar
Hos. 2:15
gav den tillbaka åt tjänaren
Luk. 4:20
gav (gossen) tillbaka åt hs fader
9:42

GN A (till spillo)
han skall g.s till spillo
2. Mos. 22:20
g.lt till spillo åt H.
3. Mos. 27:28
g. deras städer till spillo
4. Mos. 21:2
de gåvo dem till spillo
21:3
gåvo stadsbefolkn. till spillo 5.Mos. 2:34
vi gåvo (städerna) till spillo
3:6
stadsbefolkningen gåvo vi till spillo 3:6
skall du g.dem till spillo
7:2
själv må bliva g.en till spillo
7:26
ty det är g.et till spillo
7 :26
du skall g.den till spillo
13:15
du skall g. dem alla till spillo
20:17
huru l gåven dem till spillo
Jos. 2:10
staden skall g.s till spillo åt H.
6:17
sedan l haven g.it det till spillo
6:18
de gåvo till spillo allt
6:21
Ais invånare g.na till spillo
8:26
Intagit Al och g.it det till spillo
10:1
gav (Mackeda) till spillo
10:28
gav till spillo alla dem
10:35
gav (Hebron) till spillo
10:37
De gåvo till spillo alla dem
10:39
(Josua) gav till spillo allt vad anda 10:40
blevo g.na till spillo
11:11
(Josua) gav dem till spillo
11 :12
att de skulle g.s till spillo
11 :20
Josua gav dem till spillo
11 :21
gåvo staden (Sefat) till spillo Dom. 1 :17
mankön•• skolen l g.tillsplllo
21:11
giv (amalekiterna) till spillo 1. Sam. 15:3
folket gav (Saul) tm spillo
15:8
ville de icke g. till sp,illo
15:9
boskap .• gåvo de till spillo
15:9
det övriga hava vi g.it till spillo
15:15
giv till spillo amalekiterna
15:18
g.it Amalek till spillo
15:20
icke förmått g.dem till spillo 1.Kon. 9:21
s. av mig var g.en till spillo
20:42
huru de g.it dem till spillo 2. Kon. 19:11
och gåvo dem till spillo
1. Krön. 4:41
och gåvo dem till spillo
2. Krön. 20:23
folk s. mina fäder g.it till spillo
32:14
ha egendom g.s till spillo
Esr. 10:8
H.skall g.till spillo
Jes. 11:15
H. g.er dem till spillo
34:2
det folk jag har g.lt till spillo
34:5
huru de g.it dem till spillo
37:11
dem skall jag g. till spillo
Jer. 25:9
giv dem till spillo, säger H.
50:21
g.en (Babel) till spillo
50:26
g.en hela (Babeis) här till spillo
51:3
(H.) gav sin helgedom till spillo Klag. 2:7
i6rgöra och g.dem till spillo Dan. 11:44
g. till spillo åt jordens H.
Mika 4:13
icke mer g.s till spillo
Sak. 14:11
icke g.na till spillo
2. Kor. 4:9

G N A (till känna)
när han gav sig till känna 1. Mos.45:1
g.er jag, H .. mig till känna 4. Mos. 12:6
och döden g. till känna
Job 28:22
g. konungen till känna
Dan. 2:2
har ock Moses g.it till känna Luk. 20:37
skulle g.det till känna
Joh. 11:57
gav (J.) till känna på vad sätt
12:33
g. till känna på vad sätt han skulle 18:32
g. till känna med hurudan död
21:19
Apg. 11 :28
(Agabus) gav till känna att
(Paulus) gav till känna när den tid 21 :26
g. till känna vad han är aitklagad
25:27
s. gav saken till känna
1. Kor. 10:28

GN A (giva upp andan/ ett rop)
gav Abraham upp andan
1.Mos.25:8
gav (Ismael) upp andan
25:17
(Rakel) höll på att g. upp andan
35:18
gav Isak upp andan och dog
35:29
(Jakob) gav upp audan
49:33
Aron hade g.it upp andan
4. Mos. 20.:29
gav (Abia) upp andan
1. Kon. 14:17
gav Josafat upp ett rop
22:32
gav (Ahab) upp andan
22:35
då gav han upp audan
2. Kon. 4:20
gåvo de upp ett rop och sade
4:40
Då gav han upp ett rop
6:5
gav Josafat upp ett rop
2. Krön. 18:31
gav (Ahas) upp andan
18:34

GJUTA
(Jakob) göt olja därovanpå 1. Mos. 28:18
och göt olja över den
35:14
gjut ut det på torra landet 2. Mos. 4:9
till (arken) g. 4 ringar av guld
25:12
till dem g. 5 fotstycken av koppar 26:37
g. på hs huvud och smörja (Aran)
29:7
g. ut vid foten av altaret
29:12
bäcken •• och g. vatten däri
30:18
(Aron) gjorde därav en g.en kalv
32:4
de hava gjort sig en g.en kalv
32:8
G.na gudar skall du icke göra
34:17
man göt 4 fotstycken av silver
36:36
gött till den 4 ringar av guld
37:3
göt till bordet 4 ringar av guld
37 :13
(Besalel) göt 4 ringar
38:5
ställa bäckenet .• och g. vatten däri 40:7
göt vatten till tvagning däri
40:30
han skall g.olja därpå
3. Mos. 2:1
i stycken och g. olja därpå
2:6
du skall g.olja därpå(spisoffer)
2:15
det övriga blodet •• skall han g. ut
4:7
det övriga blodet skall han g. ut
4:18
det övriga blodet skall han g. ut
4:25
allt det övriga blodet skall han g. ut 4:30
allt det övriga blodet skall han g. ut 4:34
ingen olja skall han g. därpå
5:11
(Mose) göt smörjelseolja på Arons 8:12
det övriga blodet göt (Mos e) u'
8:15
det övriga blodet göt (Aran) ut
9:9
olja och g. i sin vänstra hand
14:15
g. på dens huvud, s. skall renas
14:18
skall prästen g. ngt av oljan
14:26
g. på dens huvud, s. skall renas
14:29
icke göra eder g.na gudar
19:4
ingen olja skall han g. därpå 4.Mos. 5:15
och g. friski vatten därpå
19:17
g.na beläten skolen l förstöra
33 :52
gjort sig ett g.et beläte
5. Mos. 9:12
l haven gjort eder en g.en kalv
9:16
l skolen g. ut (blodet) på jorden
12:16
du skall g. ut (blodet) på jorden
12:24
blodet g.s ut på H. altare
12:27
du skall g. ut (blodet) på jorden
15:23
gör ett beläte, skuret eller g.et
27 :15
gjut spadet däröver
Dom. 6:20
en skuren och en g.en gudabild
17:3,4
en skuren och en g.en gudabild
18:14
togo .• den g.na gudabilden
18:17
husgudarna och den g.na gudabild. 18:18
göta ut (vattnet) inför H.
1.Sam. 7:6
göt olja på (SauIs) huvud
10:1
göt ut det ss.drickoffer
2. Sam. 23:16
2 pelarhuvuden, g.na av
1. Kon.. 7 :16
gjorde ock havet, I g.et arbete
7:23
siraterna voro g.na I ett stycke
7:24
bärarmar voro g.na till att sitta
7:30
voro allasammans g.na
7:33
voro alla g.na på samma sätt
7:37
g. det i lerformar
7 :46
g.na beBiten, för att f6rtörna mig 14:9
g.en ut vattnet över brännoffret
18:34
g. vatten på Elias händer
2. Kon. 3:11
gjut i alla dessa kärl
4:4
buro fram kärlen, och hon göt i
4:5
gjut olja på (Jehus) huvud
9:3
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-gjuta

Ords. 25:14

GJUTA

utgjuta l.Mos.9:6; Apg.2: 17

Gjutning-Glädja
göt oljan på hans huvld
9:6
17:16
gjorde sig g.na beläten
göt ut det ss. drickoffer
l. Krön. 11 :18
4:2
gjorde ock havet, i g.et arbete
oxarna •• g.na i ett stycke 2. Krön. 4:3
lät kon. g.det i lerformar
4:17
28:2
(Ahas) lät ock göra g.na beläten
rena Juda från •• g.na belätena
34:3
g.na belätena slog han sönder
34:4
gjorde åt sig en g.en kalv
Neh. 9:18
Job 16 :13
min galla g.er han ut
klippan göt ut bäckar av olja
29:6
skyarna g. dem ut ss. en ström
36 :28
fast s. en spegel av g.en metall
37:18
Gjut ut din vredes förgrymmelse 40:6
Bitter orubbligt, ss. g.et på hm
41:14
Ps. 69:25
Gjut ut över dem din ogunst
Molnen göto ut strömmar av vatten 77 :18
106:19
tillbådo ett g.et beläte
guldet varmed edra g.na
Jes. 30:22
det g.es av någon konstnär
40:19
säta till g.na beläten
42:17
g.er ett beläte •• till intet gagn
44:10
min gudabild •• den g.na
48:5
deras g.na beläten äro lögn
Jer. 10:14
ty deras g.na beläten äro lögn
51 :17
Sätt på grytan, och gjut vatten Hes. 24:3
av sitt silver göra de g.na
Hos. 13:2
g.er det ut över jorden
Am. 5:8
g.er det ut över jorden
9:6
utrota beläten både •• och g.na Nah. 1:14
g.et beläte, en falsk vägvisare Hab. 2:18
göt hon ut över (J.) huvud
Matt. 26:7
26:12
göt ut denna smörjelse
och göt ut smörjelsen över Mark.14:3
Luk. 10:34
göt olja och vin i hs sår
g.en ut Guds 7 vredesskålar Upp. 16:1
16:2
göt ut sin skål på jorden
göt ut sin skål i havet
16:3
16:4
göt ut sin skål i strömmarna
göt ut sin skål över solen
16:8
göt ut sin skål över vilddjurets
16:10
göt ut sin skål över .. Eufrat
16 :12
16 :17
göt ut sin skål i luften
GJUTNING
till g.en av fotstyckena

2. Mos.38:27

betrycktes dagar äro onda. Jfr nor·
ska övers. »Alle den ulykkeliges da·
ger er onde .•

12) 'alliz,

r "V

jublande, stråla~de av glädje; av:
'alaz, se Glädja 5. Jfr Jes.13:3; Sef.
3:11, övers. som jublar.
13) te'ee, J~ ~

=

aram.
hebr: tol;>, se 4; övers. bliva
glad. Jfr jetal;> i Esr.7:18 med prep.
'al, vara god för, behaga; omskrivan·
de övers. finna för gott.

14) tol!, J i~
god, förträfflig; vid gott mod, glad.
Jfr tol;> lel;>, se Fröjd 2. Se: Bättre 1,
Dyrbar 3, Glädje 10.
15) [bä/ag], J 'I :1
grundbet. stråla: glänsa; endast hif!
stråla av glädje; i Job 9:27 övers.
göra sig glad. Jfr Am.5:9, övers.
låta ljunga ned; Ps.39: 14 vederkvick·
as. Se: Glädje 7.
16) euphrainö, E cp p ex l v w
göra väl till mods, göra glad till sin·
nes; med. och pass. vara glad, göra
sig glad. Se: Fröjd 24, Glädja 12,
Glädje 18.
17) hilaros, ~ A ex p 6 C;
glättig, glad; i senare grek. ofta
hHeös, nådig, mild, vänlig (se Bevara
16, Förlåta 12).
18) proeuanggelizomai,
i förväg frambära el. giva ett glatt
budskap. Verbet, som endast finns i
GaI.3:8, kommer av prep. pro (före,
framför, förut, i förväg) och euang·
gelizoma'i, se 21.

a

=

19) euthymeö, E

GLAD
.glad
hjärteglad Jes.24:7
GLAD

1) Säkar, 1 J 0
vara ~1. bli -drucken; i 1.Mos.43:34
föregås sakar av sata, dricka; de båda
verben är-tillsammans övers. dricka
sig glad. Se: Drucken 1.
2) sämal!, n9'~

vara el. bliva glad. Se: Förlusta 5,
Glädja 1, Glädje 3.
3) simhä, i1 n Ll'tO
glädje, . munt;rh~t; av: samal), se 2.
Se: Glädja 6, Glädje 2.
4) to~, jätaq, J~ ~, J i~
(verb) vara el. bliva god el. glad; hit.
göra glad. Se: Bättre 1, Fröjd 19.
5) ma'ii<janno!, n.J J P.9
möjl. band, bojor; ffr Job 38:31,
övers. knippe; av: 'ana<;!, binda, fästa,
Job 31:36; Ords.6:21. I 1.Sam.15:32
är ordet uppfattat utifrån ['a<;!an],
se 8; därav övers. med glatt mod.
6) [bäsar] , 1'10:1
pi. bisser; förku~na ett glatt budskap.
Se: Budskap 3, Förkunna 6, Glädje
5, Glädjebudbärare 3.
7) sähak, p n'tO
le, sk~at~a; lei;; pi. skämta; iLKrön.
15:29 pi. part. sing., övers. göra sig
glad; på övriga ställen pi. part. plur.,
övers. glada människor, de som göra
sig glada. Se: Fröjd 1, Förlusta 1.

ae

\.J 1.1

Ew

vara vid gott el. glatt mod; i Jak.
5:14 övers. vara glad; av: euthymos,
vid gott mod. Jfr Apg.27:22,25,
övers. vara vid gott mod. Jfr även
Frimodighet 7 .
20) ehairö, Xex l p w
vara el. bliva glad, glädja sig. Im·
perativerna chaire (var glad) och
chairete (varen glada) brukas som
hälsningsformel, övers. hell dig, hell
eder, t.ex. Luk.1:28; Matt.28:9. Se:
Glädja 9, Glädje 17.

21) euanggelizomai,
med. förkunna evangelium, förkunna
ett glatt budskap; i Hebr.4:2,6 pass.
mottaga ett glatt budskap; akt. euang·
gelizö i Upp.10:7; ordagrant: såsom
han hade förkunnat det glada bud·
skapet för sina tjänare profeterna.
Se: Evangelium 2, Förkunna 20,
Glädje 14.

9 kan du g. komma till gästabudet 5:14
2 Susan jublade och var g.
'8:15
15 och göra mig g.
Job 9:27
2 Jag vill vara g. och fröjdas Ps. 9:3
2 så skall Israel vara g.
14:7
2 Jag vill fröjda mig och vara g. 31:8
2 Varen g.a i H.och fröjden eder 32:11
10 min själ skall vara g.
35:9
2 s.söka dig må vara g.a I dig
40:17
2 då skall Israel vara g.
53:7
2 Men de rättfärdiga äro g.a
68:4
70:5
2 de s. söka dig må vara g.a
2 vara g.a i alla våra livsdagar
90:14
2 Himmelen vare g.
96:11
107:30
2 blevo g.a att det vart stilla
2 lätom oss fröjdas och vara g.a 118:24
126:3
9 däröver voro vi g.a
137:3
3 plågare bådo oss vara g.a
3 rättfärdigas väntan får g. Ords. 10:28
2 rättfärdigas ljus brinner glatt 13:9
15:13
9 glatt hjärta gör ansiktet ljust
11 betryckte har aldrig en g. dag
15:15
2 mild blick gör hjärtat glatt
15:30
17 :22
9 glatt hjärta är god läkedom
21 :17
3 Den s. älskar g.a dagar
2 göra hjärtat glatt
27:9
Pred. 3:12
2 att de äro g.a så länge
2 än att hon är g. under sitt
3:22
5:18
2 vara g. under sin möda
2 äter och dricker och är g.
8:15
14 drick ditt vin med glatt hjärta
9:7
10:19
2 vinet gör livet glatt
2 må hon vara g. under dem alla 11:8
HV. 1:4
2 vilja fröjdas och vara g.a
12 du g.a stad (Jerusalem)
Jes. 22:2
12 Är detta eder g.a stad (Tyrus) 23:7
12 de g .as larm har tystnat
24:8
25:9
2 vara g.a över ha frälsning
Jer. 30:19
7 ljuda rop av g.a mskor
7 dans bland dem s. göra sig g.a 31:4
41 :13
2 fick se Johanan blevo de g.a
Klag. 4:21
2 fröjda dig och var g.
13 Då blev konungen mycket g. Dan. 6:23
Joel 2:23
2 varen g.a i H., eder Gud
2 däröver är han g.
Hab. 1:15
12 skall det gå den g.a staden Sef. 2:15
2 var g.och fröjda dig
3:14
l icke nog för att bliva g.a Hagg. 1:6
2 barn se det och bliva g.a Sak. 10:7
20 hörde detta, blevo de g.a Mark. 14:11
21 f1;irkunna detta g.a budskap Luk. 1:19
Hi Kära själ, ät,drick och var g. 12:19
16 vilja vi äta och göra oss g.a
15:23
16 De begynte göra sig g.a
15:24
16 göra mig g. med mina vänner
15:29
20 fröjda oss och vara g.a
15:32
20 Då blevo (överstepräst.) g.a
22:5
20 Herodes fick se J., blev han g. 23:8
20 Han fick se den och blev g. Joh. 8:56
20 lärj. blevo g.a, när de sågo H. 20:20
20 g.a att de aktats värdiga
Apg. 5:41
20 han nu g. fortsatte sin färd
8:39
21 förkunna det g.a budskapet
10:36
20 När han kom dit, blev han g.
11:23
21 förkunna för eder det g.a
13:32
20 blevo (hedningarna) g.a
13 :48
20 g.a över det hugnesamma
15:31
20 Varen g.a i hoppet
Rom. 12:12
20 Glädjens med dem s. äro g.a
12:15
20 bedrövade,men dock g.a 2. Kor. 6:10
17 Gud älskar en g. givare
9:7
20 mina bröder, varen g.a
13:11
18 gav åt Abraham detta g.a
Gal. 3:8
21 förkunnat det g.a budskapet Ef. 2:17
21 det g.a budskapet om
1. Tess. 3:6
20 Varen alltid g.a
5:16
21 det g.a budskapet hava vi Hebr. 4:2
21 först mottogo det g.a budskapet 4:6
21 förkunnat ss. glatt budskap 1. Pet. 1:25
Jak. 5:14
19 Är ngn g., må han sjunga
21 i enlighet med det g.a
Upp. 10:7

GLANS
(H.) kom i g.från Paran

5. Mos.33:2
Ur g.en framför honom
2. Sam. 22:13
Dig, H., tillhör •• g.
l. Krön. 29:11
se sin storhets g.och prakt
Est. 1:4
Av g.en veko molnen undan
Ps. 18:13
träder Gud fram i g.
50:2
du s.tronar .. träd fram i g.
80:2
Du bar gjort slut på ha g.
89:45
94:1
du hämndens Gud, träd fram i g.
makt och g. i hans helgedom
96:6
giver sådan g.i bägaren
Ords. 23:31
konungarna i g.en s. går upp Jes. 60:3
guldet berövats sin g.
Klag. 4:1
Dess sköna g. till högfärd
Hes. 7 :20
full av g.en från H. härlighet
10:4
Sköldar .. gåvo dig g.
27:10
28:7
och skola oskära din g.
dess g.övermåttan stor
Dan. 2:31
4:33
jag fick tillbaka min g.
uppstår en g.ss.av solljus
Hab.3:4
g.en av ditt blixtrande spjut
3:11
sken .• klarare än solens g.
Apg. 26:13

GLAS
Redan under 2. årtusendet f.Kr. kunde
man i Egypten konsten att framställa
glas genom smältning och gjutning.
Fenicierna lärde antagligen konsten
av egyptierna. Glasblåsning förekom
först under romartiden. I forntiden
var glas en dyrbar vara, som järn·
ställdes med guld, Job28:17; Upp.
21: 18,21.
På glasets renhet och genomskin·
lighet syftar Upp.4:6; 15:2, jfr 21:
18,21.
GLAS
Gnld och g. kunna ej liknas vid Job 28:17
rent guld. likt rent g.
Upp. 21:18
rent guld, likt genomskinligt g.
21:21
.glasering
silverglasering Ords.26:23
GLASHAV

Framför tronen syntes ett g. Upp. 4:6
fick se ngt .. ss. ett g.
15:2
15:2
jag såg dem .. stå vid g.et
GLIDA

vin s • lätt g.er ned i min vän

HV. 7:9

GLIMMA

de g.de ss. glänsande koppar

Hes. 1:7

GLUPANDE

Benjamin är en g. ulv
1. Mos. 49:27
Ps. 22:14
Ss. g. och rytande lejon
Lik en g. björn är ogudaktig Ords. 28:15
Matt. 7:15
invärtes äro g. ulvar
GLUPSK

ogudaktigas mun är g.
äta upp I. med g.a gap
de hundarna äro g.a
odjur, g.a och lata
GLUPSKHET
Intet slapp undan hs g.

Ords. 19:28
Jes. 9:12
56:11
Tit. 1:12
Job 20:21

GLÄDJA
1) samal!,

n l,! ~

adj. glad;' av~ gä;ml), se 2. Se: Glädja
3, Glädje 1.
10) SUS, 'tO 1'tO
vara glad. Se: Fröjd 14, Glädja 8.
11) Ords.15:15 ordagrant: Alla den

GLAD
1 de drucko sig g.a
l. Mos. 43:24
2 skolen vara g.a i 7 dag. 3. Mos. 23:40
2 vinmust s.gör .• mskor g.a Dom. 9:13
3 för att göra sig g.a
16:23
4 Då deras hjärtan blivit g.a
16:25
4 blev prästens hjärta glatt
18:20
2 gick (kvinnans fader) g. emot hm 19:3
4 låt ditt hjärta vara glatt
19:6
4 låt ditt hjärta vara glatt
19:9
4 gjorde sina hjärtan g.a
19:22
4 så ati ha hjärta blev glatt
Rut 3:7
2 de blevo g.a, då de sågo l. Sam. 6:13
2 (männen i Jabes) blevo g.a
11:9
5 gick Agag med glatt mod fram 15:32
14 Vi hava kommit hit på en g. dag 25:8
14 Nabals hjärta var glatt i hm
25:36
31:9
6 förkunna det g.a budskapet
·2. Sam. 13:28
4 hjärta glatt av vinet
2 åt och drack och var g. 1. Kon. 4:20
2 blev (Hiram) mycket g.
5:7
7 David dansa, göra sig g. l. Krön. 15:29
2 Himmelen vare g.
16:31
3 vände Judas män g.a
2. Krön. 20:27
3 så g.a att de ropade
Esr. 3 :12
3 det högljudda, g.a jubelropet
3:13
3 gjorde sig mycket g.a
Neh. 8:12
8 gjorde sig g.a dagar
9:25
2 (judarna) voro g.a
12:43
12:43
2 kvinnor och barn voro g.a
4 kon. hjärta glatt av vinet Est. 1:10
9 Haman gick g. och väl till mods 5:9

Glans
Strålglans var en av Herrens uppen·
barelseformer, t.ex. Ps.18:13; Jes.60:
3; jfr Apg.9:3; 22:6; 26:13.

6) sim bä, i1 Ot.? W
glädje, munterhet; av: samal), se l.
I Pred.7:5 står be! simJ:ta, glädjens
hus. Se: Glad 3, Glädje 2.
7) rä'ä, i1 X 1
se, betrakta;T i HV. övers. glädja sig
åt. Jfr gamla sv. övers.: »till att skåda
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8)

['ädan], 11 V

hithp.-föra ett-I~vligt liv, leva i njut·
ning; övers. göra sig glada dagar; av:
'e<;!än, ljuvlighet, behag; njutning, lust,
plur. i Ps.36:9 övers. ljuvlighet; Jer.
51 :34 läckerheter.

9) sämeah, nLl'tO

vara el. bliva glad, glädja sig, glädjas;
pi. glädja. Se: Glad 2, Glädje 3.
2) 'ä/as, y 'I V
jubla, fröjd; ~l. glädja sig (högt och
synbart). Se: Fröjd 22.
3) sameab,

GLADAN
Enligt Moselagen en oren rovfågel,
som alltså inte fick ätas. Gladan var
en flyttfågel, som om sommaren hade
sitt tillhåll i Palestina, särskilt i den
sydliga delen av Juda bergsbygd.
GLADAN
(icke ätas) g., falken
g. med dess arter

3. Mos. 11:14
5. Mos. 14:13

GLANS
.glans
guldglans Job 37:22
purpurglans HV.7:5
spetsglans Jes.54:11

n~.~

adj. glad, som gläder sig. Se: Glad 9,
Glädje 1.

4) sä'a', V V0

grund bet. ~;ra Jamn el. glatt; vara
vid jämnt el. glatt mod, vara glad; i
PS.94: 19 pilp. göra glad, glädja. Jfr
pilp. i Ps.119:70, övers. ha. sin lust i;
Jes.ll :8, övers. leka.

5) 'ä/az,

r 'I V

jubla, fröjda~ el. glädja sig (högt och
synbart). Se: Fröjd 12, Förlusta 4.

Glädja-Glädje
telningarna vid bäcken.. Se: Akta 2,
Anse 8.
8) SUS, tu 1tu
vara glad, glädja sig. Se: Fröjd 14,
Glad 10.
9) chairö, Xa ( p w
vara glad, glädja sig, glädjas. Se:
Glad 20, Glädje 17.
10) syngchairö, O u y X a ( p w
glädja sig el. glädjas med; av: prep.
syn, med, och chairö, se 9. Se:
Glädje 22.
11) chara, Xap
glädje; av: chairö, se 9. Joh.16:21
ordagrant: på grund av- glädjen. Se:
Glädje 13.
12) euphrainö, E: Dcp p a l v w
göra väl till mods, göra glad; med.
och pass. glädja sig, glädjas. Se: Fröjd
24, Glad 16, Glädje 18.

a

GLÄDJA
1 skolen l äta och g. eder 5. Mos. 12:7
1 skolen l g. eder inför H. ansikte 12:12
1 g.dig inför H. ansikte över allt 12:18
1 g. dig !!led ditt husfolk
14 :26
1 inför H.ansikte skall du g.dig 16:11
1 g.dig vid denna din högtid
16:14
14:5
1 skall g. den hustru han tagit
1 över det goda skall du g.dig
26:11
1 Du skall äta och g. dig
27:7
1 Gläd dig, Sebulon
33:18
1 män I g. eder över Abimelek ,
Dom. 9:19
1 han må ock g. sig
1 g.er mig över frälsning 1. Sam. 2:1
1 du bar själv glatt dig däråt
19:5
1 döttrar icke må g. sig
2. Sam. 1:20
1 folkmängden gladde sig 2. Kon. 11 :20
1 g.e sig av hjärtat
1. Krön. 16:10
2 market g.e sig och allt s. är
16:32
29:9
1 gladde sig folket över deras
1 kon. David gladde sig högeligen 29:9
2.Krön. 6:41
1 dina fromma g.e sig
1 hela Juda gladde sig över eden 15:15
1 folkmängden gladde sig
23 :21
1 Hiskia och allt folket gladde sig 29:36
1 Juda t:örsamling gladde sig
30:25
1 De g. sig vid pipors ljud
Job 21:12
1 rättfärdiga skola g. sig
22:19
31:29
1 glatt mig At min fiendes
Ps. 16:9
1 gläder sig mitt hjärta
21:2
1 över din makt gläder sig kon.
1 icke IAtit mina fiender g. sig
30:2
1 i hm gläder sig vårt hjärta
33 :21
34:3
1 ödmjuka höra det och g. sig
35:15
1 de g. sig över mitt fall
1 LAt icke dem få g. sig över mig 35:19
1 lAt dem icke få g. sig över mig 35:24
35:26
3 må alla blygas, s. g.sig över
35:27
1 må de g. sig, s. unna mig
1 jag fruktar att de få g. sig
38:17
1 gläder dig strängaspel
45:9
48:12
1 Sions berg g.e sig
1 Den rättfärdige skall g. sig
58:11
63:12
1 konungen skall g.sig i Gud
1 rättfärdige skall g. sig i H.
64:11
66:6
1 gladdes vi över (Gud)
67:5
1 Folkslagen g.e sig och juble
1 ödmjuka se det skola de g. sig 69:33
1 Gläd din tjänares själ
86:4
1 du gläder mig, H.
92:5
94:19
4 då gladde din tröst min själ
96:12
5 Marken g.e sig
97:1
1 havsländerna g.e sig
97:8
1 Sion hör det och gläder sig
1 vin s. gläder mskans hjärta
104:15
1 må H. g. sig över sina verk
104:31
1 må jag själv få g.mig i H.
104:34
1 g.e sig av hjärtat s. söka H.
105:3
1 Egyptierna gladde sig
105:38
1 g. mig med ditt folks glädje
106:5
IDe redliga se det och g.sig
107:42
1 må din tjänare få g. sig
109:28
1 Jag gladdes, när man sade
122:1
149:2
1 l. g.e sig över sin skapare
Ords. 15:23
6 En man gläder sig
17:5
3 s. gläder sig At andras ofärd
23 :15
1 så gläder sig ock mitt hjärta
24:17
1 Gläd dig icke, när din fiende
27:11
1 vis, så gläder du mitt hjärta
29:2
1 växa t111, gläder sig folket
Pred. 11:9
1 Gläd dig, du yngling
7 g. mig At grönskan i dalen HV. 6:10
1 Inför dig skola de g.sig
Jes. 9:3
1 icke g. sig över -dess unga män
9:17
1 Själva cypresserna g. sig
14:8
14:29
1 Gläd dig icke, du f1list6ernas
6 (Juda) hjärtan skola g. sig
30:29
8 Öknen och ödemarken g.sig
35:1
1 Hiskia gladde sig över
39 :2
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8 Jag gläder mig storligen i H.
61:10
8 edra hjärtan skola g. sig
66 :14
1 unga och gamla g.sig
Jer. 31:13
31:13
1 Jag skall trösta dem och g.
1 köparen må icke g.sig
Hes. 7:12
1 i ditt sinnes övermod g.er dig 25:6
6 att du gladde dig At Israels hus' 35:15
1 Gläd dig icke, Israel
Hos. 9:1
Joel 2 :21
1 utan fröjda dig och gläds
3 Is. g.en eder över det s. är Am. 6:13
1 gläd dig icke över Juda barn Ob. v.12
1 Jona gladde sig över
Jona 4:6
5 vill jag g.mig i H.
Hab.3:18
8 (H.)g.er sig över dig
Sef. 3:17
1 Jubla och gläd dig, dotter Sak. 2:10
1 deras hjärtan skola g. sig
10:7
9 gläder han sig mer över Matt. 18:13
9 många skola g. sig över hs Luk. 1:14
10 gladde de sig med (Elisabet)
1 :58
9 folket gladde sig över de
13 :17
9 brudgummens vän gläder sig Joh.3:29
9 konna tillsammans g. sig
4:36
11 :15
9 gläder jag mig över att jag
16:20
9 världen skall g.sig
11 gläder sig över att en maka är 16 :21
9 då skola edra hjärtan g. sig
16:22
12 Fördenskull gläder sig
Apg. 2:26
12 s.ladde sig över händers verk
7 :41
9 ÖVer eder gläder jag mig Rom.16:19
9 de s. g.sig ss. gladde de 1.Kor. 7:30
10 g.sig de andra lemmarna
12:26
9 gläder sig icke över orättfärd. 13:6
9 gläder mig över att stefanas
16:17
9 gladde jag mig ännu mer 2.Kor. 7:7
9 gläder jag mig nu i stället
7:9
9 Jag gläder mig över att jag kan 7 :16
13:9
9 vi g.oss, när vi äro svaga
9 däröver gläder jag mig
Fil. 1:18
9 jag skall framgent få g. mig
1 :18
9 så gläder jag mig dock
2:17
9 mina bröder, g.en eder i H.
3:1
9 G.en eder i H. alltid
4:4
9 Nu gläder jag mig mitt i
Kol. 1 :24
9 gläder mig, när jag ser den
2:5
9 dess mer män l g. eder
1. Pet. 4:13
Upp. 18:20
12 Gläd dig över vad s.
GLÄDJAS
2. Mos. 4:14
1 skall (Aron) g. i sitt
Job 3:22
3 At dem s. skulle g.
1 lAt alla dem g., s. taga
Ps. 5:12
85:7
1 så att ditt folk fär g. i dig
1 G.ens, I rätifärdige, i H.
97:12
1 s.frukta dig se mig och g.
119:74
3 dem s. g. att göra ont
Ords. 2:14
1 den rättfärdige fär jubla och g. 29:6
Pred. 7:5
6 i hus där man glädes
6 glädes under skördetiden Jes. 9:3
65:13
1 mina tJänare skola g.
66:10
1 G.ena med Jerusalem
1 om l än g.ens och fröjden Jer. 50:11
1 lAtit fienden g. över
Klag. 2 :17
1 G.ens icke över mig
M1ka 7:8
1 när dessa 7 g. över att se Sak. 4:10
9 G.ens och fröjden eder
Matt. 5 :12
Luk. 6:23
9 G.ens på den dagen
10:20
9 g.ens icke över att andarna
9 g.ens över att edra namn
10:20
10 G.ens med mig, ty jag har funnit16:6
10 G.ens med mig, jag bar funnit 15:9
9 älskaden mig, skullen l g. Joh. 14:28
9 G.ens med dem S.äro gladaRorn.12:15
9 män ock l g.och deltaga
Fil. 2:18
1. Pet. 4:13
9 g. vid ha härlighets
9 jordens inbyggare skola g. Upp. 11:10
12 G.ens rördenskull, l himlar
12:12
9 LAtom oss g.och fröjda oss
19:7

GLÄDJE

Se även: Glädjesång, glädjebud, glädjedag, glädjebudskap, glädjefest, glädjehögtid, glädjerop, glad, fröjd, fröjda,
fröjderop, fröjdesång, fröjdesprång,
salig, lycka, lycklig, frälsning, omvändelse, himmelen, styrka, Herren,
Kristus, Gud.
Glädje. fräjd

Orden .glädje. och .fröjd. täcker
i vår bibel en rad ord på Bibelns
grundspråk. De mest använda är hebr.
sim/:rii, Siison och mäsos, samt grek.
chara, glädje, och agalliasis, jubel.
Glädjeorden förekommer ofta i Skriften, och glädjen kan betecknas som
ett grunddrag i det bibliska gudsförhållandet. - Bibelns budskap är fyllt
av glädje. Glädje hör Guds värld till.
Gud kallas själv .den salige., I.Tim.
1: 11; 6: 15. Begreppet .salig. står i
Skriften för den gudomliga, himmelska och fullkomliga lyckan och
1994

glädjen. Denna tillsäges av Jesus gudsrikets medborgare, hans lärjungar,
Matt.5:2 ff. med par.
G.T. Bibelns skildring av utvecklingen på jorden efter skapelsens
glädjefyllda morgon visar, att då människorna vände sig bort från Gud,
fjärmade de sig också från den sanna
glädjen. Angesten och sorgen blev
deras del, I.Mos.3:8-1O; 4:13; Job
20:4 ff.; Ords. 14:12 ff. - Men i gemenskap med Gud följde alltid ny
glädje, blandad med helig fruktan,
5.Mos.16:15; Neh.8:1O; Ps.2:11. I
gamla förbundet talas mycket om
glädje i förening med gudstjänster,
högtider och tempelbesök, 3.Mos.23:
40; 5.Mos.12:7,12,18; l.Krön.15:
25 ff.; 2.Krön.29:25-30, jfr Ps.43:4.
Guds ord var en källa till glädje, Ps.
119; Ords.16:20; Jer.15:16, Guds ledning och omsorg likaså. Räddningejl
genom Röda havet utlöste Bibelns
första lovsång, 2.Mos.15. Hanna prisade Gud för hjälp i nö.d, 1.Sam.2:
1-10; jfr Ps.23,34,46 m.fl. Syndernas
förlåtelse skapade glädje, Ps.32; 103.
Messias' dag inväntades med glad
förväntan, Jes.9:1 ff.; 12:3; MaI.4:2.
Jfr »Trösteboken»-, Jes. kap.40-66.
Här påträffas de viktiga ord, som
ligger till grund för N.T.s evangeliebegrepp. Messiastiden skall anmälas
av .glädjebudet» (glädjebudbäraren):
.häv upp din röst med kraft, Jerusalem, du glädjens budbärarinna»,
40:9. Jfr 41:27. »Huru ljuvliga äro
icke glädjebudbärarens fotsteg, när
han kommer över bergen, för att förkunna frid och frambära ett gott
budskap och förkunna frälsning, i det
han säger till Sion: 'Din Gud är nu
konung!'., 52:7. Se även v.8 och 9.
Glädjebudskapet utlöser jubel och
glad lovsång, 42:10-11; 44:23; 49:13;
51:3; 55:12. Särskilt viktigt är också
61:1-3b. överhuvudtaget framställs
den messianska -tiden bildligt som ett
glädjens gästabud, 25:6-9; jfr 55:1 ff.
Davids psalmer ger ett mäktigt intryck av hur glädjen och frälsningsfröjden präglade redan gamla förbundet.
N.T. I det nya förbundet är glädjen koncentrerad kring den Messias,
som man i det gamla väntade på,
Jesus Kristus. Evangeliet, to euangge!ion, det glada budskapet, är den
kristna trons kärna och stjärna. Markusevangeliet har den betecknande
inledningen: »begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds Son»,
1: 1. Hela skildringen av Jesu liv och
gärning uppfattas som något fröjdefullt. Redan förväntningen inför Jesu
födelse utlöste glädje och lovsång, jfr
Luk.1:41-45, 46-55, 67-79. Då världens Frälsare var född, blev denna
epokgörande händelse förkunnad av
änglar som .en stor glädje». Det lilla
barnet togs emot med glädje och lovprisning av två av dem som »väntade
på förlossning för Jerusalem., 2:
25-38.
Jesus framställs i evangelierna som
den i Jes.52:7 utlovade glädjebudbäraren, Mark.1:15; Matt.11:5; 4:23;
9:35; Luk.16:16. Jesus säger att han
är smord just för att • förkunna
glädjens budskap för de fattiga», 4:
18 (jfr Jes.61:1 ff.); 4:43. Se: Evangelium.
Jesus lovade sina lärjungar en fullkomlig glädje, Joh.15:11, som de
skulle få när han fullbordat sitt frälsningsverk, en glädje, som ingen kunde
taga ifrån dem, 16:22, och som skulle
förnyas genom bön i varje situation,
16:24, jfr17:13. Jesu glädje är .fullkomlig», emedan den är den eskatologiska fulländningsglädjen, den gläd1995

je som hör Guds rike till, en glädje
av himmelsk art och himmelskt väsen
(jfr l.Pet.1:8, »härlig» glädje).
Den himmelska glädjen bröt fram
som eskatologisk gåva på pingstdagen, då den nytestamentliga andeutgjuteisen, som förmedlar omedelbar
gudsgemenskap (barnaskap med frälsningsvisshet), kom över Herrens lärjungar. Glädjen är näst kärleken
(agape) Andens skönaste frukt, Gal.
5:22, jfr Rom.14:17. Fröjd i Herren
var de första kristnas starkhet (jfr
Neh.8:10) i medgång och motgång,
såväl under gott som under ont rykte,
Apg.2:46; 5:41; 16:25, .såsom bedrövade, men dock alltid glada», 2.
Kor.6:3-10. De ägde glädjen i att
tjäna, Apg.13:52, glädjen i att offra,
2.Kor.8:2, glädjen i att lida för Kristi
skull, Kol.1:24; I.Pet.4:13, glädjen i
att se att Guds rike hade framgång,
Apg.11:23, jfr Luk.10:17. (Liksom
det blir glädje i himmelen över en
enda syndare som gör bättring, Luk.
15:7,10.) - Där vittnena kom och
deras glädjebudskap togs emot, fick
de också förmedla glädjen till ständigt nya människor, Apg.8:8,39; 10:
46; 13:48; 16:34.
De kristna kan dela den allmänmänskliga glädjen över arbetet, hemmet, äktenskapet, naturen, »vad som
är älskligt och värt att akta», Fi1.4:8,
men hemligheten med deras glädje
är, att den är en glädje i livsgemenskap med Herren Jesus, Fi!.3:1; 4:4.
Därför kan de också äga den ständiga glädje, som Guds ord uppmanar
till: .Glädjen eder i Herren alltid»,
FiI.4:4; .Varen alltid glada., I.Tess.
5:16. Jesus Kristus som Frälsare och
Herre med allt vad han är och har
och med allt vad han har gjort, gör
och kommer att göra, är djupast sett
den kristna glädjens källa och föremål.
Mycket kan vilja hindra och för en
tid också dämpa en kristens glädje,
men det är enligt Guds ord något
kortvarigt, 2.Kor.4:17. Därför ser
den troende fram emot den aldrig
sinande, obrutna, fullkomliga glädje,
som väntar honom i Guds eviga rike,
I.Pet.l:8-9, det rike, som redan i
detta livet har som sitt kännetecken:
rättfärdighet och frid och glädje i den
helige Ande, Rom.14:17.
Då Johannes fick sin uppenbarelse
på Patmos, hörde han .likasom röster aven stor skara, lika bruset av
stora vatten och dånet av starka tordön; de sade: 'Halleluja! Herren, vår
Gud, den Allsmäktige, har nu trätt
fram såsom konung. Utom oss glädjas och fröjda oss och giva honom
äran; ty tiden är inne för Lammets
bröllop'», Upp.19:6 ff. I den nya himmelen och på den nya jorden är allt
det borta, som ville förstöra glädjen,
21:1-4 .• Och han som satt på tronen
sade: 'Se, jag gör allting nytt'., 21 :5.
Salighet - den gudomliga glädjen är ett karakteristiskt drag i fullkomningen i det eviga livet.
Glädje (fröjd)

Orsaker till glädje
Guds frälsning, 1.Sam.2: 1. Guds
nåd, Ps.31:8. Guds nådeverk, Apg.
11:23. Guds tal, Ps.1l9:162. Guds
makt, Ps.21:2. Guds seger, Ps.21:2.
Guds hus, Ps.122:1. Guds ströms flöden, Ps.46:5. Guds beskärm, Ps.5:12.
Namnet skrivet i himmelen, Luk.10:
20. De rättfärdigas tillväxt, Ords.
29:2. Visa barn, Ords.23:24. Givmildhet, I.Krön.29:9. Timliga välsignelser, Pred.5:18.
Uppmaning till glädje
Glädjens, I rättfärdige, i Herren,
Ps.97:12. Glädjen eder i Herren all-
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Glädje
18) euphraino, e: Ö~ p a 1:" v w
göra väl till mods, göra glad till sinnes; i 2.Kor.2:2 övers. bereda glädje;
i Luk.16:19 med., övers. leva i glädje.
Se: Fröjd 24, Glad 16, Glädja 12.
19) euphrosyne, e: {\ ~p o au v n
glädje" fröjd; av: euphrainö, se 18.
20) asmenos, &0 Il ~ v w t;
adv. glatt, med glädje, gärna; av:
hedomai, glädja sig, jfr 12.

tid, FiI.4:4. Varen alltid glada, 1.
Tess.5:16. Varen glada i hoppet,
Rom.12:12. Glädjen eder med dem
som äro glada, Rom.12:15. Tacken
Fadern med glädje, Kol.1:12. Hållen
det för idel glädje, när I kommen i
allahanda frestelser, Jak.1:2.
Glädjens .människor
Den rättsinnige, Ps.97:11. Den som
täckes Gud,Pred.2:26. Den som stiftar frid, Ords.12:20. Den ödmjuke,
Jes.61:1. Den' som lider smälek, Jes.
61:7.
Gud är den sanna glädjens upphov
Hos Gud är glädje, 1.Krön.16:27;
Matt.25:21; Luk.15:24. Han ger
glädje i hjärtat, Ps.4:8. Ger fullkomlig glädje, Joh.16:24. Bereder stor
glädje, Neh.12:43. Uppfyller med
glädje, Rom.15:13. Smörjer med glädjens olja, Ps.45:8. Andens frukt är
glädje, GaI.5:22.
Gud gläder
Med sin nåd, Ps.90:14. Med sitt
ord, Jer.15:16. Genom att göra stora
ting, Ps.126:3. Genom att giva seger,
2.Krön.20:27.
Ett glatt hjärta
Gör ansiktet ljust, Ords.15:13. Är
en god läkedom, Ords.17:22. Predikaren prisade glädjen, Pred.8:15.
Guds barns glädje
I tjänsten: När en syndare vänder
åter, Luk.15:23. De sjuttiotvå kom
tillbaka uppfyllda med glädje, Luk.
10:17. Guds hus invigdes med glädje,
Esr.6:16.
I lidandet: Apostlarna gladde sig
över att de fick lida smälek för Jesu
namns skull, Apg.5:41.
I gudsuppenbarelsen: Då Guds eld
föll i helgedomen, jublade allt folket,
3.Mos.9:24.
Vid högtiderna: Lövhyddohögtiden,
3.Mos.23:40; 5.Mos.16:14. Det osyrade brödets högtid, Esr.6:22.
Glädjens budskap - evangelium
Om frälsning, Luk.2:10--11. Om
frid, Ef.2:17. Om fullbordan, Apg.
13:32.
Förkunnat för de fattiga, Luk.4:
18. Mottaget i tro, Hebr.4:2.
Glädje i himmelen
När en syndare gör bättring, Luk.
15:7,10,23-24.
Exempel på glada människor
Josefs bröder, l.Mos.43:34. Juda
och Israel, 1.Kon.4:20. Darejaves,
Dan.6:23. Jesu lärjungar, Luk.19:37;
Joh.20:20. Hedningarna i det pisidiska Antiokia, Apg.13:48. Menigheten i det syriska Antiokia, Apg.15:
31. Rode, Apg.12:14. Samarias invånare, Apg.8:8. Den etiopiske hovmannen, Apg.8:39. Paulus, Fil.4:10.
Johannes, 3.Joh.v.3.
Kortvarig glädje
De filisteiska hövdingarnas, Dom.
16:25. Den rike mannens, Luk.16:19.
översteprästernas, Luk.22:5.
Glädjeämnen
1) Seger, Neh.12:43. 2) Guds ord,
Jer.15:16. 3) Frälsningen, Ps.35:9. 4)
Jesu gemenskap, Joh.15:11. 5) Herrens närhet, Joh.20:20. 6) Lidande
för Kristi skull, Apg.5:41. 7) Jesu
gärningar, Apg.8:8; 15:3.
Stor glädje
Vid: 1) Jesu födelse, Luk.2:1O. 2)
Jesu uppståndelse, Matt.28:8. 3) Jesu
himmelsfärd, Luk.24:52.
Glädje
1) Stor glädje, 3.Joh.v.3. 2) Mycken glädje, Filem.v.7. 3) Idel glädje,
Jak.1:2. 4) Outsäglig glädje, LPet.

1:8. 5) Härlig glädje, 1.Pet.1:8. 6)
All glädje, Rom.15:13. 7) Fullkomlig
glädje, l.Joh.1:4.
Kristi glädje
1) Som herde, Luk.15:5-6. 2) Som
livets furste, Joh.11:15. 3) Som Herre, Matt.25:21-23.

god, förträfflig. Ps.73:28 ordagrant:
[Det är] gott för mig att hålla mig
nära Gud. Se: Bättre 1, Dyrbar 3,
Glad 14.
11) mäsos,loi1oo
glädjeämne, det T man gläder el. fröjdar sig över. Se: Fröjd 5, Fröjdeort 1.
12) hedista, å l a T a
mycket gärna, helst; i 2.Kor.12:9
övers. med glädje; superlativ av adv.
hedMs, gärna (Mark.6:20; 12:37; 2.
Kor.11:19) som i sin tur är bildat
utifrån adj. hedys, ljuv, angenäm;
tillfredsställd, glad. Jfr 20.
13) chara, X ap el
glädje; av: chairö, se 17. I Luk.2:1O
står charS. som objekt till euanggellzomai, se 14, här övers. båda. Se:
Glädja 11.
14) euanggeuzomai,
förkunna evangelium, förkunna glädjens budskap; i Luk.4:18 me4., i
Matt.11:5; Luk.7:22 pass. Se: Evangelium 2, Glad 21.
15) utf. ord.
16) agaluasis, &y aA A 1:" aa
översvallande fröjd el. glädje, jubel.
Se: Fröjd 26.
17) chairo, X p w
vara el. bliva glad, glädja sig, få
glädje. Se: Glad 20, Glädja 9.

GLÄDJE
1 skall vara uppfylld av g. 5. Mos. 16:15
28:47
2 du Icke tjänade H. med g.
1. Sam. 11:16
3 voro uppfyllda av g.
2. Sam. 23:5
4 lAta all g. växa upp
1 visade sin g. med ett stort 1.Kon. 1:40
1 fulla av g.och fröjd
8:66
2 ty g. rAdde I larael
1. Krön. 12:40
5 bAden g. var dag
16:23
2 nu har jag ock sett med g.
29:17
2 Ato och drucko med stor g.
29:22
1 vora fulla av g.
2. Krön. 7:10
3 H. hade berett dem g.
20:27
3 buro fram penningar med g.
24:10
2 sjöngo hs lov med g.
29:30
2 högtid I 7 dagar med stor g.
30:21
2 så höll man högtid med g.
30:23
2 i Jerusalem var stor g.
30:26
6 firade invigningen med g. Esr. 8:16
6:22
2 höllo högtid i 7 dagar med g.
3 ty H. hace berett dem g.
6:22
2 där rAdde mycket stor g. Neh. 8:17
2 Gud hade berett dem stor g.
12:43
2 g.n från Jerusalem hördes vida 12:43
12:44
2 g. rAdde i Juda
2 För judarna hade uppgått g. Est. 8:16
2 i vart hövdingdöme blev g.
8:17
9:22
2 bedrövelse förvandlad till g.
7 att jag får en flyktig g.
Job 10:20
8 låtit henne njuta en dagakarls g. 14:6
2 den gudlöses g. ett ögonblick
20:5
3 Var det min g.att min rikedo!)l 31:25
2 Du giver mig g.i hjärtat
Ps. 4:8
16:11
2 inför ditt ansikte är g.
1 H. befallningar giva g. åt hjärtat 19:11
2 du fröjdar (konungen) med g.
21:7
2 du omgjordade mig med g.
30:12
5 Jag bÅdar g.och förkunnar
40:10
2 Gud s. är min g.och fröjd
43:4
45:8
9 har Gud smort dig med g.ns
45:16
2 Under g. och fröjd föras de
3 vars flöden giva g. At Guds stad 46:5
2 Låt mig förnimma fröjd och g. 51:10
2 (rättfärdiga) jubla I g.
68:4
68:12
5 skaran av kvinnor s. bAda g.
10 min g. i att hålla mig intill Gud 73 :28
3 berett alla ha fiender g.
89:43
3 Giv oss g.så många dagar
90:15
5 BAden g. var dag
96:2
97:11
2 g. för de rättsinniga
100:2
2 Tjänen H.med g.
2 får glädja mig med ditt folks g.106:5
1 sitta med g. ss. moder
113:9
2 Jerusalem vara min högsta g. 137:6
Ords. 5:18
3 av din hustru hämta g.
10:1
3 En vis son gör sin fader g.
2 s. stifta frid, de undfå g.
12:20
3 ett vänligt ord skaffar det g.
12:25
2 främmande intränga I dess g.
14:10
2 slutet på g.n bliver
14:13
15:20
3 En vis son gör sin fader g.
2 I ofdrnuft har den vettlöse sin g.15:21
3 en dåres fader har ingen g.
17:21
21 :15
2 den rättfärdiges g. att rätt
3 s.fAtt en vis son har g.
23:24
3 Må fader och moder få g.
23:25
29:3
3 älskar vishet gör sin fader g.
Pred. 2:1
2 jag vill pröva huru g.
2:2
2 om g.en: Vad gagnar den till
2 ingen g. nekade jag mitt hjärta
2:10
2 mitt hjärta fann g. i all milda
2:10
2 den s. täckes hm giver han g.
2:26
3 g. av vad s. skall ske
3:22
3 hava efterkommande Ingen g.
4:16
5:19
2 nlIr Gud fdrlänar g. i hjärtst
2 Så prisade jag då g.n,
8:15
2 Välan, ät då ditt bröd med g.
9:7
2 du skall göra dess g. stor Jes. 9:3
16:10
2 G. och fröjd är nu avbärgad
2 hängåven eder At fröjd och g.
22:13
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GLÄDJE

1) sämea{!, D~o/
adj. glad; av: säma\l, se 3. I Ps.113:9
är ordet övers. med glädje; i 5.Mos.
16: 15 står det jämte förstärkande
adv. 'a!; därav övers. uppfylld av
glädje. l.Kon.1:40 ordagrant: glada
[med] en stor glädje (sim\lä, se 2, här
övers. jubel). Beträffande 1.Kon.8:66;
2.Krön.7:10, se Fröjd 2.
2) sim(Jä, n o~rq
glädje, munterhet; av: säma\l:. se 3.
Se: Glad 3, Glädja 6.
3) .fämatl, no tt'
vara glad, vara uppfyld av glädj~; pi.
(i Ps.89:43 hif.) giva, göra, skaffa el.
bereda (någon) glädje. Se: Glad 2,
Glädja 1.

tJ

4) tlep~, r~

behag, det inan finner behag i; av:
\läpe~, ha behag el. lust till. Jfr Ords.
31: 13, övers. lust. Se: Begära 9, Behag 3.
5) [basar], ,,'tt'::l
pi. bisser; förk~na ett glatt budskap,
båda glädje; i Jes.61:1 övers. förkunna glädjens budskap (för); i 40:9
part. fem. mebassärät, övers. glädjens
budbärarinna (jfr Glifdjebudbärare 1).
Se: Budskap 3, Förkunna 6, Glad 6,
Glädjebudbärare 3.
6) tlätjwä, n
Q
aram. glädje, fröjd. Se: Fröjd 3.
7) [bälag], J 2~
endast hif., här med me'ä!, litet,
ringa; övers. få en flyktig glädje. Se:
Glad 15.

n

8) riqä,

n:n

ha behag till, finna behag i; i Job
14:6 övers. njuta glädje; ordagrant:
till dess hon har njutit sin dag såsom
en dagakarl. Se: Behag 7, Behaglig 1.
9) wson, 1 Hu 10
glädje, fröjd. S;: Fröjd 4.
10)!o~, Jitl

n

l>

a'"

21) hilar6tes, ~ A a p 6 T n t;
glättighet, glädje; vänlighet; av: hilaros, se Glad 17.
22) syngchairo, a u y X a ". p w
glädja sig el. glädjas med; iLKor.
13:6 övers. ha sin glädje i; FiI.2:1718 deltaga i (någons) glädje. Se: Glädja 10.

2 all g. är 8S. en nedgången sol
24:11
2 kllnna allt större g. i H.
29:19
11 g.ns boningar i den yra staden 32:13
35:10
2 evig g. skall kröna deras
2 fröjd och g. skola de undfå
35:10
5 Sion, du g.ens budbärarinna
40:9
5 Jerusalem du g.ens budbärar. 40:9
5 s.bringar detta g.ens budskap 41:27
2 Fröjd och g. skola höras
51:3
51:11
2 evig g. kröna deras huvuden
2 fröjd och g. skola de undfå
51:11
2 med g. skolen I draga ut
55:12
3 giva dem g. i mitt bönehus
56:7
5 g.ens budakap fdr de ödmjuka
61:1
2 (H.:) evig g.skola de undfå
61:7
66:5
2 att vi få se eder g.
2 mitt hjärtas fröjd och g.
Jer. 15:16
3 och så gjorde hm stor g.
20:16
2 Jublen i g. över Jakob
31:7
48:33
2 G. och fröjd är nu avbärgad
11 berömda staden, min g.s stad
49:25
2 Till hela jordens g. skall Hes. 35:14
2 hela sitt hjärtas g. tillägnat
36:5
3 Med ondska bereda de kon.g.Hos.7:3
2 g. och fröjd försvunnit
Joel 1:16
2 Juda hus bliva fröjd och g. Sak. 8:19
13 uppfylldes de av stor g. Matt. 2:10
14 förkunnas g.ns budskap
11:5
13 s. tager emot det med g.
13:20
13 och i sin g. går han bort
13:44
25:21
13 Gå in I din herres g.
13 Gå in i din herres g.
25:23
13 (kvinnorna) gingo med stor g.
28:8
13 väl taga emot det med g. Mark. 4:16
13 han skall bliva dig till g. Luk. 1:14
2:10
13 Se,jag bAdar eder en stor g.
14 g.Ds budakap för de fattiga
4:18
7:22
14 för fattiga förkunnas g.DS
13 taga emot (ordet) med g.
8:13
13 kommo tillbaka, uppfyllda av g. 10:17
17 lägger det på sina axlar med g. 15:5
13 mer g. i him. över en syndare 15:7
15:10
13 g. hos Guda änglar över en
18 levde var dag i g.och prakt
16:19
19:6
17 (Sackeus)tog emot (J.) med g.
19:37
17 begynte i sin g. att lova Gud
13 då de icke trodde för g.s skull 24:41
13 uppfyllda av stor g.
24:52
Joh. 3:29
13 Den g.n är ml~ nu given
13 för att min g.skall bo i eder
15:11
15:11
13 eder g. skall bliva fullkomlig
16:20
13 eder bedrövelse vändas i g.
13 Ingen skall taga eder g. ifrån
16:22
13 eder g. skall bliva fullkomlig
16 :24
13 de skola hava min g.fullkomlig 17:13
19 skall uppfylla mig med g. Apg. 2:28
13 det blev stor g. i den staden
8:8
12:14
13 öppnade (Rode) I sin g. icke
13 lärj. uppfylldes alltmer av g.
13 :52
19 vederkvickt edra hjärtan med g. 14:17
15:3
13 gjorde •• alla bröderna stor g.
20 togo bröderna emot oss med g. 21:17
21 göre det med g.
Rom. 12:8
13 Guda rike består i g. i den h. A. 14:17
13 uppfyll e eder med all g.
15:13
15:32
13 skall jag med g. komma
1. Kor. 13:6
22 har sin g. i sanningen
13 till att bereda eder g.
2. Kor. 1:24
18 vem ",kulle då bereda mig g.
2:2
2:3
17 från dem s.jag borde få g.av
2:3
13,15 min g.är allas eder g.
7:4
13 jag har g. i rikt överflöd
17 ännu mer överflödande g.
7:13
13 bereddes oss av den g. Titus fAtt 7 :13
13 deras överflödande g. flödat över 8:2
12:9
12 vill jag med g. berömma mig
13 A. frukt Ater är kärlek, g. Gal. 5:22
13 med g. beder fdr eder alla Fil. 1:4
1 :25
13 till filrkovran och g. I tron
2:2
13 gören då min g. fullkomlig
2:17
22 deltager I allas eder g.
2:18
22 mån I deltaga i min g.
17 filr att I skolen få g.n att återse 2:28
2:29
13 Tagen emot hm i H.med all g.
4:1
13 bröder, min g.och min krona
4:10
17 har varit för mig en stor g.
13 med g. tacka Fadern
Kol. 1:12
13 togen emot ordet med g. 1. Tess. 1:6
2:19
13 vem är vårt hopp och vår g.
2:20
13 I ären vår ära och vår g.
13 till gengäld för all den g.
3:9
13 så bliva uppfylld
2. Tim. 1:4
Filem. v.7
13 jag har fAtt mycken g.
16 smort dig med g.ns olja Hebr. 1:9
13 med g. underkastst eder
10:34
13 den g. s.låg framfdr honom
12:2
13 all aga •• i<tke till g.
12:11
13 Må de kunna göra det med g.
13:17
13 med outsäglig och härlig g. 1.Pet. 1:8
1. Joh.1:4
13 för att vår g. skall bliva
17 Det har gjort mig stor g. 2.Joh.v.4
13 att vår g. skall bliva fullkomlig v.12
17 det gjorde mig stor g.
3. Joh.v.3
13 Jag har ingen större g.
v.4
13 bröder, hållen för Idel g.
Jak. 1:2
13 eder g. I bedrövelse
4:9
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Glädjebudbärare-Gnäggande
GLÄDJEBUDBÄRARE

Se: Evangelium.
GLÄDJEBUDBÄRARE

1) m~~asser,

1W ~~

en som förkunnar ett glädjebudskap,
glädjebudbärare; pi. part. av [basar],
se 3. Jfr Glädje 5.
2) 'is besora, n JlP ~ tO' ~
man med glädjebudskap, glädjebudbärare; 'is, man; b!Sorä, se 4.
3) [båsar], 1"!U::l
pi. bisser; fÖrkunna ett glädjebudskap; i 2.Sam.18:3l hithp. mottaga
ett glädjebudskap. Se: Budskap 3,
Förkunna 6, Glad 6, Glädje 5.
4) besora, n 1 i tu::l
glädjebudskap; av:' [bäsar], se 3. Jfr
2.Sam.4:l0, övers. budbärarlön.
GLÄDJEBUDBÄRARE
l s.menade sig vara en g. 2.Sam. 4:10
2 (Joab:) I dag bliver du Ingen g.
18:20
l Denne lir ock en g.
18:26
l Huru ljuvliga liro Icke g.ns Jes.52:7
l över bergen nalkas g.ns fätter Nah.1:15
GLÄDJEBUDSKAP

(ordanalys, se Glädjebudblirare)
3 g.et att H.dömt hm fri
2. Sam. 18:19
3 en annan dag må du förkunna g. 18:20
3 denna dag förkunnar du icke g.
18:20
4 då detta Icke kan vara ett g.
18:22
18:25
4 så har han ett g. att kungöra
4 kommer säkerligen med ett g.
18:27
18:31
3 etiopiern sade: Mottag det g.et
3 ett gott g. att förkunna
l. Kon. 1:42
4 I dag kunna vi framblira g.2.Kon. 7:9
GLÄDJEDAG
när I haven en g.
4. Mos. 10:10
ss. en gästabuds-och g.
Est. 9:17
ss. en gästabuds-och g.
9:18
ss. en glädje- och högtidsdag
9:19
ss. gästabuda- och g.ar
9:22
GLÄDJEFEST
(Slkems borgare)höllo en g. Dom. 9:27
GLÄDJEHÖGTID
för att hålla Invignings- och g. Neh.12:27
GLÄDJEOLJA
g. i stället för sorg

Jes. 61:3

GLÄDJEROP
alla Guds söner höjde g.
Job 38:7
Höjen g. till Gud
J.>s. 81:2
Utom oss höja g. till H.
95:1
bristen ut i g. och lovsjungen
98:4
I vingårdarna höjes Intet g.
Jes. 16:10
höjen g., I jordens djup
44:23
göra slut på fröjderop och g. Jer. 7:34
göra slut på fröjderop och g.
16:9
göra slut på fröjderop och
25:10
ännu en gång höra fröjderop och g. 33:11
höj g., du Israel
Sef. 3:14

g.

GLÄDJESÅNG
under det att de höjde g.en l. Krön. 15:16
GLÄFSA

Icke en hund skall g. mot ngn 2.Mos.11:7
GLÄNSA

klirl av fin, g.nde koppar
Esr. 8:27
ansikte g.nde av olja
Ps. 104:15
på hm skall ha krona g.
132:18
det resliga folket med g.nde hy Jes .18:2
det resliga folket med g.nde hy
18:7
furstar voro mer g.nde än snö Klag. 4:7
ngt s. var ss. g.nde malm
Hes. 1:4
glimmade ss. g.nde koppar
1:7
såg ngt s. var ss. g.nde malm
1:27
s. var ss. g.nde malm
8:2
armar och fötter ss. g.nde
Dan. 10:6
(J.) kläder blevo g.nde
Mark. 9:3
Hs fatter liknade g.nde malm Upp. 1:15
fötter likna g.nde malm
2:18
kvinnan.. glänste av guld
17:4
stora stad •• du s. glänste av guld
18:16
glänste likt dyrbaraste ädelsten
21:11

-glöd

GLöD

eldsglöd 2.Sam.22:9
feberglöd 5.Mos.32:24
vredesglöd Jes.13:9; Hes.7:l2
GLID

1) Qdri, '"]0,
brand, glöd; av: l;Iärä, brinna, glöda
(av vrede), se t.ex. 4.Mos.25:3, övers.
upptändas. Ordet förekommer endast
i uttrycket 'ap-1;Iåri, i Klag.2:3 övers.
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vredes glöd. Jfr 2.Mos.11:8; 1.Sam.
20:34; 2.Krön.25:lO, övers. vredesmod; Jes.7:4 förgrymmelse. Uttrycket
förekommer även i 5.Mos.29:24 b,
ordagrant: Vad [betyder] denna stora
vredes glöd?
2) gatuile-' es, tO lS - , ?D. ~
elds~löd; ga\JAle, st. cstr. plur. av
gai}.älä!, se 4; 'eS, eld (se Glöda 4).
Uttrycket är på övriga ställen övers.
eldsglöd, t.ex. 2.Sam.22:13; Ps.18:l3;
Hes.l:13.
3) baron, 1 i 1 Q
(vredes-)glöd; av: l;Iärä, se 1. Ordet
brukas endast om gudomlig vrede och
förekommer här i uttrycket l;lliron
'ap, övers. vredes glöd; jfr Jes.13:9,
övers. vredesglöd. Jfr l;Iäron i Neh.
13:18, övers. vrede; Hes.7:l2 vredesglöd. Se: Glöda 6.
4) gatzi1lä!, n

? nl

glänsande el. glÖdande kol, glöd. I
Ords.26:21 skiljes gal;läIä! från p,äI;Iäm,
se 7. Jfr 2.Sam.14:7, där gal;lälät är
övers. gnista; 22:9 eldsglöd; jes.47:l4
koleld. Jfr 2. Se: Glöda 5.
5) rasäp, ~ r?, !.
flamma, lå§å. jfr Ps.76:4; 78:48, där
plur. av råSäp är övers. ljungeldar.
Ordet förekommer vidare i uttryck,
som är övers. feberglöd, 5.Mos.32:24;
Hab.3:5, och eldsgnistor, Job 5:7.
6) mofced, ., p i O
eldhärd; -det s~m brinner på härden;
i Jes.33:l4 plur.; av: jä.lpl~ brinna,
se t.ex. Jes.65:5. Jfr moJs:eg i Ps.l02:
4, övers. eld; moJs:e!!ä i 3.Mos.6:9,
övers. härd.
7) päbiim, O O~

kol. Jfr Ords.26:2l, d,är päl;läm, övers.
kol, skiljes från gal;lälät, se 4, övers.
glöd. Jfr uttrycket 'aS -päl;läm i Jes.
54:16, övers. koleld.
8) anthrakia, &v ep ex K l
kolhög, kol eld; av: anthrax, kol, Rom.
12:20. Ordet förekommer även i Joh.
18:18, övers. koleld.
9) zelos, 1; il A o ~
iver, nit; glöd; i Hebr.lO:27 pyras
zelos, övers. glöden aven eld (pyr6s,
gen. av pyr, se Glöda 10). Se: Avund
6.

a.

GLÖD
3 Ifrån din vredes g.
2. Mos.32:12
2 ett fyrfat fullt med g.
3. Mos. 16:12
4. Mos. 25:4
3 H. vredes g. må vändas
3 I öken H. vredes g.mot Israel
32:14
3 vända sig ifrån vredes g. 5. Mos .13 :17
3 vände sig Ifrån vredes g.
Jos. 7:26
3 Icke känna ha vredes g.
l. Sam. 28:18
2. Kon. 23:26
3 icke Ifrån sin vredes g.
3 ha vredes g. må vända
2. Krön. 29:10
3 ha vredes g. må vända sig ifrån 30:8
3 vår Guds vredes g.
Esr. 10:14
3 vredes g. skall Gud sända
Job 20:23
3 Hit din vredes g. hinna upp
Ps. 69:25
78:49
3 sände liver dem sin vredes g.
85:4
3 vände dig Ifrån din vredes g.
Ords. 26:21
4 Ss. g.kommer av kol
5 (klirlekens) g. ss. eldens g. HV. 8:6
Jes. 33:14
6 vem kan bo vid en evig g.
7 bearbetar sitt smide i g.en
44:12
3 H. vredes g. upphör Icke
Jer. 4:8
3 städer nedbrutna för ha vredes g. 4:26
3 förgöras gm H. vredes g.
25:37
3 ödemark under förhlirjelsens g.
3 under ha vredes g.
25:38
30:24
3 H. vredes g. skall icke upphöra
3 över (Elam) min vredes g.
49:37
3 rädda sitt liv undan H. vredes g. 51:45
Klag. 2:3
l I sin vredes g. högg han
3 H. har utgjutlt sin vredes g.
4:11
3 icke låta dig känna vredes g. Hos. 11:9
3 vänder sig Ifrån vredes g.
Jona 3:9
3 Vem kan uthlirda vredes g. Nah. 1:6
3 innan H.vredes g.kommer
Sef. 2:2
3 utgjuta över dem min vredes g.
3:8
8 såga de g.ligga dlir och fisk Joh.21:9
9 g.en aven eld s.skall
Hebr.10:27

-glöda

GLöDA

kärleksglödande Ords.26:23
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GLIDA

GLöMMA

1) r~äp, ~ l.,

glödande ste~ ..~1. kol; i 1.Kon.19:6
plur. re~äpim, övers. glödande stenar;
i Jes.6:6 fem. form ri~pä, övers. glödande kol; av: r~p, foga samman
(särskilt om stenar). Jfr ri~pä, stengolv, t.ex. Hes.40:l7.
2) lziimar, 'O n
koka, sjuda, ;ppröras, komma i svallning (i både bokstavlig och bildlig
betydelse); i Job 26:16 poalal; övers.
vara glödande röd. Jfr Js:al i Ps.46:4,
övers. svalla; 75:9 skumma; poalal i
Klag.I:20; 2:11, övers. vara upprörd.
Jfr subst. h6mär i Hab.3:l5, övers.
svall; l;Iämär, vin, t.ex. 5.Mos.32:l4.
3) zal'apa,

n~ )) 7 r

häftighet, våI~a~et; glöd, hetta;
trol. av: zä'ap, vara häftig el. våldsam; vredgas, se Ords.19:3. I PS.119:
53 är ordet övers. glödande harm;
11:6 rual;l zil'äpo!, övers. glödande
vind. Jfr zal'äpo! rä'äll i Klag.5:l0,
övers. brännande hunger.
4) 'eJ,

tOX

eld; i Ps.2l:l0 tannur 'eS, eldsugn;
övers. glödande ugn; 'eS är längre
fram i samma vers övers. eld; jfr
Jes.50:11, övers. brand. Jfr lappig 'es,
eldsfackla, i 1.Mos.15:l7, övers. flammande låga. Jfr Eldsoffer.
5) gabmii!, n 7. t1 ~
glänsande el. glÖdande kol; på samtliga ställen plur.; i Ps.120:4 gal;liile
retamim, övers. glödande ginstkol. Se:
Glöd 4.
6) lziiron, 1 i, Q
(vredes-)glöd; här l;lliron 'ap, vredesglöd; övers. glödande vrede. Se: Glöd
3.
7) bom, o'n
värme, hetta; av: l;Iämam, grundbet.
vara el. bli varm el. het. I Jes.18:4
står l;Iom ~aI;I, vit el. glänsande värme;
ordagrant: såsom glänsande värme
(övers. såsom solglans glöder) över
[dags-]Ijuset. Jfr Rev. Standard Version: _like clear heat in sunshine_.
Jfr horn senare i samma vers, övers.
hett~; i 1.Mos.8:22, övers. värme.
8) zi[co!, n i p , 1
plur. gnistor; eldsvapen; i Jes.50:11
övers. glödande pilar. Jfr ziJs:Js:im i
Ords.26:18, övers. brandpilar.
9) [klimar] , 1~ ~
endast nif. vara el. bli varm el. upprörd; i Klag.5:l0 övers. vara glödande. Jfr 1.Mos.43:30; 1.Kon.3:26,
övers. uppröras av kärlek; Hos.ll:8
vakna.
10) pyr, 7T ij P
eld; i Rom.12:20 åntrakes pyros,
övers. glödande kol. Uttrycket motsvarar gahibät i Ords.25:22. Jfr Glöd
8,9.
'GLÖDA
l s. bakas på g.nde stenar l. Kon. 19:6
Job 16:16
2 Mitt anlete lir g.lIde rött
3 eld o~h svavel lir g.nde vind Ps. 11:6
21:10
4 känna det ss. I en g.nde ugn
3 G.nde harm griper mig
119:53
120:4
5 pilar och med g.nde ginstkol
5 kan ngn gå på g.nde kol
Orda. 6:28
5 samlar du g.nde kol på ha huvud 25:22
l I sin hand ett g.nde kol
Jes. 6:6
13 :13
6 på ha g.nde vredes dag
7 ss. solglans g.er från klar blm. 18:4
50:11
8 väpnen eder med g.nde pilar
6 för H. g.nde vredes skull. Jer. 12:13
Klag. 1:12
6 på sin g.nde vredes dag
9 Vår hud är g.lIde ss. en ugn
5:10
10 samlar du g.nde kol på ha Rom.12:20
GLODGA

Se även: Förgäta, avvika, avfall, synda, svika.
GLIMMA

1) sa~ab, n~~
glömma, förgäta. Se: Förgäta 1.

2) 'azab, :1 l ))

övergiv~, lä~~a; här övers. glömma
bort. Jfr 1.Mos.39:l3, övers. lämna;
Jos.22:3; Dom.lO:lO övergiva. Se
t.ex.: Akta 45, Avstå 6, Förkasta 12.
3) nasa, ntU)
glömma, ffugäta; hif. göra glömsk,
lämna åt glömskan. Se: Förgäta 3.
4) n~siia,

n; 0/ t

glömska; av: näsä, se 3. Ordet förekommer endast i Ps.88:13, i uttrycket 'ä.rä~ nesijä, glömskans land.
5) epilesmone, E7T l A n Oll o v ii
glömska; av: epilanthånomai, s~ Förgäta 4. I Jak.l:25 sättes akroates epilesmones, övers. en glömsk hörare
(eg. en glömskans hörare) i motsats
till poi~tes ergou, en verklig görare
(eg. en gärningens görare).
GLÖMMA
l Icke på Josef, utan g.de
l. Mos. 40:23
2 till vara för att g. bort
5. Mos.l2:19
2 leviten skall du icke g. bort
14:27
10m du g.er en klirve kvar
24:19
l du g.de Gud s.givlt dig livet
32:18
l Israels barn g.de H.
Dom. 3:7
l nlir de g.de H., sin Gud
l. Sam. 12:9
l Glöm Icke ovänners rop
Ps. 74:23
l (Efralm) g.de hs glirningar
78:11
l g.de (Israel) ha gärningar
106:13
l De g.de Gud, sin frälsare
106:21
l likasom deras fäder g.de
Jer. 23:27
l g.de sin rätta lägerplats
50:6
l följde sina älskare,men g.de Hos. 2:13
l så g.de (Efraim) mig
13:6
GLÖMSK
3 Gud har gjort henne g.
5 den s.lcke lir en g.hörare

Job 39:20
Jak. 1:25

GLÖMSKA
3 Gud har lämnat åt g.n en del Job 11:6
4 din rättfärdighet I g.ns land Ps. 88:13
GNAGA

g. sin föda av torra öknen
Job 30:3
kvalen s. g. mig veta ej av vila
30:17
Ss. en g.nde tand •• trolöses Ords. 25:19
Nebukadressar gnagt dess ben Jer. 50:17

-gnagare

gräsgnagare Joel 1:4
GNAT

g. på g., g. på g.
Jes. 28:10
skall H.ord bliva g.på g., g. på g. 28:13

-gnida

ingniden Hes.16:4
GNISSEL

skall jag låta ett g. uppstå
likt g.let aven vagn

-gnis.la

Am. 2:13
2:13

GNISSLA

tandagnisslan Matt.8:l2; 13:42
GNISSLA
g.r med tänderna •• ss. livlös Mark. 9:18

-gnista

GNISTA

eldgnistor Job 41:10
GNISTA
vilja utsläcka den g. av mig 2.Sam.14:7
och deras verk ss. en g.
Jes. 1:31
GNISTRA

gå omkring bland g.lIde stenar Hes. 28:14
ej stanna bland de g.nde stenarns 28:16
vagnarns g. av eld
Nah. 2:3
GNUGGA

ryckte sv axen och g.de sönder Luk. 6:1
GNV

att dess koppar g.s
malm •• g.d I en ugn

Hes. 24:11
Upp. 1:15

blev ett g., och benen kommo Hes. 37:7
uppstår ett g. av mskor
Mika 2:12

Ps. 58:10

för hs hingstars g. bävar landet Jer. 8:16

GLODVIND

GNÄGGANDE

skall en g. rycka bort det
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Goa-God
GOA
hebr. råmande. En gränspunkt för
det återuppbyggda Jerusalem enligt
Jer.31:39. Om Garebshöjden är det
nordöstra berget, så är Goa det nordvästra.
GOB
hebr. grop. En plats i vars närhet
israeliterna utkämpade två strider
med filisteerna. Se: Geser. 2.Sam.21:
18.
GOD
Se även: Godhet, gott, behag, behaglig, gagnelig, vänlig, välbehaglig, mild,
smak, söt.

Gud såg att ljuset var gott l. Mos. 1:4
1:10,12,18,21,25
och se, det var mycket gott
1:31
s. vara g.a att äta av
2:9
kunskapens träd på gott och ont
2:9
det landets guld är gott
2:12
av kunskapens träd på gott och ont 2:17
icke gott att mannen är allena
2:18
l förstån vad gott och ont är
3:5
såg att trädet var gott att äta av
3:6
att han förstår vad gott och ont är 3 :22
(H.:) om du har gott i sinnet
4:7
om du icke har gott i sinnet
4:7
hliva begraven I en g. ålder
15:15
(Abram:) gör vad du finner för gott 16:6
(Abraham) tog en g. ungkalv
18:7
med dem vad l finnen för gott
19:8
bo var du finner för gott
20:15

intet sliga varken ont eller gott
24:50
Abraham dog I en g. ålder
25:8
Icke gjort dig annat än gott
26:29
(Rebecka:) hämta 2 g.s killingar
27:9
(Les:) Gud har givit en g. gåva
30:20
Vänd tU!bska så skall jag göra gott 32:9
Jag skall göra dig mycket gott
32:12
Josef hade givit en g. uttydning
40:16
under dessa kommande g.s år
41:35
Varen vid gott mod, frukten Icke 43:23
Varför haven l lönat gott med ont 44:4
såg stt viloplats en var g.
49:15
(Josef:) men Gud tänkt det till g.o 50:20
föra dem tU! ett gott land 2. Mos. 3:8
Jetro fröjdade sig över det g.a
18:9
vare sig ont eller gott
3. Mos. 5:4
skall det då Icke räknas till g,o
7:18
räkna efter detta, sig till g.o
25:52
lovat Israel vad gott är
4. Mos. 10:29
det g.s s. H.gör mot oss
10:32
l Egypten var oss gott att vara
11 :18
om (landet) är gott eller dåligt
13 :20
Varen vid gott mod
13:21
är ett övermåttan gott land
14:7
gifta sig med vem de finna för gott 36:6
Ditt förslag är gott
5. Mos. 1:14
Det land s. H. vill giva oss är gott 1:25
Ingen skall få se det g.a land
1:35
icke förstå vare sig gott eller ont
1:39
låt mig se det g.a landet
3:25
låt mig se det g.a berglandet
3:25
och komma in i det g.a land
4:21
l skolen taga detta g.a land
4:22
hus, fulla med allt gott
Ej:11
du skall göra vad rätt och gott är
6:18
att du måkomma In I det g.a land
6:18
låter dig komma In i ett gott land
8:7
du skall lova H. för det g.a land
8:10
för att sedan kunna göra dig gott
8:16
H. vill giva dig detta g.a land
9:6
bliva utrotade ur det g.a land
11 :17
när du gör vad gott och rätt är
12:28
eftersom han haft det gott hos dig 15:16
försätta vägarna i gott skick
19:3
var han finner för gott
23:16
allt det g.a s: H.har givit
26:11
när han fick göra eder gott
28:63
han skall göra dig gott
30:5
skall han då åter göra dig gott
30:9
förelägger dig I dag vad gott är
30:15
Vad dig synes gott må du
Jos. 9:25
det g.a s. H.hade lovat Israel
21:45
bliven utrotade \Ii' detta g.a land
23:13
intet har uteblivit av det g.a
23:14
likasom allt det g.a har kommit
23 :15
förgjort eder ur detta g.a land
23:15
bliva utrotade ur det g.a land
23 :16
Gideon dog I en g. ålder
Dom. 8:32
det g.a s. han gjort mot Israel
8:35
Skulle jag avstå från min g.a frukt 9:11
giv mig detta (land)tillbska i g.o
11:13
att H.skall göra mig gott
17:13
funnit (landet) mycket gott
18:9
göra med dem vad l finnen för gott 19:24
gott, då må han göra det
Rut 3 :13
Gör vad du finner för gott 1. Sam. 1:23
Det rykte •• är icke gott
2:24
trots allt det g.a s. vederfares l.
2:32
(Saul:) Ditt förslag är gott
9:10
med oss vadhelst l finnen för gott 11:10
angående allt gott s. H.har gjort
12:7
lära eder den g.a och rätta vägen 12:23
Om han då säger: Gott
20:7
finner att det låter gott för David 20:12
Hos mig är du I gott förvar
22:23
göra med hm vad du finner för gott 24:5
du har bevisat mig gott
24:18
H. vedergälle dig med sitt g.s
24:20
Hustrun hade ett gott förstånd
25:3
vedergällt mig med ont för gott
25:21
g.a varom han har talat tU! dig
25:30
när H. gör min herre gott
25:31
Själv vill jag göra eder gott 2. Sam. 2:6
Varen alltså nu vid gott mod
2:7
Gott, jag vU! sluta förbund
3 :13
har lovat din tjänare detta g.a
7:28
Var nu vid gott mod
10:12
talade Intet varken gott eller ont
13 :22
han hör allt, både gott och ont
14:17
Din sak är visserligen god och rätt 15:3
(Husai o). Det råd .. är icke gott
17:7
Abltofels g.a råd gjordes om intet 17:14
du är nu så g. s. 10000 av oss
18:3
kommer med gott glädjebudskap
18:27
sade konungen: Det är en g. man
18:27
har ett gott glädjebudskap l. Kon. 1:42
Har du gott att meddela
2:13
Bat-Seba svarade: Gott
2:18
(Simei:) Vad du har talat är gott
2:38
Vad du har sagt är gott
2:42
skilja mellan gott Qch ont
3:9
i det att du lär dem den g.a väg
8:36
det g.s s.har lovade gm sin tjänare 8:56
över allt det g.s s. H. hade gjort
8:66
Om du i dag talar g.a ord till dem 12:7
14:13
funnet ngt s. var gott Inför H.
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-god

jämngod Pred.7:12
självgod Tit.1:7
God

Gud är god
En finnes som är god, Matt.19:17.
Han är god och rättfärdig, Ps.25:8.
God och förlåtande, Ps.86:5. God
mot alla, PS.145:9. Mot dem som har
rena hjärtan, Ps.73:I, dem som vandrar i ostrafflighet, Ps.84: 12, dem
som förbidar honom, Klag.3:25, mot
Israel, Ps.73:1.
Hans hand är god, Esr.8:18. Han
g<1r goda stadgar, Neh.9:13. Tänker
det onda till godo, l.Mos.50:20. Lovar vad gott är, 4.Mos.10:29. Följer
de sina med godhet, Ps.23:6. Mättar
med sitt goda, Ps.I03:5.
Guds godhet
Är uppenbarad i Kristus, Tit.3:4.
Vill föra till bättring, Rom.2:4.
Gör vad gott är
Ps.34:15. Vinnlägg eder om vad
gott är, Rom.12:17. Nitälska för vad
gott är, Tit.1:8. Glöm ej att göra
gott, Hebr.13:16. Lär andra vad gott
är, Tit.2:3.
Den som gör gott, skall få igen av
Herren, Ef.6:8.
Var goda
Mot varandra, Ef.4:32. Var en god
Kristi Jesu stridsman, 2.Tim.2:3. Håll
fast vid det goda, Rom.12:9.
Gud vill fylla oss med en god vilja,
2.Tess.l :11.
Exempel
David, l.Sam.24:18. Hiskia, 2.
Kon.20:3. Josef från Arimatea, Luk.
23:50. Barnabas, Apg.ll:24.
"En god man»
l) En god man - full av helig
ande och tro, Apg.ll:24. 2) En god
tjänare - trogen mot den goda lärans
ord, l.Tim.4:6. 3) En god förvaltare
- av Guds mångfaldiga nåd, l.Pet.
4:10.
"Det goda», I.Tim.
1) Gott samvete, 1:5,19. 2) God
lag, 1:8. 3) God strid, 1:18; 6:12. 4)
God gärning, 2:10; 5:25; 6:18. 5)
Gott vittnesbörd, 3:7. 6) God ordning, 3:12. 7) God skapelse, 4:4. 8)
God bekännelse, 6:12,13. 9) God
grundval, 6:19.
GOD

lYCka upp Israel ur detta g.s land 14:15
Ditt förslag är gott
18:24
i ha ord såga ett gott varsel
20:33
var vid gott mod
21:7
Stadens läge är ju gott
2. Kon. 2:19
Gören upp i g.o med mig
18:31
gjort vad gott är i dina ögon
20:3
Gott är det H.ord s.du har talat
20:19
funna fett och gott bete
1. Krön" 4:40
ringaste var ensam så g. s. 100
12:14
men den ypperste så g. s. 1000
12:14
(David:) Om l finnen för gott
13:2
Tacken H., ty han är g.
16:34
du har lovat din tjänare detta g.a 17:26
Var nu (Abisat) vid gott mod
19:13
att l fån besitta det g.a landet
28:8
(David) dog i en g. ålder
29:28
lova H., han är g.
2. Krön. 5:13
att du lär dem den g. väg
6:27
fromma glädje sig över ditt g.s
6:41
tackade hm, därför att han är g.
7:3
fröjd över det g.a s. H.gjort
7:10
Om du visar dig g.mot detta folk 10:7
Om du talar g.s ord till dem
10:7
Också fanns ännu något gott
12:12
Asa gjorde vad gott och rätt var
14:2
har ngt g. blivit funnet hos dig
19:3
H.skall vara med den s. är g.
19:11
satte (Guds hus) o gott stånd
24:13
(Jojads) hade gjort vad gott var
24:16
H., den g.e, förlåte var och en
30:18
(Hiskia) gjorde vad gott var
31:20
återgäldade Hiskia Icke det g.s
32:25
Josia försatt templet i gott stånd 35:20
därför att han är g.
Esr. 3:11
g. framgång under deras händer
5:8
byggde och hade g.framgång
6:14
Guds g.a hand var över (Esra)
7:9
finnen för gott att göra med det
7:18
vår Guds g.a hand "ar över oss
8:18
att l fån äta av landets g.a
9:12
eftersom Guds g.a hand var Neb. 2:8
kommit för att se l. barn till g.o
2:10
mod till sig för det g.a verket
2:18
folket arbetade med gott mod
4:6
Nu äro ju våra kroppar lika g.a
5:5
våra barn lika g.a s. deras barn
5:5
och räkna mig det till g,o
5:19
plägade tala gott om (Tobia)
6 :19
(H.) gsv dem g.a stadgar
9:13
Din g.e A. sände du att undervisa
9:20
av hwl, fulla med allt gott
9:25
glada dagar av ditt myckna g.a
9:25
i sitt eget rike I det myckna g.a
9:35
för att de skulle äta dess g.a
9:36
och räkna mig det till g,o
13:31
göra ss. du finner för gott
Est. 3:11
skrivelse •• ss. l finnen för gott
8:8
taga emot det g.a av Gud
Job 2:10
Gott är förvisso uppriktigt tal
6 :25
jag har förstånd så gott s. l
12:3
Jag satt i g. ro, då krossade han
16:12
uppfyllde deras hus med sitt g.a
22:18
när någon icke gör gott mot änkan 24:21
samfdllt söka förstå vad gott är
34:4
Vem skall låta oss se det gott Ps. 4:7
ingen finnes s.gör vad gott är
14:1
ingen finnes s.gör vad gott är
14:3
för mig finnes intet gott utom dig 16:2
välsignelser av vad gott är
21:4
H. är g. och rättfärdig
25:8
att jag skall få se H. g.a
27 :13
Smaken och sen att H. är g.
34:9
de hava Icke brist på ngt gott
34:11
s.önskar se g.a dsgar
34:13 •
det s. är ont och gör vad gott är
34:15
De löna mig med ont för gott
35:12
han s. unnar sin tjänare gott
35:27
han vill Icke göra vad gott är
36:4
träder på den väg s. Icke är g.
36:5
och gör vad gott är
37:3,27
de s.löna gott med ont
38:21
därför att jag far efter det g.a
38:21
när du gör dig g.a dagar
49:19
Du älskar ont mer än gott
52:5
förbida ditt namn, ty det är gott
52:11
ingen finnes s. gör vad gott är
53:2,4
prisa ditt namn, o H.. det är gott 54:8
mätta oss med det g.a i ditt hus
65:5
Du kröner året med ditt g.a
65:12
Svara mig, H., ty g. är din nåd
69:17
Sannerligen, Gud är g. mot Israel 73:1
H. vägrar Icke dem något gott
84:12
H. skall giva oss vad gott är
85:13
du, o H., är g. och förlåtande
86:5
Det är gott att tacka H.
92:2
Ty H. är g.
100:5
förgät icke vad gott han har gjort 103:2
mättar ditt begär med sitt g.a
103:5
varda de mättade med g.a håvor 104:28
Tacken H., ty han är g.
106:1
Tacken H., ty han är g.
107:1
uppfyllde själen med sitt g.s
107:9
De hava bevisat mig ont för gott 109:5
H., g. är ju din nåd
109:21
ett gott förstånd få alla de
111:10
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Tacken H., ty han är g.
118:1,29
ty dina rätter äro g.a
119:39
Du gör din tjänare gott, H.
119:65
Lär mig gottförstånd och kunskap 119:66
Du är g. och gör vad gott är
119:68
var mig gott att jag vart tuktad
119:71
Gör gott, o H., mot de g.s
125:4
Tänk, H., David till g.o
132:1
Se huru gott och ljuvligt det är
133:1
Loven H., ty H. är g.
135:3
Tacken H., ty han är g.
136:1
din g.e A. lede mig på jämn mark 143:10
H. är g. mot alla
145:9
det är gott att lovsjunga vår Gud 147:1
det g.as alla vägar
Ords. 2:9
skall du vandra på de g.as vllg
2:20
så skall du få gott förstånd
3:4
g. lärdom giver jag eder
4:2
får i allo en g. fullbordan
11:23
s. vinnlägger sig om vad gott är
11:27
Den g.e undfår nåd av H.
12:2
envar njuta sig fullt till g.o
12:14
frukt får envar njuta sig till g.o
13:2
Ett gott företånd bereder ynnest
13 :15
rättfärdiga få till lön vad gott är
13 :21
Den g.e lämnar arv åt barnbarn
13:22
bland de redligs råder gott beilag 14:9
den g.e bliver upphöjd över hm
14:14
onds måste falla ned Inför de g.a 14:19
röna de s. bringa gott å bane
14:22
Den s. är tålmodig visar. gott
14:29
visas tunga meddelar g.kunskap
15:2
de giva akt på både onda och g.a
15:3
gott mod är ett ständigt gästabud 15:15
ett ord i sinom tid, det är gott
15:23
gott budskap giver märg åt benen 15:30
Var man tycker sina yägar g.a
16:2
leder hm på en väg s.lcke är g.
16:29
s.vedergäller gott. med ont
17:13
glatt hjärta är en g. läkedom
17:22
höves icke dåren hava: g.s dagar
19:10
för vad gott han har gjort
19:17
Efter en makas g.a vilja räknas
19:22
falsk våg är icke något gott
20:23
gott namn mer värt än rikedom
22:1
gott anseende bättre än silver
22:1
Den s. unnar andra gott
22:9
Ät honung, min son, ty det är gott 24:13
komma välsignelse av vad gott är 24:25
gott budskap Ifrån fjärran land
25:25
äta för mycket honung är icke gott 25 :27
få till sin arvedel vad gott är
28:10
gör dig !Dl g.a dagar
Pred. 2:1
göra sig g.a dagar under sin möda 2:24
än att de göra sig g.a dagar
3:12
kan äta och njuta vad gott är
3 :13
nekar mig själv vad gott är
4:8
gör sig g.a dagar vid den möda
5:17
att göra sig till g.o sin del
5:18
Icke njuta sig mätt av hs g.s
6:3
utan att få njuta något gott
6:6
vad gott s. skall händs en mska
7:1
Bättre är gott namn än g. salva
7:2
Var vid gott mod under den g.a
7:15
att hon gör vad gott är
7 :21
det går den g.e och rene ss.
9:2
den g.e räknas lika med syndaren
9:2
s. felar kan fördärva mycket gott
9:18
gott för ögonen att få se solen
11:7
dömer evad det är gott eller ont
12:14
Lären att göra vad gott är
-Jes. 1 :17
skolen l få äta av landets g.a
1:19
det onda gott, och det g.a ont
5:20
vad ont är och utvälja vad gott är
7 :15
och utvälja vad gott är
7 :16
Gören upp i g.o med mig
36:16
huru jag gjort vad gott är i dina
38:3
Gott är det H. ord s. du har talat
39:8
säger om lödningen: Den är g.
41:7
Gott, !Dl är jag varm
44:16
för att frambära gott budskap
52:7
så skolen l få äta det gott är
55:2
vandrar den väg s. icke är g.
65:2
Jag kommer Ihåg,dlg till g.o Jer. 2:2
äta av dess frukt och dess g.a
2:7
att göra vad gott är förstå de ej
4:22
synder förhållit eder detta g.a
5:25
frågen vilken väg s. är den g.a
6 :16
bida efter frid, intet gott kommer
8:15
att göra ngt gott förmå de ej
10:5
Varför hava alla trolösa g.lycka
12:1
skullen l kunna göra något gott
13:23
icke bedja om ngt gott för detta
14:11
men Intet gott kommer
14:19
akall Icke få se ngt gott komma
17:6
ångrar jag det g.a s.jag sagt
18:10
få vedergälla gott med ont
18 :20
för att mana gott för dem
18:20
l ena korgen funnas g.a fikon
24:2
de g.a fikonen äro mycket g.a
24:3
med välbehag ser på de g.a
24:5
gören med mig vad eder gott synes 26:14
(Semaja) skall icke få se det g.a
29:32
strömma dit där H. g.a är
31:12
skall bliva mättat av mitt g.a
31 :14
Icke upphör att göra dem gott
32:40
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Godo hamnarna-Gods
Paulus medföljde på sin resa till Rom,
blev för en tid kvarhållet här på
grund av ogynnsam vind. Apg.27:8.

min fröjd i att göra dem gott
32:41
lAta· allt det g.a s. jag gör
33:9
rop av mskor s. säga: ty H. är g. 33:11
Tag hm och se hm till g.o
39:12
jag skall då se dig till g.o
40:4
dit dig synes gott ..!tt gå
40:4
Det må vara gott eller ont
42:6
sedan draga därifrån i g. ro
43:12
H.är g.mot dem s.förbida Klag. 3:25
Det är gott att hoppas i stillhet
3 :26
gott for en man att han får bära ok 3 :27
från den Högstes mun ont och gott 3:38
dock var det planterat i g.
Hes. 17:8
gjorde det s. icke var gott
18:18
köttstyckena allahanda g.a stycken 24:4
på g.a betesplatser skall jag fOra 34:14
lägra sig på g.a betesmarker
34:14
jag skall göra ännu mer gott
36:11
edra gärningar s.lcke voro g.a
36:31
allt må vara gott om I ären
Dan. 3:15
Jag har funnit for gott att kungöra 3:32
Nebuksdnessar satt i g. ro
4:1
fri Ifrån dynder gm att göra gott
4:24
fann fOr gott att sätta satraper
6:1
skola de söka H.och ha g.a
Hos. 3:5
eftersom skuggsn där är så g.
4:13
eftersom Israel forkastat vad gott är8:3
och tag fram g.a håvor
14:3
Söken vad gott är
Am. 5:14
Haten vad ont är, älsken vad gott
5:15
Is. haten det g.a och ä1sken Miks 3:2
vad gott är har han kungjort
6:8
H. är g., ett värn I nödens tid Nab. 1:7
Sef. 1:12
H. gör intet, gott eller ont
H. svarade ängeln g.a ord
Sak. 1:13
njuta överflöd av g.a håvor
1:17
medan Jerusalem tronade I g. ro
7:7
i denna tid beslutat göra gott
8:15
Om I så finnen for gott, så given
11 :12
s.gör ont är ändå g. i H.ögon Mal. 2:17
vart träd s.icke bär g.frukt Matt. 3:10
så att de se edra g.a gärningar
5:16
sol gå upp över onda och g.a
5:45
forstån giva edra barn g.a gåvor
7:11
eder Fader giva vad gott är
7:11
bär vart och ett gott träd g.frukt
7:17
gott träd kan Icke bära ond frukt
7:18
ej heller ett dåligt träd g.frukt
7:18
Vart träd s.icke bär g.frukt
7:19
Var vid gott mod, min son
9:2
Var vid gott mod, min dotter
9:22
på sabbaten göra vad gott är
12:12
antingen är trädet gott
12:33
och då måste dess frukt vara g.
12:33
huru skullen I kunna tala gott
12:34
En g. mska bär ur sitt g.a förråd
fram vad gott är
12:3 5
Men somt fOll i g. jord
13:8
att den såddes i den g.a jorden
13:23
en man sådde g. säd i sin åker
13:24
H.. du sådde ju g. säd i din åker
13:27
Den s.sår den g.a säden
13:37
13:38
Den g.a säden är rikets barn
en köpman söker efter g.a pärlor 13:45
samlar de g.a fiskarna i kärl
13:48
Varen vid gott mod, det är jag
14:27
H., här är oss gott att vara
17:4
vad gott skall jag göra
19:16
Varför frågar du vad s. är gott
19:17
En finnes s. är g.
19:17
med onda ögon se att jag är så g. 20:15
samlade tillhopa onda och g.a
22:10
du g.e och trogne tjänare
25:21,23
Det är en g. gärning hon gjort
26 :10
skydden graven så gott I kunnen
27:65
göra vad gott är
Mark. 3:4
somt foll i g. jord
4:8
att det såddes i den g.a jorden
4:20
Varen vid gott mod, det är jag
6:50
Rabbi, här är oss gott att vara
9:5
Saltet är en g. sak
9:50
G.e Mästare, vad skall jag göra
10:17
Varför kallar du mig g.
10:18
lDgen är g. utom Gud allena
10:18
Var vid gott mod, stå upp
10:49
kunnen I göra dem gott
14:7
mättat med sitt g.a
Luk. 1:53
vart träd s.lcke bär g.frukt
3:9
att göra vad gott är
6:9
gören gott mot dem s. hata eder
6 :27
om I gören gott mot dem s. göra
6:33
eder gott, vad tack kunnen I få
6:35
gören gott och given lån
6:38
Ett gott mAtt skall man giva eder
6:43
intet gott träd, s. bär dålig frukt
6:43
ngt dåligt träd s.bär g.frukt
En g. mska bär ur sitt hjärtas
g.a fOrråd fram vad gott är
6:45
8:8
somt fOlll g. jord
8:14
njutBndet av livets g.a
8:15
att den fOlll den g.a jorden
8:15
behålla (ordet) i g.a hjärtan
9:33
Mästare, här är oss gott att vara
10:42
Maria har utvalt den g.a delen
11:13
fOrstån giva edra barn g.a gåvor
12:18
samla i dem allt mitt g.a.

du har mycket gott förvarat
12:19
Så är väl saltet en g. sak
14:34
den orättrådige Mamons g.a
16:9
betro eder det sannskyldiga g.a
16:11
kom ihåg att du fick ut ditt g.a
16:25
G.e Mästare, vad skall ja~ göra
18:18
Varför kallar du mig g.
18:19
lDgen är g. utom Gud allena
18:19
Rätt så, du g.e tjänare
19:17
Josef, en g. och rättfärdig man
23:50
Joh. 1:46
Kan ngt gott komma från
fOrst sätta fram det g.a vinet
2:10
Du har gömt det g.a vinet
2:)0
de s. hava gjort vad gott är
5:29
Jag är den g.e herden
10:11
En g. herde giver sitt liv för fåren 10:11
Jag är den g.e herden
10:14·
Mängs g.a gärningar har jag
10:32
är icke for ngn g. gärnings skull
10:33
varen vid gott mod
16:33
min förra skrift, g.e Teofilus Apg. HL
rannsakning for en g. gärning
4:9
7 män s.hava gott vittnesbörd
6:3
(Tabita) överflödade i g.a gärningar 11:36
Kornelius har gott vittnesbörd
10:22
J.från Nasaret,s.gjorde gott
10:38
(Barnabas)var en g.man
11:24
gott vittnesbörd om sig
16:2
(domarna) talade g.a ord till dem 16:39
s. giver oss vår g.a bärgning
19:25
vilken hade gott vittnesbörd
22:12
inror Gud med ett gott samvete
23:1
Var vid gott mod
23:11
g.a Atgärder hava blivit vidtagna
24:3
att vara vid gott mod
27 :22
Varen vid gott mod, I män
27 :25
27:36
blevo alla de andra vid gott mod
uthållighet att göra det g.a
Rom. 2:7
var och en s. gör det g.a
2:10
för att gott måtte komma därav
3:8
ingen finnes s.gör vad gott är
3:12
dö för den s. har gjort hm gott
5:7
budordet (är) heligt och gott
7:12
det s. är gott blivit mig till död
7:13
gm ngt s. självt var gott
7:13
och vidgår att den är g.
7 :16
i mitt kött bor icke något gott
7 :18
att göra det g.a förmår jag icke
7:18
det g.a s.jag vill gör jag icke
7:19
s. har viljan att göra det g.a
7:21
A. själv manar gott fOr oss
8:26
manar gott för de heliga
8 :27
(K.) manar ock gott for oss
8:34
Innan de gjort gott eller ont
9:11
män s. framhära gott budskap
10:15
pröva vad s. är gott
12:2
han göre det med gott hjärta
12:8
hållen fast vid det g.a
12:9
Vinnläggen eder om vad gott är
12:17
övervinn det onda med det g.a
12:21
icke fOr dem s. göra vad gott är
13:3
utan fruktan •• gör vad gott är
13:3
det g.a s. I haven fått
14:16
fAtt del i deras andliga g.a
15:27
till tjänst med sitt lekamliga g.a
15:27
så gott anseende bland apostlarna 16:7
16:19
I voren visa i fråga om de g.a
men vi tala g.a ord
l. Kor. 4:13
ären I då Icke g.a nog att döma
6:2
ett utsäde av andligt gott
9:11
en skörd av lekamligt gott
9:11
skall bliva delaktig av dess g.a
9:23
Om än din tacksägelse är g.
14:17
För g.a seder dåligt sällskap är
15:33
Så äro vi då vid gott mod
2. Kor. 5:6
vi äro vid gott mod
5:8
vare sig han gjort gott eller ont
5:10
så är det eder till g.o
5:13
under ont rykte och gott rykte
6:8
att jag kan vara vid gott mod
7 :16
att de av gott hjärta hava givit
8:2
om den g.a viljan är för handen
8:12
ss. vittnesbörd om vår g,a vilja
8:19
vinnlägga oss om vad s. är gott
8:21
jag känner ju eder g.a vilja
9:2
kunnen giva till allt gott verk
9:8
att) av gott hjärta kunnen giva
9:11
av gott hjärta visen deltagande
9:13
s. giva sig själva gott vitsord
10:12
s. giver sig själv gott vitsord
10:18
mån I ändå hålla till g.o med
11 :16
bort få gott vitsord av eder
12:11
I skolen göra vad gott är
13:7
men Icke med g. Iver
Gal. 4:17
det är gott att I bliven omfattade
med ivrig omsorg, i en g.sak
4:18
få del med sig i allt gott
6:6
fOrtröttas att göra vad gott är
6:9
göra vad gott är mot var man
6:10
ett gott anseende här i köttet
6:12
skapade I KJ. till g.a gärningar Ef. 2:10
uträtte med sina händer vad gott
4:28
utan allenast det s. är gott
4:29
Varen g.a och barmhärtiga
4:32
vad gott var och en gör
6:8
Fil. 1:6
i eder begynt ett gott verk

andra s. göra det av g. vilja
1 :15
för att hans g.a vilja skall ske
2:13
haven kommit i en så g. ställning
4:10
s.kommer eder själva till g.o
4:17
och växa till i allt gott verk
Kol. 1:10
I haven oss i g.hågkomst
1. Tess. 3:6
göra vad gott är mot varandra
5:15
pröven allt, behållen vad gott är
5:21
allt vad en g. vilja kan
2. Tess. 1:11
vår Fader, s.glvlt oss ett gott hopp 2:16
styrke eder till allt vad gott är
2:17
icke förtröttas göra vad gott är
3 :13
kärlek .. av ett gott samvete l. Tim. 1:5
vi veta att lagen är g.
1:8
må du strida den g.a striden
1:18
rustad med tro och gott samvete
1:19
Sådant är gott och välbehagligt
2:3
(pryda sig) med g.a gärningar
2:10
en g. verksamhet han åstundar
3:1
bör hava gott vittnesbörd om sig
3:7
hålla g. ordning på sina barn
3:12
allt vad Gud har skapat är gott
4:4
bevisar dig ss. en g. KJ. tjänare
4:6
trons och den g.a lärans ord
4:6
en sådan s.gör sig g.a dagar
5:6
att hon har övat g.a gärningar
5:10
beflitat sig om allt gott verk
5:10
äldste s.äro g.a församl.fOrestånd. 5:17
g.a gärningar ligga i öppen dag
5:25
vinnlägga sig om att göra vad gott 6:2
Kämpa trons g.a kamp
6:12
avlagt den g.a bekännelsen
6:12
vittnade med den g.a bekännelsen
6:13
bjud dem att göra gott
6 :18
vara rika på g.a gärningar
6 :18
g. grundval för det tillkommande
6 :19
det g.a s. har blivit dig
2. Tim. 1:14
ss. en g. KJ. stridsman
2:3
kärl tjänligt till allt vad gott är
2 :21
tygellösa, fientliga mot det g.a
3:3
väl skickad till allt gott verk
3 :17
Jag har kämpat den g.a kampen
4:7
bör nitälska för vad gott är
Tit. 1:8
odugliga till allt gott verk
1:16
lära andra vad gott är
2:3
Förmana.. att vara g.a husmödrar 2:5.
I allo ett foredöme i g.a gärningar 2:7
beflitar sig om vad gott är
2:14
böra vara redo till allt gott verk
3:1
att rätt utöva g.a gärningar
3:8
Sådant är gott och gagneligt
3:8
att rätt utöva g.a gärningar
3:14
inser huru mycket gott vi Filem. v.6
det g.a du gjorde skulle icke ske
v.14
skulle komma alla till g.o
Hebr. 2:9
att skilja mellan gott och ont
5:14
s. fAtt smaka det g.a gudaordet
6:5
han lever alltid för att mana gott
7 :25
K. ss. överstepräst för det .. g.a
9:11
inror Guds ansikte oss till g.o
9:24
skugga av det tillkommande g.a
10:1
uppliva varandra till g.a gärningar 10:24
en s. var så gott s. död
11:12
agade oss .. ss.det syntes dem gott 12:10
det är gott att bliva styrkt gm nåd 13:9
fOrgäten icke att göra gott
13 :16
vi tro oss hava ett gott samvete
13:18
vi söka att föra en g. vandel
13 :18
fullkomne eder i allt vad gott är
13 :21
smakat att H. är g.
l. Pet. 2:3
foren g. vandel bland hedningarna
2:12
när de skåda edra g.a gärningar
2:12
att prisa dem s. göra vad gott är
2:14
Guds vilja, att I med g.a gärningar 2:15
icke allenast de g.a och milda
2:18
när I fån lida för g.a gärningars
2:20
om I gören vad gott är
3:6
s. vill älska livet och se g.a dagar 3:10
han göre vad gott är
3:11
om I nitälsken för det s. är gott
3 :13
med ett gott samvete
3 :16
de s.smäda eder g.a vandel i K.
3:16
bättre att lida for g.a gärningar
3 :17
anropar Gud om ett gott samvete
3 :21
ss. g.a förvaltare av Guds nåd
4:10
under det att de göra vad gott är
4:19
högfärd över detta livets g.a 1. Joh. 2:16
om någon har denna världens g.a
3:17
taga mskors vittnesbörd för gott
5:9
att du må vara vid g. hälsa 3. Joh. v.2
följ icke onda föredömen, utan g.a v.11
s. gör vad gott är, han·är av Gud
v.11
Demetrius har fått gott vittnesbörd v.12
Idel g.a gåvor och idel
Jak. 1 :17
Sitt du här på denna g.a plats
2:3
smäda det g.a namn s. är nämnt
2:7
må han gm sin g.a vandel lAta se
3:13
vishet .• full av g.a frukter
3 :17
s. förstår att göra vad gott är
4:17
5:5
I haven gjort eder g.a dagar
ofOrsynt se sig själva till g.o Jud. v.12

GODA HAMNARNA

GODS

En hamn på Kretas sydkust, öster
om staden Lasea. Det skepp, som

Se även: Egendom, ägodel, jordagods,
åker, äng, lada, får, pengar, land,
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GODHET

Se även: God, gott, behaglig, vänlighet, mildhet, fromhet, rättfärdighet, barmhärtighet, trofasthet, ömhet,
långmodighet, nåd.
Godhet, Guds

Se även: God, kärlek, nåd, förbarmande, barmhärtighet, mildhet, rättfärdighet, ömhet, förlåtelse, trofasthet, långmodighet, omsorg, nåd, Kristus, frälsning.
GODHET

1)

triisä!!,

1

g IJ

fromhet, godhet; kärlek, vänlighet;
nåd, barmhärtighet. Jfr Ps.23:6; 25:7,
övers. nåd. Se: Barmhärtig 5, Barmhärtighet l, From 2.
2) (ob, J

i tl

adj. god, förträfflig; något som är
gott el. förträffligt; i Ps.23:6 fem.
tobä, tillsammans med l;Iäsä4, se 1.
Se: Bättre l, Dyrbar 3, Glad 14,
Glädje 10.
3)(ub,J1tl

subst: godhet, förträfflighet; i Ps.
25:7 tillsammans med l;Iäsä!!, se l.
Se: Dyrbar 1.
4) chrest6tes, X p n cr T 6 T n <;
godhet, vänlighet, mildhet; det som
är nyttigt el. gott; av: chrestos, se 5.
Jfr Rom.3:12, övers. var gott är;
Ga1.5:22 mildhet.
5) chrest6s, Xp n cr T 6 <;
brukbar, nyttig; god, vänlig, mild;
i Rom.2:4 neutr. to chreston = chrestotes, se 4. Se: Bättre 11. Jfr Gagn
16,17.
6) agathösyne, &y et e wcr (i \I n
godhet, rättrådighet, ädelmod; av:
agathos, god (= motsvarande sin
bestämmelse och uppgift); duglig,
skicklig; rättskaffens, ädel; i N.T.
framför allt: god = i enlighet med
Guds vilja. Jfr agathos och to agathon
i Matt. 19:17, övers. god, resp. vad
som är gott. Det senare uttrycket förekommer t.ex. också i Rom.2:IO;
Ef.4:28, övers. det goda, resp. vad
gott är.
7) spltingchna, cr 11 A ii y X \I et
inälvor; ofta i överförd betydelse:
hjärtat såsom säte för medlidande
och andra känslor; i Fi1.2: 1 övers.
hjärtlig godhet. Jfr Barmhärtig 2,
Barmhärtighet 9, Förbarma 9.
GODHET
1 samma g. s.jag bevisat 1.Mos.21:23
1 H.bevise g.mot eder
Rut 1:9
1 att bevisa g. mot de levande
2:20
2 Du har lAtit mig se din g. 1. Sam. 24:19
1 söner skall du bevisa g. 1. Kon. 2:7
Ps. 23:6
2 G. allenast och nåd skola
3 för din g.s skull, H.
25:7
31:20
3 Huru stor är Icke din g.
1 Gud, var mig nådig efter din g.
51:3
2
din g. beredde du det
68:11
1 Ar det ute med ha g. för beständ. 77:9
1 G. och trofasthet skola där mötas 85:11
3 utbreda ryktet om din stora g. 145:7
Ords. 3:3
1 Låt g. ej vika ifrån dig
1 s.far efter rättfärdighet och g.
21:21
4 Föraktar (Guds) g.s rikedom Rom. 2:4
5 Guds g. vill fOra dig till bättring 2:4
4 Se Guds g. och stränghet
11 :22
4 hs g.mot dig, om du håller
4 fast vid ha g.
11:22
15:14
6 av eder själva ären fulla av g.
4 i tålamod och g.
2. Kor. 6:6
Gal. 5:22
6 A. frukt är kärlek, g.
Ef. 2:7
4 gm g.mot oss i KJ.
6 ljusets frukt består i vad g. är
5:9
7 hjärtlig g. och barmhärtighet Fil. 2:1
Kol. 3:12
4 kläden eder nu i g.
4 när Guds g. uppenbarades
Tit. 3:4

s.m

Gods-Golgata
rikedom, Mamon, hus, skatt, förråd,
förvaltning.
-gods

arvgods Pred.7:12
jordagods Matt.l9:29; 22:5
Gods

Osäker rikedom
Gods består ej, Job 15 :29. Gods
hjälper ej på vredens dag, Ords.1l:4.
Lättfånget gods försvinner, Ords.
13:11.
GODS

1) re~us, riJ 1 J l
något som är samlat el. förvärvat;
något som man äger, egendom, gods.
Se: Egendom 6.
2) bajil, ';> : 1]
kraft, styrka; makt, förmåga; förmögenhet, egendom, god~ . Se: Dugande 1, Duglig 2.
3) kelim , D ' ';> ~
ägodelar, bohag; plur. av keli, kärl,
fat, redskap. Jfr I.Mos.31 :37; 45 :20,
övers. bohag. Jfr Dyrbar 7,8.
4) utf. ord.
5) kequddii, il J 1 J :;J
hä rlighet, något härligt el. dyrbart; i
Dom.18:21 övers. det dyrbaraste godset; av: kä!?eQ, vara tung ; vara härlig.
6) jegia" lZ.' ~ :
möda, slit, arbete; främst om resultatet av arbetet: vinning, förvärv,
egendom, gods. Se: Arbete 6.
7) k6ab , cfJ
kraft, styrka; energi, förmåga ; förmögenhet, egendom, gods. Se: Duglig 3.
8) hon, 1 i il
rikedom, egendom, gods. Jfr HY.8:7,
övers. ägodelar; Ords.30: 15-16 »Det
är nog ». Jfr Dyrbar 6.
9) ' uz, r 1 l!
söka tillflykt, i Jes.30:2 övers. söka
sig ett värn ; här hif. bringa i säkerhet, bärga; utan objekt, därav övers.
bärga sitt gods. Jfr 2.Mos.9:19, där
hif. av verbet har subst. mil>nä (jfr
15) som objekt; övers. bärga sin boskap.
10) pekuddii, il1 p 9
uppsi k;, omsorg~ i···les.15:7 det man
har särskild omsorg om; det man
sparar el. samlar; övers. sparat gods;
av: päl>aQ, som bl.a. betyder: ha omsorg om, sörja för. Se: Förman l.
Il) siiläl, ';>:: ~
något som man rövar till sig, rövat
gods. Se: Fånga 13.
12) kin'ii, il l! l J
möjl. köpenskap; det som förvärvats
genom köpenskap; jfr kena'ani , kanane, som också (på grund av kanan"ernas, i synnerhet feniciernas, livliga handelsverksamhet) har betydelsen: krämare, köpman, t.ex. Ords.3l :
24; Jes.23:8 (möjl. också med samma
innebörd i Sak.14:21). Jfr 'am kena'an, Kanaans folk, Sef.l :ll, övers.
krämarskara. Jfr gamla sv. övers. av
Jer.IO:17: »Tag din handel bort utur
landena ». Jfr även verbet [käna' ], hif.
underkuva, betvinga (grundbet. möjl.
packa el. pressa samman); se Förödmjuka 1.
13) rfiräp, '1 ~~
rov, byte; här ·övers. rövat gods; av:
!ärap, slita avel. sönder; röva. De
båda orden står ofta tillsammans,
t.ex. Hes.19:3 , övers. taga rov ; 22:25
riva till sig gods.
14) b6sän, 1 D'n
det som görllines el. bevaras; skatt,
rikedom ; av: [l)äsan], nif. i Jes .23:l8
övers. gömmas. Jfr Ords.15:6; 27:24,
övers. rikedom ; Jes .3 3:6 i rikt mått.

2013

15) ~injän, 1~ ~ j)
köp, förvärv; egendom, förmögenhet;
av: I>änä, köpa, förvärva. I Hes.38:
12- 13 står I>injän tillsammans med
mil>nä, boskap (jfr Egendom 1). Se:
Egendom 3.
16) 'aq!i!, 1:) '1:) J ~
trol. pant; övers: utpantat gods; av:
'ägat, bli bunden , bli pantsatt, I>al i
5.Mos.15:6 övers. låna; hif. giva lån.
Jfr subst. 'agot, pant, 5.Mos .24:
10-12.
17) 'on , l i X
styrka, kraft; makt, förmåga; förmögenhet, rikedom, egendom, gods.
Jfr I.Mos.49:3, övers. styrka; lob 20:
10 vinning.
GODS
l togo de allt g. s. fanns
1.Mos.14:11
l (Abram) tog tillbaka allt g.et
14:16
l g.et må du behålla för dig själv 14:21
2 allt deras g . och alla deras barn 34 :29
3 giver åt en annan g.
2. Mos. 22.:7
2 deras övriga g , togo de 4.Mos.31:9
3 gömt det bland sitt eget g. Jos_ 7:11
Dom. 18:21
5 dyrbaraste g.et främst
l funno en myckenhet av g.2.Krön. 20:25
l (filist~erna) förde bort allt g.
21 :17
l må han få hjälp med g .
Esr. 1:4
l understödde dem med g.
1:6
6 Gud skaka bort ifrån hs g. Neh. 5:13
7 av edert g. för att lösa mig ut Job 6:22
2 och hans g. består ej
15:29
6 främmande plundra hs g. Ps. 109:11
8 G. och rikedom skall finnas
112:3
7 icke få mätta sig av ditt g. Ords. 5:10
8 G. hjälper intet på vredens dag 11:4
8 Lättfånget g . försvinner
13:11
2 syndarens g. förvaras åt
13 :22
8 G. skaffar många vänner
19:4
8 Gård och g. får man i arv
19:14
4 dåraktig mska förslösar sitt g. 21 :20
8 s. förökar sitt g. gm ocker
28:8
9 Gebims invånare bärga g. Jes. 10:31
10 sitt sparda g. bär man bort
15:7
33 :23
11 då skall rövat g. utskiftas
9 bärgen edert g . ,dröjen icke Jer. 4:6
6:1
9 Bärgen edert g. ur Jerusalem
10:17
12 Samlen edert g. och fören det
15:13
2 Ditt g. skall jag lämna till
2 ditt g. , ja, alla dina skatter
17:3
6 allt g. i deras fienders hand
20:5
4 bliver intet av deras g.
Hes. 7:11
22:25
14 (profeterna) riva till sig g.
8 (Tyrus) var rik på allt slags g. 27 :12
8 du var rik på allt slags g.
27 :18
4 fylldes du med g. och blev lastad 27 :25
8 Ditt g .. sjunka nu ned i havet
27 :27
27:33
8 med ditt myckna g .
15 ett folk s.nu förvärvar sig g.
38:12
15 till att taga boskap och g.
38:13
Dan. 11:24
l g. skall han strö ut
17 jag har förvärvat mig g.
Hos. 12:8
2 främlingar förde bort hs g. Ob. v.ll
2 räck icke ut din hand efter hs g. v.13
13 sina kulor med rövat g.
Nah. 2:12
2:13
13 utrota ditt rövade g.
16 belastar dig med utpantat g. Hab. 2:6

norr. Gog är ledare för en stor koalition av avlägsna folk, såsom perser,
etiopier, puteer, Gomer och Togarmas folk. Profetian stämmer med utsagor hos flera av profeterna om att
hedna folken i de sista dagarna skall
slå sig samman och draga upp till ett
sista angrepp på Herrens folk, jfr
profeten Joels bok. Avsikten är att
röva och plundra. Men Herren skall
själv strida för sitt folk och ödelägga
Gog och hans skaror med en stor
jordbävning och väldiga tecken från
himmelen.
I Upp.20:8 omtalas Gog och Magog som de folk, som bor vid jordens
fyra hörn och som • när de tusen åren
hava gått till ända», skall draga fram
över jordens hela vidd för att omringa de heligas läger. Men liksom i
Hesekiels profetia om Gog skall dessa härar tillintetgöras genom att eld
faller ned från himmelen och förtär
dem, v.9.
GOG

Hes.
vänd ditt ansikte mot G.
jag skall komma över dig, G.
säg till G.: Så säger H.
låta dig komma över •• du G.
då G. kommer över Israels land
profetera mot G. och säg
jag skall komma över dig, G.
i Israel giva åt G. en plats
Där skall man begrava G.
Upp.
vid jordens 4 hörn, G. och

38:2
38:3
38:14
38:1!\
38:18
39:1
39.:1
39:11
39:11
20:8

GOGS LARMANDE HOPS DAL

Gravplats för Gogs här i Israel , även
kallad .De framtågandes dal •. Hes.
39 :11,15.
GOIM

hebr. folk (plur.).
1. Tideals rike. Dess läge är okänt.
Konung Tideal av Goim var en av
Kedorlaomers bundsförvanter. l. Mos.
14:1,9.
2. Kananeisk konungastad vid Gilgal.
Jos.12:23.
GOLAN

hebr. omkrets, cirkel. Fristad öster
om Jordan, i Basan. Traktens namn
är ännu Djolan.
GOLAN
G. i Basan {ör Manasse
5. Mos. 4:43
inom Manasse stam G.
Jos. 20:8
G. i Basan med dess utmarker
21 :27
Gersoms barn flngo .. G.
l. Krön. 6:71

GOLGATA

Se även: Straff, dom, lidande, smärta,
blod, försoning , kors, förlossning .
Golgata

Golgata, grek. Golgothd, antagligen
från aram. gulgåttä' (hebr. gulgolä!),

GOFERTRÄ

huvudskalle, är den plats utanför
Jerusalem, där Jesus blev korsfäst.
Tre av evangelierna förklarar, att
namnet Golgata betyder . huvudskalleplats», Matt.27:33; Mark.15:22 ;
Joh .19:17, medan det i Luk.23:33
kallas »Huvudskallen».
l. Namn et. Flera förklaringar har
givits på namnet Golgata eller Huvudskallen.
En förkristen tradition , som är lika
kuriös som gammal, hävdar, att platsen har fått sitt namn, emedan Adams
huvudskalle blivit funnen där. Kyrkofadern Origenes (ca 182-254), som
bodde 20 år i Jerusalem, är den förste
som återger denna gamla legend. Han
skriver: »Jag har hört en tradition,
som säger att Adams kropp, han som
var den första människan , var begravd på den plats, där Kristus blev
korsfäst ». Flera senare skribenter, såsom Athanasius, Epifanius, Basilius
den store, Chrysostomus, hänvisar till
denna tradition. Trots det orimliga i
påståendet om Adams huvudskalle,
är det ändå möjligt, att en sådan
folktro kan ha givit namn åt platsen.
Traditionen är i alla fall den äldsta
gängse förklaringen av namnets uppkomst.
En annan tradition går ut på att
platsen fått sitt namn, emedan man
där kunde finna huvudskallar och att
det därför antagligen har varit en
offentlig avrättningsplats. Denna tradition går tillbaka till Hieronymus
(346-420). Han refererar till den
tidigare nämnda traditionen angående
Adams huvudskalle. Efter att ha avvisat denna förklaring , fortsätter han:
»Utanför staden, utanför porten,
finns platser, där huvudena på dömda
förbrytare blev avhuggna och som
har fått namnet Calvaria» (lat.
huvudskalle). Många senare skribenter
har övertagit denna förklaring på
namnet. Emellertid kan invändas, att
det inte finns något bevis för att en
dylik avrättningsplats fanns utanför
Jerusalem under det första århundradet, och om det ändå förhöll sig så,
skulle de avrättades kroppar ha blivit begravda i överensstämmelse med
Mose lag, 5.Mos.21:23 , jfr Matt.27:
58; Joh .19:38, och judisk sed (losefus , Ant.IY, 5:2).
Den uppfattning, som i dag synes
vara den mest utbredda, är att namnet hänför sig till platsens form.
Detta är en helt modern tolkning;
ingen latinsk eller grekisk skribent
under de första århundradena antyder en dylik uppfattning.

=

hebr. gopar, möjl. harts. Ordet förekommer endast i I.Mos.6, där det
omtalas, att Noa skulle bygga arken
av goferträ, möjligen ett träslag, som
var rikt på harts.
GOFERTRÄ
gör dig nu en ark av g .

1. Mos. 6:14

GOG

hebr. ord av okänt ursprung.
1. En rubenit, son till Semaja. 1.
Krön.5:4.
2. En furste över Ros, Mesek och
Tubal i Magogs land, Hes.38-39.
(Septuaginta och den samaritanska
Pentateuken har »Gog. i Bileamsprofetian, 4.Mos.24:7, i stället för
. Agog », något som kan antyda en
viss förbindelse mellan dessa namn.)
Hos Hesekiel är Gog en eskatologisk gestalt, som i den sista tiden
skall framträda som motståndare till
Israels folk. Profeten ser honom i sin
syn draga upp mot det återuppresta
Israel från sitt land längst uppe i
2014

F~ån . Gordons Golgata •.
2015
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Golgata-Gom
ningsdagen i gamla förbundet. Kropparna av de djur, vilkas blod bars in
i helgedomen för att sona folkets
synd, blev inte - såsom andra offerdjurs kroppar - offrade på brännofferaltaret, ej heller brukade i de
tjänstgörande prästernas måltid. Lagen har här den bestämmelsen, att
dessa högheliga offer skulle bäras till
en ren plats utanför lägret och brännas upp, 3.Mos .16:27. Detta iklädes
en andlig-symbolisk betydelse: • Därför var det ock utanför stadsporten,
som Jesus utstod sitt lidande •. Liksom offerdjuren, vilkas blod sonade
Israels synd, bars ut utanför Israels
läger, så dog Jesus som en som var
utstött ur sitt folk - utanför stadsporten, på Golgata. I andlig mening
är detta ännu Jesu plats i denna värld
och denna tidsålder. Han är .utanför
lägret., glömd, föraktad, förkastad.
Och till de troende lyder maningen:
»Låtom oss alltså gå ut till honom
utanför lägret och bära hans smälek>,
Hebr.13:13.
GOLGATA
till en plats s. kallades G.
på hebreiska G.

Matt. 27:33
Joh. 19:17

GOLGATAPLATSEN

sex hundra siklar järn (S kg). Medan
filisteernas och israeliternas härar
hade samlat sig till strid på var sin
sida av Terebintdalen (se d.o.), besegrades kämpen Goljat av den unge
David i en tvekamp.
GOLJAT
envigeskämpe vid namn G. 1.Sam.17:4
han s. hette G., fIlist~en från Gat 17:23
svärd s. tillhört fIlist~en G.
21:9
gav hm ock fil!st~en G.s svärd
22:10
slog Lami .. G.s broder
1. Krön. 20:5

2. Goljats broder Lami, som också
kallades Goljat. Detta tyder på att
Goljat inte var ett egennamn. Lami
dödades vid Gom av betlehemiten
Elhanan. 2.Sam.21: 19.
-golv

GOLV

stengolv Hes.40: 17,18
tegelgolv Jes.43:9
GOLV
ett Inlagt g. av safirer
2. Mos. 24:10
av stoftet på taberneklets g.4. Mos. 5:17
låg deras herre död på g.et Dom. 3 :25
Från husets g. ända upp till 1. Kon. 6:15
husets g. överklädde han med
6:15
från g.et till bjälkarna
6:16
husets g. överdrog han med guld
6:30
belagt med cederträ från g . till tak 7:7
Soffor av guld •• stodo på ett g. Est. 1:6

Se: Golgata. Mark.IS:22.
GOLJAT

Golgata i Den heliga gravens kyrka i Jerusalem .
2. Utseende och läge. Man har inte
med säkerhet kunnat identifiera platsen, men från N.T. vet vi, att Jesus
blev korsfäst utanför staden, Hebr.
13 :12, jfr Matt.27:31; 28:11; Joh.19 :
17, nära staden, 19:20, antagligen
nära allfarvägen, som ledde ut till
landsbygden, Matt.27:39; Mark.15:
21, alltså en offentlig plats, en sådan
som romarna brukade välja för avrättningar. Stället måste ha varit en
hög kulle, högre än den omgivande
terrängen, så att det kunde ses på
avstånd, Matt.27 :55; Mark.15:40;
Luk.23 :49. Vidare låg det i närheten
av den örtagård, där den rike Josef
från Arimatea hade sin nya grav,
Joh.19:41.
Många ställen har genom tiderna
utpekats som Golgata, och i dag är
det två platser, som diskuteras:
Det traditionella stället är den
plats, där Den heliga gravens kyrka
ligger i nordvästra Jerusalem. Traditionen går obruten tillbaka till början av 300·talet, då kejsar Konstantin, enligt Eusebius, avlägsnade ett
Afroditetempel, som var byggt över
Jesu grav för att vanhelga platsen,
och i stället lät bygga ett kapell, som
det för övrigt finns rester av än i
dag . Emellertid kan man inte fastslå ,
att traditionen är obruten fram till år
300, särskilt på grund av Jerusalems
förstöring och dess senare hellenisering. Men dock måste man medge,
att det synes otänkbart, att en så helig
plats som Golgata och den tomma
graven skulle ha blivit fullständigt
bortglömd. Visserligen blev judar och
judekristna bortdrivna från Jerusalem efter Bar-Kokba-upproret år 132
-135, men hednakristna hade frihet
att återvända till Jerusalem och bosätta sig där. Det har aldrig ägt rum
ett så långt avbrott i traditionen, att
det kan förklara , att kännedomen om

3. Betydelse. För hela kristenheten är
Golgata den stora offer- och försoningsplatsen. Liksom Abraham offrade Isak på ett av bergen i närheten,
gav Gud på denna plats sin enfödde
Son i döden för att återvinna sin förlorade värld. Därför är det naturligt,
att Golgata, det ställe, där Försonarens kors blev rest, har fått en central
plats i kristna hymner och psalmer.
Bortsett från evangeliernas berättelser om korsfästelsen, omtalas inte
Golgata mycket i NT. Men ett par
ställen bör beaktas:
När Paulus i sitt försvarstal inför
konung Agrippa kommer in på Jesu
död och uppståndelse, minner han
om att det är välkända ting han talar
om: »det har ju icke tilldragit sig i
någon undangömd vrå», Apg.26:2226. Därmed pekar han på det strängt
historiska i evangeliets budskap. Jesu
död skedde fullt offentligt på en avrättningsplats, efter offentlig rätts behandling, liksom hans uppståndelse
bekräftats av' ögonvittnen.
I Hebr.13:10-14 drages en andlig
lärdom av att Jesus dog .utanför
lägret». Här knytes en förbindelse
mellan det som skedde på Golgata
och offrandet på den stora förso-
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hebr. möjl. uppenbar, iögonfallande.
1. En envigeskämpe från Gat, där
sedan gammalt de jätteliknande anakiterna bodde, Jos.1I:22; 4.Mos.13:
33 f. Goljat var sex alnar och ett
kvarter lång (ca 3 m), hans pansar
hade en vikt på fem tusen siklar koppar (ca 40 kg), och spjutspetsen höll

GOM

Se även: Mun, gap, svalg, tunga,
smak, strupe.
GOM
förvarad inom sin g.
Job 20:13
29:10
deras tunga lådde vid g.men
Ps. 22:16
min tunga låder vid min g.
137:6
Min tunga låde vid min g.
Klag. 4:4
låder av törst vid dess g.
låta din tunga låda vid din g. Hes. 3:26

Jesu dödsplats och grav skulle ha gått
förlorad. - Emellertid bjuder denna
lokalisering på vissa topografiska svårigheter, som inte kan förbises.
Det andra ställe, som i dag utpekas, är det s.k .• Gordons Golgata.
utanför Damaskusporten. Det var
den kände engelske översten Charles
G. Gordon, som i en vision uppfattade denna plats som den riktiga. Här
finns en klippa, som har formen av
en huvudskalle med ögonhålor, och
en örtagård med en grav (»The Garden Tomb.), som motsvarar skildringen i Joh.19 :41 och 20:S-12.

.Då /ra..rllrädde ur /ilisteernas skaror en envigeskämpe vid namn Goljat .•
Detalj från en gammal relief aven fallen /iliste ..
2019

2020

Gomer-Gosseba rn
5) utf, ord.
6) paidion, lT a l 6 l o \i
litet barn; diminutiv av pais, se 4.
Se: Barn 23, Flicka 7.
7) paidarion, lT a l 6 ii p l o \i
= paidion, se 6 .

»Trappstegspyramiden » vid Gizeh, Egypten.
. 1 den bästa delen av landet må du låta din fader och dina bröder bo. Må de bo i landet Gosen .•
GOMER

hebr. fullb ordan, fulländning.
1. Jafets äldste son, fader till Askenas, Rifat och Togarma. 1.Mos.10:
2,3 ; 1.Krön.l :5.
2. En sköka, Diblaims dotter, som
äktades av profeten Hosea. Hebr.
',Hät zenunim , övers. »en trolös hustru ; , ego horkvinna, kan också beteckna en kvinna av främmande härkomst och med hednisk gudsdyrkan.
Hos.l:3.
GOMER

hebr. fullbordan , fulländning . Ett
folkslag, som härstammar från Gomer l och som bodde norr om
Svarta havet, mellan floderna Don
och Dnjepr. Ar 722--705 f.Kr . erövrade de Armenien men trängdes senare tillbaka dels österut och dels
västerut till Kappadocien, på arameiska kallat Gamir. Hes.38:6.
GOMER (se Mått)

en g. på var person
2. Mos . 16:16
av brödet, 2 g. för var och en
16:22
En g. härav skall förvaras
16:a2
ett kärl och lägg däri en g. manna 16:33
En g. är tiondedelen aven efa
16:3 6
GOMER·MJ.TT

när de mätte upp det med g. 2. Mos. 16:18

GOMORRA

hebr. 'amorä, grek. GOmorra, översvämning. En av de tio städerna på
Jordanslätten, som nu ligger dolda
under Döda havets södra ände. På
grund av invånarnas sedliga fördärv
förstördes staden genom en gudsdom
samtidigt med Sodom, 1.Mos.19:23
-25. Jämte So dom nämnes Gomorra
både i G.T. och i N .T. som exempel
på grov synd och Guds straffdom
över synden, Jes.l:9; Rom.9 :29; 2.
Pet.2:6; Jud.v.7. Se: Sodom.

och stadens invånare ss. G.s Jer. 23:14
när Sodom och G. omstörtades
49:18
G. med grannstäder omstörtades
50:40
när Gud omstörtade • • G.
Am. 4:11
gå Ammons barn ss . G.
Ser. 2:9
För G.s la nd skall det på
Matt. 10:15
vi vore G.lika
Rom. 9:29
G.lade han i aska
2. P et. 2:6
Sodom och G •• varnande
Jud. v.7

GOMORRA-FOLK

Symboliskt namn på Israel , som betecknar, att det var ett mycket syndigt folk. Jes.l:lO .
GOREN-HAATAD

hebr. Haatads tröskplats. Plats på
Jordans östra sida. där Josef höll en
sorgefest efter sin fader i sju dagar.
Se: Abel-Misraim. 1.Mos.50: 10,11.
GOSAN

hebr. av assyr. Guzana, betydelse
okänd. Landskap vid floden Habor i
norra Mesopotamien. Befolkningen
här underkuvades av assyrierna, 2.
Kon .19:12; Jes.37:12. Gosan var ett
av de landskap, dit israeliterna bortfördes a v den assyriske konungen
efter Nordrikets fall år 722, 2.Kon .
17:6; 18:11.
GOSA N
Habor - en ström i G.
Habor - en ström i G.
G •• räddade av sina gudar
G •• räddade av sina gudar

2. Kon. 17:6
18:11
19:12
Jes. 37:12

GOSANS STRÖM

Med uttrycket Gosans ström avses
det av floden Habor genomflutna
Gosan, se d.o. Hit bortförde den
assyriske konungen Tiglat-Pileser III
befolkningen i Gilead, se d.o., år 734.
1.Krön.5:26.
GOSEN

och grönsaker, 4.Mos.ll:5. I Gosen
blev israeliterna boende hela den tid
de var i Egyptens land. Se: Egypten,
Israels historia, 3.
GOSEN
Du skall få bo i landet G.
1. Mos.45:10
denne skulle visa hm vägen till G. 46:28
Så kommo de till landet G.
46:28
till G.för att möta sin fader
46:29
skolen I få bo i landet G.
46:34
(Josef:)de äro nu i landet G.
47:1
dina tjänare bo i landet G.
47:4
Må de bo i landet G.
47:6
Så bodde Israel .. i landet G.
47:27
kvinnor .. lämnade de i landet G.
50:8
ett undantag för landet G.
2. Mos. 8:22
i landet G •• haglade det icke
9:26

2. Stad i Juda bergsbygd, söder om
Hebron, se 3. Jos.15:51.
3. Området kring staden Gosen, se
2. Jos. lO:4l ; 11:16.
GOSSE

Se även: Gossebarn, barn, yngling,
son, man, hem , föräldrar, fader, moder.
»Här är en gosse", Joh.6:9.
l) Gossens intresse för Jesus . 2)
Jesus kan använda en gosse. 3) Välsignad och till välsignelse.
Gossar i Bibeln
l) Josef - en benådad gosse, l.Mos.
37 :5-8 . Utvald av Gud att göra stora ting. 2) Samuel - en invigd gosse,
I .Sam.2: 18. Älskade Guds hus, hörde
Guds röst och tjänade Gud. 3) David
- en modig gosse, l.Sam.17:40. Med
livet som insats försvarade han sin
faders boskap och sitt land.
GOSSE

GOSSE
1 Du må icke för g.ns skull 1. Mos. 21:12
1 Då hörde Gud g.ns röst
. 21 :17
1 (ängeln:) Gud har hört g.ns röst 21:17
1 (ängeln:) Gå och lyft upp g.n
21:18
1 (Hagar) gav g.n att dricka
21 :19
1 Och Gud var med g.n
21 :10
1 Jag och g.n vilja gå ditbort
22:5
1 Låt icke din hand komma vid g .n 22:12
2 (Ruben:) G.n är icke där
37:30
2 Försynden eder Icke på g.n
42:22
1 såg att det var en g.
2. Mos. 2:6
2 När sedan g.n hade vuxit upp
2:10
3 Är det en g. eller en flicka
21:31
1 g.n drog icke sitt svärd
Dom. 8:20
1 eftersom han var allenast en g.
8:20
1 g.n skall vara en Guds nasir
13:5
1 g .n skall vara en Guds nasir
13:7
1 huru vi skola göra med g.n
13:8
1 vad är att iakttaga med g.n
13 :12
1 g .n (Simson) växte upp
13 :24
16:26
1 Simson till den g. s. höll hm
1 tm dess g.n blivit avvand 1. Sam. 1:22
1 Men g.n var ännu helt ung
1 :24
1 förde g.n (Samuel) fram tm Eli
1:25
1 Om denne g. bad Jag, nu har H.
1:27
l g.ngjorde tjänst inför H.
2:11
1 Samuel var redan ss. g. iklädd
2:18
1 g.n Samuel växte upp i H. hus
2:21
1 G.n Samuel växte till i ålder
2:26
l hon kallade g .n I-Kabod
4:21
l Jonatan hade en liten g. med sig 20:35
1 sade till g.n: Spring och sök
20:36
1 Medan nu g.n sprang, sköt han
20:36
1 när g.n kom till det ställe
20:31
1 ropade Jonatan efter g .n
20:37
1 Jonatan ropade efter g.n
20:38
1 g.n s. Jonatan hade med sig
20:38
l g.n visste icke varom fråga var 20:39
1 Jonatan lämnade va pen åt g.n.
20:40
1 sedan g.n gått, reste David
20:41
l sökte David Gud för g.DS 2.Sam.12:16
1 Men en g. fick se dem
17:18
1 Hadad var då en ung g.
1. Kon. 11:17
l huru det skall g å med g .n
14:3
1 gav g .n (Abia) upp andan
14:17
2 sträckte (Elia) sig ut över g.n
17:21
2 låt denna g .s själ komma tillbaka 17 :21
2 g.ns s jäl kom tillbaka in i hm
17 :22
2 Elia tog g.n och ba r hm från
17 :23
1 kom en skara g.ar ut
2. Kon. 2:23
4:18
2 Och när g.n blev större
2 Allt står väl rätt till med g.n
4:26
1 lägg min stav på g .DS ansikte
4:29
1 Men g .DS moder sade (till Elis a) 4:30
1 lagt staven på g.DS ansikte
4 :31
1 G.n har icke vaknat upp
4 :31
4:32
1 fick (Elisa) se att g.n låg död
2 (Elis a) lade sig över g.n
4:34
2 När han lutade sig ned över g.n
4:34
1 Då nös g.n·, ända till 7 gånger
4:3 5
4:35
1 därpå slog g.n upp ögonen
1 friskt ss. en ung g.s kött
5:14
1 Låt icke g.n vara utan aga Ords . 23:13
1 innan g.n (lmmanuel) förstår Jes. 7:16
1 förrän g.n kan säga fader och
8:4
1 en liten g. skall valla dem
11:6
1 g .arna dignade under
Klag. 5:13
2 g .arna hava de givit ss.
Joel 3:3
2 stadens gator fulla av g.ar
Sak. 8:5
4 g.en var botad från den
Matt. 17 :18
. 5 fradgan står g.n om munnen Mark. 9:18
6 ropade g.DS fader: Jag tror
9:24
5 (anden) slet och ryckte g.n svårt
9:26
5 och g.n blev ss. död
9:26
4 stannade g.n i Jerusalem
Luk. 2:43
9:42
4 J. gjorde g.nJrisk
7 en g. s. har 5 kornbröd
Joh. 6:9

GOSSEBARN

l) na'ar, l ~ ~

l) zii~iir, l ~ ~

GOMORRA
fram emot Sodom, G.
1. Mos. 10:19
H.f"6rdärvade Sodom och G.
13:10
krig mot •• Bina, konungen i G.
14:2
drogo konungen i G. till strid
14:8
Kon. i Sodom och G. måste fly
14:10
togo allt gods, s. fanns i •• G.
14:11
Ropet från Sodom och G. är stort
18:20
svavel och eld över •• G.
19:24
blickade ned över Sodom och G.
19:28
när •• G.ometörtades
5. Mos. 29:23
det stammar från G.s fält
32:32
vi vore G. lika
Jes. 1:9
när Gud omstörtade Sodom och G. 13 :19

hebr. gosän, betydelse okänd.
1. Gosen är det hebreiska namnet på
det område som israeliterna bebodde
i Egypten. Dess egyptiska namn var
Qesem, i Septuaginta kallat Gcsem
eller Gcsem Arabias. Landskapet låg
öster om Nildeltat i landet Rameses,
1.Mos.47:11, varmed möjligen avses
dalen mellan Nilen och Krokodilsjön ,
senare koloniserat av farao Ramses II.
Området var den bästa delen av
Egypten, 47:11 , väl ägnat för boskapsskötsel, 46 :34, och rikt på fisk

en som är född , son; gosse; av: jäla~,
föda. Se: Barn 3.
3) ben, 1;:J
son, manlig avkomling. Se: Avkomling 5, Avkomma 5, Barn 2, Gossebarn 2.
4) pais, lT a l~
gosse, flicka, barn. Se: Barn 26, Flicka 9, Gossebarn 4.

varelse av hankön, man; trol. av:
zä!5ar, grundbet. möjl. sticka, genomborra; därnäst: tänka på, bringa i
erinran (i så fall betecknar zä!5är
den som håller faderns minne levande och för hans namn vidare). I 4.
Mos.31 : 17 står kål-zä!5är banäp, allt
hankön bland småbarnen nap, se
Barn 7); övers. alla gossebarn. Längre fram i samma vers är zäkär övers.
mankön. Jfr l.Mos. I:27 , öv"'ers. man ;
3.Mos.3: 1 hankön. Jfr Flickebarn 2.

2021
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2023

2024

gosse; yngling . Se: Barn 6.
2)

jalät!., l !..~

Gossebarn-Grav
2) ben, 1 J.
son, manlig avkomling. Se: Gosse 2.
3) ga!zär, l ~ l.
man; av: gäbar, vara stark el. mäktig.
Ordet är van!. övers. man, t.ex. J ob
14:10; 38:3.
4) pais, 1Ta"lC:;
gosse, flicka, barn. Se: Barn 26,
Flicka 9, Gosse 4.
5) arsen, ex p er T1\)
(av) mankön, man; motsvarar hebr.
zäkär, se l. I Upp.12:5 står ordet
tillsammans med hyios, son. Jfr Matt.
19:4, övers. man; Luk.2:23 mankön.
GOSSEBARN
l. Mos. 17 :12
1 skall vart g. omskäras
2 om det är ett g., så döden 2. Mos. 1:16
2 Alla nyfödda g. skolen I kasta
1 :22
'1 När det är ett g. hon fött 3.Mos.12:2
1 när hon har fött ett g.
12:7
1 dräpen nu alla g.
4. Mos.31:17
3 natt s.sade: Ett g.är avlat
Job 3:3
1 bliver hon rorlöst med ett g. Jes. 66:7
1 Ett g. är dig fött
Jer. 20:15
4 (Herodes) lät döda alla g. Matt. 2:16
5 hon födde ett g.
Upp. 12:5
5 kvinnan s. hade lött g.et
12:13
GOTTFINNANDE

en bjällra och så ett g., sedan
en bjällra och så åter ett g.
39:26
togo (spejarna) g.n odh fikon 4.Mos .13 ,24
vilka höjde sig över g.na
1. Kon. 7:18
g.na voro 200 över andra pelarhuvud.7:20
400 g.na tjll de båda nätverken.
två rader g.n till vart nätverk
7:42
g.na funnos på pelarhuvudet 2.Kon. 25:17
gjorde (SalOmo) 100 g.n
2. Krön. 3:16
400 g.na till de båda nätverken,
två rader g.n till vart nätverk
4:13
Lik ett brustet g. är din kind
HV. 4:3
Lik ett brustet g. är din kind
6:6
g.n funnos på pelarhuvudet
Jer. 52:22
den andra pelaren med sina g.n
52:22
g.na voro 96 utåt
52:23
tillsammans voro l1:.na 100
52:23

GRAND

Ordet grand är en översättning av
grek. kdrphos, flisa, flinga, skärva
osv.
GRAND
uppväger ett g. av dårskap
Pred.
ss. ett g. på vågskålen
Jes,
att du ser g.et i din broders Matt.
Låt mig taga ut g.et ur ditt öga
taga ut g.et ur din broders öga
ser g.et i din broders öga
Luk.
låt mig taga ut g.et i ditt öga
taga ut g.et i din broders öga

10:1
40:15
7:3
7:4
7:5
6:41
6:42
6:42

färjan .• användas efter ha g. 2.Sam. 19:18
GRANNE

GOTTGöRA

barn måste g. hs skulder

Job 20:10

GOTTGöRELSE

landet få g. för sabbater
3. Mos. 26:34
giva g.för sina sabbater
26:34
g. för sina sabbater gm att bliva
26:43
att landet hade fått g.
2. Krön. 36:21
g. för de årsgrödor s. åts upp Joel 2:25

GRANATTRÄD

Granatträd, hebr. rimmon, förekommer från Medelhavet till Persien.
Det är ett vackert träd, som kan bli
upp till fem meter högt. Dess blad
är ständigt gröna, ibland försedda
med taggar. Blommorna är mörkröda, och de scharlakansröda frukterna är mycket välsmakande. Trädet
blommar i maj och ger mogen frukt
i september. Det kan även växa vilt.
I Egypten ' odlades granatträdet tidigt, och granatäpplena hörde till de
ting, som Israels barn saknade under
sin ökenvandring, 4.Mos.20:5. Men
granatträdet förekom även i Palestina.
När spejarna kom tillbaka från Kanaan, medförde de granatäpplen, 13:
23, jfr 5.Mos.8:8. Granatträdet och
granatäpplet nämnes ofta i Höga
Visan och är framförallt en ungdomens och kärlekens symbol. Det hebreiska namnet för granatträd återkommer ofta i ortnamn, vilket tyder
på att det var mycket vanligt även i
gammal tid.
På nedre fållen a v översteprästens
efodkåpa satt granatäpplen, gjorda av
mörkblått, purpurrött och rosenrött
garn, 2.Mos.28:33, och runt pelarna
i templet fanns rader av garnatäppIen, l.Kon.7:18,20, en symbol på
Guds välsignelser.

husfadern och närmaste g. 2. Mos. 12:4
låna kärl av dina g.ar
2. Kon. 4:3
smälek för mina g.ar
Ps. 31:12
bliva till smälek för våra g.ar
44:14
blivit till smälek för våra g.ar
79:4
giv våra g.ar tillbaka .. smädelse
79:12
till ett trätoämne för våra g.ar
80:7
blivit till, smälek för sina g.ar
89:42
bättre en g. s.står dig nära Ords. 27:10
onda g.ar s. förgripa sig
Jer. 12:14
fordärv skall drabba hs g.ar
49:10
otukt med egyptierna, dina g.ar Hes16:26
(Oholas) g.ar assyrierna
23:5
As Burs söner; de voro hennes g.ar 23:12
när hennes g.ar fingo höra
Luk. 1:58
deras g.ar betogos av häpnad
1:65
inbjud ej heller rika g.ar
14:12
kallar tillhopa sina vänner och g.ar 15:6
Då sade g.arna och andra
Joh. 9:8
GRANNFOLK
alla deras g. på Hedmarken 5. Mos. 1:7
de g. s. nu håna (Israel)
Hes. 28:24
GRANNKVINNA
skall av sin g. begära klenod. 2.Mos.3:22
g.orna sade: Noomi har fått
Rut- 4:17
kallar tillhopa sina g.or
Luk. 15:9

Blommor och frukter av granatträdet.

GRANATÄPPLE
nedre fåll skall du sätta g.n 2. Mos. 28:33
bjällra av guld och så ett g.
28:34
bjällra av guld och så åter ett g.
28:34
på kåpans nedre fåll satte man g.n 39:24
bjällror mellan g.na runt omkring
fållen på kåpan, mellan g.na
39:25

Det fanns på Bibelns tid olika typer
av gravar, dels jordgravar, dels grottgravar. Det var vanliga begravningsplatser för • folkets söner., 2.Kon.
23:6, men också familjegravplatser,
i vilka generation efter generation
lades ned och .samlades till sina
fäder •.
Den enklaste gravtypen var den
nedsänkta grottgraven. Grottgravar
kunde vara naturliga hålor, eller de
kunde vara uthuggna i berget. Ett
schakt eller en trappgång förde ned
till själva gravkammaren, som ibland
avstängdes med en sten, innan schaktet fylldes igen. Gravkammaren kun-

de också ligga på schaktets eller
trappavsatsens botten, och ingången
tillslöts med en upprest sten. Ibland
var den igenstängda gravkammaren
valvformad, och då var trappschaktet
öppet. Det förekom även underjordiska, stentäckta gravar. Inne i gravkammaren var det ofta längs väggarna bänkar, där de döda lades.
Barn begravdes ofta i stora lerkärl,
och urnan sattes antingen i en grotta
eller sänktes ned i jorden.
Rika människor anlade större gånggravar med långkammare. Under senare tid uthöggs katakombgravar i
klippan, och dessa hade en central
gravkammare med gravgångar eller
sidonischer.
Ingången till gravkammaren stängdes vanligen med en stor rundsten.
Utvändigt blev graven bestruken med
kalk för att den skulle skilja sig från
omgivningen, så att man kunde lägga
märke till graven och undgå att bli
rituellt oren genom att komma nära
den, 4.Mos.19:18. Givetvis fick man
ofta förnya denna kalkning.
Jesus liknade fariseerna vid .gravar, som ingen kan märka., Luk.l1:
44, alltså gravar som inte gjorts synliga genom kalkning och som man
därför inte kunde taga sig till vara
för. Han använde också motsatsen
som bild på fariseerna, .vitmenade
gravar, vilka väl utanpå synas prydliga, men inuti äro fulla av de dödas
ben och allt slags orenlighet., Matt.
23:27. De båda bilderna åsyftar fariseernas hyckleri.

plats, r~i~(~r); i Job 3:14 plur.,
övers. palatslika gravar; av: I;tarell,
vara el. bli öde. Gamla sv. kyrkobibeln översätter: .som bygga det
öde är •. Jfr sing. i 3.Mos.26:31; plur.
Hes.33:24; 36:33, övers. ruiner.
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2026

2027
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GRANATTRÄD
varken säd eller g. växa
4. Mos. 20:5
med vinträd, fikonträd, g. 5. Mos. 8:8
Saul .. under g.et i Migron 1.Sam.14:2
Ss. en park av g. skjuter du upp HV. 4:13
om g.en hade fått blommor
6:10
om g.en hava fått blommor
7 :12
att dricka, saft från mitt g.
8:2
g.en .• hava torkat bort
Joel 1:12
g.et eller olivträdet ngn frukt Hagg. 2:20

GRANATÄPPLE

Se: Granatträd.

GRANNSKAP
Jos. 9:16
(hiv~erna) voro från g.et
herdar vistats i vårt g.
l. Sam. 25:7
25:16
tid vi vistades i deras g.
alla de s. bodde i deras g.
Esr. 1:6
Neh. 4:12
de judar s. bodde i deras g.
GRANNSTAD
och Gomorra med grannstäder Jer. 49:18
med grannstäder omstörtades
50:40
GRANSKNINGSMAN

föra kistan till de g.

2. Krön. 24:11

GRAV

Se även: Begrava, död, lik, grift,
jord, skilsmässa, sorg, gråt, uppståndelse, liv, förgängelse.
-g .... v

konungagrav 2.Krön.21 :20
vallgrav Dan.9:25
G.... v

Kristi grav
l) En rik mans grav, Jes.53:9;
Matt.27:57. 2) En ny grav, Joh.19:41.
3) En välluktande grav, Joh.19:39.
4) En klippgrav, Matt.27:60. 5) En
bevakad grav, Matt.27:62-65. 6) En
förseglad grav, Matt.27:66. 7) En
tom grav, Matt.28:1-8.
GRAV

1) (cäbar, l ~ 8
begrava; i Pred.8: 10 pu. bliva begravd; övers. komma i sin grav. Jfr
2,3,7.

2) (ciibär, l ~ iJ.
grav; av: Is:ä!?ar, se l. I I;Mos.23:4,
9,20; 50: 13 står '1il:lUzzat-Is:ä!?är, gravegendom C1iI;tuzzä, se Egendom 5);
övers. egen grav.
3) (ceburä, il l 1 :1

P

begra~ning; b~grav~ingsplats; av: Is:äbar, se 1. Ordet förekommer t.ex.

~ckså i Jer.22:19; Hes.32:23.
4) te'älä, il '] ~ ~

kanal, vattenledning; trol. av: 'ala,
gå upp; hif. föra upp (i så fall här i
betydelsen: taga upp vatten). Jfr 2.
Kor.18 : 17; 20:20, övers. vattenledning; Job 38:25 ränna; plur. i Hes.
31:4 flöden.
5) hår bä, il J l il

öd~

Grov

14) taphos, T.l <fl 0 <;
grav; av: thåptö, begrava, Lex. Matt.
8:21. '
15) utf. ord.
16) mnema, ]J \! ii]J a
minnesmärke, minnesvård; gravvård,
grav; av: mimneskö, se 13 .
GRAV
2 Låte n mig få en egen g. 1. Mos. 23 :4
2 den förn ämligaste av våra g.ar 23:6
2 vägra att giva dig sin g.
23:6
23:9
2 giva mig den till egen g.
23:20
2 överlåten åt Abraham till g.
3 J akob reste vård på hennes g . 35:20
3 begrava mi g i deras g.
47:30
2 s. Abraham köpte till egen g .
49 :30
2 (Josef:) begrav mig då i den g. 50:5
2 s . Abra ham köpt till egen g.
50:13
2 Funnos då inga g.ar
2. Mos . 14:11
2 s . kommer vid e n g.
4. Mos.19:16
2 hm s. har kommit v id g.en

3
2
2
3
2
2
2
2

Från Jesu grav i grav kyrkan. En marmorplatta täcker den plats,
där Jesu kropp skall ha legat.
6) saba~, nIl lP

fördjupning, grop; grav; av: suaJ:!,
sjunka, sä nka sig. I PS.55:24 står
såhat tillsammans med be'er, se 11.
O(det är på övriga ställen mestadels
övers. grop, Ords.26:27; Jes.38: 17;
H es.19:4,8. Jfr Job 9:31, övers. pöl.
7) mifwät, n 1 D
(subst.) död; ;-- lob 27:15 till sammans
med nif. av I>ägar, se l ; ordagrant:
beg ravas i döden ; övers. läggas i graven. Se: Dö 2, Död (subst.) l , Död
(adj.) 9, Döda 5.

12) sebi~, f1' ClIP
fördjupning, grop; av: säJ:! ä, se Falla
45. Ordet förekommer endast i plur.
och är i Klag.4 :20 övers. gropar.
Jfr 6.
13) mnemeion, ]J \! n]J E lO\!
minnesmärke, minnesvå rd ; gravvård,
grav; av: mimneskö, minnas, erinra
sig. Jfr 16. Se: Grift l.

8) 'apar, lEJ V

damm , ask;; ~and , lera, jord. Jfr Ps.
30: 1O, övers. stoft. Se: Aska 4.
9) bor, l i J
(mestadels grävd el. uthuggen) brunn,
cistern (se t.ex. 2.Mos.2l :33; 5.Mos.
6:11 ; 2.Krön.26:1O); brunn med el.
utan vatten (jfr Ords.5:l5; l.Mos.
37:20); cistern el. behållare brukad
som fängelse, Lex. l.Mos.40:l5; 41:
14; Jer.38 :13 (övers. brunn). På de
ställen, där ordet är översatt med
»g rav », förekommer det mestadels i
uttrycket jorede-bor, de som fara ned
i graven (jor~Qe:, sI. cstr. plur. av
järaQ, se Falla 8). Jfr l.

10) utf. ord.
II) biter, l 1:<. J

(grävd) brunn ; källa (med vatten),
Lex. J.Mos.21:l9; HV.4:15; i PS.69:
16 symboli skt: grav. Jfr Ords.23 :27,
övers. brunn ; be'er såJ:!a! (se 6) i Ps.
55:24, övers. gravens djup .
2029

Gra v från nytestamentlig tid. Gra ven tillslöts med en stor rund sten.
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19:18

fått veta var hs g. är
5. Mos.34:6
i sin fader Joas ' g.
Dom. 8 :32
i hs fader Manoas g.
16:31
invid Rakels g. träffa
1.Sam.l0:2
begrovo hm i faders g. 2. Sa m. 2:32
kon. i gråt vid Abners g.
3:32
begrovo (hu vudet) i Abners g .
4:12
begraven i sin faders g.
17:23
2 min faders och min moders g.
19:37
2 Saul s ben i hs fader Kis' g.
21:14
1. Kon. 13:22
2 icke i dina fäders g.
2 lade hs död a kropp i sin egen g. 13:30
2 i den g . där gudsmannen ligger 13:31
14:13
2 a llenast ha n komma i en g.
4 gjorde omkring altaret e n g.
18:32
4 (Elia) l ät fylla g.en med vatten 18:35
4 uppslickade vattnet i g. en
18:38
2. Kon. 9:28
3 man begrov hm i hs g.
2 kastade de mannen i Elisas g.
13:21
3 begrov (Amon) i hs g.
21 :26
2 samlas t ill dem i din g.
22:20
2 fick g .arna s. vor o där
23:16
2.lät hämta benen ur g.arna
23:1 6
2 Det är den gudsmans g.
23 :17
23 :30
3 begrovo hm i hs g.
2 (Asa) i den g. han l åtit 2. Krön. 16:14
28:27
2 icke i Is raels konungars g.ar
2 går upp till Davids hus' g.ar
32:33
34:4
2 stoftet på de mäns g.ar
2 får samlas till dem i din g.
34:28
2 stad där mina fäders g .a r Neh. 2:3
2:5
2 stad där mina fäders g.ar äro
5 byggde sig palats lika g.ar
Job 3:14
2 allenast de funne sin g.
3:22
2 I g.en kommer du
5:26
2 skulle jag förts till g.en
10:19
2 bland g.ar får jag min lott
17:1
17:14
6 till g .en måste jag säga
2 när han blivit bortförd t ill g.en 21:32
27 :15
7 s. s lippa undan läggas i g.en
33:18
6 bevarar hennes själ från g.en
6 nalkas hennes själ till g.en
33:22
6 att hon slipper fara ned i g.en
33 :24
6 så att den undslapp g .en
33 :28
33:30
6 att rädda hs själ från g.en
2 öppen g. är deras strupe
Ps. 5:10
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6 faller själv i den g. han gräver
7:16
6 sjunkit ned i den g. s. de grävde 9:16
6 icke låta din fromme se g.en
16:10
8 de s. måste far a ned i g.en
22:30
9 lik dem s. fara ned i g .en
28:1
30:4
9 från dem s.foro ned i g.en
6 vinning att jag far ned i g.en
30:10
10 grävt en g. för mitt liv
35:7
6 skulle undgå att se g.en
49:10
6 störta dem ned i g.ens djup
55:24
69:16
11 låt ej g.en tillsluta sitt gap
9 lik dem s. farit ned i g.en
88:5
2 lik de slagna s. ligga i g .en
88:6
88:7
9 sänkt mig ned underst i g.en
2 Förtäljer man i g.en om din nåd 88 :12
6 ogudaktigas g. varder grävd
94:13
6 s. förlossar ditt liv ifrån g.en 103:4
12 (H.) räddade dem från g.en
107:20
9 dem s. hava farit ned i g.en
143:7
9 ss. fore de ned i g.en
Ords. 1:12
9 en flykting ända till sin g .
28:17
l ogudaktiga komma i sin g. Pred. 8:10
9 dödsriket .. längst ned i g.en Jes.14:15
3 få vila i en g.
14:20
2 här hugger ut en g. åt dig
22:16
22 :16
2 hugger ut din g. s å högt uppe
8 I s. Jiggen i g.en
26:19
9 s. hava farit ned i g.en hoppas 38 :1 8
6 icke dö och hemfalla åt g.en
51 :14
2 bland ogudaktiga fick han sin g. 53:9
2 har sitt tillhål l bland g.ar
65:4
2 Deras koger är öppen g.
Jer. 5:16
2 invånares ben ut ur deras g .ar
8:1
2 min moder fick bliva min g.
20:17
9 dem s. farit ned i g.en
Hes . 26:20
9 dem s. hava farit ned i g.en
26:20
6 skola störta dig ned i g.en
28:8
31:14
9 dem s. hava farit ned i g.en
9 dem s. hade farit ned i g .en
31:16
9 dem s. redan farit ned i g.en
32:18
2 Sin g. har ha n fått längst ned
32:23
3 hop , vilande runt omkring hs g. 32:24
9 de s. hava farit ned i g.en
32:24
9 dem s. hava farit ned i g .en
32:25
9 bland dem s. farit ned i g.en·
32:29
9 bland dem s. farit ned i g.en
32:30
2 (H.:) Se, jag vill öppna edra g.ar37 :1 ~
2 och hämta eder ur edra g.ar
37 :12
2 när jag öppnar edra g.ar
37 :13
37:13
2 hämtar eder upp ur edra g.ar
2 giva åt Gog en plats till g.
39:11
6 förde min själ upp ur g.en Jona 2:7
2 En g. bereder jag åt dig
Nah. 1:14
13 t vå besatta ut från g.arna Matt. 8:28
14 s. ären lika vitmenade g.ar
23:27
14 s. byggen upp profeternas g.ar 23:29
27:52
13 och g.arna öppnades
13 De gingo ut ur sina g.ar
27:53
13 (Josef) lade den i den nya g.
27 :60
13 stor sten för ingången till g.en 27:60
14 de sutto gent emot g.en
27 :61
14 Bjud att man skyddar g.en
27:64
27:65
15 gån åstad och skydden g.en
14 gingo åstad och skyddade g.en
27 :66
14 den andra Maria att se g.en
28:1
13 gingo med hast bort ifrån g.en 28:8
13 kom en man från g.arna Mark. 5:2
13 hade sitt tillhåll bland g.arna
5:3
5:5
16 vistades alltid bland g.arna
13 döda kropp och lade den i en g.
6:29
13 (Josef) lade hm i en g.
15:46
13 en sten för ingången till g.en
15:46
13 bittida kommo de till g.en
16:2
16:3
13 stenen fr ån ingången till g .en
13 flydde bort ifrån g.en
16:8
16 utan bland g.arna
Luk. 8:27
11:44
13 lika g.ar s. ingen kan märka
13 s. byggen upp profeternas g .ar 11:47
11:48
13 byggen I upp deras g.ar
16 en g. s. var uthuggen i klippan 23:53
13 följde efter och sägo g.en
23:55
16 kommo de tidigt till g.en
24:1
13 stenen bortvältrad från g.en
24:2
13 vände tillbaka från g.en
24:9
24:12
13 Petrus skyndade till g.en
13 sedan de bittida varit vid g .en 24:22
24:24
13 när några gingo bort till g.en
Joh. 5:28
13 alla s. äro i g .arna
13 redan legat 4 dagar i g .en
11 :17
13 i tanke att hon gick till g.en
11:31
13 J. gick bort till g.en
11:38
13 kallade Lasarus ut ur g.en
12:17
13 i örtagården fanns en ny g.
19:41
13 lade de J. eftersom g.en låg nära19:42
13 Maria från Magdala till g.en
20:1
13 se stenen borttagen från g.en
20:1
13 De hava tagit H. bort ur g.en
20 :2
13 begåvo sig åstad till g.en
20:3
13 kom först fram till g .en
20:4
13 (Petrus) gick in i g.en
20:6
13 han s. först kommit till g.en
20:8
13 Maria grät utanför g.en
20 :11
13 lutade (Maria) sig in i g.en
20:11
16 hs g . finnes ju ibland oss
Apg. 2:29
16 den g. s. Abraham hade köpt
7:16
13 lade (J.) i en g.
13:29
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Gravera-Grekland
14 öppen g. är deras strupe Rom. 3:13
16 kropparna läggas i ngn g. Upp. 11:9
GRAVERA

ss. man g.r signetringar
2.,Mos.28:11
samma sätt s. man g.r signetringar 28:21
rista. 8S. man g.r signetringar
28:36
sätt s. man g.r signetringar
39:6
sätt s. man g.r signetringar
39:14
ss. man g.r signetringar
39:30
GRAVKAMMARE

l) 'aqne-qor, l i J - , .~ J~
graveps stenar; 'agne-, st. cstr. plur.
av: 'äbän, sten; bor, se Grav 9. Jfr
norskä kyrkobibelns övers. .stengrav»; gamla sv. kyrkobibelns övers .
• helwetes stenar •.
GRAVKAMMARE
1 döda s. farit ned i g.n

Jes. 14:19

GRAVKISTA

(Ogs) g., gjord av basalt

5. Mos . 3 :11

GRAVPLATS

omkring hm har denna sin g. Hes. 32:22
omkring (Elam) har denna sin g.
32:25
omkring (Mesek-Tubal) sin g.
32:26
GRAVVÅRD

ännu i dag kalla s Rakels g. 1. Mos. 35:20
GREK

bo kringspridda bland g.erna Joh. 7:35
Tänker han undervisa g.erna
7 :35
Nu voro där ock några g.er
12:20
talade till g.erna
Apg. 11:20
både juda r och g.er kommo till tro 14:1
visste att (Timoteus ' ) fader var g. 16:3
så gjorde ock en stor hop g.er
17:4
(Paulus) övertygade judar och g.er 18 :4
inbyggare, både judar och g.er
19:10
Efesus' invånare, judar och g .er
19:17
uppmanat både judar och g.er
20:21
ock fört g.er in i helgedomen
21:28
mot g.er har jag förpliktelser Rom. 1 :14
till frälsning .. så ock för g.en
1:16
så ock över g.ens
2:9
göra det goda .• så ock g.en
2:1 0
anklaga både judar och g.er
3:9
ingen åtskillnad mellan jude och g . 10:12
g.erna åstunda visdom
1. Kor. 1 :22
kallade, vare sig judar eller g.er
1:24
stötesten, varken judar eller g.er 10:32
vare sig vi äro judar eller g.er
12:13
icke ens Titus, s. var g.
Gal. 2:3
Här är icke jude eller g.
3 :28
om ngn är g. eller jude
Kol. 3:11

GREKISK
g. kvinna av syrofenicisk
Mark. 7:26
begynte g.a judarna knorra
Apg. 6:1
disputerade med de g.a judarna
9:29
Timoteus .. aven g. fader
16:1
ansedda g.a kvinnor och jämväl
17:12
GREKISKA
(överskriften) avfattad på g.
Joh. 19:20
Kan du tala g .
Apg.21:37
avgr undens ängel. .på g.a
Upp. 9:11
GREKLAND
Se ~ivcn : Javan.
Grekland

Ingången till Den heliga gravens kyrka i Jerusalem , som enligt traditionen är byggd över Golgata och Jesu grav.

För det gamla Israel var grekerna
ett avlägset folk, och de omtalas sällan i G.T.
Mosebokens folklista omtalar »inbyggarna i hedningarnas Havsländer» , och nämner bland dem Javan,
som är den vanliga gammaltestamentliga benämningen på grekerna (överensstämma nde med orientalisk namnsed: Jauna = jonier), sä rskilt på den
grekiska befolkningen i Mindre Asien.
Bl and Javans söner nämnes Tarsis
(möjligen i Spanien) och kitteerna
(cyprioterna). Man hade alltså kännedom om den grekiska kustbefolkningen vid Medelhavet förutom det
grekiska moderlandet, J.Mos.1O:2 ff.;
J.Krön.I:5 ff.; Jes.66:19 ; Hes .27: 13 .
l Joel 3:6 omtalas grekerna som . Javans barn •. De omnämnes som slavhandlare, vi lka köpt de tillfångatagna
israeliterna och fört dem långt bort
från deras land. Sak.9: 11 ff. är en
profetia om att dessa fångar skall befrias , när Israel övervinner Javan .

Profetiorna i Daniels bok, 8:21;
10:20; II : I ff., hänför sig till Al exander den store och hans rike, som
är ett a v de fyra världsrikena i Daniels syner, 2:39; 7:6. Under sitt
segertåg mot perserriket erövrade
Alexander Palestina och införlivade
det i provinsen Celesyrien. Han behandlade judarna mildare än and ra
folk, och enligt judiska källor mottog
han med välvilja och stor vörd nad
översteprästen, som med templets
prästerskap kom honom i möte. Josefus berättar, att översteprästen läste
för den store konungen från Daniels
profetior. Efter Alexanders tidiga
död och upprättandet av diadokstaterna blev Israel underlagt det syriska
riket.
Med Alexander började en ny
epok i Israels historia. Grekiskt språk
och grekisk kultur trängde in, särskilt bland de högre folkskikten . Den
syriske konungen Antiokus IV Epifanes sökte med våld att hellenisera
judarna, han förbjöd omskärelse, och
den judiska tempelkulten ersattes med
tillbedjan av den olympiske Zeus.

N .T .
Grekland, Hellas, är i Apg.20:2
namnet på Balkanhalvön. Paulus använder i si na brev det romerska provinsnamnet Akaja som benämning
för det egentliga Grekland.
N.T. brukar för övrigt ordet »grek» ,
HCllen, fem . H ellen/s, i olika betydelser. I Mark.7:26 nämnes »en grekisk kvinna av syrofenicisk härkomst».
Antin gen kan meningen vara den, att
kvinnan talade grekiska eller kan
ordet ha religiös innebörd och betyda,
att hon var hedning. D etta är en
betydelse av ordet »grek », som finns
på flera ställen i N.T., jfr Apg.20:21 ;

Rom .I :16; l.Kor.l:22; 12:13 , där
ordet står för »icke-jude ».
De greker, som omtalas i Joh.12:
20, var sannolikt halvproselyter, som
talade grekiska.
. Judar och greker» , Apg. 18 :4; 19:
10,17; 20:2 1; Rom .l: 16; 2:9,10; 3:9;
10:12; l.Kor.I:22,24; 12:13; Ga1.3:
28; Ko1.3 :II , är hos judarna ett vanligt uttryck för »judar och hedningar •.
H os grekerna brukas uttrycket »greker och barbarer », Rom .I :14 (grt.)
för att skilja mellan greker och »andra folk». Paulus indelar människosläktet i »judar, greker och Guds
församling» , l.Kor.10:32, och grek
står då so m uttryck för hedning, ickejude.
Under den tid Paulus verkade i
Grekland, Apg.20:2, var Gallio landshövding i Akaja, 18 :12. Evangelium
hade stor framgång i de grekiska
provinserna, och flera stora församlingar grundades där, exempelvis
den stora handelsstaden Korint.
Grekiska språket
På Jesu tid va r hellenismen vida
utbredd inom det romerska riket och
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G.T.

Under mackabeertiden reste emellertid judarna sig till väpnat motstånd
och uppnåd de under det judiska frihetskriget på 160-talet f.Kr. religiös
och delvis politisk frihet. Grekiskt
inflytande gjorde sig dock gällande
både på palestinensisk grund och ute
i diasporan. Det bekämpades emellertid allvarligt, och just denna kamp
kom att ge judendomen dess exklusiva karaktär.

Grekland-Gren
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Grekisk handskrift från det fjärde århundradet. Den blev funnen i Katarinaklostr~t på Sinai och förvaras nu på
British Museum i London.
ansågs representera det högsta i dåtidens kultur. Det grekiska språket
var ett slags världsspråk, det blev
förstått och talat överallt i Medelhavsländerna och så även i Palestina,
framför allt i Galileen.
Utbredningen av det grekiska språket fick den största betydelse för den
urkristna missionen. N.T.s skrifter
blev helt naturligt avfattade på detta
språk.
Det grekiska språk, som N.T. är
skrivet på, skiljer sig emellertid från
den s.k. klassiska grekiskan från Hel·
las' storhetstid. N.T .s språk är den
s.k. koine (koine, fem. av koin6s,
allmän, vanlig), vilket var det allmänt använda grekiska språket under
den romerska kejsartiden. Det stod
närmare vanligt grekiskt talspråk än
det gamla litterära språket gjorde.
Ursprungligen var koine ett modifierat och förenklat språk, som blev
använt i Alexander den stores kosmopolitiska arme. För övrigt visar
språket stora differenser. I brev och
dokument, t.ex. i egyptiska papyrustexter, kan vi möta det i en ytterst
vulgär form, men flera av tidens
författare skreven mycket vårdad
och kultiverad koine. N.T.s språk är
inte denna högre litterära koine, men
det är dock kultiverat och vårdat.
De män som skrev N.T. hade inga
litterära pretentioner, men de önskade bringa till så många som möjligt
- på ett språk, som vanliga människor förstod - det evangelium som
är en Guds kraft till frälsning.
I sig självt är koine alltså inte något
• heligt språk>, snarare tvärtom ett
dagligt talspråk, men ändå har också
själva språket i N .T . fått sin speciella

Hellenism och kristendom
Det som kännetecknade de män niskogrupper, som de urkristna evangelieförkunnarna vände sig till, var
enligt Paulus' framställning, att .judarna begära tecken, och grekerna
åstunda visdom. , I.Kor.l:22. Men
dessa krav kunde man inte tillmötesgå, varken när det gällde judar eller
greker. Det kerygma, som evangeliets
härolder hade att ropa ut, var • talet
om korset. och budskapet om .en
korsfäst Kristus., 1:23. Och denna
.förkunnelsens dårskap. (v.21, grt.)
skulle inte bringas människorna med
• höga ord eller hög visdom. , i en
världslig filosofis dräkt, ty om så
skedde, skulle evangelium därmed
förlora sin kraft, 1:21; 2:1 ff.
Vi ser alltså, att apostlarna från
första stund var på vakt mot varje
form ·av religions blandning. Detta
gällde faktiskt i förhållande till såväl
judaism som hedendom. De två huvudvillfarelser, som Paulus bekämpar,
är å ena sidan judaistisk lagträldom,
som han går emot i sin flammande

kampskrift Galaterbrevet, och å andra sidan de hedniska vishetsläror,
som han särskilt bekämpar i Kolosserbrevet. Det är alltså en total missförståelse, att det i kristendomen
skulle ha trängt sig in ett hellenistiskt
element vid sidan av ett judiskt.
Man kan icke uppdela urkristendomen i två skilda delar: i judiska
element och i hellenistiska element.
Kristendomen har icke uppkommit
i en från den hellenistiska världen
avskild och isolerad palestinensiskjudisk övärld och därifrån utbrett
sig i den hellenistiska världen samt
i sina ursprungliga judiska element
upptagit senare hellenistiska. Utan
kristendomen har uppstått i det Palestina, som låg i den hellenistiska
världens mittpunkt. Och dess utbredning västerut betydde icke, att den
kom i beröring med hellenistiska
åskådningar och religiösa kulter o.
dyl., som judendomen icke trätt i
beröring med. Alla de religiösa åskådningar, de religiösa begrepp, med
vilka urkristendomen trädde i beröring och som den hade att taga
ställning till, hade judendomen tidigare trätt i beröring med och tagit
ställning till. Med judendomen hade
urkristendomen gemensamt, att den
i gamla förbundets skrifter såg den
gudomliga uppenbarelsen nedlagd
och att den icke kunde gå med på
någon religions blandning, att den
icke i toleransens tecken kunde medgiva en dyrkan av främmande gudar
såsom gudomens uppenbarelseformer.
Liksom judendomen ställde sig urkristendomen bestämt avvisande till
alla lägre kulter. De var för urkristendomen liksom för judendomen ett
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religiosa valör. Det är nämligen Septuagintas språk. Denna grekiska översättning av G .T . företogs av judar
i Alexandria och var naturligt nog
starkt påverkat av hebreisk stil. I
många fall fick också de grekiska
ord, som denna översättning måste
använda sig av, den mening och det
innehåll, som orden i den hebreiska
grundtexten ägde. Detta kommer då
också att gälla koinen i N .T ., som i
många fall snarare bör förstås i ljuset av de hebreiska grundorden än
uti från ordens mening i klassisk grekisk litteratur. Se: Ordet.

hedniskt väsende, en avgudadyrkan.
Men från judendomen skilde sig kristendomen på ett avgörande sätt därigenom, att Gud icke blott var fädernas Gud, den i gamla förbundets
heliga skrifter uppenbarade GudenFadern, utan den i Kristus uppenbarade Guden-Frälsaren. - När man
söker uppdela kristendomen i judiska
och hellenistiska element eller förklara dess uppkomst ur en förmälning
av hellenism och judendom, så förbiser man alldeles det historiska fak- '
tum att kristendomen icke är en tillfällig religionsblanding - som skulle
sakna inneboende livskraft - utan
att kristendomen till sin uppkomst
och vidare utveckling helt är förankrad i en gestalt, nämligen Kristus,
eller om man så vill i människors
upplevelse av och möte med Kristus.
När man exempelvis analyserar aposteln Paulus' skrifter och ur dem vill
påvisa, vad som är judiskt och vad
som är hellenistiskt, eller hävda, att
Paulus av den enkla judiska kristendomen gjort en hellenistisk kristendom, så förbiser man det uppenbara
faktum, att det nyskapade hos Paulus icke var, att han kom i beröring
med hellenismen eller införde hellenismen i den judiska kristendomen,
utan det att han genomgått en genomgripande omvändelse, enligt hans
eget vittnesbörd erhållit en uppen·
barelse och en kallelse av Kristus,
och därigenom från en ivrig judisk
farise och förföljare av de kristna
blivit en hänförd förkunnare av det
kristna evangeliet. Kristendomen är
varken judisk eller hellenistisk, varken
orientalisk eller västerländsk. Den
gör själv anspråk på att vara universell, att alltså i sitt väsen komma
med ett budskap och en gåva, som
icke är begränsad till några historiskt
givna åskådningar eller uttrycksformer. Men i sitt möte med historiskt
givna åskådningar och uttrycksformer
tar den ställning till dessa på det sätt,
som är givet av dess väsen, dess inneboende livskraft. Kri stendomens ställning till omvärlden, vare sig den är
judisk eller hellenistisk, orientalisk
eller västerländsk, har Paulus på ett
adekvat sätt uttryckt i I.Kor.9:19-23.
GREKLAND
kom (Paulus) till G.

Apg.20:2

GREN

Se även: Kvist, trä, stam, blad, skott,
planta, vinträd, frukt, liv, saft, församling.
-gren

släktgren 4.Mos.4: 18
GREN

l)

ros, rO X'l

huvud, spets, topp; begynnelse; i 1.
Mos.2:10 plur. räSim, huvuden, huvudfloder. Jfr art . Eden. Se: Anförare 2, Begynna 15, Begynnelse 4,
Förman 3.
2) bat, n:J
dotte;; i I~Mos.49 :22 i överförd betydelse: gren. Se: Flicka 3, Flickebarn 1.
3) 'änäp, '1 J l!
(träd-)gren, g~e~verk, grönska, krona .
Jfr Ma1.4:1, övers. krona; Ps.80:11,
plur. övers. rankor. Ordet förekommer även i Hes.36:8, där nätan ' änäp,
giva grenverk el. grönska, -är övers.
med verbet . grönska • .
4) so ~,

l iiv

(träd-)gren; av: suls, betäcka, skydda,
i Job 1:10 övers. beskärma; Hos.2:6
stänga. Jfr femJormen so~ä, som
ingår i uttrycket sokat ' esim, Dom.
9:48, övers. trädgren. - .
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5) utf. ord.
6) s6!!ä~, l ~ i tO
sammanfläta't el. tätt grenverk; övers.
täta grenar; av roten säbak, sammanfläta . Jfr sebäkä i Job f8:8 övers.
nät; 1.Kon.7 :-1 i nätverk.
'
7) ~~ir, l ' ~ I~

gren, kollektivt: grenar, grenverk; av:
skära av, meja. Jfr Job 18:16;
29: 19, övers. krona. Den vanligaste
betydelsen av ordet är .skörd., se
t.ex. 1.Mos.8:22.
8) 'Jpä'im, D' K D V
(plur. av 'å pi)' Tlö~verk, grenverk;
övers. trädens grenar. Jfr 3.
~ä~ar,

9) ne~är, l ~

.1

(friskt, grönt) skott, telning; trol. av
en rot som betyder: vara frisk el.
grön; jfr även verbet n~ar, se Bevara 3 (möjl. betecknar ne~är en gren,
som bör bevaras och aktas på grund
av sin sprödhet). Ordet är på övriga
ställen övers. telning, Jes.ll:1; 60:21;
Dan.ll :7.
l O) ma~~el, 'i ~ 12
gren. Jfr 1.Mos.30:37,41, övers.
käpp(ar); 32:10; 4.Mos.22:27 stav.
11) dälijot, n i ''i l
plur. av däli!; (topp~)grenar; av: dälä,
taga upp, höja, i 2.Mos.2: 16,19 övers.
hämta upp; Ps.30:2, pi. draga upp.
Ordet förekommer nästan uteslutande
i Hesekiels bok och är på de flesta
övriga ställen övers. rankor, 17:6,7;
19:11. Jfr 31:12, övers. kvistar.

12) baddim, D ' ! ?
(pI ur. av ba.;!) delar; här (delar av ett
träd =) grenar; av: bäc;!ac;!, åtskilja.
Jfr 2.Mos.25: B, övers. stänger; Job

18:13 lemmar; Hos.ll:6 bommar.
Jfr 14.

13) S6räS, tO J' tO
rot; i Hes.17:7 plur. övers. grenar.
Jfr gamla sv. övers.: .detta winträd
hade en längtan i sina .rötter till denna örnen •. Ordet är på övriga ställen
övers. rot; i Ma1.4: 1 står det tillsammans med 'änäp, se 3. Jfr Fast 15.
14) ma!{ä, i1~~

gren; sta v; av: nä(ä, se Driva 28. I
Hes.19:14 står ordet tillsammans med
baddim, se 12, vilket här ger innebörden: en gren som skiljer sig från
andra; därav övers. dess yppersta gren
(hebr. matte baddähä). Ordet mattä
brukas ofta i överförd betydelse iÖr
att beteckna en israelitisk stam, t.ex.
4.Mos.l:49.
15) por'o!, n i K'l9
plur. av porä; (små) grenar, kvistar.
Ordet kan antingen härledas från
[pä'ar], pi. smycka, pryda, dekorera
(se t.ex. Förhärliga 2), eller från roten
pär~', vara vild, växa vilt; jfr pärä',
vildåsna, t.ex. l.Mos.16:12. Jfr hif.
aven annan rot pärä' i Hos.13:15,
bära frukt; övers. stå frodig (jfr peri,
frukt).

19) klema, K A ii lHX
urspr. avbruten gren, ympkvist; gren
el. skott, i synnerhet på ett vinträd.
Se f.ö . 18.
20) I Joh.15:6 står auta, dem (= ta
klemata, grenarna); i Rom. 11: 17 en
au/ols, bland dem (= en tOls k1ådois,
bland grenarna).
GREN
1 delade den sig i 4 g.ar
1. Mos. 2:10
2 dess g.ar nå över muren
49:22
3 g.ar av lummiga träd
3. Mos. 23:40
16 icke genomsöka g.arna 5. Mos. 24:20
4 högg folket av var sin g.
Dom. 9:49
5 lade g.arna intill det fasta
9:49
2. Sam. 18:9
6 terebint med täta g.ar
7 skjuta g.ar likt nyplantat
Job 14:9
8 från trädens g.ar höja de Ps. 104:12
9 bortkastad, lik föraktad g. Jes. 14:19
7 när g.arna äro torra
27:11
10 ser en g. av mandelträd
Jer. 1:11
11 att dess g.ar fördärvas
11:16
12 ett vinträd s. bar g.ar
Hes. 17:6
13 böjde vinträdet sina g.ar
17:7
2 att(vinträdet) kunde få g.ar
17:8
3 (cedern) skall bära g.ar
17:23
17:23
11 bo i skuggan av dess g .ar
19:11
14 Det fick starka g .ar
14 Dess starka g.ar brötos av
19:12
14 eld har gått ut från dess g.ar
19:14
14 finnes där nu ingen stark g.
19:14
3 (Farao) ceder med sköna g.ar
31:3
15 (cedern) fick långa g.ar
31:5
15 under dess g .ar födde alla djur 31:6
11 blev skön gm sina g.ars längd 31:7
15 ingen lönn bar g.ar. jämförliga 31:8
11 (cedern) i rikedom på g.ar
31:9
15 g.ar hava blivit avbrutna
31:12
15 på dess g.ar lägra sig
31:13
17 fåglar bodde på dess g.ar Dan. 4:9
17 (ängeln:) skären av dess g.ar
4:11
17 fåglarna flyga från dess g.ar
4:11
17 på vars g.ar fåglar hade nästen 4:18
18 nästen på dess g.ar
Matt. 13:32
18 får så stora g.ar
Mark. 4:32
18 bygga nästen på dess g.ar Luk. 13:19
Joh. 15:2
19 Var g. i mig. s. icke bär
19 Ss. g.en icke kan bära frukt av 15:4
19 Jag är vinträdet, I ären g.arna 15:5
19 kastas ut ss. en avbruten g.
15:6
20 samlar tillhopa sådana g.ar
15:6
18 så äro ock g.arna heliga Rom. 11 :16
11:17
18 några av g.arna brutits bort
20 blivit inympad bland g .arna
11 :17
18 icke Förhäva dig över g.arna
11:18
11 :19
18 en del g .ar brötos bort
18 icke skonat de naturliga g.arna 11:21

min hand grep efter folkens
10:14
Edom och Moab g.s av deras
11:14
man g.es av ångest och kval
13:8
envar s. g.es faller för svärd
13:15
s. arbeta för lön g.s av ångest
19:10
ångest g.er mig lik barnaföderskas 21:3
bävan g.er de gudlösa
33 :14
rorundrade sig att ingen grep in
59:16
ängslan g.er oss
Jer. 6:24
häpnad har g.it mig
8:21
Skulle du då icke g.s av vånda
13:21
grep mig och blev mig övermäktig 20:7
grepn hm prästerna
26:8
skall förvisso bliva g.en
34:3
skulle g. Baruk och Jeremia
36 :26
(Jiria) grep profeten Jeremia
37 :13
Jiria grep Jeremia och förde hm
37 :14
du ·själv skall varda g.en
38:23
g. de kvarblivna av Juda
44:12
ångest och vånda har g.it det
49:24
(Babel) blev ertappad och g.en
50:24
ängslan g.er honom
50:43
krigsl)1ännen g.na av skräck
51 :32
(kald~erna) grepn konungen
52:9
och g.s av förfäran
Hes. 4:17
skall jag g. Israels barn i hjärtat 14:5
Sin skall g.s av ångest
30:16
deras konungar g.s av bävan
32:10
har jag känt mig g.en av vånda Dan. 10:16
Själv g.er jag mitt roV
Hos. 5:14
12:3
I moderlivet grep han sin broder
åsyn g.s folken av ångest
Joel 2:6
eftersom ångest har g .it dig Mika 4:9
g.er sitt rov utan räddning
5:8
grip till tegelformen
Nah. 3:14
maktlöshet g.er benen
Hab .3:16
Herodes hade låtit g. Johannes Mattl4:3
och han grep hm vid strupen
18:28
de hade gärna velat g. (J.)
21 :46
de övriga grepn hs tjänare
22:6
G.en hm vid händer och fötter
22:13
rådslogo om att lAta g. J.
26:4
s. jag kysser .. skolen I g.
26:48
Då stego de fram och grepn J.
26 :50
utan att I haven g.it mig
26 :55
Men de s. hade g.it J. rörde hm
26:57
Herodes hade låtit g. Johannes Mark. 6:17
hade nu gärna velat g. (J.)
12:12
sökte efter tillfälle att g. (J.)
14:1
s.jag kysser •. hm skolen I g.
14:44
grepn de J. och togo hm fången
14:46
utan att I haven g.it mig
14:49

-grepp

angrepp Job 7:20
-griffel

diamantgriffel Jer.17:1
GRIFT

Se även: Grav, gravplats, gravkammare.
GRIFT

l) mnemeion, lJ v n lJ E: 1: o v
minnesmärke, minnesvård; gravvård,
grav. Se: Grav 13.
GRIFT
1 pryden rättfärdigas g.er

Matt. 23:29

GRIPA

Se även: Taga, binda, angripa, röva,
fånga, fångenskap, herre, stjäla, hand.
-gripa

angripa 4.Mos.25:18
begripa Job 42:3
förgripa 2.Mos.22: 11

16) [pil'ar], lK9
pi. genomsöka- grenarna; av: por'o!,
se 15.
17) 'anap, 'l lP.
aram. = hebr. 'änäp, se 3. Ordet förekommer endast i plur.
18) kiMos, K A <lo c;
ur~pr. avbruten gren, ympkvist (en
kVist som man bryter av för att ympa
den på ett annat träd) ; sedan allmänt:
kvist, S~?tt, gren; av: klåö, bryta (av).
Ordet ar på övriga ställen övers.
kvist, Matt.21 :8; 24:32; Mark.13:28.
Jfr ekklåö, i Rom.l1: 17 pass. övers.
brytas bort.

GRIPA
grepn hm och kastade hm
1. Mos. 37:24
greps ha hjärta av vanmakt
45:26
(Mose) grep honom
2. Mos. 4:4
av ångest grepns Filisteens
15:14
Moabs hövdingar grepns av bävan 15:15
så skall du g. honom
21:14
icke blivit g.en på bar
4. Mos. 5:13
greps av lystnad
11:4
s. hade g.its av lystnad
11:34
Må vi g. oss an och bygga
Jos. 22:26
förföljde och grepn hm
Dom. 1:6
Jael grep en tältplugg
4:21
lät (Gideon) g. de äldste i staden
8:16
grepn de hm och höggo ned hm
12:6
(Simson) grep tag i stadspnrtens
16:3
fllist~erna grepn hm och stucko ut 16:21
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a

grepns ock av förskräckelse l.Sam.14:15
blevo de g.na av förfäran
17:11
greps (Saul) av stor förskräckelse 31:3
g.en av dödens vanmakt
2. Sam. 1:9
Saul • . lät jag g. och dräpa i Siklag
4:10
David greps av lystnad
23 :15
Jerobeam sade: G.en hm
1. Kon. 13:4
(Ella:) G.en Baals profeter
18:40
de grepn dem
18 :40
(Ben-Hadad:) g.en dem levande
20:18
så g.en dem ock levande
20:18
Grip dig nu an; och betänk
20:22
sända åstad och g. (Elisa) 2. Kon. 6:13
att de skola g . oss levande
7 :12
(Jehu:) G.en dem levande
10:14
Då grepn de dem levande
10:14
Alltså grepn de (Atalja)
11:16
(kald~erna) grepn konungen
25:6
greps (Saul)av förskräckelse l.Krön.10:3
David greps av lystnad
10:3
man grep (Ahasja)
2.Krön.22:9
Alltså grepn de (Atalja)
23:15
Grip verket an, gå frimodigt ut
25:8
frimodig och grip verket an
Esr. 10:4
natten g.s av tjockaste mörker Job 3:6
(Gud) g.er sitt rov
9:12
han grep mig i nacken och slog
16:12
snaran g.er hm om hälen
18:9
österns män g.s av rysning
18:20
förfäran g.er mitt kött
21:6
g.es jag av förskräckelse
23 :15
Dödsrikets skuggor g.s av ångest 26:5
S:s av förfäran vid ha näpst
26:11
Ostanvinden g.er hm
21:21
folkhopar g.s av bävan
34:20
de g. in i varandra
41:8
i försAt för att g. den arme
Ps. 10:9
han g.er den arme
10:9
Bävan grep dem där
48:7
(Gud) skall g. dig och rycka dig
52:7
när fllist~erna grepn hm i Gat
56 :1
förfölj en och g.en hm
71:11
102:11
du har g.it mig och kastat mig
De grepns av lystnad i öknen
106:14
dödsrikets ångest grep mig
116:3
Glödande harm g.er mig
119:53
g. dina späda barn och krossa
137:9
Lik en s. g.er en hund i
Ords. 26:17
gecko-ödlan kan g.s me<!. händerna 30:28
Till spinnrocken g.er hon
31:19
jag vill g. tag i dess kvistar
HV. 7:8
rytande g. de sttt rov
Jes. 5:29

Ung grek. Staty funnen i Palestina.
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Gro--Grund
G~UND

Se även: Grundval, grundfäste, bygga, stadfästa.
-grund

avgrund Job 26:6; 28:22
havsgrund Job 36:30
hjärtegrund Ps.51:8
stengrund Matt.13:5
Grund (g rundva I)

De bibliska orden för »grund» och
»grundval., främst hebr. jesod och
grek. themelios, används i både boksta vlig och bildlig betydelse. De brukas t.ex. om den grundval, som en
byggnad står på. Denna kan vara
sand, Matt.7:26, hälleberg, 7:24, eller
stenar, I.Kon.7:9 ff. I N .T. betecknas
Jesus Kristus som grundval och hörnsten i Guds rike. Han är den grund,
som hans fö rsamli ng vilar på, I.Kor.
3:11, jfr I.Pet.2:4 tf. Jfr Ords.10:25:
_den rättfärdige är världens eviga
grund. (grt.). Se: Hörnsten.
Grund (grundval)

Kristus är den enda frälsningsgrunden , I.Kor.3: Il. Guds fasta grundval
förbliver, 2.Tim.2: 19. Den tillkommande staden har fasta grundvalar,
Hebr.l1:lO.
Rätt grund - rätt bygge
Grunden är lagd, Jesus Kristus, l.
Kor.3:10-11. Det gäller att bygga
rätt på genna grund , v.12-15.
Fast grund - lös grund
Den förståndige bygger på fast
grund, Matt.7:24-25 . Den oförståndige bygger på lös grund, v.26-27.
Jfr PS.II :I-3 .
"Förrän världens grund var lagd"
l) Var Kristus älskad av Gud, Joh.
17:24. 2) Hade Gud förutsett Kristus
som Lammet, I.Pet.!:19-20, jfr Upp.
13:8. 3) Utvalde Gud de troende i
Kristus, EU:4.

En av de många grottorna i trakterna kring Betlehem.
honom grepo de
de grepos av bestörtning
Lul<.
de voro g.na av stor förskräckelse
en ande plägar g . fatt i hm
gärna velat i samma stund g. (J.)
före allt detta skall man g. eder
Så grepo de (J.)
Då ville de g. (J.)
Joh.
rättstjänare för att g. honom
somliga av dem ville g. honom
Då ville de åter g. honom
för att de måtte kunna g. (J.)
rättstjänarna grepo då ~.
vägvisare åt de män s. grep<> Apg.
Därför grepo de dem nu
läto g. apostlarna
De grepo (Stefanus)
Då greps Moses av blivan
lät konung Herodes g. några
(Herodes) hade g.it (Petrus)
grepo de Paulus och Silas
grepos judarna av nitälskan
de grepo (Paulus)
grepo de alla gemensamt Sostenes
de grepo (Paulus)
då de nu hade g.it Paulus
Denne man blev g.en av judarna
därför grepo vi (Paulus)
var det s. judarna grepo mig
sätta ut vakt •. att g.mig
2. Kor.
vilddjuret blev g.et
Upp.
(ängeln) grep draken

14:51
5:26
8:37
9:39
20:19
21:t2
22:54
7:30
7:32
7 :44
10,39
11:57
18:12
1:16
4:3
5:18
6:12
7:3 2
12:1
12:4
16:19
17:5
17 :19
18 :17
21:27
21:30
23 :27
24:6
26 :21
11:32
19:20
20:2

De fräcka gräva g.ar för mig
119:85
Fördärvlig den s . gräver g.ar Ords.16:27
trolös kvinnas mun är en djup g.
22:14
skökan är en djup g.
23 :27
s. gräver en g •• faller själv däri
26:27
faller själv i sin g.
28:10
Den s.gräver en g.
Fred. 10:8
min själ ifrån föringelsens g. Jes. 38:17
grävt en g.för mitt liv
Jer.18:20
grävt en g. för att fånga mig
18:22
H. smorde •. fångad i deras g.ar Klag.4:20
han blev fångad i deras g.
Hes.19:4
han blev fångad I de ras g.
19:8
över g .ens öppning
Dan. 6 :17
kommit nära intill g.en
6:20
skulle taga Daniel upp ur g.en
6:23
Daniel tagen upp ur g .en
6 :23
hunnit till bottnen i g .en
6:24
sl äppa fångar fria ur g.en
Sak. 9:11
på sabbaten faller i en g.
Matt. 12:11
så falla de båda i g.en
15:14
grävde en g. i jorden
25:18
Falla de icke då båda i g.en
Luk. 6:3 9

-grotta

GROTTA

klippgrottor Jes.2: 19
Grotta

GROP
skall du med den gräva en g.5.Mos. 23:13
gömde sig folket i g.ar
1. Sam. 13:6
kastade (Absalom) i en g.
2. Sam. 18:17
Gräven i denna dal g.vid g . 2.Kon. 3:16
gräver en g.och gör den djup Ps . 7:16
drog mig upp ur fördärvet s g.
40:3
de gräva för mig en g.
57:7

Bergen i Palestina består till s tor del
av kalksten, och därför finns här en
mängd grottor (grotthålor). I urgammal tid var dessa boplatser för befolkningen . Efter flykten från Sodom
bodde således Lot och hans döttrar i
en grotta, I.Mos.19:30. Men grottor
användes också som gömställen undan
fiender, Dom.6:2; I.Sam.13:6; 24:3
-lO; I.Kon.18:4,13; Hebr.I1:38 . Vidare användes de som gravplatser.
Abraham köpte en grotta i Makpela
för att där begrava Sara, I.Mos.23,
och här blev också Jakob begraven,
49 :29 f. Grottorna var även gott
skydd nattetid för boskapen, och
denna funktion har de ännu i dag på
många platser i Palestina.
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GRO

Uoder hm skall det g.

-grop

Sak.

6:12

GROP

fallgrop Jes .24: 17; Jer.48:44
fånggrop Jes.24:22
jordbecksgrop l.Mos.13: 1O
nätgrop Ps.35 :7
saltgrop Sef.2:9

Med tanke på Herrens doms dag
uttalar profeten, att människorna då
skall fly in i klippgrottor och jordhålor, J eS.2: 19 ff., och detsamma förutsäges i Upp.6: 15 ff.

Ss. en g.d källa
Ords. 25:26
(Farao) g .de dess strömmar Hes. 32:2
g.en vad s. har lämnats kvar
34:18
34:19
dricka vad edra fötter g.t

GRUND
på g. av penningarna vi
1. Mos. 43:18
den dag dess g. blev lagd
2. Mas. 9:18
17:14
i g. utplåna minnet av Amalek
du skall slå dem ned. i g.
23 :24
på g. av nasirlöftet offra
4. Mos. 6:21
5. Mos . 12:2
i g. föröda alla platser
När han lägger (Jerikas) g.
Jos. 6:26
husets g. med huggen· sten 1. Kon. 5:17
blev g.en lagd till H. hus
6:37
ifrån g.en upp till taklisterna
7:9
g.en lagd med dyrbara stenar
7 :10
när (H iel) lade (Jerikos) g .
16:34
förstörde i g. dess altaren 2. Kon. 11:18
på g. av ett rykte
19:7
på g. av H. vrede skedde
24:20
på g. av det ord s. Gad
1. Krön. 21:19
Guds hus , lade han g.en så 2. Krön. 3:3
dag då g.en lades till H. hus
8:16
innan g.en till H.tempel
Esr. 3:6
byggnings männen lade g.en
3:10
att g .en till H. hus var lagd
3:11
när de såga g.en läggas
3:12
lade g.en till Guds hus
5:16
på g. av den sak s . förelåg
10:9
på g. av det starka regnet
10:9
Intet av det du säger har g.
Neh. 6:8
På g. av allt detta glöto vi fast
9:38
på g. av konungens befallning Est. 3:15
på g. av konungens befallning
8:14
när jag lade jordens g.
Job 38:4
s.har lagt (jordens) g .på haven Ps. 24:2
oskärat ända till g.en ditt namns
74:7
102:26
I urtiden lade du jordens g.
r iven ned det till g.en
137:7
har H. lagt jordens g .
Ords. 3:19
Förrän bergens g. var lagd
8:25
Jag skall i g. fördärva den
Jes. 5:6
Jorden bliver i g. ödelagd
och i g. utplundrad
24:3
på g. av ett rykte •. vänder tillbaka 37:7
Din g. skall åter varda lagd
44 :28
Min hand har lagt jordens g.
48:13
H. s. har lagt jordens g.
51:13
60:12
folk skola i g. förgöras
Babels murar skola i g.
Jer. 51:58
på g. av H. vrede skedde
52:3
Dan. 7:26
Hs välde skall förgöras i g.
folkets makt blivit krossad i g.
12:7
Till bergens g. sjönk jag ned
Jona 2:7
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GROTTA
1. Mos . 19:30
med sina döttrar i en g.
23:9
giver mig den g . i Makpela
23~11
g.n skänker jag dig ock
själva åkern med g.n s. fanns där 23:17
23:19
begrov Sara i g.n på åkern
23:20
Åkern med g.n s. fanns där
begrovo hm i g.n i Makpela
25:9
i g.n på hetiten Efrons åker
49:'29
i den g. s • ligger på åkern
49:30
s. jämte g.n där köptes av Hets
49:32
begrovo hm i g.n på åkern
50:13
konungarna gömde sig i g.n
Jos. 10:16
konungarna gömda i g.n
10:17
stenar framför ingången till g.n
10:18
Öppnen g.n och fören de fem
konungarna till m ig ut ur g.n
10:22
konungarna ut till (Josua) ur g.n
10:23
kastades in i g.n
10:27
framför Ingången till g.n lade man 10:27
skydd mot Midjan •• g.orna
Dom. 6:2
gömde sig folket i g.or
1. Sam. 13:6
flydde till Adullams g.
22:1
fanns där en g.
24:4
David och hs män sutto i g.n
24:4
när Saul hade gått ut ur g.n
24:8
David •• gick ut ur g.n
24:9
givit dig i min hand i g.n
24:U
till David vid Adullams g. 2. Sam. 23:13
hade Obadja gömt dem I en g.1 . Kon.18:4
av H. profeter .• I en g.
18:13
gick (Elis) in i en g.
19:9
ställde s ig vid ingången till g .n
19:13
David vid Adullams g.
1. Krön.U:15
sång av David , när han var I g.n Pa.57:1
bön, när han var i g.n
142:1
i g.or skola dö gm pest
Hes. 33:27
GROTT HÅLA
Ofelhöjden .• g.or för evig tid

Jes.32:14

GRUMLA·

Grunda-Grym
vi äro förstörda i g.
Mika 2:4
varder förgjord i g.
Nab. 1:15
bryter ned huset, från g.en
Hab.3:13
då g.en blivit lagd till H.
Hagg. 2:19
Serubbabels händer lagt g.en Sak. 4:9
dä g.en lades till H. Sebaots hus
8:9
högra öga f6rmörkas i g.
11:17
på g. aven uppenbarelse
Matt. 2:22
lade dess g. på hälleberget
Luk. 6:48
utan att lägga någon g.
6:49
Eljest, om han lade g.en
14:29
23:19
i fängelse pä ,g. av ett upplopp
den g. att jag sagt mig vara
Joh. 10:36
på g.av tron på (J.) namn
Apg. 3:16
På g. av det s. i dag har skett
19:40
att intet av allt det •• äger ngn g.
21:24
anklagelser mot mig utan g,
25:11
stöta på något skarpt g.
27 :29
icke på g. av nåd
Rom. 4:4
utan pä g. av förtjänst
4:4
om döden på g. aven endas fall
5:17
icke skett på g. av gärningar
11:6
Efter Guds nåd lade jag g.en 1.Kor. 3:10
en annan g. kan ingen lägga
3:11
om ngn bygger på den g.en
3:12
byggnadsverk, uppfört på den g.en 3:14
på g. av sin stora tillit
2. Kor. 8:22
på g. av mina uppenbarelser
12:7
på g. aven uppenbarelse
Gal. 2:2
på g. av vår härkomst judar
2:15
Om det vore på g.av lag
3:18
så vore det icke på g. av löfte
3:18
på g. av kroppslig svaghet jag kom 4:13
mrrän världens g. var lagd
Ef. 1:4
på g. av eder f6rra vandel
4:22
på g. av tron
Fil. 3:9
icke sin g. i villfarelse
l. Tess. 2:3
eller på g. av ngt ord
2. Tess. 2:2
icke på g. av gärningar
2. Tim. 1:9
på g.av gemensam tro
Tit. 1:4
icke på g. av rättfärdighetsgärn.
3:5
Du H., lade jordens g.
Hebr. 1:10
första g.erna av Guds ord
5:12
de första g.erna av läran om K.
6:1
låtom oss icke åter lägga g.en
6:1
präst icke på g. aven lag
7:16
på g. aven kraft
7:16
på g. av den fingo de gamle
11:2
när (Esau) på g. av arvsrätt
12:17
s. döma efter orätta g.er
Jak. 2:4
på g. av det s. var upptecknat Upp. 20:12

3
l
6
7
6
6

berg stå där fast g.t
Mika' 4:1
han s. har g.t jorden
Sak. 12:1
det var g.t på hälleberget Matt. 7:25
tro icke g.d på mskors
I.Kor. 2:5
I mån vara rotade och g.de Ef. 3:17
i tron väl g.de och fasta
Kol. 1:23

GRUNDFÄSTE

l) mä$u{c, P'1:!l~
ego något gjutet; pelare; av: ~uJs:, gjuta,
se t.ex. Job 28:2 (övers. smälta); 29:6
(övers. gjuta ut). Jfr Fast 18.
2) hedrafoma, ~ å p a l' W]J a
stöd, underlag, grundfäste; av: hed·
raiOö, göra stadig el. fast; detta verb
kommer i sin tur av hedraios, se
Fast 47.
GRUNDFÄSTE
1 jordens g.n äro H.
2 stödjepelare och g.

1.Sam. 2:8
1. Tim. 3:15

GRUNDLIG

l)akribOs, &KplSW<;
adv. noggrant, omsorgsfullt, grund·
Iigt; av: akribes, noggrann, omsorgs·
full, grundlig, i Apg.26: 5 superI. övers.
strängast. Detta adjektiv har förknippats med akros, ytterst, högst, vilket
i N.T. förekommer i subst. to akron,
i Matt.24:31; Mark.13:27; Hebr.l1:
21 övers. ända; Luk.16:24 det yttersta. Adv. akribOs är i Matt.2:8;
Ef.5:15 övers. noga; l.Tess.5:2 nog'
samt.
2) akribesteron, &K P l S € a T E P O\!
noggrannare, omsorgsfullare, grundligare; komp. av akribOs, se l. Jfr
Apg.24:22, övers. mycket väl.
GRUNDLIG
l sedan jag g.t efterforskat
l undervisade g.t om J.
2 undervisade hm g.are om
2 I tänken g.are undersöka
2 skaffa sig g.are kunskap

Luk. 1:3
Apg.18:25
18:26
23:15
23:20

GRUNDA

Se även: Grund, grundfäste, grundval, rotad.
GRUNDA

l) jäsad, l D '

grunda~ lägg-; Ten grund. Jfr Ords.3:
19, ordagrant: Genom vishet har
Herren grundat jorden. Se: Befalla 9,
Fast 23, Grundval 5.
2) jesudä, nl 1 D '
grunda~de, det s~m grundats; av:
jäsad, se l. PS.87: l ordagrant: hans
grun'dande (grundval); övers. den stad
han har grundat.
3) [kunl, 1 1 J
pol. ställa upp, ställa fast, grunda; i
Jes.2:2; Mika 4: l nif. part. nä!on,
övers. fast grundad. Se t.ex. Fast l,
Fullborda 8.
4) musäd, l D m
grund, g~und~al; av: jäsaQ, se l. Beträffande Jes.28:16, se Fast 23. Ordet
förekommer också i 2.Krön.8:16,
övers. grund.
5) sim, D ' lp
sätta, ställa, placera. Se t.ex. Akta 40,
Bevisa 17, Fast 4.
6) themeli6o, e E ]J E A l 6 w
lägga grund, grunda; här pass. bli
el. vara grundad; av: themelios, se
Grundval 7. Jfr Hebr.l:lO, övers.
lägga grund; l.Pet.5:lO stadfästa.
7) utf. ord.

GRUNDSTEN

jag har lagt i Sion en g.
Jes. 28:16
vare sig hörnsten eller g.
Jer. 51:26
Upp. 21:14
stadsmuren hade tolv g.ar
21:19
Stadsmurens g .ar voro skönt
21:19
Den första g.en var en jaspis

GRUNDVAL

Se även: Grund, grunda, grundfäste,
pelare, stödjepelare" grundsten, hälleberg, klippa, sand, hus, Golgata, Kristus, Gud, död, världen, sanning.
Grundval
l ordens grundvalar

Är fastställda av Gud, Ords.8:29.
Blottas, Ps.18:16. Bävar, Jes.24:18.
Vacklar, PS.82:5.
GRUNDVAL

GRUNDA
l jorden s. han g.t för evigt
Ps. 78:69
2 stad han g.t står på bergen
87:1
89:12
l du har g.t jordens krets
104:5
l g.de jorden på hennes fästen
3 du har g.t jorden och den består 119:90
Jes. 2:2
3 stå där fast g.t
l det är H., s.har g.t Sion
14:32
28:16
4 dyrbar hörnsten, fast g.d
42:4
5 att han g.t rätten på jorden
51:16
l för att g. en jord

l) mosäd, l D i t)
endast i' plur~; grund, grundval; av:
jäsaQ, se 5.
2) 'ussajjä, n 'tV x
(aram. emfatis'k" plur., trol. assyr.
låneord) grundvalar. Jfr Esr.5:16,
övers. grund. Jfr Förnuft 2.
3) jesotJ., l i D ~
grund, grundval; a v: jäsaQ, se 5. Beträffande Ords. l 0:25, se Evinnerligen
l. Jfr 2.Mos.29:12, övers. fot.
4) 'Sätot, n i mo
(trol.' ett låneo;d från assyr.) grundvalar, fundament. Jfr Jes.19:10, övers.
stödjepelare.
5) jäsad, l D '
grunda~ lägg; en grund. Jes.54:11
ordagrant: grunda dig med safirer.
Se: Grunda l.
6) musädä, n l D 11:)
grundande; g~~d, grundval; i Hes.
41:8 enligt Js:ere: musäQo!, grundvalar;
enligt ketib: mejussäQo!, grundade,
pU. part. fem. plur. av jäsaQ, se 5.
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7) themelios, e E ]J € A l o <;
grund, grundval; ofta i neutr. themelion, t.ex. i Apg.16:26, plur. ta themelia, grundvalar; av: thema, något
som ställts el. placerats, av: tithemi,
ställa, sätta, placera. Ordet är övers.
»grund. på följande ställen: Luk.6:
48-49; l.Kor.3:10-12; Hebr.6:1. Jfr
Upp.21:14,19, där plur. av ordet är
övers. grundstenar.
GRUNDVAL
l f6rbränner bergens g.ar 5. Mos. 32:22
l himmelens g.ar darrade 2. Sam. 22:8
l jordens g.ar blottades
22:16
2 Oudarna) förbättra g.arna
Esr. 4:12
6:3
2 dess g.ar skola göras fasta
3 s. hava sin g. i stoftet
Job 4:19
3 ss. en ström flöt deras g. bert
22:16
Ps. 11:3
4 När g.arna upprivas
l bergens g.ar darrade
18:8
l jordens g.ar blottades
18:16
82:5
l jordens alla g.ar vackla
l fastställde jordens g.ar
Ords. 8 :29
3 rättfärdige är en g. s. består
10:25
Jes. 24:18
l jordens g.ar bäva
l förstått vad jordens g.ar säga
40:21
5 giva dig g.ar av safirer
54:11
l skall åter upprätta g.ar
58:12
l jordens g.ar utrannsakade Jer. 31:37
3 eld s. f6rtärt dess g.ar
Klag. 4:11
Hes. 13:14
3 att dess g. bliver blottad
3 (Egyptens) g.ar upprivas
30:4
6 sidokamrarnas g.ar en hel stång 41:8
3 hennes g.ar skall jag blotta Mika 1:6
l I fasta klippor, jordens g.ar
6:2
Apg. 16:26
7 sä att fängelsets g.ar
7 icke bygga på annans g.
Rom. 15:20
7 uppbyggda på .. profeternas g. Ef. 2:20
7 g. för det tillkommande
1. Tim. 6:19
2. Tim. 2:19
7 Guds fasta g. förbliver
Hebr.11:10
7 staden med fasta g.arna

GRUS
brunnar .. fyllt med g.
1. Mos. 26:15
kastade stenar och g.
2. Sam. 16:13
om Samarias g. skall räcka 1. Kon. 20:10
och g.et är alltför mycket
Neh. 4:10
ömka sig över (Sions) g.
Ps. 102:15
skall jag sopa bert dess g.
Hes. 26:4
g.et skall man kasta i havet
26:12
GRUSA

städer till g.de stenbopar
befästa städer till g.de

2. Kon. 19:25
Jes. 37:26

GRUSHöG

den skall bliva en g.
5. Mos. 13 :16
Josua gjorde det till en g.
Jos. 8:28
liv åt stenarna i g.arna
Neh. 4:2
och göra (Sidon) till en g.
Jes. 23:13
25:2
befästa staden till en g.
skall (Rabba) bliva en öde g. Jer. 49:2

GRUVA

Se även: Grop, håla, brunn.

3) [mära$l, l' It)
hif. upphetsa, ;;ta, egga; i 1.Kon.2:8
nif. part. upphetsad. Se: Egga l.
4) 'äru$, l' 1 I V
något förskräckligt el. gruvligt; av:
'är~, se Fruktan 11. I Job 30:6 står
'aru~ ne\:lälim (plur. av na\:lal, dal,
bäck); övers. gruvliga klyftor. Jfr
Grym 4.
5) kä'Sä, n tO P
(ad;.) härd."·S;: Förhärda 2.
6) sa'arurä, n l 1 l VtO
(möjl. ett ord T av '~;syr. ursprung)
något avskyvärt el. vederstyggligt; i
Jer.23:14 övers. de gruvligaste ting;
i 5:30 tillsammans med samrnä, se
Föröda 11; därav övers. förfärliga
och gruvliga ting. Jfr 7.
7) 'Sä'aruri ' I 1 I P. tO
avskyvärd: vederstygglig; i Jer.18:13
Sa'arurit, Hos.6:10 sa'arurijä; övers.
gruvligä ting. Jfr 6.
8) palä', X.7;:)
något ovaniigt el. förunderligt; i Klag.
1:9 plur. pelä'im som adv. i betydelsen: på förunderligt sätt; se vidare
Fall 16. Se: Förunderlig 2.
9) ra', rä" V I
VI
ond, dålig; Tel~kart~d, hemsk. Se:
Dålig l, Elände 6.

GRUVA (verb)
l begynte g. sig för Israel 2. Mos. 1:12
l Moab g.de sig för Israels 4. Mos. 22:3
l vars båda konungar du g.r Jes. 7 :16
GRUVLIG
5. Mos. 6:22
9 H.gjorde g.a tecken
2 vin är huggormars g.aste gift
32:33
3 for ut i g.a förbannelser 1. Kon. 2:8
4 I g.a klyftor måste de be
Job 30:6
2 Se, H.dag kommer, g.
Jes. 13:9
5 g. syn har blivit mig kungjord
21:2
6 Förfärliga och g.a ting ske Jer. 5:30
18:13
7 g.a ting har jungfrun Israel
6 jag sett de g.aste ting
23:14
8 vart hennes fall så g.t
Klag. 1:9
7 I Israels hus sett g.a ting
Hos. 6:10
Mika 2:10
3 ja, i g.t f6rdärv
GRY

bjudit dagen att g.
Job 38:12
Gud hjälper, när morgonen g.r Ps. 46:6
redliga makt .• när morgonen g.r
49:15
din nåd, när morgonen g.r
90:14
f6rrän morgonen g.r
Jes. 17 :14
så snart morgonen g.r
Mika 2:1
till dess att dagen g.r
2. Pet. 1:19

GRUVA

l) mO$ä', X:;; i t)
det varifrån Tnågot utgår; utgång; det
som går ut; av: jä~ä', gå ut. Jfr Hes.
43:11, övers. utgång; 5.Mos.8:3 det
som utgår; Job 38:27 brodd; Jes.58:
11 källsprång.
2) makkabät, n:l pt)
något' bo;ratel:" ihåligt; håla, grop;
av: näJs:a~, borra, genomborra, se t.ex.
2.Kon.12:9; 18:21. I Jes.51:1 är ordet
förklarat och förstärkt genom bor,
se Grav 9; de båda orden är tillsammans övers. gruva. Jfr Dom.4:21, där
ordet betecknar ett redskap, som brukas att göra hål med, övers. hammare.
GRUVA (subst.)
l Silvret har ju sin g.
Job 28:1
2 g.n ur vilken I framhämtats Jes.51:1

GRUVA

Se även: Frukta, förfäran, förfärlig,
avsky, förakt, vämjas, ängslas.
GRUVA (verb)

GRYM
l) 'az,

l

2

stark; hår-d, grym; av: 'äzaz, vara
stark. Jfr l.Mos.49:7, övers. våldsam. Jfr Fast 6.
2) 'akzär. I l::JX
(el. ';!Zäri) Tg;y~; vild, våldsam. Se:
Gruva (verb) 2.
3) 'a~zeriju!, n 1 ' ! ) :;J ~
grymhet; vildhet; endast i Ords.27:4,
övers. en grym sak; av: 'a!zär, se 2.
4) 'äri$, 1"! ~
förskräcklig, grym; av: 'ära~, se Fruktan 11. Jfr Ps.86:14; Jes.25:4, övers.
våldsverkare; Jer.20: 11 väldig. Jfr
Gruva (verb) 4.
5) remä, n t) n
glöd, hetta;T ~~ede, förtörnelse. Hes.
23:25 ordagrant: i vrede; övers.
grymt. Se: Förtörna 8, Förtörnelse 5.
6) 'ä~rä, n ~ ~ ~.
vrede, förgrymmelse; av: 'ä~ar, gå
över el. förbi; hithp. i 5.Mos.3:26;
Ps.78:21 övers. bliva förgrymmad,
förgrymmas. Jfr Jes.16:6; Jer.48:30,
övers. övermod; Hes.7:19; Hos.5:10
vrede.

l) {cU$, l' 1 P
här med mippene- (eg. från någons
ansikte); ha motvilja mot, känna avsky för; övers. gruva sig för. Se: Avsky 2, Förargas l.
2) 'akzär, l l JX
(i Je;.13:9 ';~äri) grym; vild, våldsam. Se: Förbarma 6, Grym 2.

GRYM
5. Mos. 28:50
l folk med g. uppsyn
l från den g.me kom sötma Dom. 14:14
l vad är g.mare än ett lejon
14:18
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Grymhet-Gråt
9) dakryo, OaK p UllI
fälla tårar, gråta; av: däkry (däkryon),
tår. Verbet förekommer i N.T. endast
i Joh.11:35.

Gråtomuren eller klagomuren på västra sidan av det gamla tempelområdet ilerusalem.
2 förvandlas för mig till en g. Job 30:21
l g.ma mskor rota sig samman Ps. 59:4
2 dina år åt en s. hämnas g.t Ords. 5:9
2 den g.me misshandlar sitt eget 11:17
2 ogudaktigas hjärtelag är g.t
12:10
3 Vrede är en g. sak
27:4
l en g. konung skall få råda
Jes. 19:4
4 g.ma hednastaden frukta dig
25:3
25:5
4 dämpas de g.mas segersång
2 g.ma och utan förbarmande Jer. 6:23
2 så har jag slagit dig med g.
30:14
2 g.ma och utan förbarmande
50:42
Klag. 4:3
2 dottern mitt folk blivit g.
5 så att de fara g.t fram
Hes. 23 :25
4 främlingar komma .• de g.maste 28:7
30:11
4 de g.maste hedningar
4 hugga ned det, de g.maste folk
31:12
4 g.mast bland hedningar äro de
32:12
GRYMHET
1. Mos. 49:7
6 Förbannad •. deras g.
Jes. 14:6
6 det ris s. i g. slog folken
GRYN

och strödde g. därpå
den oförnuftige bland g.en

2. Sam. 17:19
Ords. 27 :22

vår faders g. hår med sorg
44:31
För g.tt huvud skall du stä 3. Mos. 19:32
jag är gammal och g.
1. Sam. 12:2
låt icke hs g. hår få fara
1. Kon. 2:6
(Simeis) g. hår med blod fara ned
2:9
ålderdom, när jag varder g.
Ps. 71:18
En ärekrona äro g. hår
Ords. 16:31
gamlas prydnad äro deras g. hår
20:29
intill dess I varden g.
Jes. 46:4
fastän han fätt g. hår
Hos. 7:9
GRÅHÅRSMAN

spenabarn med gråhårsmän 5. Mos. 32:25
ej heller gråhårsmän
2. Krön.36:17
G.och åldring finnes ockall
Job 15:10

Dom.14:16,17. Saul, I.Sam.24:17.
Hanna, I.Sam.l:8. Paltiel, 2.Sam.3:
16. David, 2.Sam.13:36. Elisa, 2.Kon.
8:11. Esra, Esr.IO:1. Folket på Esras
tid, Esr.3:12. Nehemja, Neh.l:4. Job,
Job 16:16. Hiskia, Jes.38:3. Jeremia,
Jer.13:17. Petrus, Matt.26:75. Synderskan i Simons hus, Luk.7:38.
Maria, Joh.1l:33. Maria från Magdala, Joh.20:11,13 . Församlingens
äldste i Efesus, Apg.20:37. Johannes,
Upp.5:4.
I fördärvet

GRÅT
Se även: Bitter, bitterligen, tårar,
sorg, bedrövelse, jämmer, klagan,
klagorop, förtvivlan, klagosång, klagolåt, fall, synd, ånger, nöd, död, bön.
-gråt

klagogråt Job 27:15; Ps.78:64
begråta Jer.31:15; Matt.2:18

skall vara gråt och tandagnisslan,
Luk.13:28.

Jesus grät
l) Kärlekens och medlidandets tårar, Joh.11 :34 f. 2) Sorgens tårar, Luk.
19:41. 3) Lidandets tårar, Hebr.5:7.

GRÅT
1. Mos. 21:16
l brast(Hagar) ut i g.
l Och Esau brast ut I g.
27:38
29:l1
l kysste Rakeioch brast ut i g.
3 (Josef) brast ut i högljudd g.
45:2
l brast folket ut i g.
Dom. 2:4
l Simsons hustru •• med g.
14:16
l hon låg över hm med g.
14:17
21:2
l de brusto ut i bitter g.
l Men de brusto ut i g.
Rut 1:9
1 Dl brusto de åter ut i g.
1:14
l bedja till H. under g.
1. Sam. 1:10
l Då brast allt folket ut i g.
11:4
1 Saul brast ut i g.
24:17
30:4
l brast (David) ut i g.
l följde henne under g.
2. Sam. 3:16
l konungen brast ut i g .
3:32
l konungens söner brusto ut i g.
13 :36
l folket gingo ditupp under g.
15:30
3 och folkets högljudda g.
Esr. 3:13
l brusto de ut i g.
Job 2:12
3 anlete är glödande rött av g.
16:16
1 pipors klang i högljudd g.
30:31
3 H. hört min högljudda g.
Ps. 6:9
3 om aftonen gästar g.
30:6
3 jag blandar min dryck med g.
102:10
3 stiger man under g.
Jes. 15:5
3 den dagen till g. och klagan
22:12
65:19
3 där skall icke mer höras g.
3 höras rop på höjderna, g.
Jer. 3 :21
31:9
3 Under g. skola de komma
3 rop höres .. klagan och bitter g. 31:15
3 Hör upp med din högljudda g.
31:16
3 höjd stiger man under g.
48:5
l under g. skola de gä åstad
50:4
5 Mina ögon förtärda av g.
Klag. 2:11
3 vända om till mig med g.
Joel 2:12
3 H. altare höljes med g.
Mal. 2:13
6 rop hördes i Rama, g.
Matt. 2:18
6 skall vara g.och tandagnissJsn
8:12
6 skall vara g. och tandagnisslan
13 :42
13:50
6 skall vara g. och tandagnisslan
6 skall vara g. och tandagnisslan
22:13
24:51
6 skall vara g. och tandagnisslan
25:30
6 skall vara g. och tandagnisslan
7 Och han brast ut i g.
Mark. 14:72
6 skall dä bliva g.
Luk. 13:28
7 ropa under g.och sorg
Upp. 18:19

bringa mina g.hår med sorg 1.Mos.42:38
bringa mina g. hår med jämmer
44:29

Gråtande människor
Hagar, I.Mos.21:16. Abraham, l.
Mos.23:2. Josef, I.Mos.45:2. Israels
barn, 4.Mos.14:1. Simsons hustru,

8) threneo, e p n\! €. 1lI
sjunga sorgesång el. klagosång; sörja,
klaga; av: trenos, sorgesång, klagosång; klagan, jämmer, av: threomai,
skrika, tjuta, gråta högt. Jfr threnoo
i Mat!.11:17; Luk.7:32, övers. sjunga
sorgesång; Joh.16:20 jämra sig.

GRÅTA
l kysste hm och de gräto
1. Mos. 33:4
l han vände sig bort och grät
42:24
l sökte tillfälle att g. ut
43:30
l in i sin kammare och grät där
43:30
l föll Benjamin om halsen och grät 45:14
l och Benjamin grät
45:14
l (Josef) grät i deras armar
45:15
l (Josef) grät länge vid ha hals
46 :29
50:1
l grät över hm och kysste hm
l Josef grät, när de läto säga
50:17
l det var en gosse s. grät
2. Mos. 2:6
. 3. Mos. 10:6
l g. över denna brand
l I. barn begynte äter att g. 4. Mos. 11:4
l Mose hörde huru folket grät
11:10
l g. ju och vända sig mot mig
11:13
11:18
l I haven g.it inför H.
l och haven g.it inför hs ansikte
11:20
l folket grät den natten
14:1
Istodo g.nde vid ingången
25:6
l gräten inför H. ansikte
5. Mos. 1:45
l gräto inför H. ansikte
Dom. 20:23
1 kommo till Betel och gräto
20:26
1 grät(Hanna) och åt intet
l. Sam. 1:7
l Hanna, varför g.er du
1:8
l fattas folket, eftersom de g.
11:5
l och gräto med varandra
20:41
2 och David grät överljutt
20:41
l och de gräto till dess att de
l icke förmådde g. mer
30:4
l höllo dödsklagan och gräto 2.Sam. 1:12
l Israels döttrar t g.en över Saul
1:24
l vid Abners grav, och folket grät 3:32
l fastade och grät för dess skull
12:21
12:22
l Så länge barnet levde, grät jag
l konungen och ha tjänare gräto
13:36
15:23
l hela landet grät högljutt
l David gick g.nde uppför
15:30
1 kon. gick upp i salen och grät
18:33
l kon. grät och sörjde Absalom
19:1
1 därefter begynte han g.
2. Kon. 8:11
8:12
l Hasael: Varför g.er min herre
l (Joas) satt hos (Elisa) g.nde
13:14
l Hiskia grät bitterligen
20:3
l (Josia) grät inför mig
22:19
2. Krön. 34:27
l (Josia) grät inför mig
l många gräto högljutt
Esr. 3 :12
10:1
1 också folket grät bitterligen
l där (Esra) låg g.nde
10:1
l satt jag g.nde och sörjande Neh. 1:4
l dag är helgad ät H., g.en
8:9
l folket grät, när de hörde lagens
8:9
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-gryning

GRYNING

morgongryning Ps.119:147
GRYNING
g.s stjärnor förmörkas
Job 3:9
så är det s. en g. till morgon
11:17
lik g.ens ljus, s. växer i
Ords. 4:18
lik en g. s. breder ut sig
Joel 2:2
g.en till första veckodagen Matt. 28:1

-gryta

GRYTA

köttgrytor 2.Mos.16:3
Gryta

Grytorna var gjorda av lera eller
metall, jfr 3.Mos.6:28; Hes.24: Il.
Ibland användes grytan som illustration, t.ex. Jer.I:13, där en sjudande
gryta symboliserar den framträngande
fienden. I Hes.1l:7,11 liknas Jerusalem vid en gryta, och de i staden
dräpta är köttet i grytan.
GRYTA
kokte (mannat) sedan i g.
4. Mos.ll:8
(gaffeln) stack han i g.n
l. Sam. 2:14
Sätt på den stora g.n
2. Kon. 4:38
Döden är i g.n, du gudsman
4:40
Detta kastade han i g.n
4:41
intet skadligt fanns mer i g.n
4:41
tackoffersköttet •. i g.or
2. Krön. 35:13
gör djupet sjudande ss. en g.
Job 41:22
Förrän edra g.or hunnit märka Ps. 58:10
sprakandet av törne under g.n Pred. 7:7
Jag ser en sjudande g.
Jer. 1:13
Här är g.n, vi äro köttet
Hes. ll:3
och (staden) är g.n
11:7
skall icke vara en g. för eder
11:11
Sätt pä g.n
24:3
Ve över blodstaden, rostiga g.n
24:6
likas om det man kastar i g.n Mika 3:3
g.orna .• ss. offerskålarna
Sak. 14:20
var g. i Jerusalem .• helgad
14:21
GRÅ

Gråt

Israeliterna var liksom orientaler för
övrigt starkt känslobetonade, och det
var även naturligt för dem att ge uttryck för sina känslor. De hade lätt
för att gråta både i sorg och i glädje,
I.Mos.21:16; 27:38; 42:24; 4.Mos.
11 :10; 2.Kon.20:3; Matt.26:75; Luk.
7:38 ; Apg.20:37. Särskilt sorgen över
en död utlöste gråt och klagan, l.
Mos.23:2; I.Sam.25:1; 2.Sam.l:24;
3:31-34; Joh.11:33; 20:11; Apg.9:39 .
Detta tillhörde helt enkelt gott folkskick. Vid begravningar lejdes därför
ofta personer som skulle gråta och
utföra särskilda klagosånger, Mark.
5:38 L, jfr Matt.ll:17.
Ett par gånger omtalas i evangelierna, att Jesus grät: vid Lasarus'
grav, Joh.11:34, och när han omedelbart före sitt intåg i Jerusalem greps
av häftig sorg över staden, som icke
aktade på sin sökningstid och som
inom kort skulle gå sin undergång
till mötes, Luk.19:41-44.
Gråt

De som gråter
Den bedrövade, Ps.1l9:28. Den
förtryckte, Pred.4: 1. Den som bär
det goda utsädet, Ps.126:6.
Vi skall gråta med de gråtande,
Rom.12:15 .
Herren
hör den frommes gråt, Ps.6:9. Han
räddar ögat från tårar, PS.116:8. Han
skall avtorka tårarna från alla ansikten, Jes.25:8.

GRÅT

l) bäkä,

n J ::1

ut

gråta,-bristaT
i gråt. Verbet står på
följande ställen tillsammans med
subst. beJsi (se 3): Dom.21:2; 2.Sam.
13:36 b; 2.Kon.20:3; Jes.38:3; i Esr.
10:1 b tillsammans med bä~ä (=
beki). Se även: Bitter 5, 6, Bitterligen

1,4.
2) I.Sam.20:41, slutet, ordagrant: till
dess att David gjorde det högt (eg.
stort).
3) big '~::1
gråt; av: bä~ä, se l. Beträffande J es.
22:4, se Bitterligen 2.
4) dälap, '1 7 "'I
drypa, rinn;; T tåras. Jfr lob 16:20,
övers. skåda med tårar; Pred.1 O: 18
drypa. Jfr subst. däläp, takdropp,
Ords.19:13; 27:15.
5) dim'ä, n ~9"'1
(här plur. demä'O!) tårar; av: däma"
gråta. Verbet och substantivet förekommer tillsammans i Jer.13: 17,
övers. flyta i tårar. Jfr ~s.80 : 6, där
det talas om .tårebröd. (lä\:läm dim'ä)
och .tårar..i fullt mått. (demä'o!
sälis).
6) klauthm6s, K Aa u e \.I 6 c;
gråt, klagan, jämmer; av: klaiö, se 7.
Apg.20:3 7, se Bitterligen 6.
K A a 1111
gråta, klaga, jämra sig.

7) klolo,

3 Oudarna) gräto och klagade Est. 4:3
8:3
1 (Ester) bönföll hm ~.nde
3 Vattenådror hindras att g.
Job 28:11
1 Grät jag ej själv över den
30:25
1 dess fåror g.it med varandra
31:38
1 Jag grät., ja, min själ grät
Ps. 69:11
119:28
4 Min själ g.er av bedrövelse
1 gå åstad g.nde och bära utsäde 126:6
1 Babels floder sutto vi och gräto 137:1
1 G.har sin tid och le har
Pred. 3:4
3 på offerhöjderna för att g. Jes. 15:2
1 g.er jag över Sibmas vinträd
16:9
16:9
3 ss. Jaeser g.er
3 jag måste g. bitterligen
22:4
1 du folk, ingaltmda må du g.
30:19
1 fredsbudbärarna g. bitterligen
33:7
1 Hiskia grät bitterligen
38:3
1 Ack att jag kunde g.
Jer. 9:1
3 vill jag g. och sjunga
9:10
1 mitt öga måste bitterligen g.
13 :17
1 G.en icke över en död man
22:10
1 g.en över hm s.måst vandra
22:10
1 JSmael gick emot dem g.nde
41:6
3 Mer än Jaeser g .er ,
1 måste jag g.
48:32
1 Bittert g.er hon i natten
Klag. 1:2
1:16
1 Fördenskull g.er jag
Hes. 24:16
1 (H.:) du mi!. icke g.
1 I skolen icke g.
24:23
1 (sjömännen)g. över dig
27:31
Hos. 12:4
1 (Efraim) grät och bad hm
1 Vaknen I druckne, och g.en Joel 1:5
7 (Petrus) gick ut och grät
Matt. 26:75
7 gräto och jämrade sig
Mark. 5:38
5:3·9
7 (J.:) Varror klagen I och g.en
7 ror dem s. sörjde och gräto
16:10
7 Saliga ären I, s. nu g .en
Luk. 6 :21
7 ty I skolen sörja och g.
6:25
7:13
7 H. sade till henne: Gråt ioke
7:32
7 I haven icke g.it
7 stannade bakom hm g.nde
7:38
7 alla gräto och jämrade sig
8:52
7 (J.) sade: G.en Icke
8:52
19:41
7 begynte han g. över staden
22:62
7 (Petrus) gick ut och grät
8 kvinnor jämrade sig och gräto
23:27
23:28
7 g.en icke över mig, utan g.en
Joh. 11:31
7 gick till graven ror att g.
11:33
7 Då J. säg (Maria) g. och säg
9 Och J. grät
11:34
16 :20
7 I skolen komma att g.
7 Maria grät utanför graven
20:11
7 Och under det hon grät
20:11
7 Kvinna, varför g.er du
20:13
7 Kvinna, varför g.er du
20:15
7 kommo omkring hm g.nde Apg. 9:39
20:37
6 begynte alla att g. bitterligen
7 (Psulus:) Varför g.en I så
21:13
7 g.en med dem s. g.
Rom. 12:15
7 de s. g. ss.gräte de icke 1. Kor. '1:30
7 sörjen och g.en
Jak. 4:9
5:1
7 Hören nu, I rike: G.en
7 jag grät bittert över
Upp. 5:4
5:5
7 en av de äldste sade: Gråt icke
7 jordens konungar skola g.
18:9
7 köpmännen på jorden g.
18:11
7 s. handlade med sådant .. de g.
18:15

GRÄDDMJÖLK
tog g. och söt mjölk
1. Mos. 18:8
G. av kor, söt mjölk av får 5. Mos. 32:14
g. bar (Jael) fram
Dom. 5:25
g. till mat åt David och hs 2. Sam. 17:29
Job 20:17
flöden av honung och g.
då mina fötter badade i g.
29:6
G. och honung skall bliva ha Jes. 7:15
7:22
Ilan kan leva av g.
alla skola leva av g. och honung
7:22
GRÄMA

(Josef:) g.en eder icke därför l.Mos&5:5
icke för hastig till att g.dig Pred. 7:10

GRÄMELSE

Se även: Gräma, förtvivlan, ånger,
avsky, förakt, vämjelse.
GRÄMELSE
fiender skulle vålla mig g. 5.Mos.32:27
dåren dräpes av sin g.
Job 5:2
6:2
Ack att min g. bleve vägd
Därför är mitt öga skumt av g.
17:7
dåraktig son sin faders g.
Ords. 17:25
mycken vishet, där är g.
Pred. 1:18
besvär hon har är' fullt av g.
2:23
mycken g. har han, och plåga
5:16
Bättre g. än löje
7:4
ty g. bor i dårars bröst
7:10
låt g. vika ur ditt hjärta
11 :10
GRÄND

Gå strax ut på gator och g.er Luk.14:21
GRÄNS

Se även: Skiljemur, förlåt, mur, vägg,
stam, folk, rike, land, gränslinje.
Gräns

Gud är den som sätter gränser i naturens, i människornas och i andens
värld. Han har satt en gräns för
havet, Ps.104:9, och fastställt jordens
gränser, 74:17; 2.Mos.23:3l; 4.Mos.
34:2. Han utstakar gränser för folken,
5.Mos.32:8', inom vilka de skall bo,
Apg.17:26. Han är också den som
sätter en gräns för hur långt fiender
och motståndare kan gå i sina anslag
mot hans folk och hans barn, jfr 2.
Mos.14:23-28; Upp.2:1O.

Gräddmjölken var egentligen ett slags
oströra, i Ords.30:33 övers. ost.
Gräddmjölken räknades som en läckerhet, l.Mos.18:8; 5.Mos.32:14. När
J ob skall beskriva sitt forna välstånd,
talar han bl.a. om att hans fötter
• badade i gräddmjölk>, Job 29:6. Om
Immanuel heter det att .gräddmjölk
och honung skall bliva hans mat inemot den tid, då han förstår att förkasta, vad ont är, och utvälja, vad
gott är», Jes.7:15.

GRÄNS
till g.en av Kanaans land
2. Mos. 16:35
märka ut en g. för folket
19:12
att jag skulle märka ut en g.
19:23
låta ditt lands g.er 'gå från Röda h. 23 :31
vid g.en till ditt område
4. Mos. 20:16
Hor, vid g.en till Edoms land
20:23
Arnon är Moabs g.
21:13
stöder sig mot Moabs g.
21:15
Ammons barns g. var befäst
21:24
vid g.en där Arnon flyter
22:36
vid yttersta g.en
22:36
berget Hor, på g.en till Edoms land33:37
Ije-Haabarim vid Moabs g.
33:44
så lång! dess g.er nå
34:2
södra g .. vid ändan av Salthavet
34:3
skall eder g. böja sig söder om
34:4
från Asmon skall g.en böja sig
34:5
eder g. i väster Stora havet
34:6
det skall utgöra g.en
34:6
Detta skall vara eder g. i väster
34:6
eder g. i norr: Från Stora havet
34:7
g.en skall gå ut vid Sedad
34:8
Sedan skall g .en gå till Sifron
34:9
detta skall vara eder g. i norr
34:9
ss. eder g. i öster skolen I draga 34:10
från Sefam skall g.en gå ned
34:11
och g.en skall gå vidare ned
34:11
skall g.en gå ned till Jordan
34:12
edert land, med dess g.er
34:12
Du drager nu över Moabs g. 5. Mos. 2:18
dalens mitt - den utgjorde g.en
3 :16
Jabbok, s.är Ammons barns g.
3:16
Jordan, s. utgör g.en
3:17
utstakade han g.erna för folken
32:8
på g.en av östra Jerlkoområd. Jos. 4:19
Jabbok, s. är Ammons bsrns g.
12:2
g.en ror Rubens barn var Jordan
13:23
den utgjorde g.en
13 :23
Jordan s. utgjorde g .en
13 :27
lott söderut Intill Edoms g.
15:1
södra g. begynte vid ändan av
15:2
gick g.en ut vid havet
15:4
skall vara eder g. I söder
15:4
G.en I öster var Salthavet
15:5
g.en på norra sidan begynte
15:5
drog sig g.en mot Bet-Hogla
15:6
drog sig g:en upp till Bohans
15:6
drog sig g.en upp till Deblr
15:7
gick g.en till Semeskällans vatten 15:7
drog sig g.en uppåt Hinnoms sons 15:8
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GRÅTARE

g.na redan vänta på gatan

Pred.12:5

GRÅTERSKA

Se: Gråt.
GRÅTERSKA
tillkallen g.or att de må komma Jer. 9:17
GR.l.TODAG

när g.arna efter (Jakob)
därmed voro g .arna ute
Skola vi framgent hålla g.

1. Mos. 50:4
5. Mos. 34:8
Sak. 7:3

GRÅTOEKEN

Den ek invid Betel, där domarinnan
Debora (se d.o.) blev begraven. 1.
Mos.35:8.
GRÄDDA

(Tamar) g.de kakorna

2. Sam. 13:8

GRÄDDMJöLK

drog Slg g.en upp till toppen
15:8
g.en fram till Neftoavattnets
15:9
drog sig g.en till Baala
15:9
från Baala böjde sig g.en åt väster 15:10
gick g.en till Ekrons höjd
15:11
drog sig g.en till Sickeron
15:11
sedan gick g.en ut vid havet
15:11
g.en I väster följde Stora havet
15:12
det utgjorde g.en
15:12
Juda barns g.er runt omkring
15:12
städerna s.lågo mot Edoms g.
15:21
Stora havet, s. utgjorde g.en
15:47
g.en gick vidare från 'Betel till
16:2
Efralms barn fingo g.er sålunda
16:5
g.en för deras arvedel I öster
16:5
gick g.en ut vid havet
16:6
16:6
I norr var Mikmetat g.
böjde sig g.en österut
16:6
Från 1'appua gick g.en västerut
16:8
Manasse fick sin g. sålunda
17:7
gick g.en till En-Tappuas
17:7
själva Tappua, inemot Manasse g. 17:8
g .en gick vidare till Kanabäcken
17:9
Manasse g. gick vidare norr om
17:9
deras g. var havet
17:10
g. på norra sidan begynte vid
18 :12
g.en drog sig upp mot Jerikos
18:12
gick g.en fram till Lus
18:13
gick g.en ned till Atrot-Addar
18:13
g.en drog sig vidare framåt
18:14
g.en gick till Neftovattnets källa
18:15
gick g.en till ändan av det berg
18:16
gick g.en till Bet-Hoglas höjd
18:19
gick g.en till Salthavets norra vik 18:19
Detta var södra g.en (Benjamins) 18:19
östra sidan var Jordang.en
18 :20
Benjamins arvedel med dess g.er 18:20
g.en (Sebulons) gick till Sarid
19:10
g. västerut till Mareala
19:11
böjde sig g.en i norr till Hannaton 19:14
(Isaskars) g. omfattade Jisreel
19:18
och g.en träffade Tabor
19:22
deras g. gick ut vid Jordan
19:22
(Asers) g. omfattade Helkat
19:25
g.en vände sig till Rama
19:29
sedan vände sig g.en till Hosa
19:29
(Naftali) g. gick från Helef
19:33
g.en vände sig till Asnot-Tabor
19:34
g.en för (Dans) arvedel omfattade 19:41
utskiftat landet efter dess g.er
19:49
H. har ju satt Jordan till g.
22:25
ty Arnon är Moabs g.
Dom. 11:18
vid Benjamins g. träffa
1. Sam. 10:2
Saul.vistades då vid Gibeas g.
14:2
ända ned till Egyptens g.
1. Kon. 4:21
stodo nu vid g.en
2. Kon. 3:21
Hasael slog israeliterna utefter g. 10:32
ända ned till Egyptens g. 2. Krön. 9:26
han utvidgar deras g.er
Job 12:23
har du utstakat en g.
14:5
En rundel ss. g. för vatten
26:10
Man sätter då g.er för mörkret
28:3
när jag åt det utstakade min g.
38:10
kan hämta dem ut till deras g.
38:20
omlopp intill himmelens g.er Ps. 19:7
s.har fastställt jordens g.er
74:17
En g. satte du för vattnen
104:9
ha förstånd har ingen g.
147:5
(H.) skaffar dina g.er frid
147:14
satte för havet dess g.
Ords. 8:29
Vem har fastställt jordens g.er
30:4
Jag flyttade folkens g.er
Jes. 10:13
en stod åt H. vid landets g.
19:19
du utvidgade landets alla g.er
26:15
förstöring inom (Sions) g.er
60:18
till en evärdlig g.
Jer. 5:22
För ogärningar veta de icke av g.
5:28
vid Israels g. skall jag döma HeS. 11:10
vid Israels g. skall jag döma eder 11:11
din missgärning har nått sin g.
21:25
när missgärningar har nått sin g. 21:29
hunnit g.en för dina år
22:4
fram till Etiopiens g.
29:10
då missgärningar hade nått sin g. 35:5
från västra g.en till östra
45:7
Dessa äro de g.er efter vilka
47:13
vara landets g.på norra sidsn
47:15
skall g.en gå från havet till
47:17
på östra sidan skall g.en begynna 47:18
g.en gå från Tamar till Meribots 47:19
skall g.en utgöras av Stora havet 47:20
Vid norra g.en •• skall Dan hava
48:1
ända till östra g.en
48:21
ända till västra g.en
48:21
sin g. mot leviternas besittning
48:22
skall g.en gå från Tamar
48:28
g. sättes för överträdelsen
Dan. 9:24
till g.en skola de driva dig
Ob. v.7
och tränga över våra g.er
Mlka 5:6
skola dina g.er sträcka sig vida
7:11
drabbar ock Hamat, s. g.ar
Sak. 9:2
H. är stor utöver Israels g.er Mal. 1:5
(Gud) har utstakat de g.er
Apg.17:26
GRÄNSLINJE

eder g.fram vid berget Hor 4. Mos.34:7.
g. dit där vägen går till Hamat
34:8
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GRÄS

Se även: Grön, grönska, betesmark,
äng, får, hjord, förgänglighet, strå,
hö, människa, kött, ogudaktig, vissna,
förgå.
-gräs

ogräs Job 31:40; Ords.24:31
sjögräs Jona 2:6
Gräs

Gräset (grönskan) blev enligt skapelseberättelsen frambragt av jorden på
den tredje dagen, l.Mos.l: 11. Det
hebreiska ordet för .gräs., /:Iii4ir,
betecknar inte bara gräs (=grässtrå)
utan hela den örtvegetation, omkring
100 arter, som spirar fram i februarirnars. Denna var boskapens egentliga
föda, 5.Mos.ll:25. Odling av gräs
förekom inte, ej heller var det vanligt
att samla in och torka gräs til hö.
Om gräset blev slaget, Am.7:1, vilket
kunde ske två gånger om året, blev
det omedelbart använt till foder. För
övrigt avbetades gräset på rot - även
det vissna gräset under april-maj.
På grund av sin korta levnadstid
har gräset använts som bild på människolivets förgänglighet, 2.Kon.19:
26; Ps.90:5 f.; 103:15 f.; Jes.40:6 f.;
51:12; l.Pet.l:24; Jak.l:l0 f. När
Jesus talar om gräset, som kastas i
ugnen, Matt.6:30; Luk.12:28, åsyftas kraftigare vilda växter, som samlades in och användes som bränsle,
Matt.13:30.
GRÄS
skall giva din boskap g.
5. Mos. 1'1:15
ss. en regnskur på g.ets brodd
32:2
Kanhända skola vi finna g. 1. Kon. 18:5
2. Kon. 19:26
Det gick dem ss. g.et på
skriar .. när hon har friski g. Job 6:5
vissna, före allt annat g.
8:12
giva växt åt g.ets brodd
38:27
lever av g. ss. en oxe
40:10
ss. g. varda de avhuggna
Ps. 37:2
morgonen likna de g.et s. frodas
90:5
de ogudaktiga grönska ss. g.
92:8
102:5
Mitt hjärta är förbränt ss. g.
jag själv förvissnar ss. g.
102:12
En mskas dagar äro ss. g.et
103:15
Du låter g. skjuta upp för djuren 104 :14
bilden aven oxe, s. äter g.
106:20
bliva lika g. på taken
129:6
s.låter g. skjuta upp på bergen
147:8
nåd är ss. dagg på g.et
Ords. 19:12
27:25
ny brodd efter g.et s. försvann
g.et förtorkas
Jes. 15:6
växa g., jämte vass och rör
35:7
ss. g.et på marken s. förgås
37:27
Allt kött är g.
40:6
G.et torkar bort
40:7
Ja, folket är g.
40:7
G.et torkar bort
40:8
låta allt g. på dem förtorka
42:15
växa upp mitt ibland g.et
44:4
s. bliva ss. torrt g.
51:12
livskraft ss. spirande g.
66:14
g.et på marken förtorka
Jer. 12:4
därför att g.et är borta
14:6
stubben lämnas •• bland g.
Dan. 4:12
stubben •• bland markens g.
4:20
Du skall.. äta g. ss. en oxe
4:22
skall äta g. 'Ss. en oxe
4:29
måste äta g. ss. en oxe
4:30
måste äga g. ss. en oxe
5 :21
ss. en regnskur på g.
Mika 5:7
Kläder nu Gud g.et på marken Matt. 6:30
att lägga sig ned i g.et
14:19
lägga sig ned i gröna g.et
Mark. 6:39
Kläder nu Gud g.et på marken Luk.12:28
på det stället var mycket g.
Joh. 6:10
allt kött är ss. g.
1. Pet. 1:24
dess härlighet ss. g.ets blomster
1:24
g.et torkar bort
1:24
ss. g.ets blomster skall han
Jak. 1:1Q
Solen går upp och förtorkar g.et
1:11
allt grönt g. brändes upp
Upp. 8:7
icke skulle skada g.et på jorden
9:4
GRÄSBITARE
s. blev kvar •. åto g.na upp
vad s. blev kvar efter g.na
årsgrödor s. åtos upp av g.na

Joel 1:4
1:4
2:25

GRÄSFRÄTARE
s. blev kvar .. åto g.na upp

Joel 1:4

GRÄSGNAGARE
Vads. blev kvar efter g.na
årsgrödor s. åtos upp sv g.na
edra fikonträd åto g.na upp

Joel 1:4
2:25
Am. 4:9
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Gräshoppo-Grönoktig
GRÄSMASK
gräshoppor eller g.ar komma l.Kon. 8:37
om g.ar komma
2.Krön. 6:28
gav deras gröda åt g.ar
Ps. 78:46
kommo g.ar i tallös mängd
105:34
taga byte ss. g.ar skövla
Jes. 33:4
av g.ar skall du bliva uppfrätt Nah. 3:15
skaror så talrika s. g.ar
3:15
g.arna fälla sina vingars höljen
3 :16

·x

GRÄSÄTARE

årsgrödor s. åtos upp av g.na

,

Joel 2:25

GRÄVA
jag s. har grävt denna brunn 1. Mos. 21:30
brunnar s. hans faders tjänare g.t 26:15
!sak lät g. ut de vattengrunnar
26:18
s. blivit g.da i ha fader Abrahams 26:18
!saks tjänare g.de I dalen
26:19
Därefter g.de de en annan brunn
26:21
och g.de åter en brunn
26:22
!saks tjänare g.de där en brunn
26:25
om den brunn s. de hade g.t
26:32
Jakob g.de ned detta under
35:4
grav s. jag låtit g. åt mig
50:5
i hela Egypten g.de man
2.Mos. 7:24
om ngn g.er en ny brunn
21:33
om brunnen s. furstar g.de 4. Mos. 21:18
med den g. en grop
5. Mos. 23:13
G .en i denna dal grop vid
2. Kon. 3 :16
jag g.de brunnar och drack
19:24
fram till den g.da dammen
Neh. 3:16
Han g .er en grop, men han faller
själv i den grav s.han g.er
Ps. 7:16
sjunkit i den grav s. de g.de
9:16
g.t en grav för mitt liv
35:7
de g. för mig en grop
57:7
de ogudaktigas grav varder g.d
94:13
De fräcka g. gropar för mig
119:85
Fördärvlig är den s. g.er
Ords. 16:27
s. g.er en grop, han faller själv
26:27
s. g.er en grop, faller själv Pred. 10:8
ingen skall g. däri
Jes. 5:6
g.de brunnar och drack ut vatten
37:25
till Frat och g.de upp gördeln Jer. 13:7
g.t en grop för mitt liv
18:20
g.t en grop för att fånga mig
18:22
g.de en grop i jorden
Matt. 25:18
g.de djupt och lade dess grund Luk. 6 :48
må g. omkring det och göda det
13:8
G. orkar jag Icke
16:3

GRÖDA

l.Mos.2:5; 41:6. Jfr l.Mos.19:25,
övers. det som växte; Jes.61:11; Hes.
16:7 växter.
S)

'esät.>" J'iV ~

gräs, örter. 'ordet är vanl. övers. örter, Lex. l.Mos.3:1S.
9) sitos, o \ T o <;
vete; säd, spannmål. Ordet är oftast
övers. vete, Lex. Matt.3:12. En del
handskrifter har i Luk.12: 18 generna·
ta, plur. av generna, något som är
alstrat el. frambringat; av: genniiö,
avla; alstra, frambringa. Jfr genemata
i 2.Kor.9:10, övers. frukt.
GRÖDA
1 icke giva dig sin g.
1. Mos. 4:12
2 (Josef:) Och när g.n kommer in 47:24
26 år skall du inbärga g.
2.Mos.23:10
3 offer av den nya g.n
3. Mos. 23:16
25:16
2 ett visst antal g.or är det
2 om vi icke få inbärga vår g.
25:20
2 att det giver g. för de 3 åren
25:21
25:22
2 skolen I hava av den gamla g.n
2 g.n på det nionde året kommit in 25:22
4 så att jorden giver sin g.
26:4
5 gammal g. skolen I hava att äta
26:10
4 eder jord skall icke giva sin g.
26:20
4. Mos. 28:26
3 ett offer av den nya g.n
4 marken icke giver sin g. 5. Mos. 11:17
6 Han lät hm äta av markens g.
32:13
4 förtär jorden med dess g.
32:22
4 (midjanlterna) fOrdärvade g. Dom. 6:4
2 förhärja till roten all min g. Job 31:12
1 Har jag förtärt dess g.obetald
31:39
4 Jorden har givit sin g.
Ps. 67:7
4 gav deras g. åt gräsmaskar
78:46
4 vårt land skall giva sin g.
85:13
2 med förstlingen av din g. Ords. 3:9
2 mättad av sina läppars g.
18:20
2 av markens g. giva bröd
Jes. 30:23
2 på skam med eder g.
Jer. 12:13
4 jorden skall giva sin g.
Hes. 34:27
6 ymnig skall markens g. bliva
36:30
7 deras g. skall icke giva
Hos. 8:7
4 har jorden förhållit sin g. Hagg. 1 :10
4 jorden skall giva sin g.
Sak. 8:12
8 g. på marken åt var och en
10:1
9 skall jag samla in all min g. Luk.12:18

-gröda

GRÖN

årsgrödor 3.Mos.25:15

FI"lIk ttriid, som iir skadat av gräshoppor.

Se: Färg.

GRöDA

GRÄSHOPPA

härar, Dom.6:5; Jer.46:23; Joel 1:22:27; Upp.9:3.

En rätvingad insekt med två vingpar.
De främre vingarna är smala, medan
de bakre är breda och ofta har vackra
färger. Den vandrande sträckgräshoppan, som är den i Bibeln mest
omtalade, är 5-6 cm lång och mäter
ca 12 cm mellan vingspetsarna. Den
har sex ben, och de två bakbenen
som är lika långa som hela kroppen
i övrigt, är utvecklade till kraftiga
hopporgan. Kroppen är grågrön till
färgen och det håriga bröstet rödaktigt.
Flera olika hebreiska ord används
i G .T. för vårt »gräshoppa •. Troliga
variationer i översättningen av ordet
är gräsgnagare, gräsbitare, gräsfrätare, Joel 1:4, gräsätare, 2:25, samt
gräsmask, Jes.33:4. Några menar
dock att dessa ord troligen avser larver på olika stadier i utvecklingen.
Man räknar med att det fanns 40-50
arter i Israel och Syrien. Några av
dessa var ätbara, 3.Mos.ll:22, men
det var endast fattiga människor, som
åt gräshoppor, vilka antingen stektes eller soltorkades. Om Johannes
döparen heter det, att hans mat var
gräshoppor och vildhonung, Matt.3:4.
Särskilt under mars-april kunde
gräshopporna förekomma i stora
svärmar och var då en fruktansvärd
landsplåga, 5.Mos.28:38, jfr 2.Mos.
10:4--6,12-15; Ps.I05:34. Med sina
vassa käkar förstörde de alla mjukare
växter, och i deras spår följde hungersnöd. Det som inte blev uppätet av gräshoppssvärmarna, förtärdes senare av gräshoppornas larver.
Gräshoppssvärmar används stundom som bild på inträngande fiende-

En skadegörande gräshoppsart, som
det har varit svårt att identifiera.
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GRÄSHOPPA
skall i morgon låta g.or
2. Mos. 10:4
g.or komma över Egyptens land
10:12
10:13
förde östanvinden g.orna fram
g.orna kommo över Egyptens land 10:14
en sådan myckenhet av g.or
10:14
fattade l g.orna och kastade dem
10:19
icke en enda g. blev kvar
10:19
fån I äta bland g.orna
3. Mos. 11:22
vi själva voro ss. g.or
4. Mos. 13:34
g.or skola förtära den
5. Mos. 28:38
(midjaniterna) talrika s. g.or Dom. 6:5
i dalen, talrika ss. g.or
7:12
om g.or eller gräsmaskar 1. Kon. 8:37
om g.or komma
2. Krön. 6:28
bjuder g.or fördärva landet
7:13
du s.lär hm g,ns språng
Job 39:23
deras arbetes frukt åt g.or
Ps. 78:46
Han bjöd, och g.or kommo
105:34
g .orna hava ingen konung
Ords. 30:27
och g.n släpar sig fram
.Pred. 12:5
ss. g.or störta fram
Jes. 33:4
dess inhyggare äro ss. g.or
40:22
talrikare äro de än g.or
46:23
mskor så talrika s. g.or
Jer. 51:14
hästar s.likna borstiga g.or
51 :27
s. blev kvar åto g.orna upp
Joel 1:4
vad s. blev kvar efter g.orna
1:4
årsgrödor s.åtos upp av g.orna
2:25
Jag såg g.or skapas
Am. 7:1
skaror så talrika s. g.or
Nah. 3:15
dina furstar äro ss. g.or
3:17
jag skall näpsa g.orna för eder Mal. 3:11
ha mat var g.or och vildhon. Matt. 3:4
levde av g.or och vildhonung Mark. 1:6
ur röken kommo g.or
Upp. 9:3
g.orna tedde sig ss. hästar
9:7
GRÄSHOPPSSVÄRM
jag ryckes bort ss. en g.
dina hövdingar ss. g .ar

l) k6aQ, C!,J
kraft, styrka; energi, fönnåga; här
jordens avkastningsförmåga. Se: Duglig 3, Gods 7.
2) tebu'ä, il X 1 J

n

det s"om ko~mer' fram, avkastning,
skörd, gröda; av: bo', komma. Jfr
Falla 16.
3) minQä, il n 3D

gåva; offergå;a; ~pisoffer. Jfr l.Mos.
32: 13, övers. skänk; 4:3 offergåva;
4.Mos.28:28,31 spisoffer.
4) jef},ul, ';l 1 J ;

avkastning, grÖda. Jfr Job 20:28,
övers. vad som har samlats; Hab.3:17
skörd.
5) utf. ord.
6) tenubä, il J1 J l!

det som spirar~ gröda, frukt; av: nub
spira, skjuta skott, se t.ex. Ps.92:1S:
Jfr Dom.9:11; Jes.27:6, övers. frukt;
Klag.4:9 näring.
7) ~dmaQ, n g ~
det som växer el. skjuter upp; av:
~ämaQ, växa el. skjuta upp, se t.ex.

GRÖN
alla g.a örter till föda
1. Mos. 1:30
ss. jag givit eder g.a örter
9:3
intet g.t blev kvar
2. Mos. 10:15
oxen äter upp vad g.t
4. Mos. 22:4
har skett •• under g.a träd
5. Mos. 12:2
Aseror .• under alla g.a träd 1. Kon. 14:23
för att plocka ngt g.t
2. Kon. 4:39
offereld •• under alla g.a träd
16:4
Aseror under alla g.a träd
17 :10
Det gick dem ss. g.a örter
19:26
offereld under alla g.a träd 2.Krön.28:4
golv inlagt med g. och vit
Est. 1:6
Nej, bäst den står g.
Job 8:12
letar efter allt s. är g.t
39:11
låter mig vila på g.a ängar
Ps. 23:2
8B. g.a örter vissna de
37:2
intet g.t lämnas kvar
Jes. 15:6
g.a örter s.förgås
37:27
under alla g.a träd
57:5
under alla g.a träd lade du dig Jer. 2:20
under alla g.a träd och bedrev
3:6
främmande gudar under g.a träd
3 :13
därför att Intet g.t finnes
14:5
vid g.a träd och på höga kullar
17:2
slagna män •• under alla g.a
Hes. 6:13
lägga sig ned i g.a gräset
Mark. 6:39
allt g.t gräs brändes upp
Upp. 8:7
icke skada ngt annat g.t
9:4
GRöNAKTIG

angripna stället visar sig g.t3.Mos.13:49
bildar g.a fördjupningar
14:37

Ps. 109:23
Nah. 3:17

GRÄSMASK

Griishoppa.
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Gl'ÖnsakeT-Gud
GRöNSAKER

Bibelns länder använde och odlade
man flera olika sorters grönsaker, såsom kål, Ords.lS:l?, linsärter, 2.Sam.
23:11, gurkor, meloner, rödlök, vitlök, (se d.o.), 4.Mos.ll:5.
GRÖNSAKER
lh giva oss g. att åla
gav dem g.

Dan. 1:12
1:16

GR6NSKA

Uppdelning: grönska (subst.), grönska (verb).
GRÖNSKA (subst.)
Frambringe jorden g.
jorden frambragte g.
ss. rikligt regn pi g.
glädja mig h g.n i dalen
Libanons g. försmäktar

1. Mos. 1:11
1:12
5. Mos.32:2
HY. 6:10
Nsh. 1:4

GRÖNSKA (verb)
4. Mos. 17:5
dl g.de Arons stav
17:8
då jer den g.r gm solsken
2. Sam. 23:4
g. upp gm vattneta ängor
Job 14:9
hs krona skall ej g. mer
15:32
utbredde sig ss. g.Dde träd
Ps. 37:35
vara ss. ett g.Dde olivträd
52:10
Om ock de ogudaktiga g. ss. gräs 92:8
rättfärdige g.r ss. ett palmträd
92:13
g. i vär Guds gärdar
92:14
de frodas och g.
92:15
rättfärdiga g.likasom löv
Ords. 11 :28
g.Dde är värt viloläger
HY. 1:16
Israel g.och blomstra
Jes. 27:6
Ett g.nde olivträd
Jer. 11:16
utan bevarar sina löv g.Dde
17:8
övermodet g.r
Hes. 7:10
gör torra träd g.Dde
17 :24
I skolen her g.
36:8
skola g. ss. vinträd
Hos.• 14:8
lik en g.Dde cypress vill jag bliva 14:9
betesmarkerna i öknen g.
Joel 2:22
Arons stav. s. hade g.t
Hebr. 9:4
hans stav skall g.

GR6NSKUREN

bära fram ax .. av g. säd
3. Mos. 2:14
korn av g. säd
23:14
rorde med sig ax av g. säd 2. Kon. 4:42

GUD
Se även: Herren, Fader, Skaparen,
Kristus, Sonen, Människosonen, Ande, gudom, gudomlig, gudomshärlighet, gudsdyrkan, gudsdyrkare, gudsfruktan, (Guds) namn, Ordet, gudar,
gudlöshet.
Gud

Abba, den Allsmäktige, den Allvise,
domaren, Fader, Frälsare, gudarnas
Gud, den Helige, Helige Fader, Herren, Herren Sebaot, herrarnas Herre,
Herren den högtlovade, vår Herre
Jesu Kristi Gud, den höge och upphöjde, Israels Helige, Israels klippa,
Jakobs Helige, den Starke i Jakob,
Majestätet, den Mäktige, Ordet, den
Sanne, den väldige.
Gud

Grundbetydelsen av 'el är styrka,
makt, i motsats till det mänskliga
och svaga.
Det grekiska ordet för Gud är
theos. Ordet betyder kanske rent etymologiskt: ande, aven rot, som betyder: andas, pusta. Ordet används
i profan grekiska om alla övermänskliga väsen. The6s begagnas för övrigt
i N.T. också som artnamn, alltså
också om främmande gudar, men
genomgående som namn på Israels
eller de kristnas Gud.
Dylika funderingar angående grundbetydelsen av de olika orden för Gud
har ringa eller ingen betydelse för
den kristna gudstron. Det · kristna
gudsbegreppet får innehåll och mening först utifrån Guds uppenbarelse
av sitt väsen och sina egenskaper i
den uppenbarelsehistoria, som Skriften vittnar om.
2. Den kristna tron på Gud är helt
och hållet grundad på det uppenbarelsevittnesbörd, som är nedlagt t .de
heliga Skrifterna. - kyrkans skriftkanon. Gud är den som har uppenbarat sin personhemlighet, sitt väsen
och sina egenskaper i en uppenbarelsehistoria, doms- och frälsningshistoria, som l) tog sin början i utväljandet av Israels fäder, Abraham, Isak
och Jakob, 2) fick sina grundläggande uppenbarelsedata vid Israels -llttåg
ur Egypten och förbundsstiftandet
på Sinai genom Mose, 3) fördes fram
mot sitt eskatologiska mål genom
skriftprofetian och 4) nådde sitt slutmål och sin höjdpunkt i Jesu Kristi
uppenbarelse och stiftandet av det
nya förbundet på Golgata och grundläggandet a,v det nya eskatologiska
gudsfolket, församlingen, på pingstdagen.
.Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till
fäderna genom profeterna, har han
nu, på det yttersta av denna tid, talat
till oss genom sin Son., Hebr.l:l f.
I Kristus har Gud upplåtit hela sitt
väsens fullhet till frälsning och förlossning, Joh.l:18; Kol.1:19; 2:9.
Den kristna kyrkan hävdar därför,
att alla allmänreligiösa och religionsfilosofiska försök att definiera eller
beskriva Guds väsen utanför den bibliska uppenbarelsen är ren spekulation
och ej kommer att kunna motsvara
Skriftens bild av den levande och
sanne Guden. Skriften lär nämligen,
att utanför Guds egen självuppenbarelse sådan den når sin höjdpunkt i
Jesus Kristus, är Gud en Deus absconditus, en dold Gud. Endast i Jesus Kristus är han en Deus revelatus,
en uppenbarad Gud (Luther).

l. Ursprunget till vårt ord Gud är
ovisst. Man antar, att det härrör från
det indo-europeiska ghuto, av stammen ghu, ropa. Namnet skulle då
rent etymologiskt kunna betyda: den
som man ropar på. Några hävdar,
att det engelska namnet på Gud,
nämligen God, kan ha samhörighet
med det anglosaxiska ordet för god
(good), och att namnet sålunda kan
syfta på den gudomliga godheten.
Även Luther har i en utläggning
förknippat det tyska ordet Gott (Gud)
med gut (god).
Hebreiskan har en av de äldsta
termerna för Gud, nämligen 'el. Det
förekommer i alla semitiska språk
(baby\. ilu, arab. ilah, med den bestämda artikeln: allah etc.); 'el står
i G .T . både som allmän gudsbenämning och som egennamn på Gud.
Som egennamn står det om Israels
Gud, 4.Mos.23:8; Ps.16:1; Jes.40:18.
Men de vanligaste beteckningarna för
Gud är 't1loah och 'iIlohim, vilka är
dialektala specialformer för 'el.

3. Därmed vill dock inte Skriften
hävda, att Gud inte givit vittnesbörd
om sin existens utanför sin uppenbarelsehistoria i Israel. Skriften lär,
att Gud är Skaparen av kosmos och
att »hans osynliga väsen, hans eviga
makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom
hans verb, Rom.l:20 . • Vad man
kan känna om Gud. (eg. det fattbara hos Gud) utifrån hans uppenbarelse av sitt väsen i skapelsen, .är
nämligen uppenbart bland dem; Gud
har ju uppenbarat det för dem», v.
19. Det omtalas i Romarbrevet kap.
l en verklig revelatio naturalis, naturlig uppenbarelse, jfr Ps.I04:24; 92:
S ff. Till denna naturliga uppenbarelse hör också Guds uppehållande
världsstyrelse, Apg.17:26-28 . • Dock
har han icke låtit sig vara utan vittnesbörd., Apg.14:l? Skriften hävdar, att det finns ett kosmologiskt
guds vittnesbörd. Den skiljer mellan
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.det som har blivit tilJ. och. det som
var från begynnelsen. och lär, att
.det man ser icke har blivit till av
något synligt>, men säger samtidigt
att detta bara kan förstås genom tron,
Joh.l:I-3; Hebr.ll:3.
Men lika visst som Skriften hävdar
en naturlig gudsuppenbarelse, förnekar den, att människan har en motsvarande naturlig gudskännedom,
theologia naturalis, som korresponderar med den naturliga gudsuppenbarelsen. Människan, var i världen
hon än finns, är väl på grund av att
hon som skapelse har utgått ifrån
Skaparen och bestämts att stå i gemenskap med honom, inte utan
gudsmedvetande och gudsföreställningar, men hennes naturliga gudskännedom är helt och hållet bestämd
av villfarelse och förvillelse, Rom.3:
11-12. All naturlig gudskännedom
korresponderar efter syndafallet inte
längre med den naturliga gudsuppenbarelsen. Endast den som har lärt
känna Gud i Kristus Jesus, har möjlighet att känna Gud rätt också i hans
naturliga uppenbarelse.
Släktet har i tidernas morgon inte
• aktat det något värt att taga vara
på sin kunskap om Gud., Rom.l :28.
Den naturliga gudsuppenbarelsen kallar människan till att prisa och tacka
honom såsom Gud (Rom.l:21); den
kallar alltså till underordning under
honom som Skapare och Herre, kallar till tacksam lydnad och tillbedjan.
Men denna kallelse har människan
motsatt sig. Hon har gjort uppror
mot den naturliga gudsuppenbarelsen
och • bytt bort Guds sanning mot
lögn (en förvrängd gudside) och tagit
sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen», Rom.l:25.
Människorna ägde från begynnelsen
den sanna gudskunskapen, men de
• förföllo till fåfängliga tankar; och
så brevo deras oförståndiga hjärtan
förmörkade., Rom.l:21. Människornas gudsdyrkan korresponderar där·
för inte längre med .Guds härlighet.,
sådan den avspeglar sig i skapelsen.
Den har blivit förnedrande avgudadyrkan. Under denna självförvållade
villfarelse, som har sin orsak i förhärdelse inför sanningen, Rom.l:18,
faller släktet under Guds vredessvar
på upproret mot den naturliga uppenbarelsen, ned i ständigt djupare religiös-etisk förvillelse, Rom. l :24,26,28.
Den naturliga människan, som inte
upplysts av den övernaturliga uppenbarelsen genom Ordet, karakteriseras
därför a v Skriften på följande sätt:
• hedningarna, vilka, i följd av den
okunnighet som råder hos dem genom deras hjärtans förstockelse, äro
förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud.,
Ef.4:18. Hedningarna känner inte
Gud. Se l.Tess.4:5.
Den religionsfilosofiska beskrivningen av Gud kan därför vara »sann.
bara så länge den begagnar sig av
rent formala begrepp om Gud som
det högsta väsendet, den första orsaken, den normgivande i moraliska
förhållanden, det härskande ödet, det
absolut goda, den absoluta personligheten osv., men så snart den försöker
fylla dessa begrepp med ett substantiellt innehåll, så är man ute på en
spekulationens rutschbana, som inte
endast gett sig tillfälligheternas spel
i våld utan också - enligt Skriften är bestämd av människans uppror
mot den sanna gudskunskapen, .köttets sinne är nämligen fiendskap mot
Gud., Rom.8:?
4. Alla människor synes ha en eller
annan gudside, men iden om Gud
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synes vara lika ofattbar som ofrånkomlig. Gudstanken spränger all
mänsklig tankeförmåga, på samma
sätt som det är omöjligt för den
mänskliga tanken att fatta tidens och
rummets oändlighet. Inte ens sin egen
existens kan människan förklara, långt
mycket mindre Guds.
I Bibeln finns inte någon teoretisk
bevisföring för Guds existens. Den
förutsättes. Redan på Bibelns första
blad träder Herren oss till mötes som
Skaparen, l.Mos.l. Han framställs
som det stora, odiskutabla och grundläggande faktum, all tillvaros ursprung
och källan till allt liv. Han är den
Gud, som gör sig känd genom sina
gärningar, Rom.l :20.
Ändå har det i alla tider gjorts
många försök att rent förnuftsmässigt bevisa Guds existens. De mest
kända av dessa gudsbevis är:
a. Det kosmologiska gudsbeviset (kosmologi: lära om världsskapelsen), som
går ut på att själva universum, kosmos, måste ha en orsak, eftersom
allting och allt som sker innanför
kosmos har det. Denna första orsak
är Gud, Skaparen själv. Detta bevis
finns redan hos Platon och Aristoteles.
b. Det teleologiska gudsbeviset (teleologi: lära om ändamålsenligheten),
som innebär att man utifrån universums ändamålsenlighet, samordning
och skönhet, måste sluta sig till en
vislig och planmässig skapelse och en
Skapare. Detta gudsbevis ligger sålunda nära det kosmologiska. Trots
det som kan förefalla meningslöst
och kaotiskt hävdar det teleologiska
argumentet, att de bevis på ändamålsenlighet, som kan konstateras, är för
starka för att kunna bortförklaras.
c. Det ontologiska gudsbeviset (ontologi: lära om tingens sanna varande),
som fastslår, att Gud är det mest fullkomliga, som kan tänkas. Därför
måste han också existera. Man konkluderar från abstrakt ide till reell
existens, och menar att fullkomlighetsbegreppet i sig innesluter den objektiva verkligheten av det, som det
är ett begrepp om. I modern form
framställs argumentet som .ett vittnesbörd om erfarenhet.; iden om
Gud uppfattas som erfarenhet av
Gud.
d. Det moraliska gudsbeviset, som
hävdar, att själva det moraliska medvetandet och inte minst samvetets
myndiga bud (.det kategoriska imperativet.) har sitt upphov i Gud .
Själva människans moraliska natur
röjer, att det finns en helig lagstiftare
och domare.
e. Det religionshistoriska gudsbeviset,
som bygger på att alla kända folkslag
har gudsföreställningar. Denna • folkens samstämmighet., consensus gentium, visar, att det religiösa i alla
tider synes vara integrerat i människans väsen. Detta uppfattar man
som ett vittnesbörd om att människan
är skapad till Guds avbild och därför
kommer från gemenskap med Gud
och är avsedd för gemenskap med
honom.
Dessa gudsbevis har tidvis spelat
en ganska betydande roll också i
kyrkans teologi. Särskilt var detta
fallet i medeltidens skolastik. Katolsk
teologi har varit mer benägen att
hålla på dem än protestantisk. Men
också hos de gammallutherska dogmatikerna hade de stort rum. Den
tyske filosofen Kant riktade stark
kritik mot gudsbevisen och framhöll,
att varje bindande teoretiskt bevis
för Guds existens var omöjligt. Inte
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Gud
desto mindre kan de rationella gudsbevisen fortfarande ha ett visst
värde, ä ven för den icke troende,
eftersom de alla innehåller sanningsmoment, och för den troende kan
gudsbevisen innebära ett stöd för
tron.
Den kristna tron på Gud har emellertid inte sin basis i dessa rent intellektuella gudsbevis. Inte en gång
allmänreligiositeten kan sägas härröra
från dem, långt mindre den kristna
tron. Denna är tvärtom verkad av
Guds Ande, vilken har uppenbarelseordet om Kristus som sitt instrument.
Tron kommer .av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord., Rom.
10:17.
5. Den bibliska och kristna gudsbilden har mött motsägelse och förvanskning från olika håll.
Ateismen (av grek. negationen a-,
icke, ingen, och theos, 'gud) i sin
egentliga, absoluta form förnekar
Guds existens .• Dårarna säga i sina
hjärtan: Det finnes ingen Gud., Ps.
14:1.
Agnosticismen (av grek. a- och
gnöstos, fattbar) utesluter varje möjlighet till kunskap om Gud. (.Det
ändliga kan icke fatta det oändliga .• )
Här sammanblandas en absolut insikt
med den partiella, begränsade, men
fullt tillräckliga kunskap, som Skriften garanterar.
Polyteismen (av grek. polys, mången, och theos, gud), mångguderiet,
påstår att universum styrs aven
mängd gudomliga väsen.
Panteismen (av grek. pan, allt, och
theos, gud) är en åskådning, som
förfäktar identitet mellan Gud och
universum, världsalltet. Träd, stenar,
djur och människor, allt är bara delar
av Gud; han lever i och manifesterar
sig genom dessa ting och krafter.
Materialismen förnekar varje existens utanför materiens. Alla livets
och förnuftets yttringar är bara egenskaper hos materien.
Deismen (av lat. deus, gud) erkänner en personlig Gud och Skapare
men antar att han efter fullbordat
verk har dragit sig tillbaka och överlämnat universum till att styras av
naturlagarna. Principiellt förnekas
såväl under som uppenbarelse. Ett
annat namn på denna riktning är
rationalism (av lat. ratio, förnuft),
eftersom den ger förnuftet avgörande,
central plats i religionen. Annu ett
namn på denna riktning är naturlig
religion i motsats till uppenbarelsereligion.
Teismen (av grek. theos, gud) hävdar i motsats till ateismen existensen
aven personlig gudom som upphov
till universum. I motsats till panteismen lär den, att gudomen är skild
från skapelsen. Gud är transcendent,
översinnlig. I motsats till deismen
hävdar den, att Gud samtidigt är
oavlåtligt verksam i världen genom
sin försyn. Teismen är monoteistisk
(av grek. monos, ensam, och theos,
gud) emedan den förkunnar en enda
Gud. Så långt faller den teistiska
gudsuppfattningen samman med den
bibliska. Men teismen i snävare bemärkelse innebär en utpräglat rationalistisk kristendomstolkning, som är
främmande för biblisk uppenbarelse
och tro.
6. Guds uppenbarelsehistoria har nått
sin höjdpunkt i guda människan Jesu
Kristi uppenbarelse. Han är förmedlaren av gudsuppenbarelsen, källan
till all sann kunskap om Gud. Kristus
bekännes som uppenbarelsernedlaren
också i gamla förbundet. Herren,
JHWH, i Israels uppenbarelsehistoria

identifieras i N.T. ständigt med Kristus. Se art. Herren.
Kristus är »den osynlige Gudens
avbild., Kol.1:15. .Ingen känner
Sonen utom Fadern, ej heller känner
någon Fadern utom Sonen och den
för vilken Sonen vill göra honom
känd», Matt.ll:27 . • Den som har
sett mig, han har sett Fadern., Joh.
14:9, jfr 12:45.
Gud uppenbarar sig inte endast
i Kristi person utan först och främst
i hans verk, den tjänst Kristus fullbordar till släktets frälsning. • Att
känna Kristus är att känna hans välgärningar. (Melanchthon). Försoningsverket på Golgata är i kristen
gudskännedom .själva den brunn, ur
vilken den sanna teologien öses upp.
(Luther). Förnuftet ser i Kristi kors
Guds dårskap, 1.Kor.1:21 ff., men
tron ser Guds visdom, 1:30. Vid
Kristi kors talar Gud sitt sista, väldiga ord om dom och nåd. Här uppenbarar han sin heliga vredes stränghet mot synden och sin heliga kärleks oändliga barmhärtighet mot det
släkte som kommit i döds farlig konflikt med honom på grund av sina
synder. • Talet om korset» är ordet
om den Gud, som köpt sin församling .med sitt eget blod., Apg.20:28.
Korset avsätter en dubbel gudskännedom, som motsvarar Guds
dubbla tal i lag och evangelium. Genom sin dom över Sonen som släktets
ställföreträdare uppenbarar Gud sin
lags okränkbarhet på ett sådant sätt,
att Gud själv blir stående som den
a bsolut okränkbare och helige, som
tillintetgör varje uppror mot sin vilja
(i lagen), Rom.3:26; Gal.3:13; Jes.
53:10.
Men därij1;enom att Gud offrar sin
egen Son för dem, som har kränkt
honom, och låter honom sona alla
deras synder (bära lagens vredesdom),
avslöjar Gud sitt väsens egentliga
djup som oändlig självutgivande kärlek, barmhärtighet och nåd, 1.Joh.
4:9-10; Rom.5:6 ff. Korsets sista ord
lyder: Gud är kärleken, 1.Joh.4:8.
I korsets ljus blir det klart, att Gud
står i ett dubbelt uppenbarelseförhållande till släktet. Den Gud, som inte
är iklädd Kristi kött och välgärningar,
är som _den blotte Guden., Deus
nudus, outhärdlig för syndare, en förtärande eld. Se art. Vrede. Det visar
Golgatadramat med förfärande allvar. Här uppenbaras syndares öde
vid mötet med Guds dom. - Men
i Kristus är Gud .den klädde Guden.,
Deus velatus, den Gud som har iklätt
sig vårt kött och blod för att gå in
i vår förbannelses status, för att vi
skall få del i hans frälsningsfullhet:
kärlekens gemenskap i Guds rike.
• I en summa: Utanför Kristus är
allt dömt och förtappat. I Kristus
är allt j1;ott och saligt. (Luther). Jfr
Joh.3:36.
Den kristna gudskännedomen är
därför helt och hållet en kristologisk
och soteriologisk kunskap om Gud,
(soteriologi: lära om frälsningen), inte
en kännedom om Gud sådan han är
i sig själv eller för sig själv utan en
kännedom om Gud sådan han är i
förhållande till oss. Den kristne känner Guds väsen och egenskaper endast så långt Gud själv har avslöjat
dem i sin aktion för att döma och
frälsa oss. I sina domshandlingar gör
han (med Luthers terminologi) .sin
främmande gärning., opus alienum,
och i sina frälsningsl!ärningar gör
han .sin egentliga gärning», opus
proprium. Där uppenbarar han sitt
väsens djup och sina egentligaste
egenskaper.
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7. Bibelns Gud är den dynamiske,
handlande och aktive Guden, som
skapar i historien. Hela hans väsen
är aktivt och alla hans egenskaper
operativa. Han är inte deismens passive Gud, som skapat universum en
gång och sedan dragit sig tillbaka
för att överlämna allt åt naturlagarnas kalla lagbundenhet. Gud är inte
som en byggmästare, som, när han
har byggt ett hus, lämnar huset, utan
han bygger det för att bo i det, oavlåtligt verka i det och uppehålla det.
Bibelns Gud verkar och arbetar i sitt
skapade verk. Han skapar historia
och formar och leder historien mot
. ett mål (telos). Allt som sker är ändamålsbestämt, bestämt aven stor
skapelseplan med inriktning på Guds
rike. Allt vad Gud gör i dom och
frälsning, har fulländningen i Guds
rike som mål.
Men, om Bibelns Gud är verksam
i skapelsen och historien (. i honom
är det som vi leva och röra oss och äro
tilI., Apg.17:28), så är han inte som panteisterna lär - immanent,
inneboende, i skapelsen på så sätt,
att denna gudomliggörs och Gud
identifieras med alltet. Gud är den
upphöjde, som garanterar hela skapelsens fortsatta existens, verkar i
den och upplivar allt med sin livsande, men Skaparen och det skapade
är åtskilda.
8. Bibelns Gud är den ende Guden,
som ej endast påbjuder dyrkan av
honom allena (monolatri), utan också
förkunnar, att han är den ende, verklige Guden (monoteism), och att allt
och alla, som eljest bär gudanamn,
är lögngudar .• Hör, Israel! Herren,
vår Gud, Herren är en., 5.Mos.6:4;
Jak.2:19; Ef.4:5; 1.Kor.8:6 . • Ty folkens alla gudar äro avgudar., (hebr.
'älilim, intigheter), Ps.96:5.
9. Gud uppenbarar sig som den trefaldige Guden - som Fader, Son och
helig Ande . . Se art. Treenighet. Att
Herren är den treenige Guden hör
till det elementära i den kristna gudskunskapen. När Gud frälser, sker det
genom att han upplyser syndaren
och för denne till Sonen genom den
helige Andes verksamhet; Anden uppenbarar Sonen, Jesus Kristus. Sonen
för syndaren vidare till Fadern. Sonen uppenbarar Fadern. - Gud uppenbarar sig i frälsningshushållningen
som den treenige och bekännes och
tillbedes så av sin frälsta skara, Matt.
28:19; 2.Kor.13:13. Den kristna gudskännedomen har ända från början
varit trinitariskt bestämd .• Ty genom
honom (Sonen) hava vi, de ena såväl som de andra, i en och samme
Ande tillträde till Fadern., Ef.2:18.
Men Guds treenighet är inte endast
en frälsningsekonomisk treenighet en verksamhetsform i hans återlösningsverk - -den har också inomgudomlig realitet. Skriftens Gud är en,
dock är det tre personer i hans gudom, Faderns person, Sonens person
och Andens person, alla lika i gudomlighet och makt. Jfr den athanasianska trosbekännelsen.

-50. Ingen 'av Guds uppenbarelseformer uttömmer hans väsen, varken
skapelsen eller återlösningen, lagen
eller löftet. Denna Guds oändlighet
innesluter självexistens: källan till
hans vara finns hos honom själv: .Jag
är den jag är., 2.Mos.3:14. Därför
är han också oföränderlig: intet tilltagande eller avtagande, ingen urartning och ingen förminskning finns i
hans väsen. .Du är densamme.,
Hebr.1:12; Jak.1:17. Bara uttryckt på
mänskligt vis kan Gud t.ex. sägas
ångra på grund av människornas
ändrade beteende, 1.Mos.6:6; 1.Sam.
15:11; Jona 3:10.• Om Gud inte förändrat sig när människan förändrar
sig, så skulle han inte vara den oföränderlige., har det paradoxalt sagts.
I Guds oföränderlighet ligger likaledes hans enhet. Guds väsen är odelat och odelbart. Oändlighet kan
endast tillhöra ett enda väsen och
kan inte delas med någon eller något.
Gud är den ende, oändlige, fullkomlige anden, .den ende sanne Guden.,
Joh.17:3; Jes.44:6; Joh.5:44; 1.Tim.
1:17.
Gud är fullkomlig, Matt.5:48. Därför är Gud ockSå sanningen, .den
ende sanne Guden., Joh.17:3; 1.Joh.
5:20. Han är den genuine, verklige,
sanningens källa, sanning i sig själv.
Gud är därför också kärleken, den
självutgivande och lidande kärleken,
l.Joh.4:8,16, och han är heligheten, 2.Mos.15:11; 19:10--16; Jes.6:3;
Hebr.12:29. Guds helighet, hans väsens fullkomlighet, framhålles i Skriften som en grundläggande egenskap
hos Gud och som grundval för all
moralisk förpliktelse. Denna Guds
egenskap besjunges och tillbedes av
de himmelska väsendena, Jes.6:2-3;
Upp.4:8, och den griper och förpliktar människorna, 1.Pet.1:16; Ps.99.

Guds väsen och egenskaper
a. Gud är ande. I Joh.4:24 säger
Jesus: .Gud är ande, och de som tillbedja honom måste tillbedja i ande
och sanning.. Guds andlighet innehåller dels liv: han är en levande
Gud, Jer.10:10, han har liv i sig själv,
dels personlighet med det som är
karakteristiskt för en person: självmedvetande och självbestämmande,
2.Mos.3:14; Ef.1:9,11.
Gud är oändlig, utan gräns eller
inskränkning, 1.Kon.8:27; Apg.7:49

b. I förhållande till tid och rum är
Gud evig, oändlig, han är .utan begynnelse på sina dagar och utan ände
på sitt liv., Hebr.7:3, höjd över tidens
växlingar och skiften, själv tidens
upphov och herre. Jfr Ps.90:2; 102:
12-13,28; Jes.41 :4; Ef.1:4; 1.Tim.1:
17; 6:16; Upp.1S:7; 1:8; Jud.v.2S.
I förhållande till universum är Gud
allestädes närvarande. Med sitt väsens
hela fullhet kan han genomtränga och
uppfylla alla dess delar. Jfr Ps.139:
7-12; Jes.23:23-24; Apg.17:27-28;
Jes.66: 1. Han är också allvetande,
han besitter fullkomlig, evig kunskap
om allt i forntid, nutid och framtid,
vad som är och vad som skall ske,
Ps.33:13; 139:1-6; Hes.11:5; Apg.lS:
18; 1.Joh.3:20. Gud har allmakt, han
gör allt vad han vill, Ps.llS:3; Jer.
32:17; Matt.19:26; Rom.4:17; Ef.
3:20.
I sitt förhållande till moraliska
väsen är Gud sannfärdig och trofast,
4.Mos.23:19; Ioh.3:33; Rom.3:4; Tit.
1:2; Hebr.6:18; Ps.138:2; 1.Kor.1:9;
2.Kor.1:20; 2.Tess.3:3; 2.Tim.2:13;
1.Pet.4: 19. Alla Guds uppenbarelser
för hans skapade väsen stämmer
överens med vad han själv är. Vi kan
därför lita på dem sådana vi uppfattar dem, med de möjligheter vi har
till det. Gud u ppfyller också allt vad
han har lovat i sin kärlek, han viker
inte från sina löften.
Gud besitter godhet och barmhärtighet. Sin nåd visar han i förhållande
till människans olydnad, synd och
svaghet. Den gör, att han söker det
som är timligt och evigt gott för dem,
som har stått honom emot, även om
det kostar honom gränslös självuppoffring. Hans godhet visar sig i att
han ger liv och välsignelse till dem,
som är ett med honom. Dessa är före-
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Gud
mål för hans välbehagliga kärlek,
medan syndaren möter hans medlidande kärlek, Ps. 103: 1-5, 17-18;
Matt.5:45; Rom.2:4.
Rättvisa och rättfärdighet uppenbarar Guds helighet i hans förhållande till sin skapelse, i hans behandling av sina skapade väsen, i de lagar
han fastställt, och i hans straffande
ingripanden, där de överträds. Jfr Ps.
11:7; 13:6; Joh.17:25; Esr.9:15; Rom.
2:2; 3 :4--6.
Se även artiklarna: Ande, Kärlek,
Helig, Barmhärtighet, Evig, Allmakt,
Allvetande, Allestädes närvarande,
Rättfärdig, Trofast, Vrede, Dom,
Treenighet.

a) I direkt betydelse om den treenige
Guden. (Om Fadern, loh.6:27, om
Sonen, Joh.l:l; 20:28; Apg.20:28;
Rom.9:5, om Anden, Apg.5:3,4.)

GUD
l begynnelsen skapade G.
1. Mos. 1:1
G.sade
1:3,6,9,11,14,20,24,26,29
G. såg att ljuset var gott
1:4
G. skilde ljuset från mörkret
1:4
G. kallade ljuset dag
1:5
G. gjorde fästet
1:7
G. kallade fästet himmel
1:8
G.kallade det torra jord
1:10
G. såg att det var goit 1 :10,12,18,21,25
G. gjorde de två stora ljusen
1:16
G.satte dem på himmelens fästs
1:17
G.skapade de stora havsdjuren
1:21
G. välsignade dem och sade
1:22
G. gjorde de vilda djuren
1 :25
G. skapade mskan till sin avbild
1:27
G. välsignade dem
1:28
G. såg på allt s. han hade gjort
1:31
G. fullbordade på sjunde dagen
2:2
G. välsignade den sjunde dagen
2:3
s.Gud hade gjort,när ban skapade
2:3
Skulle då G. hava sagt
3:1
frukten på det träd •• har G. sagt
3:3
G. vet, att när I äten därav
3:5
bliven ss. G. och förstån vad gott
3.5
G. har beskärt mig en annan
4:25
När G.skapade människor,
5:1
gjorde ban dem lika G.
5:1
I umgängelse med G:i 300 år
5:22
Sedan Hanok vandrat med G.
5:24
ty G. tog hm bort
5:24
I umgängelse med G. vandrade Noa 6:9
G. såg att jorden var fördärvad
6:12
Då sade G. till Noa
6:13
I alla stycken sS.G.hade bjudit
6:22
gingo två och två ss. G.bjudit Noa 7:9
ss. G. hade bjudit hm
7:16
Då tänkte G. på Noa
8:1
G.lät en vind gå fram över jorden 8:1
Då talade G. till Noa
8:15
G. välsignade Noa och hs söner
9:1
G. har gjort mskan till sin avbild
9:6
Ytterligare sade G. till Noa
9:8
Och G. sade: Detta skall vara
9:12
förbund •• mellan G. och alla levande 9:16
Så sade nu G. till Noa
9 :17
G. utvidge Jafet
9:27
G.talade så med (Abram)
17:3
G. sade ytterligare till Abraham
17:9
G.sade åter till Abraham
17:15
Abraham sade till G.: Måtte
17:18
sade G.: Nej, din hustru Sara
17:19
Då G.nutalat ut med Abraham
17:22
ss. G. hade tillsagt hm
17:23
när G. fördärvade städerna
19:29
G. kom till Abimelek i en dröm
20:3
sade G. till hm i drömmen
20:6
fruktar man nog icke G.
20:11
när G. sände mig ut på vandring
20:13
Abraham bad till G.
20:17
och G. botade Abimelek
20:17
bestämda tid s.G.hade sagt
21:2
omskar Isak .. ss. G.bjudit hm
21:4
(Sara:) G. har berett mig ett löje
21:6
G.sade till Abraham
21:12
Då hörde G. goss ens röst
21 :17
ty G.har hört gossens röst
21:17
G.öppnade(Hagars) ögon
21:19
G. var med gossen
21:20
G. är med dig i allt vad du gör
21:22
Så lova mig här med ed vid G.
21:23
22:1
G. satte Abraham på prov
den plats s. G. hade sagt hm
22:3
22:8
G. utser nog åt sig fåret
till den plats s. G. hade sagt
22:9
nu vet jag att du fruktar G.
22:12
välsignade G. hs son Isak
25:11
give dig G. av himmelens dagg
27:28
land s. G. har givit åt Abraham
28:4
28:17
(Jakob:) här bor förvisso G.
Om G. är med mig och bevarar
28:20
Håller du då mig för G.
30:2
(Rakel:) G. har skaffat rätt
30:6
Strider om G.har jag stritt
30:8
G. hörde Lea
30:17
(Lea:) G. har givit mig min lön
30:18
G. har givit mig en god gåva
30:20
G. tänkte på Rakel
30:22
G •. gjorde henne fruktsam
30:22
(Rakel:) G. har tagit bort smälek
30:23
(Jakob:) har G. icke tillstatt hm
31:7
Så tog G. eder faders boskap
31:9
Jag är den G. s.du såg i Betel
31:13
rikedom s.G.har avhänt vår fader 31:16
gör nu allt vad G. har sagt dig
31:16
G. kom till aramlien Laban
31 :24
31:42
(Jakob:) G. såg mitt lidande
(Laban:) G. vittne mellan mig och 31:50
du har kämpat med G.
32:28
jag har sett G. ansikte mot ansikte 32:30
barnen s.G.har beskärt
33:5
33:11
(Jakob:) G.har varit mig nådig
G. sade till Jakob
35:1
res där ett altare åt den G.
35:1
altare åt den G.s.bönhörde mig
35:3
förskräckelse ifrån G. kom över
35:5
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Gud

Gud är skapare, 1.Mos.l:1. Han äger
himmel och jord, 5.Mos.10:14. Vad
han gör skall förbliva evinnerligen,
Pred.3:14. Alltsammans är av Gud,
1.Kor.Il:12; Hebr.3:4. Han ger liv
åt allt, l.Tim.6:13.
Gud ser, 1.Mos.16:13. Hör, Ps.
55:20. Svarar, Ps.55:20. Talar, 1.
Mos.31:13.
Gud är
Barmhärtig, 2.Mos.34:6. Nådig, 2.
Mos.34:6. Rättfärdig, 5.Mos.32:4.
Rättvis, 5.Mos.32:4. Långmodig, Nah.
1:3. Trofast, 5.Mos.32:4. Sannfärdig,
Joh.3:33. Vis, Rom.Il:33. Allsmäktig, Matt.l9:26. Väldig, lob 36:5.
Hög, Job 36:26. Undergörande, Ps.
77:15. Oförliknelig, JesAO:18. Nära,
ler.23:23.
Kärlek, l.Joh.4:8. Ljus, l.1oh.l:5.
Fridens Gud, 1.Kor.14:33.
Vår frälsning, Ps.68:20. Vår hjälpare, Ps.54:6. Vår bevarare, Ps.12:8.
Vårt hjärtas klippa, Ps.73:26. Vår
tillflykt, 5.Mos.33:27. - Allas Fader,
EfA:5. Domare, Dom.Il:27.
Gud som domare
En rättfärdig domare, Ps.7:12. En
nitälskande Gud, Nah.l:2. En hämnare, Nah.l:2. En förtärande eld,
Hebr.12:29.
Han vredgas dagligen, Ps.7: 12. Sänder förskräckelse, 1.Mos.35:5.
Gud och människan
Han är vår Gud, 2.Mos.6:7. Förlåter våra synder, Mark.2:7. Skall
vara med oss, 2.Mos.18:19. Skall
vara mitt ibland oss, 5.Mos.7:21.
Skall göra stora ting med oss, Apg.
14:27. Skall strida för oss, 2.Mos.14:
14; Jos.23:10.
Så älskade Gud världen, att han
utgav sin enfödde Son, Joh.3:16.
Att vara hos Gud
Vi får: Vara Guds barn, Matt.5:9.
Tillhöra honom, Apg.27:23. Tillbedja
honom, 1.Kor.14:25. Tjäna honom,
10s.24:18. Vara hans medarbetare, 1.
Kor.3:9. Följa honom, 1.Kon.18:21.
Söka nåd hos honom, Job 5:8. Hålla
oss intill honom, Ps.73:28. Sätta vår
förtröstan på honom, Matt.27:43.
Hoppas på honom, 1.Pet.l:21. Känna
honom, Dan.Il:32. Frukta honom, •
Pred.5:6. Besinna att han är Gud, Ps.
46:11. Glädjas över vad han gör, 2.
Krön.29:36. Höja jubel till honom,
PS.81:2.
Att förbliva hos Gud
Vi skall som Guds barn akta oss för
att: Vika bort ifrån Gud, 1es.59: 13.
Avfalla från honom, Hebr.3:12. Förkasta honom, 1.Sam.1O:19. Sätta oss
emot honom, Apg.Il:17. Glömma
honom, 5.Mos.32:18. Taga äran från
honom, Apg.12:23.
1. GUD

G. där hade uppenharat sig
35:7
G. uppenbarade sig åter för Jakob 35:9
G. sade till (Jakob)
35:10,11
G. for upp från (Jakob)
35:13
platsen där G. hade talat
35:15
Huru skulle jag•• synda mot G.
39:9
G. skall giva Farao ett lyckosamt 41:16
vad G. ämnar göra, har han
41:25
Vad G. ämnar göra
41:28
detta är av G. fast bestämt
41:32
och G. skall låta det ske snart
41:32
Eftersom G. kungjort för dig allt
41:39
G.låtit mig förgäta min olycka
41:51
G. har gjort mig fruktsam
41 :52
Vad har G.gjort mot oss
42:28
G. vare dig nådig, min son
43 :29
det är eder G., s.låtit eder finna 43:23
G. har funnit dina tjänares
44:16
har G. sänt mig hit före
45:5
(Josef:) G. sände mig hit före
45:7
Icke l sänt mig hit, utan G.
45:8
G. har satt mig till en herre
45:9
G. talade till Israel i en syn
46:2
Jag är G., din faders G.
46:3
mina söner, s.G.har givit mig
48:9
har G.låtit mig se •• avkomlingar 48:11
Den G. inför vilken mina fäder
48:15
den G. s. varit min herde
48:15
G. göre dig lik Efraim
48:20
(Jakob:) G. skall vara med eder
48:21
(Josef:) Hållen I då mig för G.
50:19
G. har tänkt det till godo
50 :20
G. skall förvisso se till eder
50:24
När nu G. ser till eder
50:25
G.lät det gå väl för
2. Mos. 1:20
deras rop •• steg upp till G.
2:23
2:24
G. hörde deras jämmer
G. tänkte på sitt förbund
2:24
G. såg till Israels barn
2:25
G.lät sig vårda om dem
2:25
ropade G. till (Mose) ur busken
3:4
(Mose) fruktade för att se på G.
3:6
Mose sade till G.
3:11
Då sade Mose till G.
3:13
G. sade till Mose
3 :14
G. sade ytterligare till Mose
3:15
G. talade till Mose och sade
6:2
förde G.dem icke på den väg
13:17
G. tänkte att folket kunde ångra sig 13:17
därför lät G. folket taga en omväg 13 :18
När G. ~er till eder
13:19
vad G. hade gjort med Mes e
18:1
frambar ett brännoffer .. åt G.
18:12
måltid med Moses svärfader Inf.G. 18:12
kommer till mig för att fråga G.
18:15
G. skall vara med dig
18:19
må vara folkets målsman inför G. 18:19
framlägga deras ärenden inför G. 18:19
G. så bjuder dig
18:23
Mose steg upp till G.
19:3
Mose förde folket .. G. till mötes
19:17
G. svarade hm med hög rlSst
19:19
G. talade alla dessa ord
20:1
men låt icke G. tala till oss
20:19
G. har kommit för att sätta eder
20:20
töcknet ivilket G. var
20:21
G.lät denne •• träffas av hs hand
21:1~
sedan de hade skådat G.
24:11
på vilka G.skrivit med sitt finger
31:18
tavlorna voro gjorda av G.
32:16
en G., barmhärtig och nådig
34:6
prästen är helgad åt sin G. 3.Mos.21:7
burit fram offergåvan åt G.
23:14
Om någon hädar sin G.
24:15
G., gör (Mirjam) åter frisk 4.Mos.12:13
O G., du G., s.råder över allt
16:22
folket talade emot G. och Mose
21:5
G.kom till Bileam
22:9
Bileam svarade G.
22:10
Då sade G. till Bileam
22:12
G. kom till Bileam
22:20
(Bileam:) Vad G.lägger i min mun 22:38
G. visade sig för Bileam
23:4
förbanna den G.ej förbannar
23:8
G. är icke en människa
23:19
Det är G. s. har fört dem ut
23:22
Vad gör icke G.
23:23
skall det behaga G.
23:27
Det är G. s. har fört hm ut
24:8
vid liv, när G.låter detta ske
24:23
för att han nitälskade för sin G.
25:13
H., den G. s.råder över allt kötts 27:16
ty domen hör G.till
5. Mos. 1:17
den dag då G. skapade makor
4:32
skulle veta att H. är G.
4:35
lägga på hjärtat att H. är G.
4:39
sett att G. kan tala med en maka
5:24
på vilka G. skrivit med sitt finger
9:10
utan att frukta G. gick (Amalek)
25:18
Han övergav G., sin skapare
32:15
du glömde G., s.givlt dig livet
32:18
ingen G.finnes jämte mig
32:39
33:26
Ingen är lik G., o Jesurum
är G. uppe I him. och nere på Jos. 2:11
G., H. G., han vet det
22:22
Israels barn lovade G.
22:33
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vittne •• att H. är G.
22:34
de trädde fram infdr G.
24:1
har nu G. vedergällt mig
Dom. 1:7
ett ord från G.att säga dig
3:20
lät G. Jabln•• bliva kuvad
4:23
Gideon sade till G.
6:36,39
G.gjorde så den natten
6:40
G. har givit Midjan
7:14
I eder hand var det s. G. gav
8:3
för att G. ock må höra eder
9:7
sände G. en tvedräktsande
9:23
lät G. det onda komma tillbaka
9:56
lät G. ock komma tillbaka
9:57
13:9
G. hörde Manoas röst
måste vi dö, eftersom vi sett G.
13 :22
lät G. f'ördjupningen I LehI öppna
15:19
styrk mig denna gång, oG.
16:28
Fråga då G., så att vi fä veta
18:5
G. har givit det i eder hand
18:10
till Betel och frågade G.
20:18
H. är en G. s. vet allt
1.Sam. 2:3
så kan G.medla
2:25
(Eli:) G. straffe dig nu och framgent 3 :17
4:7
G. har kommit In i lägret
denne G. s. slog egyptierna
4:8
när man gick for att fråga G.
9:9
låta dig höra vad G. har talat
9:27
äro på väg upp till G. i Betel
10:3
(Samuel:) G. är med dig
10:7
förvandlade G. (Sauls) sinne
10:9
män vilkas hjärtan G. hade rört
10:26
förskräckelse ifrån G. uppstod
14:15
Låt oss träda fram hit till G.
14:36
Då frågade Saul G.
14:37
G. straffe mig nu och framgent
14:44
ond ande från G. kväljer dig
16:15
onde anden från G.kommer över
16:16
anden från G.kom över Saul
16:23
förnimma att Israel har en G.
17:46
kom en ond ande från G. över Saul 18:10
veta vad G. vill göra med mig
22:3
frågat G. för (David)
2~:13
första gången s. jag frågat G. för
22:15
G.har förkastat(David)
23:7
23 :14
G. gav hm icke i ha hand
Jonatan •• styrkte hs mod i G.
23 :16
Så sant G. må straffa Davids
25:22
G. har •• överlämnat din fiende
26:8
(Saul:) G.har vikit ifrån mig
28:15
vid G. att du icke dödar mig
30:15
Så sant G.lever
2. Sam. 2:27
3:9
G. straffe Abner nu och framgent
G. slog (Ussa) för ha förseelse
6:7
ingen G.finnes utom dig
7:22
H.Sebaot är G.över Israel
7:26
H., du är G. och dina ord sanning
7 :28
ss. G. är barmhärtig
9:3
sökte David G. för gossens skull
12:16
G. tager icke livet bort
14:14
där man plägade tillbedja G.
15:3 2
s.om man hade frågat G.till råds 16:23
G. straffe mig nu och framgent
19:13
därefter hörde G.landets bön
21:14
G., du min klippa
22:3
vem är G.förutom H., och vem är
en klippa förutom vår G.
22:32
G., du s. var mitt starka värn
22:33
upphöjd vare G., min frälsnings
22:47
G., s. har givit mig hämnd
22:48
så med mitt hus inför G.
23:5
1. Kon. 2:23
G. straffe mig
G.sade: Bed mig om vad
3:5
G.sade .. eftersom du har bett
3:11
G.gav Salomo vishet
4:29
kan då G. verkligen bo på jorden
8:27
må förnimma att H. är G.
8:60
vishet s.G.hade nedlagt
10:24
G.lät ännu en motståndare
11:23
är det H. s. är G., så följen
18:21
svarar med eld, ban vare G.
18:24
kunnigt att du är G. i °Israel
18:36
att det är du H., s. är G.
18:37
H. är det s. är G.I H. är det s. är G.18:39
Du har talat förgripligt mot G.
21:10
21:13
Naboi har talat förgripligt mot G.
att ingen G.finnes i I.
2. Kon. 1:3,6
om i Israel icke funnes ngn G.
1:16
Är jag då G.
5:7
ingen G. finnes på hela jorden
5:15
G. straffe mig nu och framgent
6:31
H. du allena är G.
19:15
förnimma att du allena är G.
19:19
G.lät det ske
1. Krön. 4:10
de ropade till G. under striden
5:20
eftersom striden var av G.
5:22
s. G. hade förgjort för dem
5:25
G.låte det vara fjärran
11:19
hela l. fröjdade sig inför G.
13:8
(Ussa)föll ned död där inför G.
13:10
David betogs av fruktan för G.
13:12
frågade David G.: Skall jag drags 14:10
G. har brutit ned mina fiender
14:11
När David åter frågade G.,
svarade G.
14:14
Då har G. dragit ut framför dig
14:15
David gjorde ss. G. bjudit hm
14:16
o

2076

Gud
G. skyddade leviterna s. buro
15:26
(Natan:) G. är med dig
17:2
synts dig vara för litet, oG.
17:17
ingen G.finnes utom dig
17:20
G. själv har gätt åstad
17:21
H.Sebaot •• är G.över Israel
17:24
Och nu H., du är G.
17:26
Vad s. hade skett misshagade G.
21:7
sade David till G.: Jag har sybdat 21:8
G. sände en ängel mot Jerusalem
21:15
David sade till G.: Det var ju jag 21:17
enligt det löfte G.hade gtvit
25:5
gav G. Heman 14 söner och 3
25:5
G. hade välsignad (Obed-Edom)
26:5
G. sade till mig: Dn skall icke
28:3
Salomo, den ende s.G.har utvalt
29:1
uppenbarade sig G.för
2. Krön. 1:7
Salomo svarade G.
1:8
Dä sade G.till Salomo
1:11
kan dä G. verkligen bo pä jorden
6 :18
därför att din G. älskar Israel
9:8
den viahet s.G. hade nedlagt
9:23
det var sä skickat av G.
10:15
vi hava G. i spetsen för oss
13:12
lät G .. Israel bliva slagna
13:15
G. gav dem i deras hand
13 :16
G. förvirrade dem med nöd
15:6
G. skall giva det i konungens hand 18:5
tala det s.min G.säger
18:13
18:31
G. vände dem bort Ifrån hm
vänt ditt hjärta till att söka G.
19:3
(Josafat:) Är icke du G. i him.
20:6
förskräckelse Ifrån G. kom
20:29
G.lät (Josafat) fä lugn
20:30
fdrdärv var det av G. bestämt
22:7
gjort vad gott var •• mot G.
24:16
så säger G.: Varför överträden l 24:20
G. skall eljest låta dig
25:8
ty G.förmår .. hjälpa och stjälpa
25:8
25:16
G. har beslutit att fördärva
ty G. skickade det sä
25:20
(Ussia) sökte G.,så länge Sakarja 26:5
lät G.det gå hm väl
26:5
G. hjälpte (Ussia) mot filist~erna
26:7
vad G. hade berett åt folket
29:36
vänt sitt hjärta till att söka G.
30:19
de frivilliga gåvorna åt G.
31:14
när (Hiskia) nu sökte sin G.
31:21
G. hade givit hm stora ägodelar
32:29
övergav G. hm .. för att pröva hm 32:31
vilket G. hade sag! till David
33:7
besinnade Manasse att H. är G.
33:13
och om hans bön till sin G.
33:18
(Josia) ödmjukade dig inför G.
34:27
G. har befallt mig att skynda
35:21
Hör upp att trotsa G.
35:21
s. hade tagit ed av hm vid G.
36 :13
i otrohet mot G.
36:14
med hm vare hans G.
Esr. 1:3
den G. s. bor i Jerusalem
1:3
vilkas ande G. uppväckte
1:5
den G. s.låtit sitt namn bo där
6:12
förnimma att G. gjort deras
Neh. 4:15
honom må G •• skaka bort
5:13
att G. icke hade sänt honom
6:12
12:43
G. hade berett dem stor glädje
tacksägelses ånger till G.
12:46
jag besvor dem vid G.och sade
13:25
(Salomo) var älskad av sin G.
13:26
G.satte hm till kon. över hela I.
13:26
talat förgripligt om G.
Job 1:5
talade intet lasteligt mot G.
1:22
Tala fritt ut om G., och dö
2:9
Om vi taga emot det goda av G.
2:10
må G. i höjden ej fråga efter den
3:4
åt en man så kringstängd av G.
3:23
Kan en mSka hava rätt mot G.
4:17
sökte jag nåd hos G.
5:8
åt G. hemställde jag min sak
5:8
säll är den mska s. G. agar
5:17
förskräckelser ifrån G. ställa sig
6:4
G. ville uppfylla mitt hopp
6:8
O att det täcktes G. att krossa mig 6:9
Skulle väl G.kunna kri'.nka rätten
8:3
vet, att om du själv söker G.
8:5
Så går det ana s.förgäta G.
8:13
när så G.rycker bort hm
8:18
G.föraktar icke den s. är ostrafflig 8:20
mSka kunna hava rätt mot G.
9:~
G., han ryggar icke sin vrede
9:13
Jag vill säga till G. : Döm mig icke 10:2
om allenast G. ville tala
11:5
insåge du att G., dig till förmån
11:6
svar, så snart jag ropade till G.
12:4
trygghet få sådana s. trotsa G.
12:6
lystermiggåtill rätta med G.
13:3
försvara G. med orättfä-digt tal
13:7
föra eder till sakförare för G.
13:8
kommer med klagolåt inför G.
15:4
Förstår du den tröst G. har
15:11
du vänder ditt raseri mot G.
15:13
mot G. räckte han ut sin hand
15:25
G.giver mig till pris åt orättfärd. 16:11
skådar mitt öga med tårar till G. 16:20
skaffa rätt åt en man mot G.
16:21
s. ej vill veta av G.
18:21

fastmer att G. har gjort mig orätt 19:6
förfölja mig, l ss. G.
19:22
fri ifrån mitt kött få skåda G.
19:26
av G.drives den ut ur hs buk
20:15
sin vredes glöd skall G. sända
20:23
lott får ogudaktig mska av G.
20:29
sådan arvedel har av G. blivit
20:29
G.låter sitt ris icke komma vid
21:9
de sade dock till G.: Vik ifrån oss 21:14
G. spår åt hs barn att lida
21:19
21:22
Skall man då lära G. förstånd
Kan en man bereda G.ngt gagn
22:2
22:12
G. har sin boning
22:13
Vad kan G. veta
de män s. sade till G. : Vik ifrån
22:17
22:26
upplyfta ditt ansikte till G.
23:16
G. s.gjort mitt hjärta försagt
24:12
G. aktar ej på vad förvänt s. sker
25:4
en mska kunna hava rätt mot G.
27:2
Så sant G.lever
27:8
när hs själ ryckes bort av G.
27:9
Månne G. skall höra hans rop
kan han åkalla G. alltid
27:10
27:11
undervisa eder om huru G. går
27:13
ogudaktiges lott bliver hos G.
Utan förskoning skjuter G. pilar
27:22
28:23
G., han är den s.känner vägen
29:2
dagar då G. gav mig sitt beskydd
31:2
finge jag eljest av G. i höjden
skall G. förnimma min ostraffligh. 31:6
31:14
göra, när G. stode upp
31: 23
frukta för ofärd ifrån G.
31:28
hade jag förnekat G. i höjden
32:2
menade sig hava rätt mot G.
32:13
G., men ingen mska, kan nedslå
33:6
likställd med dig inför G.
33:12
G. är ju förmer än en mska
33:14
på ett s ätt och på två talar G.
då förbarmar G. sig över henne
33:24
33:26
När hon då beder till G.
33:29
Se, detta allt kommer G. åstad
34:5
G. har förhållit mig min rätt
34:9
om han håller sig väl med G.
34:10
Bort det, att G. skulle begå orätt
34:12
G. gör i sanning intet s. är orätt
G. har ju ej anseende till hövdings 34:19
34:23
länge behöver G. ej vakta på
34:31
Kan man väl säga till G.
34:37
talar stora ord mot G.
35:2
påstå att du har rätt mot G.
35:10
Var är G., min skapare
fåfängliga böner hör icke G.
35:13
G. är väldig, men han försmår
36:5
36:22
Se. G. är upphöjd gm sin kraft
36:26
G. är för hög för vårt förstånd
underbart dundrar G. med sin röst 37:5
37:10
andedräkt sänder G. frost
på vad s ätt G. styr deras gång
37:15
G. är höljd i fruktansvärt majestät 37:22
39:3
när hs ungar ropa till G.
39:20
G. har gjort henne glömsk
39:35
du s. så klagar på G.
40:4
Har du en sådan arm s.G.
Förstlingen är han av vad G. gjort 40:14
ingen frälsning för hm hos G. Ps. 3:3
5:5
icke en G., s. har behag till
5:11
Döm dem, oG.
G. är en rättfärdig domare och
en G. s. dagligen vredgas
7:12
i dödsriket .• s. förgäta G.
9:18
10:4
Det finnes ingen G.
i sitt hjärta: G. förgäter det
10:11
G., upplyft din hand
10:12
skall den ogudaktige få förakta G.
10:13
Dårarna säga •. Det finnes ingen G. 14:1
se om det finnes ngn s. söker G.
14:2
G. är hos de rättfärdigas släkte
14:5
Bevara mig, G.
16:1
ty du, G .. skall svara mig
17:6
vem är G. förutom H..
18:32
G., du s.omgjordademigmedkraft 18:33
G., s.har givit mig hämnd
18:48
Förlossa larael, o G., ur dess nöd 25:22
G., den härlige, dundrar
29:3
dyrbar är icke din nåd, oG.
36:8
trängtarminsjälefterdig, oG.
42:2
Hoppas på G.
42:6
Jag vill säga till G., min klippa
42:10
Hoppas på G.
42:12
Skaffa mig rätt, oG.
43:1
du är den G. s. är mitt värn
43:2
in till G.s altare, till G.
43:4
och tacka dig på harpa, G.
43:4
Hoppas på G.
43:5
G .. med våra öron hava vi hört
44:2
Du. densamme, är minkonung. o G.44:5
G.lova vi alltid
44:9
månne icke G. skulle utrannsakat 44:22
så se vi att G. har välsignat dig
45:3
G.. din tron förbliver alltid
45:7
därfdr har G., din G., smort dig 45:8
G. är vår tillflykt och vår starkhet 46:2
G.bor därinne, den vacklar icke
46:6
G. hjälper den, när morgonen gryr 46:6
stilla och besinnen att jag är G.
46:11
Mjen jubel till G. med fröjderop
47:2

G. har farit upp under jubel
47:6
Lovsjungen G .. lovsjungen
47:7
G. är konung över hela jorden
47:8
G. är nu konung över hedningarna 47:9
G.har sattsigpåsinheligatron
47:9
G. tillhöra de s. äro jordens
47:10
G. har gjort sig känd ss. ett värn
48:4
G. håller den vid makt till evig tid 48:9
Vi tänka, o G., på din nåd
48:10
Ss. ditt namn. o G .. sånårdittlov 48:11
sådan är G., vår G.
48:15
giva G.lösepenning för honom
49:8
min själ skall G. förlossa
49:16
träder G. fram i glans
50:2
G. är den s. skipar rätt
50:6
G., din G., är jag
50:7
offra lovets offer åt G.
50:14
till den ogudaktige säger G.
50:16
I s. förgäten G., märken detta
50:22
G., var mig nådig efter din godhet 51:3
Skapa i mig, G., ett rent hjärta
51:12
Rädda mig undan blodstider , G.
51:16
Det offer s.behagar G.är
51:19
förkrossat hjärta skall du, G.
51:19
skall ock G. störta dig ned
52:7
den man s. icke gjorde G. till värn 52:9
Dårarna säga .. Det finnes ingen G. 53:2
G.skådar ned från himmelen
53:3
någon s.söker G.
53:3
dessa •. s. icke åkalla G.
53:5
G. förströdde deras ben
53:6
ja, G.förkastade dem
53:6
När G. vill åter upprätta sitt folk
53:7
G., fräls mig gm ditt namn
54:3
G., hör min- bön
54:4
hava icke G. för ögonen
54:5
Se, G. är min hjälpare
54:6
Lyssna, G., till min bön
55:2
Men jag ropar till G.
55:17
G.skall höra det
55:20
och de frukta ej G.
55:20
G., du skall störta dem ned
55 :24
Var mig nådig, oG.
56:2
på G. förtröstar jag
56:5
slå ned folken, G., i din vrede
56:8
det vet jag, att G. står mig bi
56:10
På G.förtröstar jag
56:12
löften att infria till dig, oG.
56:13
vandra inför G. ide levandes ljus
56:14
Var mig nådig, oG.
57:2
G., s. fullbordar sitt verk
57:3
G.skall sända sin nåd
57:4
Upphöjd vare du, G.
57:6
Mitt hjärta är frimodigt, oG.
57:8
57:12
Upphöjd vare du, G.
G., krossa tänderna i deras mun
58:7
det finnes en G. s.dömer på jorden 58:12
ty G. är min borg
59:10
G.låter mig se med lust
59:11
det är G. s.råder i Jakob
59:14
ty G. är min borg
59:18
G., du har förkastat oss
60:3
G. har talat i sin helgedom
60:8
Har icke du, o G., förkastat oss
60:12
ej drager ut med våra härar , o G.
60:12
Med G. kunna vi göra mäktiga ting
60:14
Hör, o G., mitt rop
61:2
Ty du, o G., hör mina löften
61:6
sin tron inför G. evinnerligen
61:8
Allenast hos G. söker minajäl
62:2
Allenast iG. måduhavadinro
62:6
62:8
Hos G. är min frälsning
min tillflykt har jag i G.
62:8
G. är vår tillflykt
62:9
att hos G. är makten
62:12
konungen skall glädja sig i G.
63:12
Hör,o G., min röst
64:2
Då skjuter G.dem
64:8
förkunna vad G. har gjort
64:10
G., dig lovar man i stillhet
65:2
Höjen jubel till G., alla länder
66:1
Sägen till.G.: Huru underbara
66:3
Kommen och sen vad G.har gjort 66:5
väl prövade du oss, oG.
66:10
I alla s. frukten G.
66:16
Men G.har hört mig
66:19
Lovad vare G., s. icke förkastat
66 :20
G. vare oss nådig och välsigne oss 67:2
Folken tacke dig, oG.
67:4,6
G., vår G., välsigne oss
67:7
G. välsigne oss
67:8
G. står upp
68:2
de fröjda sig Inför G.
68:4
G. i sin heliga boning
68:6
en G. s.förhjälper de ensamma
68:7
G., när du drog ut i spetsen
68:8
nåderiktregnlätdufalla, oG.
68:10
beredde du det åt de betryckta, oG. 68:11
berg s. G. har utkorat till sitt säte 68:17
G. är vår frälsning
68:20
G. är för oss en G. s. frälsar
68:21
G.sönderkrossar sina fienders
68:22
Man ser, o G.ditt högtidståg
68:25
Loven G. i församlingarna
68:27
så häll nu vid makt, o G.
68:29
Etiopien skall skynda hit till G.
68:3 2
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2078

2079

Given G. makten
68:35
Fruktansvärd är du, G.
68:36
Lovad vare G.
68:36
Fräls mig, G.
69:2
Dn, o G., känner min dårsksp
69:6
gm din stora nåd, o G.
69:14
skall din frälsning, o G., beskydda 69:30
l s.söken G.
69:33
Ty G. skall frälsa Sion
69:36
G .. kom till min räddning
70:2
Lovad vare G.
70:5
G., skynda till mig
70:6
G.har övergivit honom
71:11
G., var icke långt ifrån mig
71:12
G., du har undervisat mig
71 :17
övergiv mig ej heller, o G.
71 :18
Dinrättfärdighetnårtillhim.,o G. 71:19
Du s.gjort så stora ting, o G.
71:19
G., giv åt konungen dina rätter
72:1
Sannerligen, G.är god mot Israel 73:1
Huru skulle G.kunna veta det
73:11
så är dock G.mitt hjärtas klippa
73:26
min glädje i att hålla mig intill G. 73:28
Varför, o G., har du så förkastat 74:1
Huru länge, o G., skall ovännen
74:10
G .. du är ju min konung av ålder
74:12
Stå upp, o G.; utför din sak
74:22
Vi tacka dig, oG.
75:2
G. är den s.dömer
75:8
G. är känd i Juda
76:2
då när G. stod upp till dom
76:10
Jag vill höja min röst till G.
77:2
Jag vill tänka på G.och klaga
77:4
Har G.förgätit att vara nådig
77:10
G., i helighet går din väg
77:14
vem är en gnd så stor s. G.
77:14
Du är G., en G. s.gör under
77:15
Vattnen sågo dig, oG.
77:17
sätta sitt hopp till G.
78:7
vars ande icke var trofast mot G.
78:8
De frestade G. i sina hjärtan
78:18
de talade mot G., de sade
78:19
Kan väl G.duka ett bord i öknen
78:19
eftersom de icke trodde på G.
78:22
När handräptefolket .• sökte G.
78:34
tänkte på att G. var deras klippa
78:3 5
de frestade G. allt framgent
78:41
G. förnam det och vart förgrymmad 78:59
G., hedningarna hava fallit in i
79:1
G., upprätta oss
80:4
HÖjen glädjerop till G.
81:2
G. står i gudaförsamlingen
82:1
stå upp, oG.
82:8
G., var icke så tyst, tig icke
83:2
var icke så stilla, oG.
83:2
så träda de fram inför G. på Sion
84:8
G., vår sköld, se härtill
84:10
Jag vill höra vad G., H. talar
85:9
du allena är G.
86:10
G., fräcka mskor hava rest sig
86:14
G. är mycket förskräcklig
89:8
från evighet till evighet är du, o G. 90:2
Förnimmen att H. är G.
100:3
unga lejonen .. begära föda av G.
104:21
frestade G. i ödemarken
106:14
De glömde G., sin frälsare
106:21
De förtörnade G. med sina
106:29
Mitt hjärta är frimndigt, oG.
108:2
Upphöjd vare du, G.
108:6
G. har talat i sin helgedom
108:8
Har icke du, o G., förkastat oss 108:12
drager ut med våra härar , oG.
108:12
Med G. kunna vi göra mäktiga ting 108:14
H. är G., han gav oss ljus
118:27
outgrundliga .. dina tankar, o G.
139:17
G .. o att du ville dräpa
139:19
Utrannsaka mig, G.
139:23
G., en ny sång vill jag sjunga
144:9
saligt är det folk vars G. H. är
144:15
Loven G. i hans helgedom
150:1
besvär s.G.givit mskors
Pred. 1:13
må tillfalla ngn s. täckes G.
2 :26
vilket besvär G.har givit
3:10
fatta det verk s. G. har gjort
3:11
vad G.gör skall förbliva
3:14
G. har så gjort
3:14
G.söker blott fram det förgångna
3:15
den orättfärdige skall G.döma
3:17
på det att G.må pröva dem
3:18
att uttala något ord inför G.
5:1
G. är ju i himmelen, och du är på
5:1
När du har gjort ett löfte åt G.
5:3
Icke vill du att G. skall förtörnas
5:5
livsdagar vara, s. G. giver henne
5:17
om G. åt ngn har givit rikedom
5:18
när G. förlänar glädje i hjärtat
5:19
när G. åt ngn har givit rikedom
6:2
och G. sedan icke förunnar makt
6:2
betänk under den onda dagen att G.
7:15
den s.fruktar G.finner en utväg
7:19
Den s. täckes G. kan undkomma
7 :27
G.har gjort mskorna
7:30
edsskulls. du svurit vid G.
8:2
livsdagar s. G.giver henne
8:15
G. har redan i förväg givit sitt
9:7
vet att G •• skall draga dig till doms 11:9

2080

Gud
och anden vänder äter tlll G.
12:7
G. skall draga alla gärningartlll
12:14
G., den helige, bevisar sig
Jes. 5:16
G. är med oss
8:10
Skall Icke ett folk fråga sin G.
8:19
förbanna sin konung och sin G.
8:21
En kvarleva skall omvända sig till G. 10:21
G. är min frälsning
12:2
när G.omstörtade Sodom
13:19
hans G. har undervisat honom
28:26
egyptierna äro mskor och icke G.
31:3
eder G.kommer med hämnd
35:4
vedergällning kommer från G.
35:4
du allena är G.
37:16
Vid vem vlljen l dä likna G.
40:18
42:5
Sil säger G., H.
före mig är ingen G.danad
43:10
l ären mina vittnen och jag är G.
43 :12
förutom mig finnes ingen G.
44:6
Finnes väl ngn G. förutom mig
44:8
utom mig finnes Ingen G.
45:5
Allenast I dig är G., och eljest
finnes ingen, alls Ingen annan G.
45:14
så säger H •• han s. är G.
45:18
förutom vilken ingen G.mer finnes 45:21
ingen G. s. är rättfärdig
45:21
jag är G. och eljest ingen
45:22
jag är G. och eljest ingen,
en G. vilkens like icke finnes
46:9
G. har blivit min starkhet
49:5
och stödje sig vid sin G.
50:10
vara hemsökt, tuktad av G.
53:4
vilja att G. skall komma till dem
58:2
aldrig har ngt öga sett en annan G.
64:4
en G.allenast på nära häll
Jer. 23:23
och icke en G.också I fjärran
23:23
när Sodom •• omstört ades av G.
50:40
änkor s. blivit övergivna av sin G.
51:5
upplyfta våra hjärtan •• till G. Klag. 3:41
jag såg en syn från G.
Hes . 1:1
förde mig, i en syn från G.
8:3
I en syn från G. förde han mig
40:2
G. lät Daniel finna nåd
Dan. 1:9
ynglingar gav nu G.kunskap
1:17
det finnes en G. i himmelen
2:28
Sä har •• G. uppenbarat för konungen 2 :4E
eder G. är en G. över andra gudar
2:47
någon annan .• än sin egen G.
3:28
den G. s. har i sitt villd din ande
5:23
G. har räknat ditt rikes dagar
5:26
bad och tackade (Daniel) sin G.
6:10
funna de Daniel. • åkallande sin G.
6:11
ty han hade trott på sin G.
6:23
de av folket, s.känna sin G.
11:32
lupit bort ifrån sin G.
Hos. 4:12
att vända tillbaka till sin G.
5:4
Ty jag är G. och icke en mska
11:9
Juda är alltjämt trolös mot G.
1l :12
isinmandomskraftkampademot G. 12:3
utom mig vet du ej av ngn G.
13:4
gm gensträvighet mot sin G.
14:1
när G.omstörtade Sodom
Am. 4:11
Kanhända skall den G.en tänka Jona 1:6
Nineve var en stor stad inför G.
3:3
Då trodde folket i Nlneve pä G.
3:5
ropa till G. med all makt
3:8
kanhända vänder G. då om ocb
3:9
Dä nu G. såg vad de gjorde
3:10
s ände G. maskar s. frätte ricinbusk. 4:7
sände G. en brännande östanvind
4:8
Men G. sade till Jona
4:9
intet svar mer kommer från G. Mika3:7
böja mig ned inför G. i höjden
6:6
Vem är en sådan G. s.du
7:18
G.kommer från Teman
Hab.3:3
till sin G. vill hon ej komma
Sef. 3:2
hört att G. är med eder
Sak. 8:23
styrka gm H. Sehaot. sin G.
12:5
Bönfallen alltsä nu Inför G.
Mal. 1:9
en och samma G.skapat oss
2:H
att en mska får röv a från G.
3:8
Det är f Mängt att tjäna G.
3:14
de gå fria,huru de än fresta G.
3:15
mellan den s. tjänar G.och den s.
3:18
det betyder G.med oss
Matt. 1:23
att G. av dessa stenar kan uppväcka 3:9
ty de skola se G.
5:8
I kunnen icke tjäna både G.och
6:24
Kläder nu G. så gräset på marken
6:30
G. har ju sagt: Hedra din fader
15:4
och tackade G. och bröt bröden
15:36
(Petrus:) Bevare dig G., H.
16:22
Vad nu G.har sammanfogat
19:6
men för G. är allting möjligt
19:26
Sä given då .. G. vad G.tillhör
22:21
Han är en G. icke för döda
22:32
tog en kalk och tackade G.
26 :27
Han har satt s in förtröstan pä G.
27:43
förlåta synder, utom G.allena Mark. 2:7
häpnad och prisa';e 3c.
2:12
Jag besvär dig vid G.
5:7
tog de sju bröden, tackade G.
8:6
gjorde G. dem till man och kvinna 10:6
Vad nu G.har sammanfogat
10:9
logen är gnd utom G. allena
10:18
För mskor omöjligt men icke för G.,

ty för G. är allting möjligt
10:27
Haven tro på G.
1l:22
Så given .. G. vad G. tillhör
12:17
huru G. sade till (M>se)
12:26
Han är en G. icke för döda
12:27
den tid då G. skapade. världen
13:19
tog en kalk och tackade G.
14:23
båda rättfärdiga inför G.
Luk. 1:6
gjorde prästerlig tjänat inför G.
1:8
Jag är Gabriel , 8 . står inför G.
1:19
blev ängeln Gabriel s änd av G.
1:26
du (Maria) har funnit nåd för G.
1:30
för G. kan intet vara omöjligt
1:37
min ande fröjdar sig i G.
1:47
(Sakarias) talade och lovade G.
1:64
de lovade G. och sade: Ära vare G. 2:13
prisade och lovade G.
2:20
(Simeon) lovade G.och sade
2:28
(Hanna)tjänade G. med fastor
2:37
prisade G.och talade om hm
2:38
nåd inför G. och människor
2:52
G.av dessa stenar kan uppväcka
3:8
Adam, s. var son av G.
3:38
förlåta synder, utom G. allena
5:21
gick hem, prisande G.
5:25
bestörtning och prisade G.
5:26
över natten i bön till G.
6:12
betogos av häpnad och prisade G.
7:16
G. har sett till sitt folk
7:16
gav folket s. hörde hm G. r ätt
7 :29
huru stora ting G. har gjort
8:39
icke akten på.• kärleken till G.
ll:42
icke en av dem är förgäten hos G. 12:6
G. sade till honom: Du dåre
12:20
s. icke är rik inför G.
12:21
likväl föder G.dem (korparna)
12:24
Kläder nu G. så gräset på marken 12:28
rätade hon upp sig och prisade G. 13 :13
icke tjäna blide G. och Mamon
16:13
16:15
G. känner edra hjärtan
är en styggelse inför G.
16:15
och prisade G. med hög röst
17:15
s.vände tillbaka för att prisa G.
17:18
Skulle då G. icke skaffa rätt
18:7
Jag tackar dig,G., att jag icke är 18:l1
G •• misskunda dig över mig
18:13
Ingen är gqd, utom G.allena
18:19
omöjligt för mskor, är möjligt för G.18:27
och följde hm och prisade G;
18:43
folket s.såg detta lovade G.
18:43
begynte lärjungaskaran lova G.
19:37
Given .• G.vad G.tillhör
20:25
han är en G. icke för döda
20:38
tackade G.och sade: Tagen detta
22:17
(J.) tackade G. och bröt det
22:19
vad s.skedde, prisade han G.
23:47
profet .. inför G.och allt folket
24:19
alltid i helgedomen och lovade G. 24:53
Ordet var hos G., och
Ordet var G.
Joh. 1:1
Detta var i begynnelsen hos G.
1:2
En man uppträdde, sänd av G.
1:6
ej heller av mans vilja, utan av G.
1:13
Ingen har någonsin sett G.
1:18
han har kungjort vad G. är
1:18
vi veta att det är från G.
3:2
om icke G. är med honom
3:2
Ty sä älskade G. världen
3:16
icke sände G.sin Son i världen
3:17
hans gärningar äro gjorda i G.
3:21
bekräftar •. att G. är sanniärdig
3:33
den s. G. har sänt, talar G.s ord
3:34
G.giver icke A.efter mått
3:34
G.är ande, och de s.tillbedja hm
4:24
kallade G. sin Fader
5:18
och gjorde sig själv lik G.
5:18
kommer från hm a. allena är G.
5:44
tog J.bröden och tackade G.
6:ll
alla hava fått lärdom av G.
6:45
utom den s. är från G.
6:46
förstå om denna lära är från G.
7:17
sanningen, sa. jag hört den av G.
8:40
Vi hava G. till fader
8:41
Vore G. eder fader, älskadenl mig 8:42
ty från G. har jag utgått
8:42
Den 8. är av G. t han lyssnar
8:47
att I icke ären av G. s. I icke Iyssnen 8:47
han s.l sägen vara eder G.
8:54
Den mannen är icke från G.
9:16
Till Moses har G. talat
9:29
Vi veta att G. icke hör syndare
9:31
Vore denna icke från G.
9:33
hädar och gör dig själv til G.
10:33
allt vad du beder G. om,
det skall G. giva dig
11:22
högre bliva ärade av mskor än av G. 12:43
att han hade gått ut från G.
och skulle gå till G.
13:3
och G. för härligad i honom
13:31
Är nu G. förhärligad i honom,
s:l skall ock G. förhärliga hm i sig 13:32
Tron på G.; tron ock på mig
14:1
mena sig förrätta offertjänst åt G. 16:2
trott att jag är utgången från G.
16:27
tro vi att du är utgången från G.
16:30
död Petrus skulle förhärliga G.
21:19

säger G.att jag skall utgjuta Apg. 2:17
flck vittnesbörd av G.
2:22
tecken, vilka G. gm hm gjorde
2:22
vad G.I sitt rådslut •• hade bestämt 2:23
G. gjorde en ände på dödens vånda 2:24
visste att G. med ed lovst honom
2:30
Denne - J. - har nu G.IAtlt uppstå 2:32
hm har G. gjort både till H.
2:36
åto med fröjd •• och lovade G.
2:46
under det att han lovade G.
3:8
folket såg hm,där han•• lovade G.
3:9
G. uppväckte hm från de döda
3:15
G.har .. IAtit det gå i fullbordan
3:18
varom G. talat gm •• profeters mun 3 :21
i det förbund s. G.slöt
3:25
har G.låtit sin tjänare uppstå
3:26
s. G. har uppväckt från de döds
4:10
rätt inför G. att vi hörsamma
eder mer än G., mån I själva döma 4:19
alla prisade G. för det s. skett
4:21
ropade de endräktigt till G.
4:24
Du har ljugit •• för G.
5:4
Man måste lyda G.mer än mskor
5:29
G.harmedsinhögrahandupphöjthm 5:31
den h. A., vilken G. har givit
5:32
är det av G., kunnen I icke slå ned 5:39
icke mån befinnas strida mot G.
5:39
tala hädiska ord mot Mose och G.
6:l1
bjöd G. hm att flytta därifrån
7:4
vad G. sade var detta
7:6
skall jag döma, sade G.
7:7
G. var med (Josef)
7:9
löfte skulle uppfyllas s. G.givit
7:17
(Moses) var ett vackert barn inför G. 7 :20
G. gm hm vllle bereda fr älsning
7 :25
(Moses) sände G.att vara .• hövding 7:35
En profet skall G.låta uppstå
7:37
vände G. sig bort och prisgsv dem 7:42
de folk s. G. fördrev
7 :45
(David) fann nåd inför G. och bad
7:46
ditt hjärta är icke rättsinnigt inför G. 8:21
(Kornelius) bad alltid till G.
10:2
Dina böner hava uppstigit till G.
10:4
Vad G. har förklarat för rent
10:15
mig har G.lärt att icke räkna
10:28
allmosor i åminnelse inför G.
10:31
äro vi alla här tillstädes inför G. 10:33
att G. icke har anseende till personen 10:34
huru G. hade smort hm
10:38
ty G. var med honom
10:38
hm har G. uppväckt pä tredje dagen 10:40
av G. blivit utvalda till vittnen
10:41
av jJ. bestämd till att vara domare 10:42
hörde dem storligen prisa G.
10:46
Vad G.har förklarat för rent
11:9
G. At dem hade givit samma gäva
ll:17
skulle då jag s ätta mig emot G.
1l :17
Så har G. ockaå åt hedningarna
11:18
församlingen bad enträget till G.
12:5
att (Herodes) icke gav G. äran
12:23
G. gav dem Saul
13 :21
har G. efter sitt löfte låtit Israel
13:23
G. uppväckte hm från de döda
13:30
har G. äåtit gå i fullbordan för oss 13:32
den s. G. har uppväckt
13:37
huru stora ting G. hade gjort 14:27; 15:4
I veten själva att G. utvalde mig
15:7
G. s.känner allas hjärtan
15:8
Varför fresten I då nu G.
15:10
under G. gm dem gjort bland
15:12
huru G. så skickade
15:14
hedningar ,men omvänt sig till G. 15:19
G. hade kallat oss att förkunna
16:10
Paulus och Silas •• lovade G. med
16:25
kommit till tro på G.
16:34
Den G. s. har gjort världen
17:24
detta för att de skola söka G.
17:27
har G. hittills haft fördrag
17:30
dyrka G.pä ett sätt s. är emot lagen18:13
Om G. vill, skall jag vända tillbaka 18:21
G.gjorde gm Paulus kraft gärningar 19:11
uppmanat •• vända sig till G.
20:21
nu anbefaller Jag eder åt G.
20:32
G. gm ha arbete gjort bland
21:19
pris ade de G.
21 :20
en man s. nitälskade för G.
22:3
har jag vandrat inför G.
23:1
G. skall slå dig
23:3
jag har samma hopp till G.
24:15
ett okränkt samvete inför G.
24:16
hopp om det s. G. har lovat
26:6
under det de tjäna G. med iver
26:7
otroligt, att G. uppväcker döda
26:8
från Satans makt till G.
26:18
omvända sig tlll G.
26:20
hjälp s.jag undfått av G.
26:22
skulle jag önsl!:a inför G.
26:29
ängel från den G. s.jag tillhör
27:23
G. har skänkt dig alla dem s. segla 27 :24
jag har den förtröstan till G.
27:25
tog han ett bröd och tackade G.
27:35
tackade han G.och fick nytt mod
28:15
vilket G. gm sina profeter
Rom. 1:2
frid ifrån G., vår Fader
1:7
främst tackar jag min G.gm JK.
1:8
Ty G., s. jag i min ande tjänar
1:9

komma till eder, om G.så vlll
1:10
Rättfärdighet från G. uppenbaras
1:17
Vad man kan känna om G.
1:19
G.har ju uppenbarat det
1:19
fastän de hade lärt känna G.
1:21
tackade de hm, dock icke ss. G.
1:21
Därför prisgsv G.dem
1:24
gav G.dem till pris åt skamliga
1:26
taga vara på sin kunskap om G.
1:28
gsv G.dem till pris At ett ovärdigt 1:28
de äro .. styggelser för G.
1:30
veta vad G.har stadgst ss. rätt
1:32
uppenbsrt att G. är rättvis domare 2:5
hos G. finnes intet anseende till
2:ll
äro rättfärdigs inför G.
2:13
den dag då G. gm KJ. dömer
2:16
och berömmer dig av G.
2:17
du vanärar G; gm att överträda
2:23
han har sin berömmelse •• från G.
2:29
Må G. stå ss.sanniärdig
3:4
Kan väl G •. vara orättfärdig
3:5
Huru skulle G.kunna döma världen 3:6
ingen finnes s.söker G.
3:11
stå med skuld inför G.
3:19
en rättfärdighet från G. uppenbarad 3:21
rättfärdighet från G. gm tro på JK. 3:22
saknad av härligheten från G.
3:23
s. G.har ställt fram
3:25
vllle G. visa att han var rättfärdig 3:25
sä visst s. G. är en
3:30
Dock icke inför G.
4:2
Abraham trodde G.
4:3
s. G. tillräknar rättfärdighet
4:6
inför den G. s. han trodde
4:17
ty han ärade G.
4:20
fullt viss om att vad G. hade lovat
4:21
. frid med G. gm vår H. JK.
5:1
vi berömma oss •• av G. gm vår H. 5:11
ha liv är ett liv för G.
6:10
lever för G. i KJ.
6:ll
G. vare tack för att den tid är förbi 6:17
gäva s. G. av nåd giver är evigt liv 6:23
att vi må bära frukt At G.
7:4
G. vare tack, gm JK. , vår H.
7:25
s.lagen icke kunde •• gjorde G.
8:3
Köttets ainne .. fiendskap mot G.
8:7
kunna icke behaga G.
8:8
för dem s. älska G. samverkar allt
8:28
Är G. för oss, vem kan dä vara
8:31
G.är den s.rättfärdiggör
8:33
han s. är över allting, G.
9:5
Kan orättfärdighet finnas hos G.
9:14
vem är du, s. vill träta med G.
9:20
G., när han ville visa sin vrede
9:22
ocn min bön till G.
10:1
att de nitälska för G.
10:2
förstå icke rättfärdigheten från G. 10:3
under rättfärdigheten från G.
10:3
I ditt hjärta tror att G. uppväckt
10:9
Har då G. förskjutit sitt folk
ll:l
G. har icke förskjutIt sitt folk
11:2
(Elias) inför G. träder upp mot I.
11:2
vad får han då för svar av G.
ll:4
G. har ltivit sömnaktighetens ande ll:8
G. icke skonat de naturliga grenarna II :21
G. är mäktig att åter inympa dem ll:23
sin kallelse kan G. icke ångra
ll:29
förut voren ohörsamma mot G.
11:30
G. har givit dem alla till pris
11:32
vishet och kunskap hos G.
ll:33
ett G. välbehagligt offer
12:1
det mått av tro s. G. har tilldelat 12:3
ingen överhet s. icke är av G.
13:1
all överhet är f6rordnad av G.
13:1
står emot vad G. har förordnat
13:2
ty G. har upptagit honom
14:3
han tackar ju G.
14:6
och han tackar G.
14:6
alla tungor skola prisa G.
14:l1
inför G. göra räkenskap
14:12
tjänar K., är välbehaglig för G.
14:18
tro du har må du hava •• inför G.
14:22
och med en mun prisen G.
15:6
ss. K., G. till ära, upptagit eder
15:7
hedningarna åter hava fått prisa G. 15:9
nåd s. blivit mig given av G.
15:15
i fråga om min tjänat inför G.
15:17
gm att bedja för mig till G.
15:30
skall jag,om G. vill, med glädje
15:32
Jag tackar G. alltid
1. Kor. 1:4
G. är trofast
1:9
Jag tackar G. för att jag icke döpt
1:14
Har icke G. gjort denna världens
1:20
lärde känna G. i hs visdom
1:21
behagade det G. att gm den dårskap 1:21
för v ärIden var dåraktigt utvalde G. 1 :27
s.i världen var ~.agt utvalde G.
1:28
s. i världen var ringa utvalde G.
1:28
kunna berömma sig inför G.
1:29
blivit till visdom från G.
1:30
om vilken G. bestämt •• till härlighet 2:7
vad G. berett At dem s. älska hm
2:9
för oss har G. uppenbarat det
2:10
känner ingen vad s. är i G.
2:11
den A. s. är av G.
2:12
s. har blivit 08S skänkt av G.
2:12
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Gud
men G. gav vllxten
3:6
pli G., s.giver vllxten
3:6,7
sil skall G. fördärva hm
3 :17
världens visdom är duskap InfISr G. 3 :19
och K. hör G. till
3:23
undfl av G.den berömmelse
4:5
G. har ställt oss apostlar
4:9
s. äro utanför skall G.döma
5:13
skall G.göra för Intet
6:13
G., s.har uppväckt H.
6:14
den h.A •• s.l haven undfl1t av G.
6:19
förhärligen dl G. I eder kropp
6:20
sin särskilda nidegiva frin G.
7:7
7 :15
G. har kallst OS8 att leva I frid
ställning vari G. har kallat hm
7 :17
förblive InfISr G.I den ställning
7:24
den s. älskar G., är kllnd av hm
8:3
icke avgöra vlr ställning till G.
8:8
om oxarna s.G.har omsorg
9:9
de flesta hade G. icke behag till
10:5
G. är trofast
10:13
At onda andar och Icke At G.
10:20
smädadfördets.jagtackar G.för 10:30
G. är K.huvud
11:3
men alltsammans är av G.
11:12
kvinna att ohöljd bedja till G.
11 :13
tackade G. och bröt det
11:24
men G. är en och densamme
12:6
nu har G. insatt lemmarna
12:18
när G.sammanfogade kroppen
12:24
G. har i församlingen satt
12:28
talar icke för mskor, utan för G. 14:2
om du lovar G.med anden
14:16
14:18
G. vare tack
och tillbedja G. och betyga att
G. verkligen är i eder
14:25
allenast för sig själva och för G. 14:28
14':33
G. är ju Icke oordningens G.
eftersom vi hava vittnat mot G.
15:15
sil skall G. bliva allt I alla
15:28
leva i okunnighet om G.
15:34
G. giver det en kropp, s.han vill 15:38
15:57
G. vare tack
tröst vi själva undfl av G.
2. Kor. 1:4
förtrösta •• på G., s. uppväcker
1:9
så sant G. är trofast
1:18
1 :20
pli det att G. må bliva ärad
1:21
den s. har smort oss, det är G.
kallar G. till vittne över min själ
1:23
G. vare tack
2:14
2:15
välluktande rökelse inför G.
drivna av G. ,förkunna vi ordet
i K., Inför G.
2:17
tillförsikt hava vi gm K. till G.
3:4
skicklighet vi hava kommer frin G. 3:5
anbefalla oss så, Inför G.
4:2
4:6
den G. s.sade: Ljus skall lysa
tacksägelse, G. till ära
4:15
en byggnad s.kommer frin G.
5:1
det är G.. s. till en underpant
5:5
för G. är det uppenbart hurudana
5:11
alltsammans kommer frin G.
5:18
5:19
G. s. i K. försonade världen
det är G. s.förmanar gm oss
5:20
5:20
LAten försona eder med G.
bliva rättfärdighet frin G.
5:21
ty G.har sagt
6:16
G.. tröstade oss gm Titus' ankomst 7:6
bland eder själva Inför G.'
7:12
8:16
G. vare tack
G.älskar en glad givare
9:7
G. är mäktig att lAta all nid
9:8
framkalla tacksägelse till G.
9:11
framkalla mlnga tscksägelser till G.9:12
komma att prisa G.
9:13
G. vare tack för ha rika gåvor
9:15
så mäktiga inför G.
10:4
uppresas mot kunskapen om G.
10:5
det område s. G. tillmätte
10:13
nitälskar för eder, ss. G. nitälskar 11:2
G. vet att jag al gör
11:11
G.allena vet det
12:2,3
InfISr G., I K. s. vi tala
12:19
G. skall lAta mig bliva förödmjuk. 12:21
vi bedja till G.
13:7
mskor jag söker vinna .. eller G.Gal.1:10
G. vet att jag Icke ljuger
1:20
G. har Icke anseende till personen 2:6
för att jag skall leva för G.
2:19
Abraham trodde G.
3:6
rättfärdiggjorda av G.
3:8
bliver rättfärdig Inför G.
3:11
förordnande s. G.givit gällande
3:17
At Abraham har G. skänkt det
3:18
Men G. är en
3:20
4:4
sllnde G. sin Son, född av kvinna
arvinge, Insatt därtill av G.
4:7
4:8
Innan l ännu kllnden G.
sedan I haven lärt känna G.
4:9
haven blivit kända av G.
4:9
G.IAter leka gäcks sig
6:7
Icke upphört att tacka G.
Ef. 1:16
vlr H., JK., G., härlighetens Fader 1:17
G., s. är rik pli harmhärtlghet
2:4
2:10
goda gärningar, vilka G. förut
utan hopp och utan G. I världen
2:12
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skaffa försoning med G.
2:16
nldesuppdrag av G., s. är mig givet 3:2
ss. hemlighet varit fördolt I G.
3:9
G. ville att ha mlng!aldlga visdom 3:10
en H., en tro, ett dop, en G.
4:5
frin det liv s. är av G.
4:18
s. är skapad till likhet med G.
4:24
ss. G. I K. har förlAtlt eder
4:32
5:2
G. till en välbehaglig lukt
G. är mitt vittne
Fil. 1:8
G. till ära och pris
1:11
bliva frälsts, och detta av G.
1:28
jämlikheten med G. ss.ett byte
2:6
Därför har ock G. upphöjt hm
2:9
G. är den s. verkar I eder
2:13
men G.förbarmade sig över hm
2:27
rättfärdigheten av G., plgrundav
3:9
skall G.oekal giva eder klarhet
3:15
de hava buken till sin G.
3:19
kunniga Inför G.
4:6
ett offer s. täckes G.
4:18
vi tacka G., vlr H., JK. Fader Kol. 1:3
gmkunskapenom G.bära frukt
1:10
behagade G. att lita all fullhet
1:19
uppdrag av G., s. blivit mig givet
1 :25
ville G. kungöra huru rik på
1 :27
kroppen vinner sin tillvllxt i G.
2:19
edert liv är fördolt med K. i G.
3:3
att G.må At oss öppna eD dörr
4:3
VI tacka G. alltid för eder 1. Tess. 1:2
allestädes eder tro på G.känd
1:8
därför att vi av G. hava prövats
2:4
utan för att vara G. till behag
2:4
2:5,10
G. är vårt vittne
en vandel s. vore värdig G.
2:12
tacks vi oavlAtllgen G.
2:13
misshagliga för G.
2:15
3:9
nog kunna tacka G. för eder
en sådan vandel .. G. till behag
4:1
hedningarna vilka Icke känna G.
4:5
G. har icke kallat oss till orenhet
4:7
förkastar icke en mska, utan G.
4:8
lära av G. att älska varandra
4:9
lika visst skall ock G. gm israel
4:14
G.harlckebestämtoss attdrahbas
5:9
Tacken G. I livets alla förhållanden
5:18
pliktigaattalltldtackaG.
2. Tess. 1:3
drabba dem s.lcke känna G.
1:8
och föregiver sig vara G.
2:4
slinder G. över dem villfarelsens
2:11
pliktiga att alltid tacka G. för eder 2 :13
G.frin begynnelsen har utvalt eder 2:13
Paulus •• förordnad av G.
1. Tlm. 1:4
och tacka G. för alla mskor
2:1
gott och välbehagligt inför G.
2:3
Ty en enda är G., och en enda
är medlare mellan G.och mskor
2:5
s.G.hår skapat att med tacksägelse 4:3
allt vad G. skapat är gott
4:4
s~t är välbehagligt inför G.
5:4
rätt, värnlös änka har sitt hopp i G. 5:5
uppmanar dig allvarligt Inför G.
5:21
Inför G., s. giver liv At allt
6:13
sätta sitt hopp •• till G.
6:17
Jag tackar G.
2. Tlm. 1:3
1:6
uppliva den nideglva frin G.
G. har icke givit oss försagdhetens 1:7
den kraft s. G. giver
1:8
uppmana dem allvarligt Inför G.
2:14
själv kunna träda fram Inför G.
2:15
2 :25
I hopp att G. till äventyr~
de skola älska vällust mer än G.
3:4
All skrift s. är Ingiven av G.
3 :16
uppmanar dig allvarligt Inför G.
4:1
evigt liv har G. utlovat
Tlt. 1:2
De säga sig känna G.
1:16
de s.sätta tro till G.må beflita sig 3:8
Sedan G. fordom .. hade talat Hebr. 1:1
G., din tron förbliver alltid
1:8
därför, o G., har din G. smort dig 1:9
G.själv .. gav sitt vittnesbörd
2:4
barnen s. G. har givit mig
2:13
trogen överstepräst i tjänstinför G. 2:17
G.är den s.har byggt allt
3:4
G. vilade på sjunde dagen
4:4
skulle G. icke hava talat om
4:8
vilafrinslnaverk,likasomG.frin 4:10
att göra tjänst inför G.
5:1
kallas därtill av G.
5:4
hälsades av G. ss. överstepräst
5:10
icke Ater lägga grunden.. tro pli G.
6:1
såframt G. eljest tillstädjer det
6:3
jorden flr välsignelse frin G.
6:7
6:10
G. är Icke orättvis
när G. gav löftet At Abraham
6:13
G. ville •• bevisa oryggligheten
6:17
6 :18
i vilka G. omöjligen kunde ljuga
7:19
hopp gm vilket vi fl nalkas G.
frälsadems.gmhmkommatill G.
7:25
8:8
nu förebru G.dem
ss. ett felfritt offer At G.
9:14
förbunds,s.G.har stadgat
9:20
för att göra din vilja, oG.
10:7
fullbordad gm ett ord av G.
11:3
frambar Abel At G. ett bättre offer 11:4
11:4
G. själv gav vittnesbörd
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G. tog hm (Enok) bort
11:5
att han hade täckts G.
11:5
utantro är det omöjl!gt täckas G.
11:6
s. vill komma till G. måste tro
11:6
staden•• vars byggmästare är G.
11:10
blyges Icke G. för att kallas deras 11:16
G. var mäktig att uppväcks
11 :19
G. hade At oss utsett ngt bättre
11:40
G. handlar med eder ss. med söner 12:7
På det sättet tjäna vi G.
12:28
äktenskapsbrytare skall G. döma
13:4
till G.frambära ett lovets offer
13:15
sådana offer har G. behag till
13:16
I s. gm hm tron pli G.
1. Pet. 1:21
eder tro •• vara ett hopp till G.
1:21
Inför G. är utvald och dyrhar
2:4
gm JK. äro välbehagliga för G.
2:5
Ty det är välbehagligt för G.
2:19
dl är detts välbehagligt för G.
2:20
detta är dyrbart Inför G.
3:4
kvinnorna s. satte sitt hopp till G.
3:5
pli det att han skulle föra oss till G. 3:18
anropar G. om ett gott samvete
3 :21
till anden få leva, ss. G.lever
4:6
mAttet av den kraft s. G.förlänar
4:11
sil att G. I allt bliver ärad
4:11
utan prisa G. för detta namns skull 4:16
G.stlr emot de högmodiga
5:5
nid och frld •• 1 kunskap om G.2.Pet.1:2
talade vad s.gavs dem frin G.
1:21
G. skonade ju Icke de änglar
2:4
förkunna att G. är ljus
1. Joh. 1:5
s.är född av G., gör Icke synd
3:9
eftersom han är född av G.
3:9
rättfärdigt är, han är icke av G.
3:10
al är G. större än vårt hjärts
3:20
sil hava vi frimodighet Inför G.
3 :21
han förbliver I G., och G. förbliver 3:24
pröven andarna •• de äro av G.
4:2
Icke bekänner J., är Icke av G.
4:3
4:4
I ären av G.
Vi Ater äro av G.
4:6
4:6
Den s.känner G.. lyssnar till oss
s. Icke är av G•• lyssnar icke
4:6
kärleken är av G. och var och ens.
älskar, är född av G.ochkänner G.
4:7
icke lärt känna G.
4:8
ty G. är kärleken
4:8
4:9
G. har sänt sin enfödde Son
Icke däri •• att vi hava älskat G.
4:10
om G. sil har älskat oss
4:11
Ingen har någonsin sett G.
4:12
älska varandra, så förbliver G. i oss 4:12
i hm förbliver G., och han
själv förbliver I G.
4:15
känna den kärlek s.G.har loss
4:16
G. är kärleken, och den s. förbliver
i kärleken förbliver i G.
4:16
och G.förbliver i honom
4:18
Om någon säger sig älska G.
4:20
han kan icke älska G.s.han icke sett 4:20
den s. älskar G. skall ock älska
4:21
s. tror att J. är K.. född av G.
5:1
när vi älska G. och hålla ha bud
5:2
däri bestlr kärleken till G.
5:3
allt s. är fått av G.. övervinner
5:4
den s. icke tror G.
5:10
att G.har givit oss evigt liv
5:11
var och en s. är född av G.
5:18
ty den s. har blivit född av G.
5:18
5:19
Vi veta att vi äro av G.
icke förbliver .. har icke G. 2. Joh. v.9
sätt s. är värdigt G.
3. Joh. v.6
s.gör vad gott är •• är av G.
v.11
vad ont är, har Icke sett G.
v.1l
utbedja sig(vishet)frin G.
Jak. 1:5
livets krona, vilken G.lovst
1:12
frin G. s. ha frestelse kommer
1:13
ss. G. icke kan frestas av ngt ont
1:13
vad rätt är inför G.
1:20
Om ngn menar sig tjäna G.
1:26
Har icke G. utvalt just.. fattlga
2:5
Du tror att G. är en
2:19
Abraham trodde G.
2:23
skapade till att vara G.lika
3:9
G.stlr emot de högmodiga
4:6
SI varen nu G. underdåniga
4:7
4:8
Nalkens G., al skall han nalkas
hm s. allena är G .. tillhör ära Jud. v.25
uppsnbarelse .. s.G.gav hm
Upp. 1:1
med ditt blod At G.köpt mskor
5:9
alla änglar .. tillbådo G.
7:11
G.skall avtorka alla tlrar
7:17
de sju änglar s. stil inför G.
8:2
heligas höner upp inför G.
8:4
kom livets ande frin G.in i dem
11:11
gåvo ära At G.I himmelen
11:13
s. sutto pli sina troner inför G.
11:16
på sina ansikten och tlllbådo G.
11 :16
hennes barn blev uppryckt till G. 12:5
en plats sig beredd av G.
12:6
att föra hädiskt tal mot G.
13:6
friköpta till en förstling At G.
14:4
G.kom IhAg det stora Bahylon
16:19
mskorna hädade G.för den plåga
16:21
G.har ingivit dem i hjärtat
17:17
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G.har kommit ihåg hennes
G.har hållit dom över henne
tillbådo G .. s.lIatt pli tronen
G. skall du tillbedja
den heliga staden•• frin G.
G.själv skall vara hos dem
jag skall vara hans G.
Jerusalem,s.kom ned frin G.
G. skall du tillbedja
skall G. pli hm lägga de plågor
skall G. taga ifrin hm ha del

18:5
18:20
19:4
19:10
21:2
21:3
21:'7
21:10
22:9
22:18
22:19

b) I överförd betydelse om domare
o.a., som stod i Guds ställe.
GUD
ha herre föra hm fram för G. 2.Mos.21:6
föra husets ägare fram för G.
22:8
parternas sak komma inför G.
22:9
Den s. G.dömer skyldig
22:9
G. skall du icke häda
22:28
så kan G. medla
1. Sam. 2:25

e) I felaktig betydelse om avgudar.
GUD
Detta är din G.,lsrael
2. Mos. 32:4,8
Är han G.,såutförehansjälv Dom. 6:31
Detta är din G.
Neh. 9:18
Icke mer kalla för vlr G.
Hos. 14:4
2. GUD (med adjektiv)

ABRAHAMS GUD
minherreA.G. 1. Mos. 24:12,27,42,48
Jag är A.s,din faders, G.
26:24
H., A.s, din faders, G.
28:13
A. G., han s. ock lsak fruktar
31:42
A.G. och Nabors G.
31:53
Min fader A.G.
32:9
din faders G., A.G.
2. Mos. 3:6
edra fäders G., A.G.
3:15
bliva ett A.G.s folk
Ps. 47:10
Jag är A. G. och Ieaks G.
Matt. 22:32
ABRAHAMS, ISAKSochJAKOBS GUD
2. Mos.3:6,15,16; 4:5; 1. Kon. 18:36
1. Krön. 29:18; 2. Krön. 30:6; Matt.
22:32; Mark.12:26; Luk.20:37
Apg. 3:13; 7:32
ALLAS GUD

Hebr.12:23

ALLSMÄKTIG GUD
Jag är G. den A.
1. Mos. 17:1
G.den A. välsigne dig
28:3
35:11
Jag är G. , den A.
43:14
G. den A.IAte eder finna
G. den A. uppenbarade sig
48:3
ss. G. den A.
2. Mos. 6:3
BARMHÄRTIG GUD
H.din G.är en b. G.
5. Mos. 4:31
du är en nidig och b.G.
Neh. 9:31
du,H., är en b.och nådig G.
Ps. 86:15
att du är en nådig och b. G.
Jona 4:2
DANIELSGUD

Dan. 6:26

DAVlDSGUD
säger H., din fader D.G.
säger H., din fader D.G.
begynte (Josia) söka D.G.
säger H., din fader D.G.

2. Kon. 20:5
2. Krön. 21:12
34:3
Jes. 38:5

DERAS GUD
och jag skall vara d.G.
1. Mos. 17:8
mitt ibland.. och vara d.G. 2.Mos.29:45
att jag skulle vara d.G.
3. Mos. 26:45
du, H., har blivit d.G.
2. Sam. 7:24
du,H., har blivit d.G.
1. Krön. 17:22
Var är nu d.G.
Pa.79:10;115:2
och jag skall vara d.G.
Jer. 24:7
31:33; 32:38; Hes. 11:20; 14:1l; 34:24
37:23,27
jag är H., d.G.
39:22
Var är nu d.G.
Joel 2:17
jag skall vara d. G.
Sak. 8:8
Jag skall .. vara d.G.
2. Kor. 6:16
jag skall vara d.G.
Hebr. 8:10
"lyges icke G.att kallas d.G.
11:16
DIN GUD
jag skall vara d.G.
1. Mos. 17:7
nitälskande G. är H., d. G. 5. Mos. 6:15
H. d.G. är den rätte G.en
7:9
H. d.G. är mitt ibland dig
7:21
10:21
Han är ditt lov, och han är d.G.
H.förklara att han vill vara d.G. 26:17
du skall vara ha folk, och han d. G. 29:13
D.G. lAte Salomos namn
1. Kon. 1:47
(Jerobeam:) här är d.G., lsrael
12:28
LAt icke d.G •• bedraga dig 2. Kon. 19:10
d. G. har bistl1t dig
12:18
Var är nu d.G.
Ps. 42:4
beständigt säga: Var är nu d.G..
42:11
därför har G., din G., smort dig 45:8
G., din G., är jag
50:7
D.G. har beskärt dig makt
68:29
H.är .. dln G., Slon, frin släkte
146:10
147:12
Slon, lova d.G.
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Gud
Lät icke d.G., s.du förtröstar Jes.37:10
var ej försagd, ty jag är d. G.
41:10
d. G., s. utför sitt folka sak
51:22
till Sion: D. G. är nu konung
52:7
förskjuta henne, säger d.G.
54:6
d. G. skall vara din härlighet
60:19
skall d.G.fröjda sig över dig
62:5
hålla fostret tillbaka, säger d.G. 66:9
D.G., den s.du dyrkar
Dan. 6:16
har väl d.G. kunnst rädda dig
6:20
att ödmjuka dig inför d. G.
10:12
har lupit bort ifrån d.G.
Hos. 9:1
Så vänd nu om till d. G.
12:6
och förbida d. G.
12:6
bered dig,Israel, att möta d.G. Am. 4:12
Stå upp och åka,lla d.G.
Jona 1:6
i ödmjukhet inför d.G.
Mika 6:8
därför, o G., har d.G.smort Hebr. 1:9
DOMENS GUD

Jea.30:i8;Mal. 2:17

EDER GUD
jag skall vara e. G.
2. Mos. 6:7
offren ät e. G. här i landet
8:25
för att jag skall vara e.G. 3. Mos. 11:45
för att jag skall vara e.G.
22:33
giva Kanaans land och vara e.G.
25:38
ibland eder och vara e. G.
26:12
vara helgade ät e. G.
4. Mos. 15:40
H., e.G. är gudarnas G.
5. Mos. 10:17
H., e. G., är G. uppe i hlm.
Jos. 2:11
så att I icke förneken e.G.
24:27
nu haven I förkastat e. G.
1. Sam. 10:19
menen att e.G.r<irmår
2. Krön. 32:14
sl<all •• e.G.kunna rädda
32:15
ty vi söka e.G.
Esr. 4:2
trösten mitt folk, säger e. G. Jes. 40:1
Se där är e. G.
40:9
skilja eder och e. G. från varandra 59:2
så vill jag vara e.G.
Jer. 7:23
och jag skall vara e.G.
11:4;30:22
jag är e. G., säger H.
34:31
och jag skall vara e. G.
Hes. 36:28
far upp till •• min G.och e. G. Joh. 20:17
ELIAS GUD

2.Kon. 2:14

ENDA (ENDE) GUD
icke finnes mer än en e. G. 1. Kor. 8:4
8:6
för oss allenast en e. G.
1. Tim. 1:17
den•• osynlige, e.G.en
Joh.

ENFÖDD GUD
EVIG GUD
åkallade H. den e.e G.ens
hört att H. är en e. G.
den e.e G.ens befallning

1:18

1. Mos. 21:33
Jes. 40:28
Rom. 16:26

FADERS GUD
Abrahams, din f.G.
1. Mos. 26:24
Jag är H., Abrahams ,din f.G.
28:13
då min f.G.varit med mig
31:5
(Laban:) eder f. G. sade mig
31 :29
Om icke min f. G. varit med
31:42
;~,an s. var deras f. G.
31:53
eder G. och eder f.G.
43:23
Jag är G., din f. G.
46:3
(Jakob:) gm din f. G.
49:25
Förlät .• din f.G.s tjänare
50:17
Jag är din f.G.
2. Mos. 3:6
min f. G .. jag vill upphöja
15:2
min f. G. blev mig till hjälp
18:4
lära känna din f.G.
1. Krön. 28:9
(Josafat) sökte sin f.G.· 2.Krön.17:4
FRIDENS GUD
F.G.vare med eder alla
Rom. 15:33
16:20
f. G. skall snart låta Satan
icke oordningens G., utan L 1. Kor .14:33
kärlekens och f. G. vara med 2. Kor .13:11
skall f.G.vara med eder
Fil. 4:9
f.G. själv helge eder
1. Tess. 5:23
Men f.G., s.från de döda
Hebr.13:20
FRUKTANSVÄRD GUD
en stor och f.G.
5.Mos. 7:21
den väldige och f.e G.en
10:17
du store och f.e G.
Neh. 1:5
9:32
vår G., du store och Le G.
du store och f.e G.
Dan. 9:4
FRÄLSNINGS GUD
Fräls oss, du vår f.G.
1. Krön. 16:35
upphöjd vare min f.G.
Ps. 18:47
rättfärdighet av sin f. G.
24:5
ty du är min f.G.
25:5
övergiv mig icke, du min f.G.
27:9
undan blodstider, G., min f.G.
51:16
bönhör du oss •• vår f.G.
65:6
Hjälp oss, du vår L G.
79:9
vänd dig till oss, du vår f. G.
85:5
H., min f.G.
88:2
du har förgätit din f. G.
Jes. 17:10
jag vill hoppas på min f. G.
lllika 7:7
fröjda mig i min f. G.
Hab.3!18
FÄDERS GUD
Edra f.G.har sänt mig
2.Mos.
H., edra f. G., har sänt mig
H., edra f. G.
H., deras f.G., Abrahams G.
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3:13
3:15
3:16
4:5

H., edra f. G., förökat eder. 5. Mos. 1:11
88. H., dina f. G .. har tillsagl
1:21
land s.H., edra f.G., vill giva
4:1
ss. H., dina f.G., har lovat
6:3
land s. H., dina f. G.,~ har givit
12:1
ropade vi till H., våra f.G.
26:7
ss. H., dina f.G., har lovat
27:3
övergåvo H., sina f. G.s förbund
29:25
land s.H., .edra f.G., givit
Jos. 18:3
övergåvo H., sina f.G.
Dom. 2:12
övergav H., sina f.G.
2.Kon.21:22
otrogna mot sina f.G.
1. Krön. 5:25
må våra f. G. se därtlll
12:17
H., våra f. G., lät evinnerligen
29:18
lovade H., sina f. G.
29:20
övergåvo H., sina f.G.
2. Krön. 7:22
att offra ät H., sina f. G.
11:16
striden icke mot H., edra f.G.
13:12
stödde sig på H., sina f.G.
13:18
att söka H., sina f.G.
14:4
skulle söka H., sina f. G.
15:12
r<irde dem till H., deras f.G.
19:4
(Josalat:) H., våra f. G.
20:6
sina hjärtan till sina f. G.
20:33
övergivit H., sina f. G.
21:10
övergåvo H'., sina f. G.s hus
24:18
övergivit H., sina f.G.
24:24
hade övergivit H., sina f.G.
28:6
har H., edra f. G., givit dem
28:9
förtörnade H., sina f. G.
28:25
helgen H., edra f. G.s, hus
29:5
otrogna mot H., sina f. G.
30:7
söka G. H., sina f. G.
30:19
prisade H., sina f. G.
30:22
ödmjukade sig.. f'ör sina f.G.
33:12
efter sina f. G.s f'örbund
34:32
veko icke av ifrån sina f.G.
34:33
H., deras f.G., skickade
36:15
Lovad vare H., våra f.G.
Esr. 7:27
gåva ät H., edra f. G.
8:28
bekännen det nu, H .. edra f. G.
10:11
Dig, mina f.G., tackar !(
Dan. 2:23
våra f.G. har f'örhärlig,
Apg. 3:13
Våra f. G. har uppväck· T,
5:30
Jag är dina L G.
7:32
Våra f. G. har utsett dig
22:14
att jag så tjånar mina f.G.
24:14
FÖRLÅTANDE GUD
du är en f.G., nådig och
du var mot dem en f. G.

Neh. 9:17
Ps. 99:8

GUDARS(GUDARNA~GUD

C G., den väldige och

5. Mos. 10:17
Tacken g.G., ty hs nåd varar Ps. 136:2
mot g.G. skall han tala
Dan. 11:36

GUDSEBAOT
G. S., upprätta oss
G. S., vånd åter, skåda ned
H. G.S., upprätta oss

ps. 80:8
80:15
80:20

HEBREERNAS GUD
H., H.G., har visat sig
2. Mos. 3:18
H. G. har visat sig för oss
5:3
H., h.G., sände mig till dig
7:16
så säger H., h.G.
9:1
Så säger H., h. G. : Släpp mitt folk 9:13
Så säger H., h. G. : Huru länge vill 10:3
HELIG GUD
han är en h.G.
Jos. 24:19
bestå inför H., denne h.e G. 1. Sam. 6:20
HERREN GUD
när H.G. gjorde jord och 1. Mos. 2:4
H. G. hade icke låtit regna
2:5
H. G. danade mskan av stoft
2:7
H. G. planterade en lustgård
2:8
H. G. lät alla slags träd •• växa upp 2:9
tog nu H. G. mannen och satte hm
2:15
H. G. bjöd mannen och sade
2:16
2:18
H. G. sade: Det är icke gott
H. G. danade av jord alla markens 2:19
lät H. G. en tung sömn falla
2:21
H. G. byggde en kvinna
2 :22
djur s.H.G. hade gjort
3:1
de hörde H.G. vandra i lustgården 3:8
gömde sig •• för H.G.s ansikte
3:8
H.G. kallade på mannen
3:9
Då sade H.G. till kvinnan
3:13
Då sade H.G. till ormen
3:14
H.G. gjorde ät Adam .. kläder
3:21
H. G. sade: Se, mannen har blivit
3:22
H. G. förvisade hm ur Edens
3:23
icke frukten f'ör H.G.
2. Mos. 9:30
H. G., han vet det
Jos. 22:22
Därför är du stor, H.G.
2.Sam. 7:22
uppfyll nu, H.G., för evig tid
7:25
Vem är jag, H.G.
1. Krön. 17:16
du har sett till mig .. H.G.
17:17
Här skall H. G.s hus stå
22:1
byggen H. G.s helgedom
22:19
H.G., min G., skall vara med
28:20
icke för en mska, utan f'ör H. G.
29:1
låt nu, H. G., ditt ord
2. Krön. 1:9
Stå upp, H.G., och kom
6:41
Dina präster, H. G., vare klädda
6:41
H. G., visa icke tillbaka
6:42
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H.G.skall icke läta detta
26:18
talade ännu mer mot H.G.
32:16
Esra lovade den store H.G.
Neh. 8:6
Du är H.G., s.utvalde Abram
9:7
Gud, H.G., talar och kallar
Ps. 50:1
du H.G. Sebaot, Israels G., vakna 59:6
gensträviga skola bo hos H. G.
68:19
Lovad vare H. G., Israels Gnd
72:18
H.G.Sebaot, huru länge skall du
80:5
H.G.Sebaot, upprätta oss
80:20
H.G.Sebaot, hör min bön
84:9
H. G. är sol och sköld
84:12
till H. G. med ivrig bön
Dan. 9:3
H.G. lät en ricinbuske
Jona 4:6
H.G. skall giva hm Davids
Luk. 1:32
profet skall H.G.läta uppstå Apg. 3:22
Jag är A och O,säger H.G.
Upp. 1:18
Helig , helig, helig är H.G.
4:8
Vi tacka dig, H.G.
11:17
H. G., du Allsmäktige
15:3
H. G. rätta och rättfärdiga äro
16:7
stark är H. G.
18:8
H.G. den Allsmäktige, är dess
21:22
H.G. skall lysa över dem
22:5
HIMMELENS GUD
ed vid H., h. G.
1. Mos. 24:3
H., h. G., 8, har fört mig
24:7
riken .. har H., h.G., givit 2. Krön. 36:23
har H., h.G., givit mig
Esr. 1:2
våra fäder förtörnade h. G.
5:12
lamm till brännoffer ät h. G.
6:9
välbehaglig lukt åt h. G.
6:10
Esra, den i h.G.s lag lärde
7:12,21
Allt vad h.G. befaller
7:23
och givas till h. G.s hus
7:23
och bad inför h. G.
Neh. 1:4
Ack H., h.G.
1:5
Då bad jag en bön till h. G.
2.4
H. G. skallläta det gå oss väl
2:20
Tacken h.G.
Ps. 136:26
bedja h.G. om f'örbarmande Dan. 2:18
Daniel lovade h. G. därför
2:19
ät vilken h.G. har givit rike
2:37
skall h.G. upprätta ett rike
2:44
jag dyrkar H., h.G.
Jona 1:9
de hädade h.G.
Upp. 16:11
HISKIAS GUD

2. Krön.32:17

HOPPETS GUD
HÄMNDENS GUD
HÄRLIGHETENS GUD

Rom. 15:13
Ps. 94:1
Apg. 7:2

HÄRSKARORNAS GUD
H., h.G., vem är dig lik
Ps. 89:9
Därför säger H., h.G.
Jer. 5:14
uppkallad efter ditt namn, h. G.
15:16
Så säger H., h.G.
38:17
nu säger H., h. G.
44:7
H., h. G., H. är hans namn
Hos. 12:5
säger H., h.G.
Am. 3:13
H., h.G., är hans namn
4:13
skall H., h.G., vlll'a med eder
5:14
skall H., h. G., vara nådig
5:15
så säger H., h. G.
5:16
han vilkens namn är H., h.G.
5:27
säger H., h.G.
6:8,14
HÖGSTE GUD
var präst ät G.den H.
1. Mos. 14:18
Välsignad vare Abram av G.den H. 14:19
Och välsignad vare G. den H.
14:20
Jag ropar till G.den H.
Ps. 57:3
G. den H. var deras förlossare
78:35
i gensträvighet frestade G.den H. 78:56
under s. den h. G.en gjort
Dan. 3:32
gav den h. G.en rike
5:18
den h. G .en råder över mskors
5:21
präst ät G. den H.
Hehr. 7:1
ISAKS GUD (se även: Abrahams,
Isaks och Jakobs Gud)
din faders G. och I.G.
1. Mos. 28:13
och min fader I. G.
32:9
slaktoffer åt sin fader I.G.
46:1
Jag är Abrahams G. och I.G. Matt. 22:32
ISRAELS GUD
Så säger H., I.G.
2.Mos.5:1;32:27
Jos.7:13; 24:2; Dom.6:8;1.Sam.
10:18; 2. Sam. 12:7; 1.Kon.11:31
14:7; 17:14; 2. Kon. 9:6; 19:20
22:15,18; 2.Krön.34:23,26;
Jes.37:21; Jer.11:3; 13:12;
21:4; 24:5; 30:2; 33:4; 34:2,13
37:7;42:9
2. Mos. 24:10
de fingo se l. G.
träds fram inför H., I. G.s,
34:23
4.Mos.16:9
I. G. har avskilt eder
Jos. 7:19
giv ära ät H., I.G.
jag har syndat mot H., I. G.
7:20
byggde Josus ät H., I. G., altare
8:30
9:18
givit dem sin ed vid H., I. G.
givit dem vår ed vid H., I.G.
9:19
10:40
ss. H., l. G., hade bjudit
10:42
ty H., I.G., stridde för Israel
13:14
H .. I. G.s, eldsoffer äro hans
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H., I. G., är deras arvedel
13:33
efterr<iljt H., I.G.
14:14
otrohet s. I begAtt mot I. G.
22:16
haven I att göra med H., I. G.
22:24
böjen edra hjärtan till H., I. G.
24:23
Se, H., I.G., bjuder
Dom. 4:6
sjunga, lovs äga H., I. G.
5:3
inför H., I. G.s, ansikte
5:5
H., I. G., gav Sihon
11:21
H., I. G., har fördrivit amor6erna 11:23
Varför, o H., I.G., har sådant
21:3
tillfalla dig frän H., l. G.
Rut 2:12
I. G. skall giva dig
1. Sam. 1:17
Därför säger H., L G.
2:30
I. G.s ark får icke stanna
5:7
göra med I. G.s ark
5:8
I. G.s ark må flyttas till Gat
5:8
Då flyttade de I. G.s ark dit
5:8
flyttat I. G.s ark till oss
5:10
Sänden bort I. G.s ark
5:11
Om I viljen sända bort I. G.s ark
6:3
given så ära åt I. G.
6:5
Saul sade till H., I.G.
14:41
(Jonatan:) Vid H., I.G.
20:12
H., I.G., din tjänare har
23:10
I., I.G., r<irkunns för din tjänare 23:11
Välsignad vare H., I. G.
25:32
så sant H., I. G., lever
25:34
I.G. har så sag!
2. Sam. 23:3
lovade med ed vid H., I.G. 1. Kon. 1:30
Lovad vare H., I. G.
8:15
bygga hus åt H., I. G.s, namn
8:17
bygg! huset åt H., I. G.s, namn
8:20
H., I.G., Ingen gud är dig lik
8:23
häll nu ock, H., I.G.,vad du lovade 8:25
låt nu, o 1.G., de ord bliva sanna
8:26
avfallit från H., I.G.
11:9
här är din G., I.
12:28
ng! s. var gott inför H., I. G.
14:13
att han därmed f'örtörnade H .. I. G. 15:30
att de förtörnade H., I. G.
16:13,26
till att förtörna H., 1.G.
16:33
Så sant H., I. G., lever
17.1
H., Abrahams, Isaks och I. G.
18;36
(Ahasja) förtörnade H., I. G.
22:54
vandra efter H., I. G.s, lag 2. Kon. 10:31
ord B. H., I. G., hade talat
14:25
På H., I.G., förtröstade han
18:5
H., I. G., du s. tronar
19:15
Därför säger H., I.G.
21:12
Jaebes åkallade I. G.
1. Krön. 4:10
uppväckte I. G. Puls ande
5:26
hämten så H., I. G.s, ark upp
15:12
att hämta upp H., I. G.s, ark
15:14
de skulle prisa .. H., I.G.
16:4
Lovad vare H., I.G.
16:36
H.Sebaot, I.G., är G.över Israel 17:24
bygga ett hus ät H., I. G.
22:6
H., I. G., har låtit sitt folk
23:35
vad H., I.G., hade bjudit hm
24:19
28:4
Dock utvalde H., I.G., mig
Lovad vare du H., vår fader I. G. 29:10
H., Abrahams, Isaka och I.G.
29:18
Lovad vare H., I.G. 2. Krön. 2:12;6:4
bygga ett hus ät H., I. G.s namn
6:7
bygg! huset ät H., I. G.s, namn
6:10
H., I. G., ingen gud är dig lik
6:14
häll nu, H., I.G., vad du lovade
6:16
lät nu, H., I.G., det ord
6:17
till att söka H., I.G.
11:16
det är H., I.G., s.har givit
13:5
omvände de sig till H., I. G.
15:4
s. icke sökte H., I.G.
15:13
lovade H., I. G., med hög röst
20:19
inga brännoffer •• åt I. G.
29:7
sluta ett förbund med H., I. G.
29:10
hälla H., I. G.s, påskhögtid
3 O:1,5
till H., Abrahams, Isaka och I. G. 30:6
vari han smädade H., I.G.
32:17
uppmanade Juda att tjäna I. G.
33:16
talade till hm i H., I. G.s, namn
33:18
icke omvände sig till H., I.G.
36:13
bygga på H., I. G.s, hus
Esr. 1:3
byggde I. G.s altare
3:2
bygga ett tempel åt H., I. G.
4:1
bygga huset ät H., I. G.
4:3
profeterade .. i I. G.s namn
5:1
ss. I. G. hade befallt
6:14
för att söka H., I.G.
6:21
i arbetet på G.s, I. G.s, hus
6:22
den s. H., I.G., hade utgivit
7:6
guld s. kon. givit ät I.G.
7:15
brännoffer ät I. G. 12 tjurar
8:35
s.fruktade för vad I.G. hade talat
9:4
H., I.G., du är rättfärdig
9:15
Lovad vare H., I.G.
Ps. 41:14
bävade för G.s ansikte, I. G.s
68:9
I.G., han giver makt och styrka
68:36
s. söka dig, du I. G.
69:7
Lovad vare H. G., I.G.
72:18
Lovad vare H., I.G.
106:48
efterskörd.. säger H., I.G.
Jes. 17:6
Ty så har H., I.G., talat
21:17
i havsländerna H., l. G.s, namn
24:15
r<irskräckas för I.G.
29:23
H., I. G., du s. tronar på keruberna37:16

2092

Gud
jag, I.G., skall Icke övergiva
41:17
s.kallat dig vid namn, jag, I. G.
45:3
en outgrundlig G., du I.G.
45:15
prisen I. G. - dock Icke i sanning 48:1
stödjen eder på I. G.
48:2
och I. G. slutar edert tåg
52:12
Därför säger H., I.G.
Jer. 23:2
sade H., I. G., till mig
25:15
så säger nu H., I. G., om denna
32:36
säger H., härskarornas G., I. G. 35:17
38:17;44:7
säger H., I.G., om dig, Baruk
45:2
där syntes I. G.s härlighet
Hes. 8:4
I. G.s härlighet hade lyft sig
9:3
I. G.s härlighet vilade ovanpå dem 10:19
under I.G. vid strömmen Kebar
10:20
I. G.s härlighet vilade ovanpå dem 11:22
såg jag I. G.s härlighet komma
43:2
H., I. G., har gålt In gm den
44:2
säger H., I. G.
Mal. 2:16
Och man prisade I.G.
Matt. 15:31
Lovad vare H., I. G.
Luk. 1:68
Detta folks, I., G. utvalde
Apg.13:17
ISRAELS HÄRS GUD
1.Sam.17:45
ISRAELS SLÄKTERS GUD
Jer. 31:1
JAKOBS GUD
(se även: Abrahams, Isaks och
Jakobs Gud)
säger David, J.G.s smorde 2.Sam.23:1
J.G.s namn beskydde dig
Ps. 20:2
J.G. är vår borg
46:8,12
jag skall lovsjunga J.G.
75:10
För din näpst, du J. G.
76:7
höjen jubel till J.G.
81:2
detta är .. en J.G.s rätt
81:5
lyssna, du J.G.
84:9
J. G. märker det icke
94:7
bäva .. för J. G.s ansikte
114:7
Säll är den vilkens hjälp är J. G. 146:5
draga åstad .. till J.G.s hus
Jes. 2:3
draga åstad .. till J. G.s hus
Mlka 4:2
rum till boning ål J. G.
Apg. 7:46
JERUSALEMS GUD
talade om J.G.på samma
kärl .. avlämna inför J.G.
JORDENS GUD
ed vid H., him.och j.G.
him.och j.G.s tjänare
ban s. kallas hela j. G.
JUDARNAS GUD
KONUNGENS GUD
KÄRLEKENS GUD
KÖTTS GUD
LANDETS GUD

2.Krön.32:19
Esr. 7:19
l. Mos. 24:3

Esr. 5:11
Jes. 54:5
Rom. 3:29
1. Kon. 1:36
2. Kor. 13:11
Jer. 32:27
2. Kon. 17:26,27

LEVANDE GUD
höra den l. G.ens röst tala 5. Mos. 5:26
en I.G. är mitt ihland eder
Jos. 3:10
smäda den I.G.ens här
1. Sam. 17:26
smädat den I.G.ens här
17:36
till att smäda den l. G.en
2. Kon. 19:4
varmed ban smädat den l. G.en
19:16
törstar efter G., efter den I.G. PS.42:3
jubla mot I.G.
84:3
till att smäda den I.G.en
Jes. 37:4
varmed han har smädat den l. G.en 37:17
han är en I.G.
Jer. 10:10
du den l. G.ens tjänare
Dan. 6:20
ban är den 1. G.en
6:26
kallas den l. G.ens barn
Hos. 1:10
besvär dig vid den 1. G.en
Matt. 26:63
omvända eder •• till den l. G.en Apg.14:15
kallas den 1. G.ens barn
Rom. 9:26
skrivet med den l. G.ens A. 2. Kor. 3:3
ett den 1. G.ens tempel
6:16
för att tjäna den l. G.en
1. Tess. 1:9
s. är den l. G.ens församling l.Tim.3:15
vårt hopp till den l. G.en
4:10
wfaller från den l. G.en
Hebr. 3:12
att tjäna den l. G.en
9:14
förskräckligI falla i den l. G.ens
10:31
till den l. G.ens stad
12:23
med den l. G.ens signet
Upp. 7:2

Ps. 42:9
Ps. 109:1

LIVS GUD
LOVSÅNGS GUD

MIN GUD
då skall H. vara m. G.
1. Mos. 28:21
Han är m.G., jag vill ära 2. Mos. 15:2
dinG.ärm.G.
Rut 1:16
åkallan till m. G.
2. Sam. 22:7
avföll icke från m. G.
22:22
med m.G. stormar jag murar
22:30
du, m.G., har uppenbarat I.Krön.17:25
H.G., m.G., skall vara med mig 28:20
jag vet, m.G., att du prövar
29:17
m.G., lål dina ögon vara 2.Krön. 6:40
allenast tala det s.m.G. säger
18:13
m.G., jag skämmes f'dr att
Esr. 9:6
upplyfta mitt ansikte till dig, m.G. 9:6
vad m.G. ingav mig
Neh. 2:12
ränk, m.G., på allt jag gjort
5:19
ränk, m.G., på Tobia
6:14
m.G. ingav mig •• att församla
7:5
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Tänk fördenskull på mig, m.G.
13:14
Tänk ock därfOr på mig, m.G.
13:22
Tänk på dem, m.G.
13:29
Tänk härpå, m.G., och räkna
13:31
H., fräls mig, m.G.
Ps. 3:8
du min konung och G.
5:3
H., mitt bergfäste, m. G.
18:3
och ropade till m. G.
18:7
avföll icke från m.G. i ogudaktighetl8:22
med m.G. stormar jag murar
18:30
M.G., m.G., varf6r har du
22:2
M.G., jag ropar om dagen
22:3
du är m. G. allt ifrån
22:11
M. G., på dig förtröstar jag
25:2
jag säger: Du är m.G.
31:15
utföra min sak, du m. G. och H.
35:23
efter din rättfärdighet, H., m.G. 35:24
m. G., var icke långt ifrån mig
38:22
göra din vilja, m. G., är min lust 40:9
m.G., dröj icke
40:18
M. G., bedrövad är min själ
42:7
min frälsning och m. G.
42:12
och tacka dig på harpa, G., m. G. 43:4
min frälsning och m.G.
43:5
Rädda mig, min G., från fiender
59:2
M. G.kommer mig till mötes
59:11
G., du är m.G.
63:2
f6rsmäkta av förbidan efter m. G. 69:4
M.G., befria mig
71:4
m.G., skynda till min hjälp
71:12
f6r din trofasthet, m.G.
71:22
M.G., lål dem bliva ss.löv
83:14
H.Sebaot, min konung och m.G.
84:4
m. G., fräls din tjänare
86:2
m. G. och min frälsnings klippa
89:27
m. G., på vilken jag förtröstar
91:2
m. G. bliver min tillflykts klippa
94:22
M. G .. tag mig icke bort
102:25
jag vill lovsjunga m.G.
104:33
Du är m. G., och jag vill tacka
118:28
m. G., jag vill upphöja dig
118:28
säger till H.: Du är m.G.
140:7
göra din vilja, ty du är m.G.
143:10
Jag vill upphöja dig, m.G.
145:1
jag vill lovsjunga m.G.
146:2
H., du är m.G.
Jes. 25:1
min rätt f6rsvunnen för ID. G.
40:27
och min lön hos m.G.
49:4
hava ingen frid, säger m. G.
57 :21
min själ fröjdar sig i m.G.
61:10
M. G. har sänt sin ängel
Dan. 6:22
Böj, m.G., ditt öra härtill
9:18
utför ditt verk •. m.G.
9:19
skall svara: Du är m.G.
Hos. 2:23
8:2
De ropa till mig: M. G.
lurande fiende är Efraimmot m.G. 9:8
Ja, m.G. skall förkasta dem
9:17
jag vill hoppas på m. frälsnings G.;
m.G. skall höra mig
Mika 7:7
Sak. 13:9
H. är m.G.
M.G., m.G., varfOr har du Matt. 27:46
M.G., m.G., varför har du Mark.15:34
jag far upp till m.G. och eder Joh.20:17
(Tomas:) Min H. och m.G.
20:28
tackar jag m.G. gm JK.
Rom. 1:8
m. G. skaJllåta mig
2. Kor. 12:21
Jag tackar m.G., så ofta jag Fil. 1:3
Så skall ock m.G.,efter sin
4:19
Jag tackar m.G. alltid
Filem. v.4
fullkomliga inför m.G.
Upp. 3:2
s.kommer ned från him., från m.G. 3:12
en pelare I m. G.s tempel
3:12
namnet på m. G.s stad
3 :12
NAHORS GUD

1. Mos.31:53

NITÄLSKANDE GUD
jag är en n. G.
en n. G. är han
förtärande eld, en n.G.
din G. är en n.G.
en n.G. är H., din G.
han är en n. G.
H. är en n.G.

2. Mos. 20:5
34:l4
5.Mos. 4:24
5:9
6:15
Jos. 24:19
Nah. 1:2

NÅDERlKGUD

Ps. 59:18

NÅDIG GUD
du är en n. och barmhärtig G. Neh. 9:31
är en barmhärtig och n.G.
Ps. 86:15
att du är en n. G.
Jona 4:2
NÅDS GUD
Min n. G. ocb min borg
de låta sin n.G. fara
all n. G. skall fullkomna

Ps. 144:2
Jona 2:9
1.Pet. 5:10

OFÖRGÄNGLIG GUD
den o.e G.ens härlighet
o.e, osynlige, ende G.en

Rom. 1:23
1.Tim. 1:17

oKÄND GUD
OORDNINGENS GUD
OSYNLIG GUD
den o.e G.ens avbild
oförgänglige, o.e G.en

Apg.17:23
l. Kor. 14:33

RÄTT GUD
RÄTTFÄRDIG GUD
RÄTTFÄRDIGHETS GUD

5. Mos. 7:9
Ps. 7:10
Ps. 4:2

SADRAKS, MESAKS och
ABED-NEGOS GUD

Dan. 3:28,29

SALIG GUD

l. Tlm. 1:11

SANN GUD
Israel utan den s.e G.en
2. Krön. 15:3
H. är en s. G.
Jer. 10:10
känna dig, den ende s.e G .en Joh. 17:3
den levande och s.e G.en
l. Tess. 1:9
Denne är den s.e G.en
l. Joh. 5:20
SANNFÄRDIG GUD
Jes. 65:16
SEENDETS GUD
l. Mos. 16:13
SE MS GUD
l. Mos. 9:26
STOR GUD
en s. och fruktansvärd G. 5. Mos. 7:21
du s.e och fruktansvärde G.
Neh. 1:5
nu, vår G., du s.e, väldige och
9:32
Ps. 95:3
H. är en s.G.
du s.e och fruktaIlSvärde G.
Dan. 9:4
den s.e G .ens •• uppenbarelse 1)t. 2 :13
STÅNDAKTIGHETENS GUD Rom. 15:5
TROFAST GUD
den rätte G.en, den t.e G.en 5. Mos. 7:9
En t. G. och utan svek
32:4
förlossar mig, du t.e G.
Ps. 31:6
TRÖSTENS GUD
t. G. glve eder att vara ens Rom. 15:5
Lovad vare •• all trösts G. 2. Kor. 1:3
5. Mos. 33:27
URTIDENS GUD
VEDERGÄLLNINGENS GUD Jer. 51:56
Rom. 16:27
VIS GUD

vÅR GUD
LåI oss offra ål v. G.
2. Mos. 5:8
att v.G. icke är ibland oss 5.Mos.31:17
given ära ål v. G.
32:3
Nej, H. är v.G.
Jos. 24:17
han är v.G.
24:18
vi hava övergivit v. G.
Dom. 10:10
ingen klippa är ss. v. G.
1. Sam. 2:2
vem är klippa f'6rutom v. G. 2. Sam. 22:32
inför v.G., s.hör det
l. Krön. 28:8
Så tacka vi dig nu, v. G.
29:13
v.G. är större än alla
2. Krön. 2:5
vi hava H. till v.G.
13:10
H., du är v.G.
14:11
du, v.G., s.fördrev detta lands
20:7
Du, v.G., skall icke hålla dom
20:12
byggen ett hus ål v.G.
Esr. 4:3
ödmjuka oss inför v. G.
8 :21
och sökte hjälp av v.G.
8:23
att han, v. G., skulle låla ljus
9:8
har v. G. icke övergivit oss
9:9
vad skola vi nu säga, av. G.
9:10
sedan du, v. G., har skonat oss
9:13
hava varit otrogna mot v.G.
10:2
sluta ett f6rbund med v.G.
10:3
Hör, v.G., huru föraktade
Neh. 4:4
Då båda vi till v.G.
4:9
v. G. skall strida för oss
4:20
detta arbete var v. G.s verk
6:16
v.G. har skonat oss mer än
9:13
v. G. f6rvandlade förbannelsen
13:2
v. G. lät all denna olycka komma 13 :18
varit otrogna mot v.G.
13:27
vem är en klippa utom v. G.
Ps. 18:32
en lovsång till v. G.
40:4
Ty sådan är G., v.G.
48:15
V.G. kommer,och skall icke tiga 50:3
Prisen, I folk, v.G.
66:8
G., v.G., välsigne oss
67:7
Ty han är v.G.
95:7
hava sett huru v.G. frälsar
98:3
V.G. är ju ijlimmelen
115:3
v.G. är barmhärtig
116:5
det är gott att lovsjunga v. G.
147:1
lovsjungen v. G. till harpa
l47:7
där är v. G., s. vi förbidade
Jes. 25:9
på hedmarken jämn väg f'dr v. G.
40:3
till v. G., ty han skall beskära
55:7
hava vikit bort Ifrån v. G.
59:13
en hämndens dag från v.G.
61:2
Om v.G. förmår rädda 08S
Dan. 3:17
hör nu, du v.G., din tjänares bön
9:17
glädje vi hava inför v. G.
1. Tess. 3:9
v.G. må akta eder värdiga 2. Tess. 1:11
v.G. är en förtärande eld
Hebr.12:29
gm vår G.s rättfärdighet
2. Pet. 1:1
Du, v.H. och G., är värdig Upp. 4:11
ål v. G. till ett konungadöme
5:10
Frälsningen tillhör v. G.
7:10
makten och starkheten tillhöra v.G. 7:12
anklagade dem inför v. G.
12:10
äran och makten tillhöra v. G.
19:1
Loven v.G., alla I ha tjänare
19:5

OUTGRUNDLIG GUD
Jes. 45:15
PROFETERNAS ANDARS GUD Upp. 22:6

VÄLDIG GUD
v.e och fruktansvärde G.en 5. Mos. 10:17
v.e och fruktansvärde G.
Neh. 9:32
Underbar i råd, V.G.
Jes. 9:6
du store och v.e G.
Jer. 32:18
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Kol. 1:15
1. Tim. 1:17

3. GUD (genitivform)

GUDS ALTARE
offra •• på din G.a.
5. Mos. 12:27
vid sidan av din G. a.
16:21
sätta den ned inför din G. a.
26:4
skall du bygga din G. a.
27:6
ett annat än vår G. a.
Jos. 22:19
22:29
icke ett annat än H. vår G. a.
jag får gå in till G. a.
Ps. 43:4
GUDS ANDAR
säger han s.har G. sju a.
det är G. sju a.
det är G. sju a.

Upp. 3:1
4:5
5:6

GUDS ANDE
G. A. svävade över vattnet 1. Mos. 1:2
41:38
i vilken G. A. så är
uppfyllt hm med G.A.
2. Mos.31:3
uppfyllt hm med G. A.
35:31
kom G.A. över honom
4. Mos. 24:2
kom G.A. över honom
1. Sam. 10:10
Då kom G. A. över Saul
11:6
kom G.A. över dem
19:20
G. A. kom också över honom
19:23
över Asarja .. kom G. A.
2. Krön. 15:1
Sakarja .. beklädd med G. A.s kraft 24:20
G.a. är det s.gjort mig
Job 33:4
skett i synen, gm G. A.
Hes. 11:24
såg G.A. sänka sig ned
Matt. 3:16
med G. A. driver ut andarna
12:28
om G. A. bor i eder
Rom. 8:9
de s.drivas av G.A.
8:14
ingen .. utom G.A.
1. Kor. 2:11
icke vad s. hör G. A. till
2:14
Veten att G.A. bor i eder
3:16
rättfärdiggjorda •• i G. A.
6:11
tror att också jag har G.A.
7:40
ingen s.talar i G.A. säger
12:3
den levande G.ens A.
2. Kor. 3:3
bedröven icke G. helige A.
Ef. 4:3 O
vi s. gm G.A. tjäna Gud
Fil. 3:3
G. A. vilar då över eder
1. Pet. 4:14
skolen känna igen G. A.
1. Joh. 4:2
GUDS ANDEDRÄKT
Job 4:9
GUDS ANGELÄGENHETER I.Krön.26:32
GUDS ANSIKTE
gömde sig för H. G.a.
1. Mos. 3:8
åminnelse inför G. a.
4. Mos.10:10
till aftonen inför G. a.
Dom. 21:2
inför H., vår G. a.
1. Kon. 8:65
tackoffer inför G. a.
1. Krön. 16:1
21:30
David icke komma inför G. a.
träda fram inför G.a.
Ps. 42:3
förgås ogudaktiga inför G. a.
68:3
bävade jorden inför G. a.
68:9
ja, Sinai bävade för G. a.
68:9
bäva du jord, för Jakobs G.a.
114:7
altare s.stod inför G.a.
Upp. 9:13
GUDS ARK
i H.tempel, där G.a. stod 1. Sam. 3:3
Därtill blev G.a. tagen
4:11
bävade av oro för G.a.
4:13
:lärtill har G. a. blivit tagen
4:17
När han nämnde om G.a.
4:18
ryktet om att G. a. var tagen
4:19
syftade hon på att G.a. var tagen
4:21
eftersom G. a. var tagen
4:22
När filisteerna hade tagit G. a.
5:1
Där toga filisteerna G. a.
5:2
Israels G. a. får icke stanna hos
5:7
skola vi göra med Israels G. a.
5:8
Israels G. a. må flyttas till Gat
5:8
Då flyttade de Israels Guds a. dit
5:8
5:10
Då sände de G. a. till Ekron
när G. a. kom till Ekron
5:10
De hava flyttat lsraels G. a.
5:10
Sänden bort Israels G. a.
5:11
Om I viljen sända bort Israels G. a. 6:3
(Saul till Ahia:) För hit G. a.
14:18
G.a. fanns bland Israels barn
14:18
därifrån föra upp G. a.
2. Sam. 6:2
sattes G. a. på en ny vagn
6:3
Så förde de G. a. bort
6:4
Ussa föll ned död vid G. a.
6:7
H. välsignat fOr G. a.s skull
6:12
David hämtade G.a.
6:12
under det att G.a. bor i tält
7:2
de satte ned G. a.
15:24
För G. a. tillbaka in i staden
15:25
förde Sadok G. a. tillbaka
15:29
lål oss flytta vår G.a. till 1. Krön. 13:3
för att hämta G. a.
13:5
f'dr att därifrån f'dra upp G. a.
13:6
satte G. a. på en ny vagn
13:7
skulle jag töras låla f'6ra G. a.
13:12
blev G.a. kvar vid Obed-Edoms
13:14
beredde han en plats ål G. a.
15:1
leviterna må bära G. a.
15:2
dem har H. utvalt att bära G. a.
15:2
buro nu Levi barn G. a.
15:15
blåsa i trumpeter framför G. a.
15:24
Sedan de hade f'drt G. a. ditin
16:1
G.a. hade David hämtat
2. Krön. 1:4
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Gud
2. Sam. 14:16
Rom. 8:17

GUDS ARVEDEL
GUDS ARVINGAR

GUDS AVBILD
till G. a. skapade han henne 1. Mos. 1 :27
En man •• är G. a.
1. Kor. 11:7
om K., G. egen a.s härlighet 2.Kor. 4:4
hm s. är den osynlige G.ens a. Kol. 1:15
GUDS BARMHÄRTIGHET
icke pä vilja •• utan på G. b. Rom. 9:16
Så förmanar jag vid G. b.
12:1
GUDS BARN
5. Mos. 14:1
I ären H., eder G., b.
kallas den levande G.ens b.
Hos. 1:10
de skola kallas G. b.
Matt. 5:9
Joh. 1:12
gav han makt att bliva G.b.
samla G. fOrskingrade b.
11:52
drivas av G.ande äro G.b. Rom. 8:14
vittnar med vår ande att vi äro G. b. 8:16
sträcker sig efter G. b.s
8:19
frihet s.tillhör G. b.s härlighet
8:21
Icke de äro G.b., s.äro b.efter
9:8
skola kallas den levande G.ens b.
9:26
Gal. 3:26
Alla ären I G.b. gm tron
G.ostraffliga b. mitt ibland
Fil. 2:15
att vi få kallas G. b., vilket 1. Joh. 3:1
Mina älskade, vi äro nu G. b.
3:2
uppenbarat vilka s. äro G. b.
3:10
veta vi,att vi älska G. b.
5:2
GUDS BASUN

1. Tess. 4:16
Luk. 3:2
Rom. 16:26
Tit. 1:3

GUDS BEHAG

Rom.

8:27

GUDS BERG'
2. Mos. 3:1
kom så till G. b. Horeb
(Aron)träffade hm pä G. b.
4:27
slagtt upp sitt läger vid G. b.
18:5
Mose steg upp på G. b.
24:13
(Ella) gick ända till G. b.
1. Kon. 19:8
Ett G.b. är Basans berg
Ps. 68:16
förbön för min G. heliga b.
Dan. 9:20
Ef.
Joh.

2:22
6:33

GUDS BUD
mot H., eder G. b.
5. Mos. 4:23
om du håller H., din G., b.
28:9
akten pä alla H., eder G., b.1.Krön.28:8
s.frukia för vår G.b.
Esr.10:3
taga min G. b. i akt
Ps. 119:115
överträden I själva G. b.
Matt. 15:3
Mark. 7:8
I sätten G. b. å sido
7:9
I upphäv en G.b.
han håller G.b.
1. Kor. 7:19
mot dem s.hälla G. b.
Upp. 12:17
för dem s. hålla G. b.
14:12
GUDS BUDORD
gjort G. b. om intet
sätt gören I G. b. om Intet
GUDS BYGGNAD
GUDS CEDRAR

Matt. 15:6
Mark. 7:13
1.Kor. 3:9
Ps. 80:11

GUDS DAG
påskynden G.d.s tillkommelse 2.Pet.3:12
till striden på G.stora d.
Upp. 16:14
GUDS DJUPHET
utrannsaka G.d.
A.utrannsakar .. ock G.d.

Job 11:7
loKor. 2:10

GUDSDOM
vi veta att G.d.kommer
skall kunna undfly G.d.
att G. d. bliver rättvis

2:2
2:3
2.Tess.1:5

GUDS DOMSTOL
GUDS DÅRSKAP
GUDS EFTERFÖLJARE

Rom. 14:10
1. Kor. 1:25
Ef. 5:1

GUDS ELD
kom G. e. ned frän him.
G. e. fOll ifrän himmelen

2. Kon. 1:12
Job 1:16

Rom.

GUDS EVANGELIUM
och predikade G. e.
Mark. 1:14
till att förkunna G. e.
Rom. 1:1
prästerlig förvaltare av G. e.
15:16
för intet förkunnade G. e.
2. Kor. 11:7
att fOrkunna fOr eder G. e. loTess. 2:2
också eder delaktiga av G. e.
2:8
predikade f6r eder G.e.
2:9
dem s. icke hörsamma G. e. 1. Pet. 4:17
GUDS FINGER
Detta är G.f.
med G.f. jag driver ut

2. Mos. 8:19
Luk.11:20

GUDS FOLK
har du blivit H., din G.f.
5.Mos.27:9
i G. f.s f6rsamling
Dom. 20:2
är du Bä sinnad mot G.f.
2.Sam.14:13
att bliva ett Abrahams G. f.
PS. 47:10
sabbatsvIla åter f6r G. f.
Hebr. 4:9
hellre utstä lidande med G. f.
11 :25
men nu ären ett G.f.
1. Pet. 2:10

2097

1. Krön. 28:2
Fil. 4:7

GUDS FRUKTAN
den s. råder i G. f.
2. Sam. 23:3
Neh. 5:9
I borden vandra i vår G. f.,
f6r vilkens ögon G. f. ej finnes Ps. 36:2
G.f. är icke för deras ögon Rom. 3:18
fullborda vår helgelse i G.f. 2.Kor. 7:1
GUDS FRÄLSNING
hm skall jag låta se G.f.
jordens ändar se vår G. f.
allt kött skall se G. f.
till hedningarna har G. f.
F .en och makten •• vår G.

Ps. 50:23
Jes. 52:10
Luk. 3:6
Apg.28:28
Upp. 12:10

GUDS FULLHET
GUDS FURST AR
GUDS FÖRBANNELSE

Ef. 3:19
1. Krön. 24:5
5. Mos. 21 :23

GUDS FÖRBUND
icke låta din G. f.s salt
överträden H., eder G., f.
gjorde efter G. f.
De höllo icke G. f.
fOrgätit sin G.f.

3. Mos. 2:13
Jos. 23:16
2. Krön. 34:32
Ps. 78:10
Ords, 2:17

GUDS FÖRBUNDSARK
G. f. stod på den tiden där
Dom. 20:27
följde därvid med G. f.
1. Sam. 4:4
de buro med sig G. f.
2. Sam. 15:24
med trumpeter framför G. f. 1.Krlln.16:6
GUDS FÖRHÄRLIGANDE

GUDS BEFALLNING
kom G. b. till Johannes
enligt den evige G .ens b.
gm G.b. blev betrodd

GUDS BONING
GUDS BRÖD

GUDS FOTAPALL
GUDS FRID

Joh. 11:4

GUDS FÖRSAMLING
ingen .• in i G.f.
Neh.13:1
att vara herdar för G.f.
Apg.20:28
hälsar den G.f. s.finnes
loKor. 1:2
till en stötesten •• för G. f.
10:32
ej heller andra G. f.ar
11:16
så att I f6rakten G. f.
11 :22
jag s.har förf61jt G.f.
15:9
hälsar den G. f. i Korint
2. Kor. 1:1
våldsamt förföljde G. f.
Gal. 1:13
efterföljare till de G. f.ar 1. Tess. 2:14
2. Tess. 1:4
i G. f.ar berömma oss av
kunna sköta G.f.
1. Tim. 3:5
s. ju är den levande G.ens f.
3 :15
GUDS
GUDS
GUDS
GUDS

FÖRSAMLINGSHUS
FÖRSVAR
FÖRVALTARE
GlBEA

Ps. 74:8
Job 36:2
Tit. 1:7
1. Sam. 10:5

GUDS GODHET
G.g.vill föra dig till bättring Rom. 2:4
Se alltsä här G.g.och stränghet
11:22
Men när G.,vår Frälsares,g. Tit. 3:4
GUDS GRUNDVAL
GUDS GÅRDAR

2.Tlm. 2:19
Ps. 92:14

GUDSGÅVA
så är detta en G.g.
Pred.
om G.givit .. är detta enG.g.
Förstode du G.g.
Joh.
menarattG.g. kan köpas
Apg.
Icke av eder själva, G.g. ärdet Ef.

3:13
5:18
4:10
8:20
2:8

GUDS GÄRNING
göra för att utföra G. g.ar
Joh. 6:28
Detta är G.g., att I tron
6:29
att G. g .ar skulle uppenbaras
9:3
tala om G. väldiga g.ar
Apg. 2:11
GUDS HAND
G. h.låg mycket tung på
1. Sam. 5:11
Också i Juda verkade G. h. 2. Krön. 30:12
H. J hans G., h. var över
Esr. 7:6
G.goda h. var över hm
7:9
eftersom H., min G., h"var över
7:28
vår G. goda h. var över oss
8 :18
vår G.h. är över alla dem
8:22
vår G. h. var över oss
8:31
min G.goda h. var ö:ver mig
Neh. 2:8
min G.h. hade varit mig nådig
2:18
då nu G. h. hemsöki mig
Job 19:21
Ps. 7:11
Min sköld är i G. h.
detta kommer frän G. h.
Pred. 2:24
huvudbindel i din G. h.
Jes. 62:3
sedan han gm G. h. blivit
Apg. 2:33
under G. mäktiga h.
1.Pet. 5:6
GUDS HARPOR

Upp. 15:2

GUDS HELGEDOM
att han icke må ohelga G.h. 3.Mos.21:12
annat s. hör till G. h.
1. Krön. 22:19
GUDS HELIGE
Jag vet vem du är,du G.H.
Jag vet vem du är,du G.H.
och förstå att du är G. H.

Mark. 1:24
Luk. 4:34
Joh. 6:69

GUDS HELIGHET

2. Kor. 1:12

GUDS HEMLIGHET
f6rvaltare av G. h.er
rätt kunskap om G.h.

1.Kor. 4:1
Kol. 2:2

GUDS HJORD

1. Pet. 5:2
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GUDS HJÄLP
med G.h. har han utfört
1. Sam. 14:45
Med G. h. skall jag få prisa Ps. 56:5,11
GUDS
GUDS
GUDS
GUDS

HULDHET
HUS (se: Hus. Guds)
HUSFOLK
HÄMND

Job 29:4
Ef. 2:19
Jer. 50:28

GUDS HÄRLIGHET
syntes Israels G. h.
Hes. 8:4
G. h. hade lyft sig från keruben
9:3
Israels G. h. vilade ovanpå dem
11:22
Då säg jag G. h. komma österifrän 43:2
skulle du fä se G.h.
Joh. 11:40
(Stefanus) fick se G. h.
Apg. 7:55
den oförgänglige G.ens h.
Rom. 1:23
berömma oss i hoppet om G.h.
5:2
kunskapen om G. h.
2. Kor. 4:6
om den salige G.ens h.
1. Tlm. 1:11
uppfyllt av rök frän G. h.
Upp. 15:8
(Jerusalem) med G. h.
21:11
G. h. upplyser den
21:23
GUDS HÖGRA SIDA
(J.) satte sig på G.h.
och säg J.stå på G.h.
Människosonen stå på G. h.
han sitter på G.h.
och sitter på G.h.
sitter han beständigt pä G. h.
s. nu sitter på G. h.
GUDS
GUDS
GUDS
GUDS
GUDS

HÖGTIDER
HÖVDING
INSEGEL
ISRAEL
KALLELSE

Mark. 16:19
Apg. 7:55
7 :56
Rom. 8:34
Kol. 3:1
Hebr .10:12
1. Pet. 3:22

2.Krön. 2:4
1.Mos.23:6
Upp. 9:4
Gal. 6:16
Fil. 3:14

GUDS KRAFT
förstån ej heller G.k.
Matt. 22:29
skrifterna, ej heller G.k.
Mark. 12:24
vad man kallar G. stora k.
Apg. 8:10
en G.k. till frälsning
Rom. 1:16
s.bliva frälsta är det en G.k.1.Kor.1:18
K., s.ärG.k.
1:24
icke mskors visdom, utan G. k.
2:5
kraften skall •• vara G.
2. Kor. 4:7
sä lever han dock av G.k.
13:4
av G.k. skola vi leva med hm
13:4
uppväckta •• gm tron på G. k.
Kol. 2:12
GUDS KUNSKAP
G. k. skall du då finna
Ords. 2:5
ingen G. k. finnes i landet
Hos. 4:1
G. k. mer än till brännoffer
6:6

Ps. 65:10

GUDS KÄLLA

GUDS KÄRLEK
för vår G.förbarmande k.s
Luk. 1:78
att I icke haven G. k. i eder
Joh. 5:42
G .k. är utgjuten i våra
Rom. 5:5
skilja oss frän G.k. i KJ.
8:39
G.k. vare med eder alla
2. Kor. 13:11
styre edra hjärtan till G.k. 2. Tess. 3:5
i hm är G.k. Mlkomnad
1.Joh. 2:5
huru kan då G. k. förbliva i hm
3 :17
Därigenom har G. k. blivit
4:9
bevaren eder så i G.k.
Jud. v.21
GUDS LAG
undersökning •• efter din G.l. Esr.
aUa dem s.känna din G. l.ar
s. icke gör efter din G.l.
f6reläste tydligt .. ur G.I.
Neh.
och vänt sig till G.l.
att de skulle vandra efter G.l.
Hs G.l. är i ha hjärta
Ps.
lyssna till vår G.l.
Jes.
ss.du förgätit din G.l.
Hos.
har jag min lust i G.l.
Rom.
tjänar jag .. med min häg G.l.
Köttets sinne är fiendskap mot G.l.
icke är G.1. underdänigt
jag s.icke är utanG.I.
1. Kor.
GUDS LAGBOK
Josua tecknade upp •• i G.I.
f6reläste ur G.l. var dag
GUDS
GUDS
GUDS
GUDS

LAMM
LAMPA
LIVSFLÄKT
LOV

7:14
7:25
7:26
8:8
10:28
10:29
37:31
1:10
4:6
7:22
7:25
8:7
8:7
9:21

Jos. 24:26
Neh. 8:18
Joh. 1:29,36
1.Sam. 3:3
Job 27:3
Ps. 149:6

GUDS LUSTGÅRD
I Eden, G.l., bodde du
Hes.
Ingen ceder i G.l. gick upp emot
intet träd i G.l. liknade den
Edens träd i G.l. måste avundas

28:13
31:8
31:8
31:9

GUDS LÅNGMODIGHET
GUDS LÄRA

1. Pet. 3:20
Tit. 2:10

GUDS LÖFTE
tvivlade icke pä G.l.
G. l.n hava i hm fått sitt
Är då lagen emot G. l.n

Rom. 4:20
2. Kor. 1:20
Gal. 3:21

GUDS LÖFTESORD
betrodda med G.I.
Rom.
icke s. om G.I. blivit om Intet
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3:2
9:6

GUDS MAKT
Luk. 9:43
häpnade över G.stora m.
I s.med G.m. bliven gm tro 1. Pet. 1:5
Upp. 12:10
m.en och riket blivit vår G.
GUDS MEDARBETARE

1. Kor. 3:9

GUDS MUN
Nekos ord .. frän G.m.
f6rgås gm G. m.s anda
allt det s.utgår av G.m.

2. Krön. 35:22
Job 15:30
Matt. 4:4

GUDS NAMN (se: Namn, Guds)
GUDS NASm
4. Mos. 6:7
att han är sin G. n.
Dom. 13:5
gossen skall vara en G. n.
16:17
(Simson:) jag är en G. n.
GUDS NITÄLSKAN
Hes. 8:3
GUDS NÅD (se: Nåd, Guds)
Jes. 51:20
GUDS NÄPST
GUDS ORD (se: Ord, Guds)
1.Tim. 1:4
GUDS ORDNING
GUDS OVÄN
medan vi voro G. o.er
världens vän, bliver •• G.o.
GUDS
GUDS
GUDS
GUDS
GUDS
GUDS
GUDS
GUDS

Rom. 5:10
Jak. 4:4

OVÄNSKAP
Jak. 4:4
PARADIS
Upp. 2:7
PRAKT
Jes. 35:2
PROFETER
Esr. 5:2
PRÄSTER
Upp. 20:6
RENHET
2. Kor. 1:12
RIKE (se: Rike, Guds)
RÅD
Job 15:8

GUDS RÅDSLtJT
trängde in i G. heliga r.
de lagkloke föraktade G. r.
förkunna för eder allt G. r.
är G. hemliga r. fullbordat

Ps. 73:17
Luk. 7:30
Apg.20:27
Upp. 10:7

GUDS RÄTT
icke övergäve sin G. r.
de känna icke •• sin G.r.
de måste ju känna .• sin G. r.

Jes. 58:2
Jer. 5:4
5:5

GUDS RÄTTFÄRDIGHET
till att bevisa G. r.
G.r. kräver ju att de
s. i och gm vår G •• r.

Rom. 3:5
2. Tess. 1:6
2.Pet. 1:1

GUDS RÖST
Om du hör H.din G.r.
2. Mos. 15:26
till H.din G.ochhöraha r. 5.Mos. 4:30
få höra H. vår G. r.
5:25
icke hörden H. eder G. r.
8:20
hör H. din G. r.
13:18
allenast du hör H. din G. r.
15:5
Låt mig icke .. höra min G. r.
18:16
skall du då höra H. din G. r.
27:10
Om du hör H. din G. r.
28:1
när du hör H. din G. r.
28:2
om du icke hör H. din G. r.
28:15
icke hörde H. din G. r.
28:45
icke hörde H. din G. r.
28:62
när du hör H. din G. r.
30:10
icke hörde H. sin G. r.
2. Kon. 18:12
Icke velat höra H. vår G. r. Jer. 3:25
s.icke vill höra H. sin G. r.
7:28
hören H. eder G. r.
26:13
så vilja vi höra H. vår G. r.
42:6
när vi höra H. vår G. r.
42:6
alltså icke hören H. eder G. r.
42:13
I haven icke velat höra eder G. r. 42:21
hörde icke H. vår G. r.
Dan. 9:10
troget hören H. eder G. r.
Sak. 6 :15
GUDS SAK

1. Mos. 40:8

GUDS SANNFÄRDIGHET
om G.s. gm min lögnaktighet Rom. 3:7
till ett vittnesbörd om G. s.
15:8
GUDS SANNING
GUDS SIGNET

Rom.
Upp.

1:25
7:2

GUDS SINNE
efter G.s. Iblevenbedröv. 2. Kor.
bedrövelse B.är efter GlOS.
bedrövade efter G. s.

7:9
7:10
7:11

GUDS
GUDS
GUDS
GUDS

SKAPELSE
SKARA
SKRIFT
sLÄKT

GUDS SMORDE
Petrus svarade: G. S.
om han är G.S., den utvalde

Upp. 3:14
1.Mos.32:2
2. Mos.32:16
Apg.17:29
Luk. 9:20
23:35

GUDS SMÖRJELSEOLJA
3. Mos. 21:12
GUDS SON (se: Son, Guds)
GUDS SPIS
bära fram •• sin G.s.
3. Mos. 21:6
ty han bär fram din G.B.
21:8
21:17
s.har ngt lyte •• frambära G.s.
skall icke frambära sin G. s.
21:21
SinG.s. må han äta
21:22
offra sådana djur till eder G. s.
22:25
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Gud
GUDS STAD
striden för väx G. städer
2. Sam. 10:12
striden för väx G. städer
1. Krön. 19:13
flöden giva glädje ål G. s.
Ps. 46 :5
Stor är H•• iväxG.s.
48:2
fingo vi se det i väx G. s.
48:9
Härliga ting .• om dig, du G.s.
87:3
till den levande G.ens s.
Hebr.12:22
namnet på min G. s.,det nya Upp. 3:12
GUDS STADGAR

2. Mos. 18:16

GUDS STAV
Mose tog G. s. i sin hand
2. Mos. 4:20
på höjden, med G.s. i min hand
17:9
GUDS
G UDS
GUDS
GUDS
GUDS
GUDS

STJÄRNOR
STRID
STRÄNGHET
SVAGHET
SYNER
SÄD

Jes. 14:13
2. Krön. 20 :15
Rom. 11:22
loKor. 1:25
2.Krön.26 :5
LJoh. 3:9

GUDS SÄNDEBUD
de begabbade G. s.
säg icke inför G. s.

2. Krön. 36:16
Pred. 5:5

GUDS SÖNER
sågo G. s.· att mskornas
1. Mos. 6 :2
sedan G. s. begynte gå in till
6:4
G. s. kommo och trädde fram Job 1:6
G. s. trädde fram infor H.
2:1
alla G. s. höjde glädjerop
38:7
Given ål H., I G. s •• ära och
Ps. 29:1
89:7
bland G. s. aktas lik H.
lika änglarna och äro G. s .
Luk.20:36
GUDS TABERNAKEL
GUDS TAL
så säger han s. hör G. t.
Allt G. t. är luttrat
GUDS TANKAR

Upp. 21:3
4. Mos. 24:4
Ords. 30:5
Matt. 16:23

GUDS TEMPEL
Jag kan bryta ned G. t.
Matt. 26:61
att I ären ett G.t.
loKor. 3:16
Om nu ngn fördärvar G. t.
3:17
ty G. t. är heligt
3 :17
låter ett G.t. försona sig
2. Kor. 6:16
Vi äro ju ett den levande G.ens t.
6:16
tager sitt säte i G. t.
2. Tess. 2:4
göra till en pelare i min G. t. Upp. 3 :1 2
Stå upp och mät G. t.
11:1
G. t. i himmelen öppnades
11:19
GUDS TJÄNARE
ss. Mose, G. t., bjudit
1. Krön. 6:49
skatt, s. G. t. Mose pålagt 2. Krön. 24:9
lag,given gm G. t. Mose
Neh. 10:29
skall kalla eder väx G. t.
Jes. 61:6
du den levande G.ens t.
Dan. 6:20
I min G. t., eftersom eder
Joel 1 :13
Dessa män äro G.t.
Apg. 16:l7
överheten är en G.t.
Rom. 13:4
bevisa vi oss ss. G.t.
2.Kor. 6:4
G.t. vid fOrkunnandet
1. Tess. 3 :2
Paulus, G.t. och JK.apostel Tit. 1:1
1. Pet. 2:16
I ären ju fria •• ss . G. t.
G. och H., JK. t.
Jak. 1:1
tecknat väx G. t. med insegel Upp. 7:3
de sjöngo Moses', G. t.s, sång
15:3
GUDS TJÄNST
till att förrätta G. t.
ställen eder själva i G. t.
och edra lemmar i G. t.
överheten förrättar G. t.
så har det varit i G. t.
GUDS TROFASTHET

Esr. 6:18
Rom. 6:13
6:13
13:6
2. Kor. 5:13
Rom.

3:3

GUDSTRON
ty den är G. t.
Matt . 5:34
svär både vid G. t. och vid hm
23 :22
sitter på högra sidan om G. t. Hebr.12:2
stå de inför G. t . och tjäna
Upp. 7:15
gick ut från G. och Lammets t.
22:1
G.och lammets t. skall stå därinne 22:3
GUDS TÅG
Ps. 68:25
Jes. 7:13
GUDS TÅLAMOD
GUDS UNDER
Job 37:14
GUDS UPPENBARELSE
Tit. 2:13
GUDS UPPENBARELSETÄLT
(i Gibeon) stod G. u.
2. Krön. 1:3
GUDS UTKORELSE-RÅDSLUT
G. u. bliva beståndande
Rom.

9:11

lika litet fOrstäx du G. v.
och icke fdrgäta G. v.
Bryt icke fOr mat ned G. v.

GUDS VILJA
det mån I göra efter G. v.
Esr . 7 :18
Den s.gör G.v.,är min
Mark. 3:35
pröva , vad s.är G.v.
Rom. 12:2
Paulus, gm G.v. kallad
l. Kor. 1:1
Paulus, gm G. v. KJ.apostel 2.Kor. 1:1
sig s jälva gåvo de .. gm G. v.
8:5
efter väX G. och Faders v.
Gal. 1:4
Paulus, gm G. v. KJ. apostel
Ef. 1:1
s . av hjärtat göra G.v.
6:6
Paulus, gm G.v. KJ.apostel
Kol. 1:1
uppfyllda av kunskap om G. v.
1:9
fullt vissa i allt s. är G. v .
4:12
Ty detta är G. v.
1. Tess. 4:3
att I så gören är G.v. i KJ.
5:18
Paulus, gm G. v. KJ. apostel 2. Tim. 1:1
för att kunna göra G.v.
Hebr . l0:36
Ty så är G.v.
LPet. 2:15
lida . • om så skulle vara G.v.
3:17
utan efter G. v.
4:2
de s.efter G.v. få lida
·4:19
s.gör G.v., han förbliver
l.Joh. 2:17
GUDS VISDOM
s.är G.kraft och G.v.
vi tala G. hemliga v.

GUDS UTVALDA
Rom. 8:33
Vem vill anklaga G. u .
Kol. 3:12
kläden eder nu, ss. G. u.
Tit. 1:1
sänd att verka för G. u.s tro
GUDS VAGNAR
GUDS VAPENRUSTNING

Ps. 68:18
Ef. 6:11,13

GUDS VERK
SepåG.v.
att det är så med alla G. v.

Pred. 7:14
8:17
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1. Kor. 1:24
2:7

GUDS VISHET
sågo att G.v. varihm
1. Kon. 3:28
må efter din G.v •• förorqna
Esr. 7:25
Därför har ock G. V. sagt
Luk. 11 :49
1. Kor. 15:15

GUDS VITTNEN

GUDS VITTNESBÖRD
frambar for eder G.v.
l. Kor. 2:1
så må väl G.v. vara fOrmer I.Joh.5:9
följde med , upptändes G.v. 4. Mos. 22:22
då kom G.v. över dem
Ps •. 78:3l
G.v. förbliver över hm
Joh. 3:36
G. v . uppenbarar sig från
Rom. 1:18
Detta är ju G.v.
5:9
icke trott på G. v . om sin Son
5:10
GUDS VREDE
kommer G. v. över ohörsamma Ef. 5:6
fOr sådant kommer G.v.
Kol. 3:6
i G. v.s stora vinpress
Upp . 14:19
gyllene skålar, fulla av G.v.
15:7
trampar G.stränga v .s vinpress
19:15
GUDS
GUDS
GUDS
GUDS
GUDS

VREDESDOM
VREDES GLÖD
VREDESSKÅLAR
VREDESVIN
VÅLD

Upp. 15:1
Esr.lO:14
Upp. 16:1
Upp. 14:10
Pred. 9:1

GUDS VÄG
G.v. är ostrafflig
G. v. är ostrafflig
lär om G. v . vad sant är
lär om G. v. vad sant är
lär om G.v. vad sant är
undervisade hm om G.v.

2.Sam . 22:3l
Ps . 18:31
Matt . 22:16
Mark. 12:14
Luk. 20:21
Apg.18 :26

GUDS VÄN
GUDS ÅKERFÄLT
GUDS ÅSYN

Jak. 2:23
l. Kor . 3 :9
l. Mos. 6:11

GUDS ÄLSKADE
Paulus, hälsar alla G. ä .
Vi veta ju, I G. ä .

Rom. 1:7
1. Tess . 1:4

GUDS ÄNGDER

Ps. 83:13

GUDS ÄNGLAR
G. ä .stego upp och ned
1. Mos. 28:12
mötte honom G. ä .
32 :1
ock bliva förnekad inför G. ä. Luk.12:9
bliver glädje hos G. ä.
15:10
och G. ä. fara upp och fara ned Joh. 1:51
alla G. ä. skola tillbedja hm Hebr. 1:6
GUDS ÄRA
Himlarna förtälja G. ä .
Sjungen till G. ä .
I riken •. sjungen till G. ä.
Det är G. ä. att fördölja
så gören allt till G. ä .
med tacksägelse till G. ä .

Ps. 19:2
68 :5
68:33
Ords. 25:2
1. Kor. 10:31
Kol. 3:16

GUDS ÖGA
vakade deras G. ö.
gott förstånd, i G. ögon

Esr. 5:5
Ords. 3:4

GUDS ÖVERSTEPRÄST

Apg.23:4

Upp. 17:17

GUDS UTSAGOR

11:5
78:7
Rom. 14:20

GUD (avgudar)

Se även: Avgud, beläte, bild, avgudadyrkan , bergsgud, gudabeläte, guldkalv, dyrkan, tillbedjan, gudabild,
gudinna.
-gud

avgud 3.Mos.19:4; 26:1
bergs gud I.Kon.20:23
dalgud 1.Kon.20:28
husgud 1.Mos.3I:19,34
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människor till följd av deras otro,
olydnad och hedniska mörker. Rabbinerna kallar honom »den andre
guden» och ger honom namnet Samael.
3. Änglarna erhåller benämningen
.gudar., PS.97 :7, därför att de liksom
människorna är skapade till Guds avbild och därför har något av Guds
.härlighet. (kä~o~!). Jfr Joh.IO:34
och Ps.82:6.
4. En gudsrepresentant, som på jorden utövar Guds makt och myndighet, är hans språkrör och utför han~
gärningar, får benämningen »gud. I
förhållande till den eller dem som
hans verksamhet tar sikte på. Således
säger Herren till Mose i förbindelse
med uppdraget att föra Guds folk ut
från Egypten: »Se, jag har satt dig
att vara såsom en gud för Farao, och
din broder Aron skall vara din profet., 2.Mos.7:1. Mose skulle vara
Guds språkrör och utföra hans gärningar. Enligt 4: 16 skulle Mose utöva
samma funktion gentemot Sin broder
, Aron: .alltså skall han vara för dig
såsom mun, och du skall vara för
i honom såsom en gud., dvs . inspirationskälIa för hans budskap och en
, auktoritet som han lyssnar till och
åtlyder.
Benämningen .gudar. kan överhuvudtaget ges till män, som i en av
Gud given funktion representerar honom talar och handlar på Guds
vägn'ar, som hans redskap. Ämbetsmän , domare och myndigheter, som
Du skall inga andra gudar hava
Gud har givit auktoritet och uppdrag
jämte mig. Statyett av Baal.
att i hans ställe döma och utöva hans
makt och myndighet i ett samhäIle,
lögngudar Am.2:4
kallas av denna anledning gudar, 2.
skräckgudar Jer.50:38
Mos.2 1:6; 22:8. Grundtextens uttryck
skändlighetsguden Jer.3 :24
(sv. övers. »fram för Gud.), kan ockstjärngud Am.5 :26
så översättas: .fram för gudarna • .
Tvillinggudarna Apg.28 : II
Jfr Ps.82: 1,6. En sådan teokratisk
funktion utgår från den Högste själv.
Guda.
Att träda fram inför Herrens ansikte
Adrammelek, Ammon , Anammelek,
ä r i detta sammanhang identiskt med
Astarte, Baal, Beelsebul, Bel , Belial,
att träda fram inför gudsfolkets präsDagon, Diana, El-Berit, Gad, Hater och domare, 5.Mos.19:17. Jfr
dadrimmon, Jupiter, Kemos, Meni,
Septuagintas övers. i 2.Mos.21 :6: pros
Merkurius, Merodak, Milkom, MolO kriterion tou Iheou, till Guds domlok, Nebo, Nergal, Nibhas, Nisrok,
stol. Samuel, på en gång profet och
Peor, Rimmon, R omfa, Suckot-Benot,
domare alltså med ett tvåfaldigt guTartak, Tvillinggudarna (Castor och
domligt' uppdrag, ter sig för spåkvinPollax).
nan som ett gudomligt väsen: .Jag
Guda.
ser ett gudaväsen ('il.lohim) komma
Det hebreiska 'lIlohim betecknar inte
upp ur jorden., 1.Sam.28:13.
endast namnet på den levande, sanne
I sin replik till dem som anklagar
Guden, 1.Mos.l : 1 etc. Ordet används
J esus för hädelse när han säger: • J ag
också i en rad andra sammanhang
som beteckning för personligheter
med makt och auktoritet i överensstämmelse med ordets grundbetydelse:
makt, styrka, kraft. Pluralformen
'elim (av: 'el, gud) betecknar .gudar .
i motsats till den ende sanne Guden,
t.ex . 2.Mos.15:11; Dan.ll:36. På liknande sätt används likaså det grekiska theoi, gudar, vilket i singularis
Iheos främst avser den levande Guden.
1. Ordet .gudar . används om hedniska gudomar i största allmänhet.
Så talas exempelvis om .främmande
gudar»,
1.Mos.35:2,4;
Jos .24:23,
»Egyptens
gudar.,
2.Mos.12:12,
»guldkalvar som Jerobeam har låtit
göra åt eder till gudar., . dessa gudar,
som icke äro gudar», 2.Krön.13:8,9,
»Seirs barns gudar., 25 :14, »gudarna
i Damaskus ., 28:33, »sina fäders
gudar., Dan. Il :37, .många 'gudar'
och många 'herrar'», 1.Kor.8:5, .gudar som till sitt väsende icke voro
gudar», Gal.4:8 .
2. Djävulen kallas d~nna tidsålders
gud, 2.Kor.4:4, på grund av sin ställning och sitt inflytande i den värld,
som har vänt sig bort från Gud och
Astartejigur.
på grund av sin makt över enskilda
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Gud--Gudahus
och Fadern äro ett., Joh.l0:30, citerar han PS.82:6: • Det är ju så skrivet i eder lag: 'Jag har sagt att I
ären gudar'. (Joh.10:34) och påvisar det fullt logiska i sin utsago: .Om
han nu har kallat för gudar dem som
Guds ord kom till - och Skriften
kan ju icke bliva om intet - huru
kunnen då l, på den grund att jag
har sagt mig vara Guds Son, anklaga
mig för hädelse, mig som Fadern
har helgat och sänt i världen? Joh.
10:34--36. När vanliga människor kan
kallas »gudar., därför att de har
fått kallelse att vara Guds representanter och redskap för hans vilja på
jorden, hur mycket mer har då inte
han rätt att kalla sig Guds Son, som
är hans egen fullkomliga uppenbarelse
i världen?
GUD

1) 'iil6ah, il i';> X
(pI ur. 'älohi-m) g~d; möjl. en förlängd
form av 'el, se 2. Enligt en förklaring
skulle ordet komma aven rot, som
betyder: gå fram och tillbaka i ängslan el. fruktan; 'iiloah skulle då beteckna det man ängslas för el. fruktar. Ordet förekommer mest i pluralis (här.i singularis endast på följande
ställen: 2.Krön.32:l5; Job 12:6; Dan.
11:37~, 38,39; Hab. l:11). Pluralformen 'älohim står ofta i betydelsen:
gud, Gud, t.ex. I.Mos.l :l; Hes.28:6.
2) 'el, ';> ~
(plur. 'elim) gud; möjl. av roten 'ul,
vara framför, stå i spetsen, leda; enl.
en annan härledning: av roten 'ala,
vara stark.
3) utf. ord.
4)

'11lil,

';> ,';>~.

intet, ingenting, intighet; avgud (en
gud, som ingenting är, som är overklig). Se: Avgud l, Fåfänglig 2.
5) '/1läh, il ~~:
_
(plur. 'älahin) aram. = hebr. 'äloah,
se 1. Ordet förekommer här i singularis på följande ställen: Dan.3:l5,
29; 4:5 (i uttrycket . min guds namn.);
6:7,12.
6) daim6nion, .s et \ lJ 6 v \ o v
gudom, gudomlighet; neutr. av adj.
daimonios, som kommer av: daimön,
vilket är en vanlig grekisk benämning
på en gud el. gudom. Ordet daimön
och daimonion var alltså från början
allmänna guda begrepp i den hellenska världen. I N.T. står det oftast i
betydelsen: avgud, ond ande osv. (se
Ande, ond, 4,9 m.fl.).
7) the6s, 8 E 6 <;
gudom, gud; Gud. Ordet brukas både
i allmän och i mer speciell betydelse,
i N.T. i synnerhet om Gud, ofta i
bestämd form , ho the6s, t.ex. J oh.
10:35; 2.Kor.3:5; Hebr.2:l7. The6s
är i Septuaginta en återgivning av
hebr. 'ä.loah ('iiIohim), se l, och 'el,
se 2.
8) utf. ord.
GUD

l skulle du stjäla mina g.ar 1.Mos.31:30
l den du fiMer mina g .ar hos
31:3 2
l Skaffen bort främmande g.ar
35:2
l de främmande g.ar s. de hade
35:4
l (Mose) vara ss. en g.
2. Mos. 4:16
l att vara ss. en g. för Farao
7:1
12:12
l över Egyptens g.ar hålla dom
2 bland g.ar liknar dig, H.
15:11
18:11
l H. är större än aUa andra g.ar
l Du skall inga andra g .ar hava
20:3
l I skolen icke göra g.ar jämte
20:23
l g.ar av silver skolen I icke
20:23
l s . offrar åt andra g.ar än H.
22:20
23:13
l andra g.ars namn skolen I icke
l Du må icke tillbedja deras g.ar 23:24
l icke sluta förbund med g.ar
23:32
l komma att tjäna deras g.ar
23:33
32:1
l gör oss en g. s. kan gå framför
l Gör oss en g. s . kan gå framför 32:23
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l de hava gjort sig en g. av guld
32:31
2 icke tillbedja, ngn annan g.
34:14
l i avfällighet löpa de efter g.ar
34:15
l och offra åt sina g.ar
34:15
1 döttrar löpa efter sina g.ar
34:16
1 förleda söner löpa efter g.ar
34:16
34:17
1 Gjutna g.ar skaU du icke göra
1 icke göra gjutna g.ar
3. Mos. 19:4
1 folket till sina g.ars
4. Mos. 25:2
1 folket åt och tillbad deras g.ar
25:3
1 H. höU dom över deras g.ar
33:4
2 är den g. i himmelen
5. Mos. 3:24
1 vars g.ar äro det så nära s. H.
4:7
4:28
1 där skolen I tjäna g.ar
3 g.ar av trä och sten
4:28
1 om ngn g. försökt att komma
4 :34
5:7
1 Du skall inga andra g.ar hava
6:14
1 icke följa efter andra g.ar
1 ngn av de folks g.ar, s . bo
6:14
1 förleda dina söner tjäna g.ar
7:4
1 Du skall icke tjäna deras g.ar
7:16
lom du följer efter andra g.ar
8:19
1 H. är g.arnss Gud
10:17
1 viken av och tjänen andra g.ar
11:16
1 om I följen efter andra g.ar
ll:28
1 fråga icke efter deras g.ar
12:30
1 hava de gjort till sina g.ars ära 12:31
12:31
1 bränna sina söner åt sina g.ar
1 Låt oss efterfölja andra g.ar
13:2
l gå åstad och tjäna andra g.ar
13:6
13:7
1 g .ar hos de folk s. bo omkring
1 Låt oss gå och tjäna andra g.ar 13 :13
18:20
1 s. talar i andra g.ars namn
1 bedrivit till sina g.ars ära
20:18
l s å att du följer efter andra g.ar 28:14
28:36
1 skall du få tjäna andra g.ar
3 g.ar av trä och sten
28:36
28:64
1 g.ar av trä och sten
3 de g.ar av trä och sten
29:17
l gå åstad och tjäna dessa g.ar
29:18
l tjänade andra g.ar
29:26
l g.ar s. de icke kände
29:26
l om du tillbeder andra g.ar
30:17
l löpa efter främmande g.ar
31:16
l hava vänt sig till andra g.ar
31:18
l de skola vända sig till andra g.ar 31:20
2 ingen främmande g. jämte hm
.32:12
3 de retade hm gm sina g.ar
32:16
l g.ar s. de förut icke kände
32:17
3 retat mig med g.ar
2 s. icke äro g.ar
32:21
l Var äro nu deras g.ar
32:37
1 ej nämnen g.ars namn
Jos. 23:7
l tjänen andra g.ar
23 :16
24:2
l de tjänade andra g.ar
l skaffen bort de g.ar
24:14
l de g.ar s. edra fäder tjänade
24:15
l g.ar s. dyrkas av amor~erna
24:15
24:16
l Bort det, att tjäna andra g.ar
24:20
l Om I tjänen främmande g.ar
l skaffen bort främmande g.ar
24:23
l deras g.ar bliva till snara Dom. 2:3
2:12
l och följde efter andra g.ar
2:12
l de folka g.ar s. bodde omkring
l de lupo efter andra g.ar
2:17
l att de följde efter andra g .ar
2:19
3:6
1 tjänade (Israel)deras g.ar
1 Man valde sig nya g.ar
5:8
1 I skolen icke frukta de g.ar
6:10
1 Baal-Berit till g. åt sig
8:33
1 s. både g.ar och mskor ära
9:9
l s. gör g.ar och mskor glada
9:13
l gingo därvid in i sin g.s hus
9:27
l tjänade ock filist~ernas g.ar
10:6
l I haven nu tjänat andra g.ar
10:13
1 ropen till de g.ar I haven utvalt 10:14
l skaffade bort främmande g.arna 10:16
l vad din g. Kemos giver dig
11 :24
l stor offerfest åt sin g. Dagon
16:23
16:23
1 vår g. har givit Simson i vår
l lovade de likaledes sin g.
16:24
l vår g. ha r givit vår fiende
16:24
l tagit de g.ar s. jag har gjort
18:24
l svägerska tillbaka till sin g. Rut . 1:15
l hs hand vilar på vår g.
1. Sam. 5:7
l sin tunga hand från eder g.
6:5
l skaffen bort främmande g.arna
7:3
l de hava tjänat andra g.ar
8:8
l i det han svor vid sina g.ar
17:43
1 Gå bort och tjäna andra g.ar
26:19
l en g. själv har gått åstad 2. Sam. 7:23
l förlossade åt dig deras g.ar
7 :23
l ingen g. är dig lik
1. Kon. 8:23
l tjänen andra g.ar
9:6
l de höUo sig till andra g.ar
9:9
l att avfalla till deras g.ar
11:2
l att avfalla till andra g.ar
11 :4
l frambära offer åt sina g.ar
ll:8
l icke följa efter andra g.ar
ll:10
l tillbett .• Kemos, Moabs g.
11:33
l och Milkom , Ammons barns g.
ll:33
1 har gjort dig andra g.ar
14:9
l män I åkalla eder g.s namn
18:24
1 Den g. s. svarar med eld
18:24
l åka Uen därefter eder g.s namn 18:25
l ty visserligen är han en g .
18:27

l G.arna straffe mig
19:2
l G.arna straffe mig nu och
20:10
1 Deras g. är en bergs gud
20:23
Ifrågen g.en i Ekron
2. Kon. 1:2
1 fr ågen Baal-Sebub , g .en i Ekron 1:3
1 för att fråga g.en i Ekron
1:6
1 fråga Baal-Sebub, g.en i Ekron
1:16
5:17
1 icke mer offra åt andra g.ar
17:7
1 hade fruktat andra g .ar
1 gjorde sig vart folk sin egen g.
17 ;29
1 Adrammelek och Sefarvaims g.ar 17:31
1 tjänade därjämte sina egna g.ar 17:33
l I skolen icke frukta andra g.ar
17:35
1 skolen icke frukta andra g.ar
17:37
17:38
1 I skolen icke frukta andra g.ar
1 ngn av de andra folkens g.ar
18:33
1 Var äro Hamats och Arpads g .ar 18:34
1 Var äro Sefarvaims och lvas g.ar 18:34
1 bland andra länders alla g.ar
18:35
1 blivit räddade av sina g.ar
19:12
1 hava kastat deras g.ar i elden
19:18
1 ty dessa voro inga g .ar
19:18
1 tillbad i sin g. Nisroks tempel
19:37
22:17
1 tänt offereld åt andra g.ar
1 de g.ar s. dyrkades
1. Krön. 5:25
1 lämnade där efter sig sina g.ar 14:12
16:25
1 mer än aUa g.ar
1 folkens aUa g.ar äro avgudar
16:26
1 Gud större än andra g.ar 2.Krön. 2:5
1 H., Isra els Gud, ingen g. är lik dig 6:14
l om I tjänen andra g.ar
7 :19
7 :22
1 de höUo sig till andra g.ar
13:8
1 guldkalvar .. åt eder till g.ar
1 bliva präst åt dessa g.ar
13:9
1 s. icke äro g.ar
13:9
1 förde med sig Seirs barns g.ar
25:14
1 till g.ar åt sig
25:14
1 söker du detta folks g.ar
25:15
1 de hade sökt Edoms g.ar
25:20
1 offrade åt g.arna i Damaskus
28:23
28:23
1 arameiska kon. g.ar förmått
3 vill jag offra åt dessa g.ar
28:23
28 :25
1 tända offereld åt andra g.ar
1 Hava väl de g.ar förmått rädda 32:13
1 ngn g., s. förmått rädda
32:14
1 ingen g. har förmått rädda
32:15
1 Lika litet s. de g.ar kunnat
32:17
l s. om främmande folkens g.ar
32:19
1 '(Sanherib) gick in i sin g.s hus
32:21
33 :15
1 (Manasse) skaffade bort g.arna
l tänt offereld åt andra g.ar
34:25
1låtii sätta in i sin g.s hus
Esr. 1:7
Job 12:6
1 s.hava sin g. i sin hand
3 s. taga sig en aMan g.
Ps. 16:4
1 till en främmande g.
44:21
1 vem är en g . så stor s.Gud
77:14
1 skall icke finnas ngn annan g.
81:10
1 du skall ej tillbedja ngn g.
81:10
1 mitt ibland g.arna håller (Gud)
82:1
l har väl sagt att I ären g.ar
82:6
86:8
1 ingen är dig lik bland g.arna
1 H. är en stor kon. över alla g.ar 95:3
96:4
1 fruktansvärd mer än alla g.ar
1 folkens aUa g.ar äro avgudar
96:5
1 AUa g .ar skola tillbedja hm
97:7
1 högt upphöjd över alla g .ar
97:9
1 vår H. är förmer än aUa g.ar
135:5
1 Tacken g.arnas Gud
136:2
1 inför g.arna vill jag lovsjunga 138:1
4 träffat andra g.arnas riken Jes. 10:10
4 gjort med Samaria och dess g.ar 10:11
36:18
1 ngn av de andra folkens g.ar
1 Var äro Hamats och Arpads g.ar 36:19
1 Var äro Sefarvaims g.ar
36:19
1 bland dessa länders alla g.ar
36:20
1 blivit räddade av sina g.ar
37:12
1 kastat deras g.ar i elden
37:19
1 ty dess a voro inga g.ar
37 :19
1 tillbad i sin g. Nisroks tempel
37:38
1 att vi må se att I ären g.ar
41:23
42:17
1 I ären våra g.ar, de skola vika
3 ingen främmande g. bland eder
43:12
3 kära g.ar kunna icke hjälpa
44:9
2 Om någon formar en g.
44:10
2 därjämte förfärdigar man en g. 44:15
2 det s. är kvar gör man en g.
44:17
44:17
2 Rädda mig, ty du är min g.
2 bedja till en g. s . icke kan frälsa 45:20
1 guldsmed att göra det till en g . 46:6
1 tänt offereld åt andra g.ar Jer. 1:16
1 Har ngt hednafolk bytt bort g .ar
2:11
2:11
1 dock äro dessa inga g.ar
2 :28
1 Var äro då dina g .ar
1 så många hava dina g.ar blivit
2:28
1 hit och dit till främmande g.ar
3 :13
1 svurit vid g.ar s. icke äro g.ar
5:7
5:19
1 Ss. I tjänat främmande g.ar
1 upphören att följa andra g.ar
7:6
7:9
1 följen efter andra g.ar
7 :18
1 drickoffer åt andra g.ar
10:11
5 De g.ar g. icke gjort himmel
1 följt efter andra g.ar och tjänat 11:10
1 Juda städer ropa till de g.ar
11:12
1 så många hava dina g.ar blivit
11:13
13:10
1 folk, s. följer efter andra g.ar
1 edra fäder följde andra g.ar
16:11
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1 där skolen I få tjäna andra g.ar 16:13
16:26
1 Kan väl en mska göra sig g.ar
1 Nej, de g.arna äro inga g.ar
16:20
1 tänt offereld åt andra g.ar
19:4
1 utgjutit drickoffer åt andra g.ar 19:13
1 Därför att de tillbådo andra g.ar 22:9
1 följen icke efter andra g.ar
25:6
l utgJutit drickoffer åt andra g.ar 32:29
1 följen icke efter andra g.ar
35:15
1 han skall föra g.arna bort
43:12
1 offereld och tjänade andra g.ar
44:3
44:5
1 offereld åt andra g.ar
1 I tänden offereld åt andra g.ar
44:8
1 tände offereld åt andra g.ar
44:15
1 hemsöka Egypten med dess g.ar 46:25
1 ingen tänder offereld åt sin g.
48:35
2 du säger: Jag är en g.
Hes. 28:2
28:2
2 du är en mska och icke en g.
28:2
1 tycker dig vara en g .
1 tycker dig vara en g.
28:6
28:9
1 Jag är en g .
2 du s. ej är en g.
28:9
1 (kärlen) in i sin g.s hus
Dan. 1:2
1 kärlen förde han in i sin g.s
1:2
5 meddela det förutom g.arna
2:11
5 eder Gud en Gud över andra g.ar 2:47
5 De dyrka icke dina g.ar
3 :12
3:14
5 icke dyrken mina g.ar
5 den g. s.då kan rädda eder
3:15
5 ändå icke dyrka dina g .ar
3:18
5 icke nödgas dyrka ngn aMan g.
3 :29
5 Beltesassar efter min g.s namn
4:5
5 i vilken heliga g.ars ande är
4:5
5 Beltesassar, heliga g.ars ande
4:6
5 g.ars ande är i dig
4:15
5 prisade (Belsassar) sina g.ar
5:4
5 i vilken heliga g.ars ande är
5:11
5 vishet, lik g.ars vishet
5:11
5 att g.ars ande är i dig (Daniel)
5:14
5 du har prisat dina g.ar
5:23
5 ngn annan, vare sig g. eller
6:7
5 vare sig g. eller mska
6:12
1 g.ar skaU han föra till Egypten 11:8
2 mot allt vad g. heter
11:36
2 mot g.ars Gud skall han tala
11 :36
1 på g.ar skall han icke akta
11:37
1 ej heller akta på ngn aMan g.
11:37
11:38
1 fästenas g. skall han ära
1 g. s. hana fäder icke känt
11:38
1 med en främmande g.s hjälp
11:39
Hos . 3:1
1 vända sig till andra g.ar
1 en g. är han icke
8:6
1 Så sant din g.lever
Am . 8:14
Jona 1:5
1 var och en till sin g.
1 var och en i sin g.s namn
Mika 4:5
1 Ur dina g.ars hus
Nah . 1:14
1 egen kraft är deras g.
Hab. 1:11
1 göra alla jordens g.ar
Sef. 2:11
2 äkta kviMor s.dyrkat g.ar
Mal. 2:11
7 sagt att I ären g.ar
Joh. 10:34
7 kallat för g.ar dem s. Guda ord 10:35
7 Gör oss g.ar s. kuMa gå
Apg. 7:40
7 I buren g.en Romfas stjärna
7 :43
7 En g.s röst är detta (Herodes)
12:22
7 G.arna hava stigit ned
14:11
6 förkunnare av främmande g.ar
17:18
8 de g.ar s. göras med mskohänder
7 icke äro g.ar
19:26
7 sade att (Paulus) var en g.
28:6
7 om några så kallade g.ar 1. Kor. 8:5
7 det fiMes ju många g.ar
8:5
7 har deMa tidsålders g.
2. Kor . 4:4
8 trälar under g.ar, s. till sitt
7 väsende icke voro g.ar
Gal . 4:8
7 över allt vad g. heter
2. Tess. 2:4
GUDABE.LÄTE

g.n skolen I bränna upp
och hugga ned deras g.n
g.n nedbrutna till jorden

5. Mos. 7:25
12:3
Jes. 21:9

GUDABERG

på det heliga g.et
förvis ade jag dig frän g.et

Hes. 28:14
28:16

GUDABILD

må låta göra en gjuten g.
Dom.
en skuren och en gjuten g.
en skuren och en gjuten g.
togo den skurna g.en och efoden
husgudarna och den gjutna g.en
tagit den skurna g.en med efoden
och den gjutna g.en
tog emot den skurna g.en
ställde där upp den skurna g.en
skurna g. s . Mika hade gjort
med Jerusalem och dess g.er Jes.
min g., den skurna eller gjutna

17:3
17:4
18:14
18:17
18:17
18:18
18:20
18:30
18:31
10:11
48:5

GUDAFöRSAMLING

Gud står i g.en
jag vill sätta mig på g.ens

Ps. 82:1
Jes . 14:13

GUDAHUS

Mika hade så ett g .
Dom . 17:5
(Sauls) vapen i sitt g.
1. Krön. 10:10
tända eld på Egyptens g .
Jer. 43:12
Egyptens g. skall han bränna upp
43:13
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Gudaktig-Gudsfruktan
GUDAKTIG
-gudaktig

ogudaktig loMos.18:23
ogudaktighet 5.Mos.9:4
GUDAKTIG

1) dra' '!ilohim, Ci

'if!/{,

V}.\

Gud~

säd; övers. ett gudaktigt släkte;
dra', sådd, säd (se Avk9mling 1,
Avkomma 2, Barn 13); 'älohim, se
Gud 1.
2) eusebeia, E D0 E SE l a
gudsfruktan, fromhet; av: eusebe~,
se Gudfruktig 3. Se: From 7, Fromhet 2.
GUDAKTIG
1 Han vill hava ett g_t släkte
GUDAKTIGHET
2 stor är g.ens hemlighet

Mal. 2:15
1. Tim. 3:16

GUDASON
1) bar-'lilähin, 1 '(1?~, - l J
aram. Guds son; bar (= hebr. ben),
son; 'Klåhin, se Gud 5.
GUDASON
l den fjärde ser ut s. en g.

Dan. 3:25

GUDASTOD

Min g.har gjort det

Jes. 48:5

3) eusebes, E ~ 0 E S Ii C;
som väl fruktar, dyrkar el. vördar;
gudfruktig, from; av: eu, gott, väl,
och sebomai, se 6. Se: From 6. Jfr
8, Gudaktig 2.
4) theosebes, e E o 0 E S ii C;
som fruktar el. vördar Gud, gudfruktig; av: the6s, se Gud 7, och
sebomai, se 6.
5) phoboumenos ton the6n,
som fruktar Gud, gudfruktig; part.
av pbobeomai, se Frukta 18, Fruktan 13, och ack. best. form a v the6s,
se Gud 7. Jfr Luk.18:2, där uttrycket
är negerat, övers. som icke fruktade
Gud.
6) seb6menos, 0 E BOll E v o C;
som fruktar el. dyrkar Gud; part. av
sebomai, frukta; vörda; frukta el.
dyrka Gud (se Dyrka 7, Frukta Zl).
7) theosebeia, e E 00 €. S E 1 a
gudsfruktan, gudsdyrkan; av: theosebes, se 4. l.Tim.2:1O epanggellomenais theosebeian, ordagrant: som bekänna sig till gudsfruktan.
8) eusebOs, E ~ 0 E sw C;
adv. gudfruktigt, fromt; av: eusebes,
se 3.

GUDASVAR

G. är på konungens läppar

Ords. 16:10

GUDASÄTE

på ett g. tronar jag i havet

Hes. 28:2

GUDAVÄSEN
1) 'alohim, Ci ';1"71',.
oftast = gud, Gud;' jfr Gud 1.
GUDAVÄSEN
1 såge jag ett g.s ansikte
1. Mos. 33 :10
1 Jag ser ett g. komma upp 1. Sam. 28:13
1 gjorde hm nästan till ett g.
Ps. 8:6
1 Davids hus skall vara ss. g. Sak.12:8

GUDFRUKTIG
Se även: Gudsfruktan, gudaktig, gudhängiven.
Gudfruktig

Den gudfruktige
Är välbehaglig inför Gud, Ps.147:1l;
Apg.1O:35. Föremål för Guds nåd,
Ps. I 03: 11,17, för Guds förbarmande,
Ps. I 03: 13, för Guds barmhärtighet,
Luk.1:S0. Ar säll. Ps.112:1. Inskriven
i en minnesbok, M a 1.3 : 16.
Blir välsignad a v Gud, Ps.IlS: 13.
Tänker på Herrens namn, MaI.3:16.
Förtröstar på Herren, Ps.115:llo Undflyr det onda, Ords.16:6. Skall icke
frukta för människor, Matt.l0:28.
Icke frukta vad människor fruktar,
Jes.8: 12.
För dem som fruktar Guds namn,
skall rättfärdighetens sol gå upp, Mal.
4:2.

GUDFRUKTIG
1 (Hananja) var mer g. än
Neh. 7:2
2 Han gör vad de g.a begära Ps. 145,19
2 skall gå de g. väl
Pred. 8:12
4 om ngn är g.och gör ha vilja Joh. 9:31
5 Kornelius, en g. man
Apg. 10:22
6 g.a proselyter med Paulus
13 :43
1. Tim. 2:10
7 s. vilja räknas för g.a
8 s. vilja leva g.t i KJ.
2. Tim. 3:12
il till att leva tuktigt och g.t
Tit. 2:12
3 förstår H. att frälsa de g.a 2. Pet. 2:9

GUDGODA
hebr. möjl. avskärande; klyfta, spricka. Israels första lägerplats efter
Arons död. Se: Hor-Haggidgad. 5.
Mos.10:7.
GUDHÄNGIVEN
1) sälem, Ci? V
(adj.) fullstä~dig, hel, fullkomlig; hängiven. Se: Fredlig I. Se även art.
Fullkomlig.
GUDHÄNGIVEN
1 dock var Asas hjärta g.t 2. Krön. 15:17

GUDINNA
Se även: Asima, Astarte, Diana, Asera.
GUDINNA
efter Astarte, sidoniernas g.l. Kon. 11:5
tillbett Astarte, sidoniernas g.
11:33
den stora g.n Dianas helged. Apg. 19:27
delUla g., s. hela världen dyrkar
19:27
ej heller smäda vår g. (Diana)
19:37
rättvisans g. icke tillstädjer
28:4

Den ogudaktige
Fruktar icke Herren, Ps.36:1; Ords.
1:29; Rom.3:18.

GUDLöS
Se även: Ogudaktig, hedning, hednisk,
otro, hädelse, hån, förkasta (Kristus).

Exempel på gudfruktiga
Abraham, loMos.22:12. Josef, 1.
Mos.39:9; 42:18. Obadja, I.Kon.18:
IZ. Nehemja, Neh.5:15. Hananja,
Neh.7:Z. Job, Job 1:8. De första
kristna, Apg.9:31. Kornelius, Apg.
10:Z.

GUDLöS

GUDFRUKTIG

1) näbäl, ? ~ ~
dåraktig; däre; dålig, ond, gudlös; i
Z.Sam.3:33 övers. gudlös dåre. Se:
Dåraktig Z, Dåre L
Z) rilsa', V~ J
orättfärdighet~ ogudaktighet; av: räSa',
se Avfalla 5. Jfr l.Sam.Z4:14, övers.
vad ogudaktigt är; Ords.IZ:3 ogudaktighet; Pred.3: 16 orättfärdighet.

5)

Mnäp,

~ )'n

GUDSDYRKAN

gudlöshet; falskhet; av: l;1ånejS, se 4.
6) I,zanuppä, il ~~, O
= l;16näjS, se 5.
7) dthesmos, (J e E o II o C;
laglös, odisciplinerad; av: neg. a- och
thesm6s, lag, förordning. I Z.Pet.2:7
sättes ordet i motsats till dikaios,
rättfärdig.
8) an6sios, &v o0 l o C;
ohelig, gudlös; av: neg. an- och
h6sios, helig, t.ex. I.Tim.Z:8; Hebr.
7:26; Upp.15:4.
GUDLÖS
l Abner dö en g.dåres
2.Sam. 3:33
3 den g.es hopp måste varda
.;rob 8:13
3 ingen g. dristar komma inför
13:16
3 g.es hus förbliver ofruktsamt
15:34
17:8
3 uppröres av harm mot den g.e
3 g.es glädje varar ett ögonblick
20:5
3 vad hopp har den g.e
27:8
3 vill rycka makten från g.a
34:30
3 s. med g.t hjärta hängiva sig
36:13
3 Dessa g.a bita ihop tänderna Ps. 35:16
3 fördärvar g.e sin nästa
Ords. 11:9
3 allasammans g.a
Jes. 9:17
10:6
3 Mot ett g.t folk sänder jag hm
3 bävan griper de g.a
33:14
2 hugg och slag av g.a nävar
58:4
4 profeter och präster äro g.a Jer. 23:11
8 mskorna skola vara g.a
2. Tim. 3:2
7 Lot pinades av de g.a
2. Pet. 2:7
7 indragna i de g.as villfarelse
3:17
GUDLÖSHET
5 så övar (dåren) g.
6 från profeterna har g. gått

Jes. 32:6
Jer. 23 :15

GUDOM
1) thelos,

e E l' o C;

e o

e o

Apg.17:29
Kol. 2:9

GUDOMLIG
Kristi gudomlighet
1) Förkunnad av Fadern, Matt.
3:17; 17:5; Hebr.I:5,8. Z) Hävdad
av Sonen, Joh.5:21; 10:30. 3) Bevittnad av Anden, I.Kor.IZ:3; I.Joh.
5:6; Joh.15:Z6. 4) Erkänd av änglarna,
Matt.!:2o-23; Luk.I:31-33; Hebr.l:
6; Upp.5:11-12. 5) Bekänd av apostlarna, Matt.16:16; Joh.20:28; Rom.
1:4; 9:5; !.Joh.I:3. 6) Fruktad av demonerna, Mark.5:7; Luk.8:Z8. 7)
Uppenbarad genom hans gärningar,
Joh.5:36.
GUDOMLIG
3 sitta på den g.a Maktens
Luk. 22:69
l Allt har ha g.a makt skänkt 2. Pet. 1!3
l bliva delaktiga av g. natur
1:4

GU DOMSHÄRLlGH ET
Se: Härlighet.
GUDOMSHÄRLIGHET

1) thei6tes, e E l 6 T n C;
gudomlig natur, gudomlighet;
theios, se Gudom 1.

av:

1) järe', X l '
(verb) fruki~;T vörda; i Neh.7:2 med
'il:lohim (se Gudaväsen 1), frukta el.
vörda Gud; övers. vara gudfruktig.
Se: Frukta 1, Fruktan 2, Försyn 1.
Z) järe', X J ~
(verbaladj.) fruktande; vördande; av
verbet järe', se 1. I Ps.145:19 står
jere'åw, de som frukta honom; Pred.
8:1Z jir'ehå'lhohim, de som frukta
Gud. Se: Dyrka Z, Frukta Z, Fruktan 3.

(verb) grundbet. vika av frän den
rätta vägen; bliva besudlad el. vanhelgad; vara gudlös; vara falsk, hyckla, skrymta. Jfr Jes.24:5; Jer.3:I,
övers. bliva ohelgad; hit. i Jer.3:Z
ohelga. Se: Avfall 4.

GUDSDYRKAN
Se även: Gudsdyrkare, gudsfruktan,
dyrka, tillbedja, helgelse, inviga, invigning, gudstjänst, tempel, bön, tro,
Skriften, offer.
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3)

bänep,

~.~

Q

(adj.) besudlad, vanhelgad, gudlös;
av verbet l;1ånep, se 4.
4)

bänep,

~ ~.

O

GUDOMSHÄRLIGHET
l ha eviga makt och g.

GUDSDYRKAN
l icke finna en sådan i ha g. Dan. 6:5
2 frågor s. rörde deras g.
Apg. 25:19
3 det strängaste partiet i vår g.
26:5

GUDSDYRKARE

å a III w v
en som fruktar gudomen, gudsdyrkare; av: deidö, frukta, och daimön,
gud, gudom (jfr Gud 6). Ordet förekommer i N.T. endast i Apg.17:22,
där det står i komp. plur., därav
övers. mycket ivriga gudsdyrkare. Jfr
Gudsdyrkan 2.
l) deisidaimon, å E l 0 l

GUDSDYRKARE
1 I ären mycket ivriga g.

Apg.17:22

GUDSFRUKTAN
Se även: Gudsdyrkare, gudlig, from,
helig, troende, frukta, övning, lydnad, tillväxt, framgäng, tro, barn,
kristen, gudfruktig, rättfärdig, Gud.
Gudsfruktan

gudomlig; av: the6s, se 3. I Apg.17:
29 står neutr. to theion som subst. i
betydelsen: gudom.
2) the6tes,
E T n C;
gudom; av: the6s, se 3.
3) the6s,
E C;
gudom, gud; i N.T. ofta om Gud.
Luk.22:69 ordagrant: Guds makt;
övers. den gudomliga makten. Se:
Gud 7.
GUDOM
1 g.en är lik någonting av
2 bor g.ens hela fullhet

1

1) däf 'J{äh, il?~, n
aram. Guds lag; religion, gudsdyrkan;
då!, l~g, påbud, förordning (se Dom
Il); 'älåh, se Gud 5.
2) deisidaimonia,
gudsfruktan, gudsdyrkan; av: deisidaimön, se Gudsdyrkare 1.
3) threskeia, ep n OK E f a
gudsdyrkan, gudstjänst. Jfr Ko1.2:18,
threskeia ton anggeJlön, dyrkan av
änglar, övers. ängladyrkan. Se: Gudstjänst 8.

Rom.

1:20

GUDS BARN
Se: Barnaskap.

Gudsfruktan är ett väsentligt drag i
det bibliska gudsförhållandet. Guds
underbara väsen, sådant det är oss
uppenbarat i hans namn, hans verk
och hans vägar, verkar gudsfruktan;
likaså hans upphöjda ställning som
historiens Gud, folkens konung och
universums slutlige domare, jfr Upp.
15:3-4.
G.T. Det vanligaste ordet i G.T.
för att frukta Gud är verbet järe',
som har grundbetydelsen »vara rädd
för». Det är en allmän företeelse,
när den helige Guden uppenbarar sig
i en ohelig värld, att mötet med den
Helige skapar fruktan. Fruktan för
Gud, jir'at '11lohim, i G.T. inte sin
grund i mötet med det hemlighetsfulla, det övernaturliga och oberäkneliga, som i främmande religioner,
ty Israels Gud är den som har uppenbarat sitt namn (se Namn, Guds)
och sin heliga vilja i sin lag (se Lagen). Israels Gud ingjuter fruktan
för sitt namn, därför att han står
som den Helige i motsats till all synd
och ohelighet. Fruktan är därför personligt-etiskt bestämd, Jes.6:3-5; Job
1:1; l.Mos.42:18; Ords.16:6. Herren
lät uppenbarelsen av sin lag på Sinai
ledsagas av de väldigaste manifestationer av sin majestätiska helighet,
vilken slår ut i en vredeseld, som förtär de olydiga, .för att I skolen hava
hans fruktan för ögonen så att I icke
synden., Z.Mos.ZO:ZO. Fruktan för
Herren rymmer i sig ett väsentligt
moment av rädsla för Herrens straffande och stränga vr"de mot synden,
Ps.90:11; Z.Sam.6:9, ,.honom skolen
I frukta, och för honom skolen I
förskräckas», Jes.8:13. Herren är pä
det h la taget .den Fruktansvärde.,
norä', det egentliga föremålet för förfåran och fruktan, 5.Mos.7:ZI; 10:
17; Ps.47:3; 68:36; 76:8,IZ. - Is~el
lär under sitt avfall från den HelIge,
som bor i deras mitt, att det är »förskräckligt att falla i den levande Gudens händer». - Gud skall fruktas,
emedan han är en _nitälskande. Gud
i sitt straffande av synden (se Vrede,
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Guddruktan-Gudsm.n
Guds), 2.Mos.20:3; 34:14; S.Mos.
4:24.
Under Herrens uppenbarelse av sin
väldiga misskund, nåd och barmhärtighet, förenas i Israel gudsfruktan
med kärlek till Gud. Man märker en
hängivenhet att göra hans vilja och
en trängtan att leva i hans gemenskap.
De i egentlig mening fromma i G.T.,
jir'e IHWH, _de som fruktar Herren-,
är de människor, som genom bot
och tro får uppleva han förlåtelse
och förlossande makt. Det återlösta
och förbundstrogna Israel _fruktar
Herren_ med barnaskapets vördnad
och tacksamma hängivenhet åt Herren som fader (se Fader). Redan
patriarkernas (särskilt Josefs) gudsfruktan präglas av detta sistnämnda,
utan att därför det förstnämnda upphävs, I.Mos.22:12 (Abraham), 31:S3
(Isak), 42: 18 (Josef). Så också i Davids psalmer, t.ex. Ps.2S:12 ff. Se
särskilt Ps.32 i sin helhet. Mäktiga är
de två komponenterna av fruktan
(bävan och rädsla) för Herrens vrede
och gudsfruktans förtröstan på Herrens nåd, vilka ställes mot varandra
i Ps.91.
I Jesajaboken värderas gudsfruktan som en skatt, 33:6, och den är
här full av tillit till Herrens frälsande nåd, SO: 10. Den förtröstansfulla
hängivenheten åt Israels Helige driver ut all människofruktan, 7:4; 8:12;
41:10,13; 43:1; 54:14. - Gudsfruktan blir efterhand uttryck för ett
rätt gudsförhållande överhuvudtaget.
De gudfruktiga blir -de fromma»,
som skiljer sig från de ogudaktiga
och dem, som inte fruktar Herren
(dårarna). Iordspråkslitteraturen blir
särskilt gudsfruktan, fromhet, ett uttryck för den rätta totalhållningen
inför Herren. Den karaktäriseras här
som _begynnelsen till kunskap», Ords.
1:7, jfr Ps.lll:10; Job28:28, som en
livets källa, Ords. 14:27, som något
som förlänger livet, 10:27. Vidare
heter det i ordspråken, att den, som
fruktar Gud, hatar det onda, 8:13,
och håller sig borta från det onda,
3:7.
Guds förlåtelse leder en uppriktig
människa till gudsfruktan, Ps.130:4.
Gudsfruktan inspirerar till lydnad
mot Gud, S.Mos.6:24, till villighet
att offra till och med det käraste
man har, I.Mos.22:12. Gudsfruktan
visar sig i ödmjuk lydnad också mot
Herrens sändebud, Hagg.l:12, medan
brist på gudsfruktan däremot leder
till trots både mot Gud själv och
mot hans tjänare, 2.Mos.9:30.
Guds nådeförbund med dess utkorelse, kallelse, gudomliga syfte,
ansvar, uppgifter och särskilda uppenbarelser gör en människa gudfruktig, MaI.2:S. Guds försyn, planer
och ledning av människolivets alla
öden har gudsfruktan som sitt moraliska mål, Pred.3:1-14, jfr 12:13.
Gudsfruktan banar vägen för förtrolig samvaro med Herren och medför del i hans hemligheter, PS.2S:14.
Den gudfruktige är under Guds beskydd, Ps.9l:7,14, och han får hjälp
på nödens dag, 85:10. På domens
dag skall Gud skona den gudfruktige,
likasom en fader skonar sin son, som
tjänar honom, Ma1.3:16-18, jfr 4:1-3.
Gudsfruktans väsentliga kännetecken i G.T. är ödmjukhet, »fattigdom
i anden». De fromma, gudfruktiga,
är 'aniiwim, ödmjuka, saktmodiga och
milda, Jes.61:1; 29:19. De karaktäriseras som botfärdiga, böjda under Herrens ord, Jes.S7:1S. De anawimgudfruktiga fogar sig ödmjukt under
Herren i sin timliga nödsituation, som
mottages som Herrens tuktan, Klag.
3:2 ff.; de lägger fram sin nöd för

Gud och väntar på Herrens messianska förlossning, Ps. 130:7 . I Jesu
samtid är de gudfruktiga att finna
bland _de stilla i landet», representerade bl.a. av Sakarias och Elisabet,
Jesu föräldrar, Simeon, Hanna, Fanuels dotter, Luk. kap. 1-2.
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N.T. Vanligen används här subst.
ph6bos, fruktan, ångest, skräck, och
verbet phobeisthai, hysa fruktan, ångest, gripas av skräck, bli förskräckt.
Se: Förskräckelse.
Fruktan för Gud, 2.Kor.7:1, som
innefattar fruktan för Kristus, Apg.
9:31; 2.Kor.5:11; Ef.S:21, är i hela
N.T. liksom i G.T. bestämt aven
vördnad, som präglas både av bävan
för och ödmjuk kärlek till Herren,
utifrån erfarenhet både av Guds
brinnande vrede mot synden och
hans varma kärlek till syndare, som
de främst kommer till uttryck i
Kristi försoningsverk.
Människan under lagen är i sitt
förhållande till Gud väsentligen präglad av trälens fruktan för Guds vrede
och dom, Rom.8:1S. Men syndaförlåtelsen och rättfärdiggörelsen, som
frälser från vreden, skänker barnaskapets gudsfruktan, där. kärleken
driver ut (trälens) fruktan, I.Joh.4:l8;
Rom.8:15.
Men N.T. lär, att den kristnes
gudsfruktan hela livet ut skall ha i
sig också ett moment av bävan och
fruktan för Gud. En kristen arbetar
på sin frälsning (helgelse) »med fruktan och bävan», FiI.2:12. Tanken på
Guds kommande dom, som också de
troende går i möte, 2.Kor.5:1O; Rom.
14:10, skall lära dem att vandra i
fruktan under denna deras främlingsskaps tid (1.Pet.l:17), så att de aktar
sig för synden, och det så mycket
mer som de är så dyrt köpta från
den. I Hebreerbrevet intar tanken på
fruktan en stor plats. De troende skall
tjäna Gud med »helig fruktan och
räddhåga», 12:28, då de vet, att det
är »förskräckligt att falla i den levande Gudens händer», 10:31. Herren är en »förtärande eld» (nämligen
mot synden), 12:29. Detta moment
av fruktan i gudsfruktan har de nytestamentliga författarna övertagit
från G.T., förmedlat av Jesus själv,
som inte heller avlägsnade det i sina
lärjungars fromhet utan snarare underströk det. Jesus inpräntade i lärjungarna fruktan för Gud som det
enda objektet för fruktan och räddhåga. Han är nämligen den som kastar syndare med kropp och själ i
Gehenna, Luk.12:4-5. Jesu mäktiga
förkunnelse av doms- och förtappelsetanken har för alltid bevarat
äkta biblisk gudsfruktan från det
falska »familjära» och respektlösa
umgänget med Herren. Den innesluter alltid ett moment av »bävan». Alla
uppenbarelser från den helige Guden
utlöser t.o.m. hos de fromma i N.T.
»förskräckelse» och -fruktan», Luk.
1:29; 2:9.
Ett väsentligt drag i den bibliska
gudsfruktan är den ödmjuka underordningen under Herrens vilja; därav
kan man känna gudsfruktans äkthet.
De gudfruktiga underordnar sig varandra i fruktan för Herren, Ef.5:21.
Detta underordningsförhållande ådagalägger de fromma genom att underordna sig alla överordnade i Guds
skapelsehushållning. Gudsfruktan visar sig i de troendes underordning,
under alla världsliga myndigheter,
Rom.13:1 ff.; Tit.3:1; l.Pet.2:13,17,
i tjänarnas underordning under sina
herrar, i herrarnas underordning
under Kristus, Ef.6:S ff.; Ko1.3:22 ff.;
I.Pet.2:18, i kvinnornas underord-

ning under sina män, Ef.S:22; Kol.
3:18; l.Pet.3:1-2, barnen under föräldrarna, Ef.6:1; KoI.3:20, de unga
under de gamla, l.Pet.5:S, de troende
under församlingens ledning, Hebr.
13:17.
Förutom begreppen ph6bos och
phobefsthai använder de s.k. pastoralbreven, Timoteus- och Titusbreven,
termerna eusebeia, gudsfruktan, eusebein, frukta Gud, och eusebes, gudfruktig, för att beteckna den rätta
ställningen inför Gud. Alla dessa ord
har i sig en rot, seb-, vars ursprungliga betydelse är vika tillbaka för, ett
tillbakavikande, som betyder, att man
intar en avståndshållning, visar reverens, skygghet och vördnad, särskilt
inför något stort och upphöjt och
naturligtvis först och främst inför
det gudomliga. På hednisk mark är
gudsfruktan en enhet av fruktan och
fascinerad undran inför det mysteriöst
gudomliga och övernaturliga.
I pastoralbreven är eusebeia ett
uttryck för den rätta tros- och livshållningen utifrån den »sunda» läran.
Gudsfruktan är ett uttryck för en
livsnära gudstjänst 'i skapelse- och
livsordningarna. Den är kännetecknet
på den frQmhet, som avgränsar och
skiljer sig från en svärmisk gnostisk
vråm>:lära, som utifrån förnekelse av
Bibelns skapelsetanke, kräver en asketisk livshållning och livsföring, en
-lekamlig övning», som består i försakelse av äktenskap och Guds goda
gåvor, I.Tim.4:1-8. Den gudsfruktan
breven kräver är den som bevisar sin
kraft i sanna dygder, I.Tim.4:12; 6:
11; 2.Tim.2:22; 3:16; Tit.3:8-9, en
livsföring, som helgar allt genom
Guds ord och bön. Den sunda gudsfruktans kännetecken är icke askes
utan förnöjsamhet, 1.Tim.6:6, och
tacksam, ödmjuk livsföring i arbetsliv, äktenskap och församling. Gudsfruktan är _kärlek av ett rent hjärta
och av ett gott samvete och aven
oskrymtad tro», I.Tim.1:S.
Jesus Kristus, Guds egen Son, ger
oss det mest upphöida exempel på
gudsfruktan under sin blodiga, ångestfvllda kamp i Getsemane, och _han
blev bönhörd på grund av sin gudsfruktan», Hebr.5:7, enligt en annan
övers. av grundtexten.
Också om den troende kan det
heta, att _om någon är /lIldfruktig
och gör hans vilja, då hör han honom_, Joh.9:31. En dal!; skall gudsfruktan få sin belöning, Upp.11:18.
Det sista nådeserbjudandet till mänskligheten innan domens dag bryter in
skall innehålla en inträngande uppfordran till att frukta Gud, 14:7.

Gudsfruktans nödvändighet
Gudsfruktan är nödvändig för:
Helgelse, 2.Kor.7:1; 2.Mos.20:20.
Gudstjänst, Hebr.12:28. Tillbedjan,
Ps.5:8. Rättfärdigt herravälde, 2.Sam.
23:3. Opartisk dom, 2.Krön.19:6-9.
Gudsfruktan gagnar till allt, I.Tim.
4:8. Är i förening med förnöjsamhet
en stor vinning, I.Tim.6:6.
Praktisk gudsfruktan
I det jordiska kallet, KoI.3:22. I
förening med förnöjsamhet, I.Tim.
6:6. Med broderlig kärlek, 2.Pet.l:7.
I gåvor till Herren, 5.Mos.14:23.
Nitälska för Herrens fruktan beständigt, Ords.23: 17.
Vägen till gudsfruktan
Läran som hör gudsfruktan till, l.
Tim.6:3. Sanningen som hör gudsfruktan till, Tit.l :1. övning i gudsfruktan, l.Tim.4:7. Jaga efter gudsfruktan, I.Tim.6:11. \
Gud har skänkt oss allt, som ledc~
till gudsfruktan, 2.Pet.l:3. Herrens
fruktan förlänger livet, Ords. l 0:27.
Falsk gudsfruktan
Gudsfruktan som ett medel till
världslig vinning, I.Tim.6:5. - Att ha
ett sken av gudsfruktan, men inte
vilja veta av dess kraft, 2.Tim.3:5.
GUDSFRUKTAN

1) jir'ä, nx."
fruktan; vördn;W; här: gudsfruktan;
av: järe', se Gudfruktig l.
2) eusebeia, e: to € Be: l a
gudsfruktan, fromhet; av: euseb6s, se
Gudfruktig 3. Se From 2, Fromhet 2,
Gudaktig 2.
GUDSFR UIcr AN
l Skulle Icke din g. vara
Job 4:6
l du gör g. om intet
15:4
22:4
l Är det ror din g.s skull
2 ÖVa dig i stället själv i g. l. Tim. 4:7
2 men g. gagnar till allt
4:8
6:3
2 den lära s. hör g. till
2 att g. är ett medel till vinning
6:5
2 g. är verkligen en stor vinning
6:6
2 far efter rättfärdighet, g., tro
6:11
2 skola hava ett sken av g. 2. Tim. 3:5
2 den sanning s. hör g. till
Tit. 1:1
2 Allt s.leder till liv och g. 2. Pet. 1:3
2 i ståndaktigheten g.
1:6
2 i g. broderlig kärlek
1:7
2 i helig vandel och g.
3:ll

GUDSMAN

Se: Profet.
GUDSMAN

1) 'is-'i1lohim, tJ ' 0·7~. -tO ' ~
Guds man; 'is, ma~; 'äJohim, se
Gudaväsen 1.

V år gudsfruktan
Vi skall: Leva i gudsfruktan, 2.
Pet.3:11. Fara efter den, I.Tim.6:11.
Öva oss i den, I.Tim.4:7.

GUDSMAN
l väls. g.nen Mose gav
5. Mos.33:1
l H. sade tlll g.nen Mose
Jos. 14:6
1 En g. kom
Dom. 13:6
13:8
l H., Ut g.nen åter komma
l en g. kom till Eli
l. Sam. 2:27
9:6
l i denna stad finnes en g.
9:7
l annan gåva med OS8 At g.nen
l den vill Jag giva At g.nen
9:8
l gingo till staden där g.nen fanns 9:10
l Guds ord kom till g.nen l. Kon. 12:22
l kom en g. från Juda till Betel
U:1
lord, s. g.nen ropade
13:4
l tecken s. g.nen hade angivit
13:5
l (Jerobeam) sade till g.nen
13:6
13:6
l g.nen bönföll inför H.
13:7
l talade konungen till g.nen
l g.nen svarade konungen
13:8
13:ll
l vad g .nen gjort i Betel
l vilken väg g.nen hade gått
13:12
l begav sig utad efter g.nen
13 :14
l Är du den g. s.har kommit från 13:14
13 :21
l (profeten) ropade till g.nen
l Det är g.nen, han s. var
13:26
13 :29
l tog profeten upp g .nens döda
13-:31
l den grav där g.nen ligger
l har du med mig att göra, du g.
17:18
17:24
l Nu vet Jag, att du är en g.
20:28
l Då trlldde g.nen fram och sade
l Du g., kon. befaller dig
2. Kon. 1:9
l Om jag är en g., så komme eld
1:10
l Du g., så säger konungen: Kom
l:ll
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Gudsfruktan

Gud
Kräver fruktan, S.Mos.10:12: 13:4.
Jnger sann fruktan, Jer.32:39,40. Är
den troenåes fruktan, Jes.8:13; Pred.
12:13; I.Pet.2:17.
Guds ord ger kunskap om gudsfruktan, Ords.2:1,S.
Gudsfruktan är
En livets källa, Ords. 14:27. En
skatt, Jes.33:6. Vishet, Job 28:28. Hat
till det onda, Ords.8:13. Ren, Ps.19:
10. Helig, Hebr.12:28.
Grundad på
Guds helighet, Upp.15:4. Nåd, Ps.
130:4. Godhet, I.Sam.12:24. Storhet,
5.Mos.10:14,17. Styrka, Jos.4:23,24.
Dom, Upp.14:7.

Gudsmänniska-Gudstjänst
bekännelse som sedan bekräftades
och fördjupades i och med upplevelsen på det heliga berget: »Ty han
fick ifrån Gud, Fadern, ära och pris,
när från det högsta Majestätet en
röst kom till honom och sade: Denne
är min älskade Son, i vilken jag har
funnit behag., 2.Pet.1: 17.
Efter sin genomgripande upplevelse i samband med sin omvändelse,
då Gud täcktes i honom .uppenbara
sin Son., Gal.l: 16, fick Paulus detta
ämne som grundval för sin förkunnelse: • Och strax begynte han i synagogorna predika om Jesus, att han
var Guds Son., Apg.9:20. Kärnan
i hans evangelium är budskapet om
Jesus, vilken .såsom helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds
Son, allt ifrån uppståndelsen från de
döda., Rom.I:1-5.
Johannes' skrifter har som syfte,
att läsarna skall .tro att Jesus är
Messias, Guds Son., och att de .genom tron. skall .hava liv i hans
namn., Joh.20:31. Johannes önskar,
att de skall komma i .gemenskap
med Fadern och med hans Son, Jesus Kristus., 1.Joh.1:3. Han försäkrar
läsarna av sitt andra brev: .Nåd,
barmhärtighet och frid ifrån Gud,
Fadern, och ifrån Jesus Kristus, Faderns Son, skall vara med oss i sanning och i kärlek», 2.Joh.v.3.
d. Guds eget vittnesbörd om sin Son
ljuder på flerfaldigt vis genom de
nytestamentliga skrifterna. Först av
allt kan nämnas rösten, som ljöd vid
Jesu dop och på förklaringsberget:
,Denne är min älskade Son, i vilken
jag har funnit behag., Matt.3:17;
17:5. Här vittnar Gud omedelbart.
e. Den kristna församlingens vittnesbörd om Guds Son möter vi på många
ställen i N.T., så t.ex. i Rom. 1:3-4,
som är en församlingsbekännelse, och
i FiI.2:6-9, som är en församlingshymn.

GUDS SON
l. Benämningen .Guds Son. har i
Bibeln ett omfattande och varierande
innehåll. Den används om varje personligt väsen, som på ett eller annat
sätt står i ett speciellt förhållande till
Gud.
a. Först och främst får änglarna benämningen Guds söner, därför att de
anses stå Gud särskilt nära och efter
sin natur vara närbesläktade med honom, Job 1:6; 2:1; 38:7; Ps.89:7.
b. Den första människan, Adam, direkt sprungen ur Skaparens hand, får
namnet Guds son, Luk.3:38.
c. Israel som Guds utvalda folk, kallas Guds son (resp. Guds söner). Om
sitt utvalda folk säger Herren: • Israel
är min förstfödde son., 2.Mos.4:22.
Israel är Guds söner, därför att de
nämnes med Herrens namn och är
ett folk, som han har skapat till sin
ära, Jes.43:6-7. Jfr 64:7; MaI.2:10;
5.Mos.32:6. Som Guds utvalda söner
är de på ett särskilt sätt föremål för
Guds kärlek och omsorg, Hos.11: 1;
Jer.31:20,9. Men med denna ställning
som son följer också ett särskilt upp-

e. Messias som Guds Son. Utgångspunkten för benämningen av den
kommande Messias som Guds Son är
Natanprofetian, 2.Sam.7:13 ff. Denna profetia är messiansk; här heter
det: .Jag skall vara hans fader, och
han skall vara min son.. Då Israels
hopp om att få frälsningslöftena uppfyllda genom olika Davidsättlingar
slog fel, bröt hoppet om en framtida
eskatologisk konung igenom, inte
minst kraftigt efter konungadömets
fall. I PS.2:7 och 89:28-29 (eskatologiska psalmer) kallas Messias Guds
Son. I Ps.89 tecknas den fylligaste
bild av Messias som Guds Son, som
vi har i hela G.T. (se v.20 tf.). Messias' gudomlighet i förbindelse med
Guds Son-begreppet kommer klart
fram i Jes.9:6.
Alla de sonprivilegier, som Skriften
tillägger Israel och konungarna som
Guds söner, tillskrives Messias i enastående mening. Han är Guds enfödde och hans utvalde framför alla
andra. Han står under Guds särskilda
beskydd och kärleksfulla omsorg.
Han är Guds representant i absolut
mening, i det att han å Guds vägnar
realiserar alla frälsningslöftena. I
hans person koncentrerar sig Israels
uppdrag att vara Guds tjänare, och
han fullbordar det i fuI1ständig lydnad. Han är i enastående mening
andligt utrustad för uppdraget. Allt
detta grundar sig på att han är Son
i gudomlig mening (se Ps.89:20 ff.
och 2:2 tf.).
Beteckningen Guds Son om Messias hörde med till senjudendomens
religiösa föreställningsvärld (Salomos
Psalmer 17:23; 1.Henok 105:2; 4.
Esra 7:28 tf.). Men den officiella judendomen har endast haft teokratiska
föreställningar om Messias' ställning
som Son. Messias kallades Guds Son
endast i kraft av sin utkorelse till att
realisera Guds konungadöme i Israel.
Judendomen har inte erkänt hans
gudomliga ursprung, fastän detta antydes i såväl Jes.9:6 som Mika 5:1.
Den apokalyptiska fromhetsriktningen
har dock väntat en Messias med him-

melskt ursprung, t.ex. 1.Henok och
4.Esra.
2. Benämningen .Guds Son. tilldelas
i Skriften absolut och exklusivt Jesus
Kristus. N.T. begagnar väl denna
titel med tanke på Jesus vid vissa
enstaka tillfällen i teokratisk-messiansk mening, men i allmänhet används den om honom som Guds Son
i absolut mening, som en evig gudomsperson.
a. Jfngelns vittnesbörd om Jesus vid
bebådelsen ger honom detta namn
och denna enastående ställning redan
vid hans inträde i historien och
mänskligheten: »Helig ande skall
komma över dig, och kraft från den
Högste skall överskygga dig; därför
skall ock det heliga som varder fött
kallas Guds Son., Luk.1:35.
b. Jesu självvittnesbörd är, att han är
Guds Son i enastående mening. I sin
lovprisning i Matt. 11 :25-27 säger
han: .Allt har av min Fader blivit
förtrott åt mig. Och ingen känner
Sonen utom Fadern, ej heller känner
någon Fadern utom Sonen och den
för vilken Sonen vill göra honom
känd., v.27. I sitt eskatologiska tal,
Mark.13:1 ff. säger Jesus med tanke
på tidpunkten för sin återkomst:
.Men om den dagen och den stunden
vet ingen något, icke änglarna i himmelen, icke ens Sonen - ingen utom
Fadern., v.32. Hans uttalande röjer
hans djupa medvetande om att han
är mer än alla jordiska och himmelska skapelser.
Ett självvittnesbörd från Jesu mun
av utomordentlig betydelse innesluts
i hans s.k. missionsbefallning: »Gån
fördenskull ut och gören alla folk till
lärjungar, döpande dem i Faderns
och Sonens och den helige Andes
namn., Matt.28:19. Här ställer Jesus
sin person samman med Fadern och
Anden, så att de utgör en gudomlig
trinitet.
Jesu vittnesbörd om sig själv som
Guds Son når sin höjdpunkt i Johannes' evangelium. Han vet sig vara
Guds enfödde Son, som Fadern i sin
kärlek har sänt till världens frälsning,
3:16,18; han är Son i en mening, som
ingen annan kan tillskriva sig. Han
är det särskilt utvalda föremålet för
Faderns kärlek, 17:24,26; 3:35; 5:20.
Han är medveten om sin preexistens:
.Förrän Abraham blev till, är jag.,
8:58. .Och nu, Fader, förhärliga du
mig hos dig själv, med den härlighet
som jag hade hos dig, förrän världen
var till>, 17:5; 3:13; 6:62. Se: Föruttillvaro. Han gör framför allt gärningar, som vida överskrider all
mänsklig förmåga, och som Fadern
ger honom att utföra som Son, 5:
19-30. Fadern har överlåtit åt Sonen
de två viktigaste uppgifterna: att levandegöra och att döma, v.21-23.
Båda dessa funktioner utförs på två
olika områden, det andliga och det
eviga, v.24-29. Jesus vet sig stå i
ett förhållande till Fadern, som inte
ens hans egna lärjungar kan uppnå.
Därför säger han alltid exklusivt »min
Fader» och • eder Fader., aldrig
• vår Fader.. Han har lärt sina lärjungar att bedja .Fader vår., men
han har aldrig inneslutit sig själv i
deras bön: .Och när I bedjen., Matt.
6:5 ff. och .1 skolen alltså bedja sålunda: Fader vår., 6:9. Se: Enfödd.
c. Det apostoliska vittnesbördet hävdar Jesu ställning som Guds Son i
absolut mening. Redan på vägen till
Jerusalem och lidandet avger Petrus
som talesman för lärjungarna sin
bekännelse: »Du är Messias, den levande Gudens Son., Matt.16:16, en
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10m jag är en g., komme eld ned
1:12
1 Du g., låt mitt liv vara aktat
1:13
1 hon kom och berättade för g.nen 4:7
4:9
1 (Elisa) är en helig g.
1 Nej, min herre, du g.
4:16
1 hon lade (sonen) på g,nens säng
4:21
1 så vill jag skynda tiU g.nen
4:22
1 till g.nen på berget Karmel
4:25
1 Då nu g.nen fick se henne
4:25
4 :27
1 kom upp till g .nen på berget
1 men g.nen sade: Låt henne vara
4:27
4 :40
1 Döden är i grytan, du g.
1 förde med sig åt g.nen
4:42
1 när g .nen Elisa hörde att Israels 5:8
1 doppade sig ss. g.nen hade sagt
5:14
1 vände (Naaman) tillbaka till g.nen 5:15
1 tänkte Gehasi,g.nen Elisas tjänare 5:20
1 G.nen frågade: Var föll (Yxan) i
6:6
1 sände g.nen bud till Israels konung 6:9
1 det ställe s. g .nen hade angivit
6:10
1 När nu g.nens tjänare stod upp
6:15
1 kämpe •• svarade då g.nen
7:2
7 :17
1 i enlighet med g .nens ord
1 när g.nen sade till konungen
7:18
1 då svarade kämpen g.nen
7:19
8:2
1 kvinnan gjorde ss. g.nen sade
1 tala med Gehasi, g.nens tjänare
8:4
1 att g .nen hade kommit dit
8:7
8:8
1 gå g.nen till mötes
1 g.nen stirrade framför sig
8:11
1 Då blev g.nen vred
13:19
1 s. blivit förkunnat av g.nen
23:16
1 Det är den g.s grav
23 :17
1 g.nen Moses söner
1. Krön. 23:14
1 hade g.nen David bjudit 2. Krön. 8:14
11:2
1 H.ord kom till g.nen Semaja
1 en g. kom till (Amasja)
25:7
1 Amasja sade till g.nen
25:9
1 G.nen svarade: H.kan giva dig
25:9
1 föreskrivet efter g.nen Moses lag 30:16
1 föreskrivet i g.nen Moses Esr. 3:2
1 ss. g.nen David bjudit
Neh. 12:24
1 g.nen Davids musikinstrumenter 12:36
1 En bön av g.nen Mose
Ps. 90:1
J er. 35:4
1 sönerna till g .nen Hanan

GUDSMÄNNISKA
1) anthröpos theou,

Guds människa; anthröpos, människa; theoll, gen. av theos, se Gud 7.
En del handskrifter har bestämd
form, tOll theoll.
2) ho tou theou anthröpos,
Guds människa; best. form av anthröpos, se 1, och gen. best. form av
theos, se Gud 7.
GUDSMÄNNISKA
1 Men fly sådant, du g.

1. Tim. 6:11

l att en g. kan bliva fullt

2. Tim. 3:17

GUDS NAMN. Se: Namn, Guds.

GUDSORD

Se: Ordet.
GUDSORD

s. fått smaka det goda g.et

Hebr. 6:5

GUDS RIKE. Se: Rike, Guds. Himmelriket.

drag till tjänst och lydnad. Israel är
som Guds son Herrens särskilde tjänare, Mal.1:6; Jes.l:2; 44:1; 45:4. I
frälsningshistoriskt perspektiv tillhör
barnaskapet, hyiothesia, ställningen
som son, först och främst Israel,
Rom.9:4. De har först fått del i det,
och de är första arvingar till det messianska sonskapet i det nya förbundet, 1:16.
d. Konungen som Guds son. Här ligger det samma mening och innehåll
i begreppet som ovan i relationen till
Israel. Konungen är folkets representant och inkorporerar hela folket i
sig. Konungen som utövare av Guds
konungadöme i Israel är i särskild
mening .den utvalde., som Gud på
ett speciellt sätt är fader för. »Jag
skall vara hans fader, och han skall
vara min son., 2.Sam.7:14.Han är på
ett särskilt sätt föremål för Guds omsorg och beskydd, Ps.89:27. Han_står
i speciell bemärkelse under uppdrag
från Herren och i lydnadens förpliktelse. Konungaätten i Israel är också,
från Davidslöftet i den stora Natanvälsignelsen, bärare av Israels eskatologiska frälsningslöften om Messias
- slutskedets konung, 2.Sam.7:12-16;
Jes.11:1. Konungarna i Israel betraktas icke som gudomliga i kraft av sitt
sonförhållande, vilket ofta är fallet i
omvärldens religioner. Konungen kallas Guds son endast i kraft av sin
utkorelse att vara utövare av Guds
konungavälde. Konungen är Guds
son i teokratisk mening.

GUDSTJÄNST

Se även: Andlig, bön, timme, lekamen,
helig, välbehaglig, offer, tabernakel,
tempel, präst, altare, skrifterna,
(Guds) ord, förkunnelse, församling,
sång, musik, invigning, tacksägelse,
lovsång, uppbyggelse.
Gudstjänst

Uttrycket gudstjänst används i Bibeln
i kultisk mening om församlingens
gemensamma tillbedjan av Gud och
i personlig mening om den enskildes
andliga och praktiska tjänst för Gud.
Både hos det gamla förbundets
gudsfolk och i den nytestamentliga
församlingen är gudstjänsten emellertid inte primärt människans tjänst
för Gud utan snarare ett möte mellan Gud och hans folk, där Gud
meddelar sig med människan och
förmedlar sin nåd, det eviga livets
välsignelser.
G.T.

l. I G.T. omnämns gudstjänsten ofta
med det hebreiska ordet 'abodä, som
kommer av verbet 'äbad, arbeta, tjäna, 1.Mos.2:5; 2.Mos.2Ö:9, och som
speciellt används om att tjäna Gud
genom att utföra bestämda kulthandlingar, 3:12; Jos.22:27. Ordet omfattar också den personliga hänvändelsen till Gud i form av bön. De yttre
kulthandlingarna skulle symboliskt ge
uttryck för en motsvarande inre, andlig gudstjänst, 5.Mos.ll:13. I G.T.
omnämns gudstjänstens tillbedjan med
uttryck som 'ämad lijjne-, stå inför,
hista/;lawä (hithp. äv säJ:lä), böja sig,
kasta sig ned (framför), och hillel,
lovprisa.
2. Israels äldsta historia visar, att
gudsförhållandet ända från början

Gudstjänst
har fått sitt uttryck i gudsdyrkan
eller kulten. Livsförbindelsen med
Gud upprätthölls i form aven enkel
gudstjänst med bön och offer som de
centrala leden, I.Mos.4:3-4; 12:8;
13:4. Bönen visade, att gudsförhållandet var personligt, men samtidigt
var bönen ett andligt offer och offret
en symbolisk bön. Offret omtalas
före altaret, och altaret nämns före
helgedomen. I patriarktiden var fäderna inte beroende av bestämda
platser för sina gudstjänster. Där Gud
hade uppenbarat sig, reste de ett
altare, 12:7; 26:25, eller en mfl.1ie~ä,
en stenstod, som invigdes genom att
olja hälldes över den, 28:18. Dessa
platser blev avskilda för den enskildes
personliga tillbedjan av Herren men
också för den gemensamma dyrkan
av den sanne Guden. Av sådana platser, som fick betydelse för den gammaltestamentliga historien, kan nämnas Betel, Hebron, Moria och Beerseba. Under patriarktiden hade man
inga bestämda tider för gudsdyrkan
och inte heller något prästerskap. Familjens överhuvud tjänstgjorde som
präst. Kulten var mer knuten till
fäderna som mottagare av gudsuppenbarelsen än till tider och platser.
3. Från Mose tid reglerades gudstjänsten genom lagar och förordningar. Mose byggde på Herrens befallning ett altare av jord, 2.Mos.
20:24. Han kunde också få bygga
av sten, men då måste det vara sten,
som inte utsatts för huggjärn, v.25.
Senare byggde han ett altare nedanför Sinai, 24:4. Kort tid därefter gav
Herren befallning om att resa ett tabernakel, 26: l, där all offertjänst nu
skulle äga rum. Det blev förbjudet
att offra eller bygga altare utanför
tabernaklet och senare utanför templet, 3.Mos.17:8 tf.; 5.Mos.12:13 ff.;
16:5 ff.
I sin helgedom ville Gud möta sitt
folk. I 2.Mos.29:43 heter det om
tabernaklet: .Där skall jag uppenbara
mig för Israels barn, och det rummet
skall bliva helgat av min härlighet.»
- • Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet>, 40:34, jfr l.Kon.8:10. Här
mötte Gud folket med sitt ord.• Där
skall jag uppenbara mig för eder för
att där tala med dig., 2.Mos.29:42.
Här meddelade han folket syndernas
förlåtelse, förmedlad genom offren,
3Mos.4:20,26,31,35; 5:6,10,13,18; 6:7
etc., och här skänkte han det sin
välsignelse, jfr Ps.133:3: .Ty där
beskär Herren välsignelse, liv till evig
tid.' - Gudstjänsten är fylld av kultisk handling, där Gud skapar gemenskap med sig, uppehåller denna
gemenskap och meddelar sin livgivande nåd. Arken och nådastolen
var Herrens tronplats och försoningsställe, där folkets synd sonades.
Men det var också en huvudtanke
i Israels gudstjänst, att Herren inte
i första hand ville ha högtider och
offer, utan lydnad mot sina bud. Gudstjänsten hade ju sitt upphov i förbundsstiftandet på Sinai; och hela det
kultiska livet och åkallandet av Herren skedde på dekalogens grund.
Gudstjänsten hade ordnats med detta
för ögonen. Den skulle inte träda i
stället för ett fullgörande a v Guds
viI ja utan snarare vara en hjälp för
folket att leva efter Guds lag.
I samband med tabernaklet och
senare templet fick Israels gudsdyrkan
sitt uttryck i flera föreskrivna heliga
handlingar. Här har redan nämnts
offren, som var något långt mera än
yttre handlingar. De hade nådeförmedlande verkan och uttryckte som
soningsoffer människans dödsskuld
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inför Gud och som tackoffer hennes
skyldighet att offra sig själv åt Gud.
Offren hade ställföreträdande betydelse och pekade som förebilder fram
mot Kristi fullkomliga offer, 3.Mos.
17:11; Jes.53; Hebr.9:11-15. Se: Försoning, Offer. - En annan helig handling var omskärelsen, som företogs
på alla gossebarn, när de var åtta
dagar gamla. Det var en invigningsrit, som gav del i Guds löften till
Abraham. Därmed var det ett förbundstecken, som invigde den lille
till medlem av förbundets folk, Guds
egendomsfolk, och gav tillträde till
alla den israelitiska församlingens
rättigheter. Omskärelsen förpliktade
den omskurne att gå helt in under
förbundets villkor i Mose lag, och
därför var egentligen den yttre omskärelsen värdelös, om den inte motsvarade en inre, hjärtats omskärelse
eller förändring, 5.Mos.10:16; 30:6.
- Av andra heliga handlingar bör
också nämnas fastan, som var påbjuden på den stora försoningsdagen,
3.Mos.16:29-31, och till sist välsignelsen, som prästerna skulle lysa över
alla som gick ut och in i Guds helgedom, 4.Mos.6:22-27. Med välsignelse
förstås i G .T. en verksam tillsägelse
av Guds nåd och frid. Tjänsten för
Gud i tabernaklet förbehölls från
och med Mose tid ett eget stånd,
prästerna, som skulle vara av Levi
stam. Präster i egentlig mening var
dock bara Aron och hans ätt, medan
de övriga leviterna skulle vara medhjälpare, 2.Mos.32:26-29; 28:1; 4.
Mos.l :50-53. Prästerna tillhörde Gud;
de var heliga och ägde tillträde till
Gud, men samtidigt säges det att
hela Israel är ett konungarike av
präster, 2.Mos.19:6, i egenskap av
Guds utvalda folk. - Prästerna skulle
tjäna både Gud och folket. Folkets
representanter var de i sin tjänst som
offerpräster och förebedjare. Guds
representanter var de, när de som
förkunnare frambar Guds ord och
välsignelse till folket genom hans nådemedeloch hans tillsä«else av välsignelse. De skulle också bevara hela
gudsuppenbarelsen ren, forska i den
och undervisa folket i den.
Gudstjänsten i Israel inte endast
centraliserades, den knöts med tiden
också till bestämda tider. Av särskild
vikt var sabbaten, 2.Mos.20:8. Den
var en Guds gåva och skulle vara
en gudsdyrkans och vilans dag. Dessutom tillkom en rad församlingshögtider i enlighet med en festkalender,
som delade in året efter Guds frälsningsgärningar. Den första var en
åtta dagars dubbelfest, som dels kallas påsk, dels det osyrade brödets
högtid, 3.Mos.23:5-14; 5.Mos.16:18,16; 2.Mos.23:16. Den följdes sju
veckor senare av veckofesten (pingst),
3.Mos.23:15-21; 5.Mos.16:9-11,16.
Denna blev i senare tid firad med
stora offer som avslutning på spannmålsskörden, vilken påbörjades i och
med påsken, jfr 2.Mos.23:16 (»skördehögtiden»). På den första dagen i
den sjunde månaden firades basunernas högtid, 3.Mos.23:24--25. På den
tionde dagen i samma månad kom
den stora försoningsdagen, kap.16;
23:17-32. Det var en allmän botoch fastedag för hela folket. Fem
dagar senare firade man årets sista
högtid, lövhyddohögtiden, som varade i sju dagar, 23:34-43; 5.Mos.16:
13-16, jfr 2.Mos.23:16 (.bärgningshögtiden»). Se: Högtid, Nymånadsfest, Sabbat.
Den . gammaltestamentliga festkalendern visar, att Guds välsignelse
och nåd omfattar hela livet, och att
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israeliterna därför i alla tider och
livssituationer är skyldiga Gud tacksamhet och hängivenhet. Därför blir
året ett gudsår och tiden en gudstid.
Under konungatiden byttes stamhelgedomen, tabernaklet, mot statshelgedomen, templet, som knöts till
koungadynastins residens i Jerusalem.
I templet hölls daglig gudstjänst.
Denna spelade en särskild roll i det
israelitiska gudstjänstlivet. Hur tempelgudstjänsten i detalj har gått till,
är inte känt; men vi vet i alla fall,
att skriftläsning, böner, välsignelser
har haft stort rum. Många a v Israels
psalmer har samband med tempelkulten.
Under exilen, då templet var förstört, kom sabbaten och omskärelsen
att få större betydelse. Efter hemkomsten från Babel uppbyggdes templet på nytt; det kom att få en central
plats i judendomens kult. Det blev
diasporans mittpunkt, där judar från
hela världen samlade sig till de stora
högtiderna. Jfr Apg.2,.
4. Synagoggudstjänsten kom efter
hand till användning som en utfyllnad av tempelkulten. Centraliseringen
i Jerusalem kunde i längden inte tillfredsställa de lokala gudstjänstbehoven, och synagogan kom så, med
sin utpräglade lekmannagudstjänst,
först som ett tillägg till och senare
som en ersättning för templet. Synagoga är ett grekiskt ord, som betyder
församling eller en byggnad som inrättats för en gudstjänstfirande församlings behov. Synagogan var både
ett församlings- eller bönhus till gudstjänstbruk och ett lärohus med undervisningssyfte, och då med »lagen.
som synagogskolans centrala pensum.
Samtidigt var många synagogor inrättade som härbärgen, särskilt då
för de diasporajudar, som vid olika
tillfällen var på resa till templet.
Medan templet så småningom blev
en högborg för sadduceerna, blev
synagogan en möjlighet för fariseerna
och de skri ftlärde. Synagogan stödde
templet. Men medan templets offertjänst krävde ett prästerska p, hade
synagogan endast behov aven aktiv
församling, där vem som helst kunde
läsa, bedja och undervisa - dock
ledd aven synagogföreståndare, Luk.
13:14; Apg.13:15. På Jesu tid var
det en synagoga överallt där det fanns
en judisk bebyggelse, såväl i Palestina som ute i diasporan. Se: Judendomen.
Synagoggudstjänsten ägde rum på
sabbaten och nymånadsdagarna. Den
kunde hållas när minst tio vuxna
män var närvarande. Det var en lokal
gudstjänst utan offer, med bön och
skriftläsning som de viktigaste momenten. Huvudgudstjänsten bestod av
fem avdelningar.
Gudstjänstens inledande avdelning
hade en lovsång till Gud som sitt
centrala moment. Vanligast var »halleluja-psalmen», nr 145 i Psaltaren.
Den följdes ofta aven av psalmerna
i gruppen 146-150.
Den andra avdelningen innehöll
gudstjänstens höjdpunkt med det trefaldiga Helig från Jes.6:3 och svaret:
»Välsignad vare Herrens härlighet i
sitt rum. (grt.), Hes.3:12. Detta är
den himmelska världens gudstjänst,
där också den gudstjänstfirande församlingen på jorden deltar. Därefter
följde sema' (utt. shema) från 5.Mos.
6:4: .Hör Israel! Herren, vår Gud,
Herren är en.» Denna har med viss
rätt kallats Israels trosbekännelse.
Denna följdes senare av dekalogen,
de tio buden, '.)om i sin tur ledde
fram till flera gudstjänstböner, som
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delvis hade välsignelsens form .• Välsignad vare du, Herre, vår Gud, hela
världens konung. osv.
Den tredje avdelningen innehöll
gudstjänstens huvudbön, som med
hänsyn till innehållet hade en rad
fasta punkter och ämnen, som med
hänsyn till formuleringen var en fri
bön. Den kallas aderton bönen, semonä 'äsre, även om den egentligen hade
nitton punkter.
Fjärde avdelningen innehöll en
botpsalm, som följdes aven fritt
formad syndabekännelse och bön om
nåd från Gud.
Femte avdelningen, som också var
den sista, bestod av perikopläsningar
ur de heliga Skrifterna, först från
Moseböckerna och senare också från
profeterna. Till dessa uppläsningar
kunde det knytas betraktelser eller
kommentarer, som då och då kunde
få formen aven predikan. Principiellt
kunde vem som helst taga till orda
och frambära en förmaning, men
helst skedde det på uppfordran, jfr
Apg.13:15. Särskilt var det de skriftlärde som talade, Mark.12:39 med
par. (Man satt när man talade.) Denna avdelning avslutades med den aronitiska välsignelsen, 4.Mos.6:24--26,
som helst skulle läsas aven Arons
efterkommande.
Som tillägg till tempeltjänsten och
synagoggudstjänsten hade israeliterna
också en hemmets gudstjänst, med
egen liturgi. Detta var särskilt fallet
med påskmåltiden, som var en hemmets fest med egen ritual. Dessutom
kunde de komma samman i hemmen
till andakt eller gudstjänst, med en
ritual som innehöll ett eller flera led
ur synagoggudstjänstens liturgi.
N.T.
l. I Nya Testamentet används flera
ord för vårt »gudstjänst •.
Mest använt är lalreia med verbalformen latreuein (5 resp. 21 gånger).
r profangrekiskan betyder dessa ord
egentligen arbete för daglön och motsvarar de hebreiska 'äbodä och 'äbad,
i den mån de betecknär den tjiinst
en arbetare eller träl gör för sin
herre. I N.T. används latreia och
latreuein aldrig om mänskliga relationer utan endast om tjänst för Gud,
vår andliga och praktiska gudstjänst.
Gudstjänst betyder därför också ett
liv i gudsfruktan, Jak.l :26-27; 1.
Tim.4:8, därför att gudsfruktan ger
uttryck för det rätta förhållandet till
Gud, 2.Mos.l:17; l.Sam.l2:l4; Apg.
9:31. Gudstjänst vill då säga, att människan oavlåtligt offrar sig själv åt
Gud och i sitt inre tillbeder honom
i tro, samtidigt som hon tjänar honom i Anden [(enom tron på Jesus
som Messias, Fi1.3:3.
Några gånger finner man leitourgfa
med verbet leitourgein (6 resp. 3
gånger), som från början brukades
om kultiska tjänster men som fick en
vidare användning - också om tjänst
för människor, 2.Kor.9:12; FiI.2:17;
Rom.15 :27; 13 :6. En kristens hela liv
blir i denna mening liturgi, dvs. prästtjänst för Gud. I den speciellt religiösa tjänsten används orden i Luk.
l :23; Apg.13 :2, samt i Hebr.8:2--6
(om Jesu översteprästerliga tjänst).
Gudstjänstens tillbedjan betecknas
med verbet proskynein, som egentligen betyder: böja sig djupt, kasta
sig i stoftet framför, därnäst: tillbedja.
2. Den första kristna församlingen
tog till att börja med del i tempelgudstjänsten, Apg.2:46; 3:1; 5:12, och
till år 100 tog många judekristna del
också i synagoggudstjänsten, jfr Joh.
16:2. Men vid sidan av detta hade de
k;istna, som genom tro och dop lagts
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Gudstjänst-Guld
till församlingen, sina egna sammankomster under ledning av apostlarna,
med brödsbrytelse vid aftonmåltiderna, Apg.2:42--46. Både tempeltjänsten och synagoggudstjänsten fick
stor betydelse för utformningen av
den kristna gudstjänsten, men det
gammaltestamentliga arvet förvandlades genom den nya tron på att
G.T.s gudstjänstinnehåU uppfyllts i
Kristus, 26:6-7. Templets blodiga
offer och synagogans lagundervisning
avlöstes av den evangeliska förkunnelsens hänvisning till Kristi offer.
De kristna höll fast vid trons samfund och gemenskap, de höll gudstjänst med bön och åkallan, 2:42; 4:
24 ff.; I.Kor.14:2 ff. De lade vikt vid
apostlarnas lära, det apostoliska vittnesbördet om den historiske Jesus,
som också är den kerygrnatiske Kristus, Apg.2:42; 1.Kor.15:3 ff., och vid
brödsbrytelsen, Apg.2:42; 20:7,11; 1.
Koc.10:16 ff.; 11:20 ff. Ett led i den
urkristna gudstjänsten var också insamlingen, kollekten, 2.Kor.kap.8-9,
och utdelningen, Apg.2:45; 6:1; Rom.
12:8. De troende hälsade varandra
med fridskyssen, 1.Tess.5:26.
Förkunnelsen av evangelium samt
dop och nattvard blev som Andens
medel viktiga led i den första kristna
gudstjänsten, som till sitt väsen också
var utövande av det nya livet i Gud
genom att mottaga hans nåd i ord
och sakrament och genom att hängiva
sig åt Gud i tillbedjan och kärlek.
Den första kristna församlingen
hade två slags gudstjänstsamlingar.
På morgonen hade de en öppen gudstjänst med missionerande förkunnelse
och undervisning för alla, medan de
på kvällen hade en samling endast
för de troende, med nattvarden som
centrum. Dessa två slogs senare i
fornkyrkan samman till en gudstjänst
i två avdelingar: först »missa catechumenorum» (katekumenernas mässa), som var en offentlig morgonmässa för alla, följd av .missa fidelum. (de troendes mässa), med nattvard för de troende. Den nytestamentliga gudstjänsten var inte som
den gammaltestamentliga lagmässigt
bunden till vissa tider och platser och
till fasta yttre former, Joh.4:21; Ef.
2:14 ff. Vad det korn an på, var att
man tillbad Gud i ande och sanning.
Sammankomsterna syftade dock inte
endast till tillbedjan av Gud utan
också till församlingens uppbyggelse,
1.Kor.14:26; Ef.4:12. De kristna hade
från första början inte heller egna
samlingslokaler, utan de hade sina
särskilda gudstjänster i hemmen.
Så småningom avlöstes de dagliga
sammankomsterna av fasta veckogudstjänster på söndagen, och de
nådegåvor som utdelats till församlingen fick fritt brukas utan för mycken reglering, 1.Kor.14:26 ff. Men
vissa led i gudstjänsten blev med tiden fixerade, och så utvecklade sig
en fast gudstjänstordning. Fria och
formulerade församlings böner fick
central plats, särskilt var detta förhållandet med Herrens bön, Fader
vår. Psalmsång, Ef.5:19; Ko1.3:16,
med bön, tacksägelse och lovprisning
var vanliga inslag i gudstjänsten.
Delar av utkristna hymner finns redan i N.T.s texter, FiI.2:6-11, möjligen också Kol.l: 15-20. I direkt samband med böner och psalmer förekom
syndabekännelse och trosbekännelse,
1.Tim.3:16; I.Kor.15:3 ff. Predikan,
som utgick från apostlarnas lära och
profetskrifterna, spelade en ökande
roll, och nattvarden utgjorde gudstjänstens höjdpunkt.
Justinus Martyren omvittnar vid
mitten av andra århundradet, att föl-

4) [sära!], n i tv
endast pi. tjä~;, särskilt i betydelsen:
tjäna i helgedomen, förrätta gu'dstjänst. På här anförda ställen står
ordagrant: med vilka de tjänade (hade
tjänat). Samma uttryckssätt förekommer t.ex. i 4.Mos.4: 12.
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jande gudstjänstordning har blivit
den fasta: »På söndagen hålles sammankomster för alla från stad och
land, och då läses apostlarnas erinringar (evangelierna) eller profeternas
skrifter, så länge som tiden tillåter.
Och när så föreläsaren har slutat,
håller föreståndaren ett tal, i vilket
han uppmuntrar och uppmanar oss
att efterfölja dessa goda ting. Därpå
reser vi oss allesammans och uppsänder böner. Efter bönen hälsar vi
varandra med en. kyss. När vi har
slutat bönen, bäres bröd fram och vin
och vatten, och föreståndaren uppsänder av all sin kraft böner och
tacksägelser, och folket säger ett bifallande amen. Därefter sker utdelningen, var och en äter av det invigda, och till de. frånvarande blir
det sänt genom diakonerna. De välbärgade och de som vill ger efter
fritt val..
3. Den kristna kyrkan har, med sina
olika gudstjänstordningar och liturgier, byggt vidare på den grund, som
lades i den urkristna församlingen.
Samtidigt trängde gammaltestamentliga tankar sig in och gudstjänstens
tyngdpunkt korn mer och mer att ligga i nattvarden, som betraktades som
ett offer, medan prästen var offerpräst och kyrkan ett tempel. Den
ortodoxa kyrkan fick i sin gudstjänst
en symbolisk dramatisk framställning
av den heliga historien, med nattvarden som höjdpunkt. I den romerskkatolska kyrkan är nattvarden en
oblodig upprepning av Kristi offer
på Golgata. Reformationen avskaffade mässoffret och gjorde predikan
och psalmsång till viktiga led i gudstjänsten vid sidan av sakramenten.
Den kristna gudstjänsten är ett
verk av den helige Ande, som· kallar
och samlar församlingen att ställa sig
fram inför Guds ansikte, tillbedja
Gud och mottaga Guds nåd i Kristus
genom nådemedlen. Varje kristens
hela liv får sin prägel härav och blir
så en sann och Gud välbehaglig gudstjänst. Nattvarden är prototypen för
det som är församlingsgudstjänstens
ide: Herren bereder för sitt folk ett
bord i deras ovänners åsyn. Ps.23:5.
Missionsgudstjänsten är en eskatologisk tilldragelse, där den tillkommande tidsålderns krafter är verksamma och Guds rike banar sig väg.
GUDSTJÄNST

l) 'äila~, 1 ~ ~
arbeta; tjäna; i G .T. ofta använt i
kultisk och religiös betydelse: tjäna
Gud, förrätta gudstjänst; här övers.
hålla gudstjänst (åt). Verbet har i 2.
Mos.3:12; 5.Mos.12:2,30 'älohim, se
3, som objekt; på det förstnämnda
stället ordagrant: tjäna Gud; på de
övriga ställena: hava tjänat (tjänade)
sina gudar. Se: Arbeta 2, Arbete 3.
2) 'ii~OfJä, il ~

i ~ lZ:

arbete; tjänst; gudstjänst; av: 'äga\!,
se l. I 2.Mos.13:5 står verb och
substantiv tillsammans, övers. hålla
gudstjänst. Se: Arbete 2.
3) 'iilohim, O '0·';>~.

gu<!. Gud; i I.KrÖn.16:42 kele sir
hä'älohim (kele, se 5; sir, sång), Guds
musikinstrument; i Neh.12:45 mismärät 'lilohehäm, sin (deras) Guds
vakt. - Jfr Gud l. Se: Gudaväsen l.

5) säret, n i tU
tjänst; - te~ireltjänst, gudstjänst; av:
[sära!], se 4. I 2.Krön.24:14 står kele
säret (kele, st. cstr. av kelim, se Gods
3), -gudstjänstkärl; övers. kärl till
gudstjänsten. Samma uttryck är i 4.
Mos.4:12 övers. gudstjänstredskap.
Septuaginta har på båda ställena
skeue leitourgikå, liturgiska kärl,
gudstjänstkärl. Jfr ! O.
6) utf. ord.
Ordet gan nä, lustgård, betecknar i
Jes.66:17 liksom i 1:29; 65:3 en plats
för avgudadyrkan.
7) latreia, A (H P E f CJ.
grundbet. arbete el. tjänst som daglönare; sedan allmänt: arbete, tjänst;
i N.T. endast om tjänande av Gud,
gudstjänst; av: latreuö, se 9. Jfr Joh.
16:2, övers. offertjänst; Rom.9:4; 12:
I tempeltjänst. Ordet förekommer
ä ven i uttrycket diakaiÖmata latreias
i Hebr.9:1, övers. gudstjänststadgar.
8) threskeia, e p n(J K E f CJ.
religion, gudsdyrkan, gudstjänst; av:
threskos, religiös, from, i Jak.! :26
med verbet eimi, vara; ordagrant:
vara religiös el. from; övers. tjäna
Gud. Se: Gudsdyrkan 3.
9) latreuö, A CJ. T P E (j w
grundbet. arbeta el. tjäna som daglönare; sedan allmänt: arbeta, tjäna;
i N.T. endast om att tjäna Gud; här
övers. hålla el. förrätta gudstjänst;
av: låtris, daglönare. Verbet är vanligen övers. tjäna, t.ex. Luk.I:74;
Rom.I:9; Hebr.12:28. Jfr 7, Arbetssyssla l.
10) leitourgia, AE l T o u>' Y f CJ.
grundbet. offentlig tjänst; sedan allmänt: tjänst; i N.T. särskilt i betydelsen: tjänande av Gud el. nästan; av:
leitourgos, en som innehar en offentlig tjänst; (guds-)tjänare (av: leitos,
offentlig, och ergon, verk, arbete).
Jfr Luk.1 :23, övers. tjänstgöring; 2.
Kor.9:12; Fi1.2:30 tjänst; Fi1.2:17
tempeltjänst; Hebr.8:6 ämbete. Ordet
leitourgos förekommer t.ex. i Rom.
13:6; 15:16; FiI.2:25; Hebr.1:7. Jfr 5.
GUDSTJÄNST
1 hålla g.på detta berg
2. Mos. 3:12
4:23
1 att han kan hålla g. ä! mig
1 att de kunna hålla g.
7:16
8:1,20; 9:1 ,13 ; 10:3
1 att de kunna hålla g. ä! H.
10:7
1 gå åstad och hålla g. ä! H.
10:8
1 I män mån hålla g. åt H.
10:11
1 (Farao:) hållen g. åt H.
10:24
1 varmed vi skola hålla g. åt H. 10:26
2 (Mose:) skolen I hålla denna g. 12:25
2 Vad betyder denna eder g.
12:26
12:31
1 åstad och hållen g. åt H.
2 skall du hålla denna g.
13:5
4 s. begagnades vid g .en 4. Mos. 3:31
1 de folk, s. hållit sin g. 5. Mos. 12:2
1 vad sätt höllo dessa folk sin g. 12:30
1 vill jag hålla en g. åt H. 2. Sam. 15:8
2. Kon. 25:14
4 s. begagnats vid g.en
1. Krön. 16:42
3 s. hörde till g.en
5 man gjorde kärl till g.en 2.Krön.24:14
35:10
2 så blev det då ordnat för g.en
3 s. var att iakttaga vid g.en Neh. 12:45
1 hålla g. med assyrIerna
Jes. 19:23
6 rena sig till g. i lustgårdar
66:17
Jer. 52:18
4 s.begagnats vid g.en
Apg. 7:7
9 g.ä! mig på denna plats
7 förrätta vad s.hör till g.en Hebr. 9:6
9:9
9 den s. förrättar sin g.
10 blod på de ting s. hörde till g.en 9:21
10:2
9 de s. så förrättade sin g.
8 så är ha g. intet värd
Jak. 1:26
8 g. att vårda sig om •• änkor
1 :27

GUDSTJÄNSTREDSKAP
taga alla g. och lägga dem

4. Mos. 4:12

GUDSTJÄNSTSTADGA
också förra förbundet sina g.r Hebr. 9:1

GUDSTJÄNSTVÄSENDE
däri ligger ett självvalt g.
GUL

Se: Färg.
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Kol. 2:23

-gul

svavelgul Upp.9:17
GULAKTIG

att g.t. tunt hår finnes där
där icke finnes ngt g.t hår
om där finnes ngt g.t hår

3. MOB.13:30
13:32
13:36

GULD

Se även: Gods, egendom, ägodel, gyllene, skatt, silver, Mammon, pengar,
rikedom, glans, gata, himmelen,
pryda, ljusstake.
-guld

Ofirs-guldet lob 22:24
Guld

Guld omtalas i G.T. oftare än någon
annan metall. Hur högt guldet värdesattes, framgår a v de målande hebreiska termer, som används för att uttrycka ordet:
Guldet är en gul, glänsande metall,
zähäb, 1.Mos.2:11-12;. Job 37:22, uthuggen el. utbruten ur jorden eller
berget, b~är (trol. något uthugget el.
utbrutet), Job 22:24-25 (övers. gyllene skatt). Det blir ofta utskilt och
renat, paz, Ps.19:11; Jes.13:12 (övers.
fint guld), för att sedan i många fall
inneslutas och förvaras bakom lås och
bom, segor, Job 28:15 (övers. ädlaste
metall). Jfr zähäb siigur, 1.Kon.6:20
-21, övers. fint guld.
Naturligt nog intar guldet en framträdande plats i poesi och bildspråk.
Ord a v poetisk karaktär är f:1iirul, Ps.
68:14; Ords.16:16, och k/itäm, Job
28:16; Ps.45:10; det sistnämnda ordet
är i Job 31:24 övers. guldklimp.
Abraham var rik på guld, LMos.
13:2. I hans hemstad Ur i Kaldeen
var guldsmedskonsten högt värdesatt,
och på senare tid har man där gjort
mycket intressanta fynd i konungagravarna. När Abrahams tjänare skulle ·skaffa en hustru åt Isak, gav han
Rebecka kostbara smycken av guld
som ett vittnesbörd om Abrahams
rikedom, och han försäkrade flickans
familj, att hans herre var mycket rik
och ägde värden i guld.
När Isak drog ut från Egypten,
medförde han stora mängder guld,
2.Mos.3:22. I östra Egypten fanns
rika guldgruvor, och här liksom i
Babylonien stod guldsmedskonsten
mycket högt. I striden mot midjaniterna tog Israel en stor mängd guld
som byte, 4.Mos.31:50 ff. De hade
således rikligt med material till att
göra alla de guldföremål, som föreskrevs för tabernaklet, 2.Mos.25-39
(se ordkonkordans). Herren förutsade
även, att Israels behållning av guld
skulle förökas, när folket kommit in
i Kanaans land, 5.Mos.8:13, men han
varnade folket för guld beklädda avgudabilder, 7:25. Lagen förbjuder
också konungen att samla mycket
guld, 17:17. Salomo höll inte detta
bud utan införde sådana mängder
av guld, att »silver och guld blev lika
vanligt i Jerusalem som stenar-, 2.
Krön.1:15. - Stora mängder av guld
användes vid templets uppförande.
Guldet infördes på Tarsis-skepp,
I.Kon.10:22. Som guldland kan nämnas Havila, 1.Mos.2:11-12, Ofir, 1.
Kon.9:28; 10:11; 22:48; I.Krön.29:4;
2.Krön.8:18; 9:10,12, Saba, I.Kon.
10:2,10; 2.Krön.9:1,9; Ps.72:15; Jes.
60:6; Hes.27:22; 38:13, Ufas, Jer.
10:9; Dan.10:5. Dessutom förde alla
Arabiens konungar guld till Salomo,
2.Krön.9:14.
Guld korn tidigt i bruk som bytesvara, men präglade mynt förekom
inte förrän under persertiden. När
guldet var så värdefullt och lätt att
omsätta, var besittning av guld det
enklaste sättet att tillvarata sina till2128

Guld
gångar. Vikten betydde mer än vacker form på smyckena.
I N.T. omtalas, att vise män från
Österns länder frambar gåvor av guld
till Jesusbarnet, Matt.2: 11.
Guld har stor plats i Bibelns bildspråk. Det kan symbolisera jordisk
rikedom, Job 3:15; 22:24; Jes.2:7;
Matt. 10:9; Apg.3:6; 20:33; Upp.18:
12. Att bära guldsmycken kunde vara
ett uttryck för fåfänga, Jes.4:30;
10:4; l.Tim.2:9; l.Pet.3:3; Upp. 17:4.
Guldkronan var ett tecken på konungslig makt, Est.2:17; 6:8; Job 19:
9; Upp.4:4; 14:4.
Emedan guld var den värdefullaste
metallen, står det också som benämning för det som är av stort värde,
Ords.3:14; 8:10,19; 16:16,22; 25:12.
Därför har också guldet sin plats i
Guds hus, 2.Mos.25-39. Herren bär
ett gyllene bälte, Upp.l:13, likaså
änglarna, 15:6. De heliga i himmelen
har gyllene kransar på sina huvuden,
4:4, och Guds församling liknas vid
sju gyllene ljusstakar, 1:12,20. Det
nya Jerusalem är av rent guld, 21:18.

GULD
landet Havila,där g.finnes l. Mos. 2:11
2:12
det landets g. är gott
13:2
Abram var rik på silver och g.
tog mannen en näsring av g.
och två armband av g.
24:22
han har givit hm silver och g.
24:35
smycken av silver och g.
24:53
stjäla silver eller g. ur din herres 44:8
klenoder av silver och g.
2. Mos. 3:22
begära klenoder av silver och g.
11:2
begärt klenoder av silver och g.
12:35
gudar av •• g. skolen I icke göra
20:23
ss. gärd: g., silver och koppar
25:3
överdraga (arken) med rent g.
25:11
på den göra en rand av g.
25:11
till den gjuta fyra ringar av g.
25:12
stänger •• överdraga dem med g.
25:13
göra en nådastol av rent g.
25:17
göra två keruber av g.
25:18
överdraga det med rent g.
25:24
göra en rand av g. därpå
25:24
omkring listen en rand av g.
25:25
till bordet fyra ringar av g.
25:26
stängerna .• och överdraga med g. 25:28
av rent g. skall du göra dem
25:29
göra en ljusstake av rent g.
25:31
25:36
i drivet arbete av rent g.
lamptänger och brickor av rent g. 25:38
Aven talent rent g. skall man
25:39
göra femtio häktor av g.
26:6
bräderna •• överdraga med g.
26:29
ringarna skall du göra av g.
26:29
trästängerna •• överdraga med g.
26:29
överdragna med g. och hakar av g. 26:32
överdraga dem med g.
26:37
skola de taga av g.et
28:5
28:6
Efoden skall de göra av g.
skärpet •• av g.
28:8
Med flätverk av g. skall du omgiva 28:11
du skall göra flätverk av g.
28:13
två kedjor av rent g.
28:14
av g •. skall du göra (domsskölden) 28:15
28 :20
Omgivna med flätverk av g.
kedjor I virat arbete •• av rent g.
28:22
till bröstskölden två ringar av g. 28:23
göra två andra ringar av g.
28 :26
ytterligare göra två ringar av g.
28:27
och bjällror av g. mellan dessa
28:33
en bjällra av g. och ett granatäpple 28:34
sedan en bjällra av g.
28:34
göra en plåt av rent g.
28:36
överdraga (altaret) med rent g.
30:3
göra en rand av g. därpå
30:3
till (altaret) göra två ringar av g. 30:4
överdraga (stängerna) med g.
30:5
att arbeta I g., silver och koppar 31:4
(Aron) tog emot g.et av dem
32:4
s.har g. tage det av sig
32:24
hava gjort sig en gud av g.
32:31
bär fram gärd åt H. : g.
35:5
alla slags klenoder av g.
35:22

offra åt H. ngn gåva av g.
35:22
att arbeta I g .. silver och koppar 35:32
man gjorde femtio häktor av g.
36 :13
bräderna överdrog man med g.
36:34
ringarna .. gjorde man av g.
36:34
trästängerna överdrog man med g. 36:34
och överdrog dem med g.
36:36
hakarna till dem gjordes av g.
36:36
deras kransar överdrog med g.
36:38
överdrog (arken) med rent g.
37:2
på den en rand av g.
37:2
göt till den fyra ringar av g.
37:3
överdrog dem med g.
37:4
gjorde en nådastol av rent g.
37:6
gjorde två keruber av g.
37:7
överdrog det med rent g.
37:11
gjorde en rand av g. därpå
37:11
omkring listen .• en rand av g.
37:12
till bordet fyra ringar av g.
37:13
överdrog (stängerna) med g.
37:15
kärlen till bordet av rent g.
37:16
gjorde ock ljusstaken av rent g.
37:17
i drivet arbete av rent g.
37:22
brickor till den av rent g.
37:23
Aven talent rent g.gjorde han
37:24
överdrog det med rent g.
37:26
gjorde en rand av g. därpå
37:26
gjorde till det två ringar av g.
37:27
överdrog (stängerna) med g.
37 :28
Det g. s. användes till arbetet
38:24
det g. s. blivit givet ss. offer
38:24
Efoden gjorde man av g.
39:2
hamrade ut g.et till tunna plåtar
39:3
skärpet •• av g. och av mörkblått
39:5
omgav man med flätverk av g.
39:6
Bröstskölden gjorde man •• av g.
39:8
Med flätverk av g. blevo de
39:13
ss. man gör snodder, av rent g.
39:15
gjorde vidare två flätverk av g.
och två ringar av g.
39:16
gjorde två andra ringar av g.
39:19
ytterligare .• två ringar av g.
39:20
man gjorde bjällror av rent g.
39:25
plåten till diademet av rent g.
39:30
en skål av g. om tio siklar 4. Mos. 7:14
(Netanels offergåva) en skål av g.
7:20
(Eliabs offergåva) en skål av g.
7 :26
(Elisurs offergåva) en skål av g.
7:32
(Selumiels offergåva) en skål av g. 7:38
(Eljasafs offergåva) en skål av g.
7:44
(ElIsamas offergåva) en skål av g. 7 :50
(Gamliels offergåva) en skål av g.
7:56
7:62
(Abidans offergåva) en skål av g.
(Ahiesers offergåva) en skål av g.
7:74
(Paglels offergåva) en skål av g.
7:74
7 :80
(Ahiras. offergåva) en skål av g.
g.et i skålarna .. 120 siklar
7:86
(ljusstaken) var av g.
8:4
Om Balak gåve silver och g.
22:18
silver och g. s. hans hus rymmer 24:13
G.och silver,koppar,järn,tenn
31:22
togo emot g.et av dem
31:51
g.et s.gavsss.gärd åt H.
31:52
togo emot g.et och buro in det
31:54
icke begärelse till .. g.
5. Mos. 7:25
ditt silver och g. förökas
8:13
alltför mycket silver och g.
17 :17
gudar av trä och sten, silver och g.29:17
Allt silver och g •. helgat åt H. Jos. 6:19
silvret och g.et lade de till skatten 6:24
Vänden tillbaka med silver, g.
22:8 .
buro näsringar av g.
Dom. 8:24
guldringarna befunnos väga
8:26
fem bölder av g.
l. Sam. 6:4
och fem jordråttor av g.
6:4
skrinet med jordråttorna av g.
6:11
De svulster av g.
6:17
jordråttorna av g. voro lika många 6:18
kärl av silver, av g.
2. Sam. 8:10
hade gjort med det silver och g.
8:11
den vägde en talent g.
12:30
21:4
Vi fordra Icke g. av Saul
överdrog med fint g.
1. Kon. 6:20
inre av huset med fint g.
6:21
med kedjor av g. stängde han koret 6:21
detta överdrog han med g.
6:21
överdrog hela huset med g.
6:22
huset var överdraget med g.
6:22
överdrog ock med g. hela det altare 6:22
överdrog keruberna med g,
6:28
husets golv överdrog han med g.
6:30
och överdrog dem med g.
6:32
lade ut g.et över keruberna
6:32
överdrog dem med g.
6:35
Ijusstakarna •• av fint g.
7:49
och lamptängerna av g.
7:49
faten, knivarna .. av fint g.
7:50
helgat åt H.: silvret, g.et och kärlen 7:51
s. försett hm med g.
9:11
Hiram sände 120 talenter g.
9:14
till Ofir och hämtade g.
9:28
g. i stor myckenhet
10:2
åt konungen 120 talenter g.
10:10
Hirams flotta hämtade g. från Ofir 10:11
g. s. årligen Inkom till Salomo
10:14
sköldar av uthamrat g.
10:16

till var sköld 600 siklar g.
10:16
mindre sköldar av uthamrat g.
10:17
till var sådan sköld 3 minor g.
10:17
överdrog (tronen) med fint g.
10:18
Salomos dryckeskärI voro av g.
10:21
kärl i Libanonskogshuset av fint g. 10:21
och förde med sig g.
10:22
r6rde med sig skänker •• av g.
10:25
lät (Jerobeam) göra 2 kalvar av g. 12:28
helgat åt H. : silver, g. och kärl
15:15
tog Asa allt silver och g.
15:18
sänder jag skänker av silver och g.15:19
(Ahabs) g. tillhör mig
20:3
ditt g. skall du giva mig
20:5
begärde .. mitt g., vägrade jag icke 20:7
till Ofi!" för att hämta g.
22:49
2. Kon. 5:5
(Naaman) tog med •• g.
spetälska togo därur g.
7:8
ej heller andra rtiremål av g.
12:13
g. s. fanns i skattkamrarna
12:18
(Joas) tog allt g.och silver i H. hus 14:14
Ahas tog det silver och g.
16:8
betala 30 talenter g.
18:14
visade (Hiskla) sitt silver och g.
20:13
en skatt aven talent g.
23:33
Jojakim betalade g.et åt Farao
23:35
indrevs silvret och g.et
23:35
allt s. var av rent g.
25:15
sände alla slags kärl av g. 1. Krön. 18:10
g. han hade hemr6rt från andra folk 18:11
befanns väga en talent g.
20:2
åt Ornan 600 siklar g. i full vikt
21:25
till H. hus 100000 talenter g.
22:14
på g.et •• kan ingen räkning hållas 22:16
(föreskrifter) rörande g.et
28:14
uppgift på den vikt i g.
28:14
tillhörande lampor av g.
28:15
vikten på g.et till skådebrödsborden28:16
och kannorna av rent g.
28:17
rökelsealtaret av renat g.
28:18
anskaffat g. till det s.
skall vara av g.
29:2
giver jag vad jag själv äger i g.
29:3
3000 talenter g., g. från Ofir
29:4
av g. vad s. skall vara av g.
29:5
till arbetet på Guds hus g.
29:7
g.blev lika vauligl s.stenar2.Krön. 1:15
man s. kan arbeta i g.
2:7
skicklig att arbeta i g. och silver
2:14
innantill med rent g.
3:4
beklädde han med bästa g.
3:5
Men g.et var från Parvaim
3:6
beklädde huset •• med g.
3:7
beklädde det med bästa g.
3:8
spikarna vägde 50 siklar i g.
3:9
övre salarna beklädde han med g.
3:9
man överdrog (keruberna) med g.
3:10
gjorde 100 skålar av g.
4:8
ljusstakarna .. av fint g.
4:20
och lamptängerna av g.
4:21
allt av yppersta g.
4:21
och fyrfaten av fint g.
4:22
dörrar i huset gjorda av g.
4:22
förde Salomo ditin g.et och kärlen 5:1
till Oflr och hämtade 450 talenter g. 8:18
g. i myckenhet, så ock ädla stenar 9:1
9:9
gav åt konungen 120 talenter g.
Salomos fulk hämtade g. från Oflr
9:10
g. s. årligen inkom till Salomo
9:13
f6rde g. och silver till Salomo
9:14
stora sköldar av uthamrat g.
9:15
mindre sköldar av uthamrat g.
9:16
och överdrog (tronen) med rent g.
9:17
Tronen hade en pall av g.
9:18
Salomos dryckeskärl voro av g.
9:20
kärl i Libanonskogshuset av g.
9:20
kärl i Libanonskogshuset av fint g. 9:20
Tarsis:'skeppen förde med sig g.
9:21
skänker: föremål av silver och g.
9:24
vad (Asa) helgat åt H.: silver, g.
15:18
Då tog Asa silver och g.
16:2
sänder jag dig silver och g.
16:3
stora skänker I silver och g.
21:3
kärl av g. och silver
24:14
(Joas) tog allt g. och silver
25:24
byggl skattkamrar för silver och g .. 32:27
pålade landet en skatt av l talent g.36:3
få hjälp med silver och g.
Esr. 1:4
understödde dem med g.
1:6
30 bäcken av g.
1:9
30 bägare av g.
1:10
Kärlen av g.och silver utgjorde
1:11
till arbetskassan i g. 61000 dariker 2:69
ur templet de kärl av g. och silver 5:14
6:5
De kär I av g. och silver
att föra dit det silver och g.
7 :15
g. s. du kan få I Babels hövdingd.
7 :16
det silver och g. s. bliver över
7 :18
vägde upp åt dem silvret och g.et
8:25
vägde upp •• så ock 100 talenter g.
8:26
20 bägare av g.
8:27
glänsande koppar, dyrbara ss. g.
8:27
g.et är en frivillig gåva åt H.
8:28
togo emot det uppvägda g.et
8:30
uppvägdes silvret och g.et
8:33
till kassan i g. 1000 darlker Neh. 7:70

till arbetskassan i g, 20000 dariker 7:71
utgjorde i g. 20000 dariker
7:72
Soffor av g. och silver stodo på Est. 1:6
furstar s. voro ·rika på g.
Job 3 :15
jag har befunnits lik g.
23:10
sin fyndort har g.et, s.man renar 28:1
väges icke upp med g. från Ofir
28:16
G.och glas kunna ej liknas vid
28:17
hon väges icke upp med renaste g. 28:19
Har jag satt mitt hopp tiH g.et
31:24
De äro dyrbarare än g.
Ps. 19:11
ja, än fint g. i mängd
19:11
drottning står .• i g. från Ofir
45:10
hennes fjädrar skimra av g.
68:14
må man föra till hm g. från Saba
72:15
rtirde ut med silver och g.
105:37
deras avgudar äro silver och g. 115:4
tusentals stycken g. och silver
119:72
dina bud kära mer än g.,
ja, mer än fiut g.
119:127
Hedningarnas avgUdar silver, g. 135:15
vinning hon giver bätt.re än g.Ords. 3:14
kunskap hellre än utvalt g.
8:10
Min frukt är bättre än g.,
ja, finaste g.
8:19
bättre att förvärva vishet än g.
16:16
Degeln prövar silver, smältugnen gJ7:3
Man må hava g., så ock pärlor
20:15
gott anseende bättre än g.
22:1
bröstspänne av fint g.
25:12
g.et (prövas) gm smältugnen
27:21
Jag samlade silver och g.
Pred. -2:8
Kedjehängen av g. vilja vi
HV. 1:11
ryggstödet av g.
3:10
Hans huvud är finaste g.
5:11
5:14
Hs händer äro tenar av g.
vila på fotstycken av finaste g.
5:15
Deras land är fullt av g.
Jes. 2:7
kasta bort de avgudar av g.
2:20
en man mer sällsynt än fint g.
13:12
mska mer sällsynt äng. från Ofir 13:12
mederna s. icke fråga efter g.
13:17
g.et varmed edragjutna beläten
30:22
kasta bort de avgudar av g.
31:7
Hiskia visade dem sitt g.
39:2
överdrager det sedan med g.
40:19
Man skakar ut g. ur pungen
46:6
g. och rökelse skola de bära
60:6
de hava med sig silver och g.
60:9
låta g. komma i stället f6r koppar 60:17
med silver och g.pryder man Jer.10:4
g. fört ifrån Ufas
10:9
allt vad s. var av rent g.
52:19
har icke g.et berövats sin glans Klag. 4:1
s. aktades lika med fint g.
4:2
akta sitt g. ss. orenlighet
Hes. 7:19
g.skall icke kunna rädda dem
7:19
Så blev du prydd med g.och silver 16:13
det g.och silver s.jag givit dig
16:17
g.gåvo de dig ss. betalning
27:22
g.och silver har du skaffat dig
28:4
höljd i ädla stenar .. jämte g.
28:13
till att föra bort silver och g.
38:13
Bildstodens huvud av bästa g. Dan. 2:32
krossat, silvret och g.et
2:35
kopparen, leran, silvret och g.et
2:45
bära fram de kärl av g. och silver 5:2
.prisade sina gudar av g. och silver 5:4
prisat dina gudar av silver och g.
5:23
ett bälte av g. från Ufas
10:5
g. skall han föra ss. byte till Egypt. 11:8
skall han ära med g. och silver
11:38
bemäktiga sig skatter av g.
11:43
så mycket silver, så ock g.
Hos. 2:8
av g. gjorde de sig avgudar
8:4
haven tagit mitt silver och g. Joel 3:5
Röven nu silver, röven g.
Nab. 2:9
överdragen med g. och silver Hab. 2:19
Varken deras silver eller g.
Sef. 1:18
mitt är g.et, säger H.Sebaot Hagg. 2:9
ljusstake, alltigenom av g.
Sak. 4:2
så har fått silver och g.
6:11
hopade g. ss. orenlighet på gatan
9:3
pröva dem, ss. man prövar g.
13:9
g:, silver och kläder i myckenhet 14:14
luttra dem ss. g.och silver
Mal. 3:3
skänker: g., rökelse och
Matt. 2:11
10:9
Skaffen eder icke g. eller silver
om ngn svär vid g.et i templet
23:16
vad är då förmer, g.et eller
templet, s.har helgat g.et
23:17
Silver och g. har jag icke
Apg. 3:6
gudomen är lik någonting av g.
17:29
g. har jag icke åstundat av ngn
20:33
om ngn bygger med g.
l. Kor. 3:12
pryda sig, icke med g.
l. Tlm. 2:9
kärl icke allenast av g.
2. Tlm. 2:20
ark, överdragen med g.
Hebr. 9:4
mer värt än g.et s. förgås
l. Pet. 1:7
f6rgängliga ting, med silver eller g. 1:18
edert g. och silver förrostar
Jak. 5:3
att du köper av mig g.
UPP. 3:18
kransar, s. syntes vara av g.
9:7
avgudar av g. och silver
9:20
kvinnan .. glänste av g.
17:4
(Ingen köper) g. och silver
18:12
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Uppenbarelsebokens guld
1) De sju gyllene ljusstakarna, l: 12.
2) Ett gyllene bälte, 1:13. 3) Guld
luttrat i eld, 3:18. 4) De tjugofyra
gyllene kransarna, 4:4. 5) De gyllene
skålarna, 5:8. 6) Ett gyllene rökelsekar, 8:3. 7) Ett gyllene altare, 8:3.
8) En gyllene mätstång, 21:15. 9) En
stad av guld, 21:18. 10) En gata av
guld, 21 :21.

Guldglans-Gå
l'å det g. bordet inför H. ansikte

GUNGA

(jorden) g.r ss. vaktskjulet

Jes. 24:20

GUNI

hebr. möjl. färgad, brokig.
l. En son till Naftaii, stamfader till
guniterna. I.Mos.46:24; 4.Mos.26:48;
I.Krön.7:13.
2. En gadit. I.Krön.5:15.
GUNIT

Efterkommande till
Guni. 4.Mos.26:48.

Naftalis

son

Aron tog emot guldet och gjorde därav en gjuten kalv.
stora stad s. glänste av g.
staden själv var av rent g.
stadens gata var av rent g.

18:16
21 :18
21:21

GULDGLANS
I g. kommer han från norden
GULDKALV
icke från g.arna i Betel
haven hos eder de g.ar

Job 37:22

2. Kon. 10:29
2. Krön. 13:8

GULDKLIMP
kallat g .en min förtröstan

Job 31:24

GULDMALM
g. hämtar man ock där

Job 28:6

GULDPLATTA
en g., 50 siklar i vikt
silvret och manteln och g.n

-gunst

ogunst Ps.69:25; J eS.1 0:5
GUNSTIG

så g.t tagit emot mig
om han tager g.t emot dig

1. Mos.33:10
Mal. 1:8

GUR-BAAL

hebr. Baals boning. Ett område, som
beboddes av araber, antagligen i öknen sydost om Juda. 2.Krön.26:7.
GURHöJDEN

Jos.

7:21
7 :24

Gur, hebr. boning. En plats vid
Jibleam (se d.o.), där konung Ahasja
blev dödad av Jehus folk. 2.Kon.9:27.

24:6
Over det g.altaret breda'
4. Mos. 4:11
kommit över av g. klenoder
31:50
läggen de g.k1enoder i
1. Sam. 6:8
vari de g.k1enoderna funnos
6:15
prydde edra kläder med g. 2. Sam. 1:24
David tog de g. sköldar
8:7
det g. altaret, det g. bordet l. Kon. 7 :48
de g. gångjärnen till de dörrar
7 :50
tog ock alla de g. sköldar
14:26
beläggningen från alla g.
2. Kon. 24:13
David tog de g. sköldar
1. Krön. 18:7
vikten på de g.ljusstakarna
28:15
föreskrifter rörande de g. bägarna 28:17
mönsterbild av de g. keruberna
28 :18
gjorde han de g.ljusstakarna 2.Krön. 4:7
i Guds hus: det g. altaret
4:19
tog ock de g. sköldar
12:9
lägga upp bröd på det g. bordet
13:11
tända var afton den g.ljusstaken
13:11
dryckerna sattes fram i g.kärl Est. 1:7
räcker ut mot hm den g. spiran
4:11
räckte ut mot Ester den g. spira
5:2
räckte konungen ut den g. spiran
8:4
med en stor g. krona
8:15
kasta din g. skatt i stoftet
Job 22:24
bliver den Allsmäktige din g. skatt 22:25
28:17
hon fås ej i byte mot g. klenoder
på hs huvud en g.krona
Ps. 21:4
Ss.en' g. ring i svinets tryne Ords. 11:22
G. äpplen i silverskålar äro ord
25:11
Ss. en g.örring passar
25:12
förrän den g. skålen slås
Fred. 12:6
om du än pryder dig med g. Jer. 4:30
Babel var i H. hand en g. kalk
51:7
du är det g. huvudet
Dan. 2:38
lät göra en g. bildstod
3:1
och tillbedja den g. bildstod
3:5
och tillbådo den g. bildstod
3:7
tillbedja den g. bildstoden
3:10
den g. bildstod .• tillbedja de icke
3:12
icke tillbedjen den g. bildstod
3:14
icke vilja tillbedja den g. bildstod
3:18
Då bar man fram de g. kär l
5:3
den g. kedjan skall hängas om hs
5:7
g.kedjan skall hängas om din hals
5:16
g. kedjan skulle hängas om hs hals 5 :29
sträcka sig intill de 2 g. rännor Sak. 4:12
g. vilka den g. oljan ledes
4:12
g. rökelsealtare och
Hebr. 9:4
förvarades ett g. ämbar med mannat 9:4
påhängda g. smycken
1. Pet. 3:3
fick jag'se 7 g.ljusstakar
Upp. 1:12
omgjordad kring bröstet med ett g. 1:13
hemligheten med de 7 g.ljusstakarna 1:20
bland de 7 g.ljusstakarna
2:1
sutto 24 äldste med g. kransar pa
4:4
g. skålar, fulla med rökelse
5:8
han hade ett g. rökelsekar
8:3
g. altare s . stod framför tronen
8:3
de 4 hornen på det g. altare
9:13
på sitt huvud en g . krans
14:14
kring bröstet med g. bälten
15:6
gav de 7 änglarna 7 g. skålar
15:7
i sin hand hade hon en g. kalk
17:4
hade en g. mätstång
21 :15
GYNNSAM

då vinden icke var oss g.
ett g.t tillfälle att komma

Apg. 27:7
Rom. 1:10

GURKA

GULDRING
Tagen g.arna ur öronen
2. Mos.32:2
tog allt folket av sig g.arna
32:3
g .arna befuIUlos v äga
Dom. 8:26
gåvo hm en kesita och en g.
Job 42:11
intr äder en man med g.
Jak. 2:2

GÅ

En grönsak, som varit och alltfort är
vanlig i Orienten. Israeliterna åt gl2rkor under tiden i Gosen, 4.Mos.11:5,
och gurkor odlades också i Palestina,
Jes.1:8; Jer.10:5 .

Se även: Vandra, färdas, steg, fotsteg, fotspår, fot, följa, fara, resa.

GULDSKÅL
I. hövdingar skänkte 12 g.ar 4. Mos. 7:84
g.arna vägde 10 siklar
7 :86

GURKA
Vi komma ihåg .. g.orna
4. Mos. 11:5
plockade ngt s.liknade g.or 2. Kon. 4:39

GULDSMED
och gav dem åt en g.
Dom. 17:4
arbetade Ussiel jämte g.erna Neh. 3:8
Malkia, en av g.erna
3:31
arbetade g.erna och köpmännen
3:32
får g.en fram en klenod därav Ords.25:4
g.en överdrager det med g.
Jes. 40:19
med silverkedjor pryder g.en det 40:19
Träsnidaren sätter mod i g.en
41:7
en g. att göra det till en gud
46:6
arbetat aven g.s händer
Jer. 10:9
g.erna komma alla på skam
10:14
g.erna komma då alla på skam
51 :17
MaI. 3:2
(H.) skall vara ss.en g.s eld
en g., vid namn Demetrius
Apg. 19:24

GURKFRUKT
utsirningar i form av g.er

GULDSNODD
fästa de båda g.erna vid
2. Mos. 28:24
g.erna vid de båda ringarna
39:17
GULDVffiKAT
av g. tyg består hennes dräkt

..gummi

dragantgummi 1.Mos.37:25
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Ps. 45:14

l. Kon. 6:18

GURKFÄLT
ss. vaktskjul på ett g.
Jes. 1:8
Lika fågelskrämmor på ett g. Jer. 10:5
GURKLIK
under kanten voro g.a sirater loKan. 7 :24
7 :24
De g.a siraterna sutta i 2 rader
GYCKEL

driva g. för en kaka bröd
ej heller dåraktigt tal och g.

Ps. 35:16
Ef. 5:4

GYCKLARE
har icke suttit i g.s samkväm Jer. 15:17
GYLLENE

hängde g. kedjan om ha hals 1. Mos. 41 :42
den g.ljusstaken med
2. Mos.31:8
den g.ljusstaken
39:37
det g. altaret
39:38
ställa det g. rökelsealtaret framför 40:5
g. altaret i uppenbarelsetältet
40:26
på huvudbindeln g.plåten
3. Mos. 8:9
Lamporna på den g.ljusstaken
24:4
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.gå

ingå Matt.19:17
undgå Matt.23:33
utgå Joh.15:26; 16:30
GÅ

Uppdelning: allmänt, gå: bort, emot,
fram , framför, sina färde, förbi, före,
förlorad, genom, i förb. med gräns,
hem, i bet, i borgen, i frid, i fullbordan, i fångenskap, i fördärvet, igenom, i landsflykt, illa, in, in i, in och
ut, miste, ned, ombord, omkring,
(= ske), sönder, tillbaka, till doms, till
mötes, till rätta, till vila, till väga, till
ända, under, upp, ut, vilse, i förb.
med väg, vägen går, väl, åstad, åt,
åter, över.
GÅ (allmänt)
På din buk skall du g.
1. Mos. 3:14
de s. gingo ditin voro hankön
7:16
och Lot gick med hm
12:4
tag (Sarai) och g.
12:19
Hagar •• vart g.r du
16:8
(Abraha m :) innen I g.n vidare
18:5
stodo upp för att g. därifrån
18:16
Abraham gick med för att ledsaga 18:16
därför vill jag g. ditned
18:21
(männen) gingo mot Sodom
18 :22
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när Abraham gick till den plats
19:27
den yngre gick och lade sig hos
19:35
(Abraham) lät (Hagar) g.
21:14
(ängeln:) G. och lyft upp gossen
21:18
hon gick dit och fyllde sin lägel
21:19
eftersom de båda gingo eden
21:31
jag och gossen vilja g. ditbort
22:5
de gingo så båda tillsammans
22:6
22:8
Så gingo de båda tillsammans
Abraham gick dit och tog väduren 22:13
gingo tillsammans till Beer-Seba 22:19
(Abraham:) du skall g. till mitt
24:4
24:38
du skall g. till min faders hus
26:31
sedan lät Isak dem g.
g.och hämta de'm åt mig
27:13
gick (Jakob) och hämtade dem
27:14
bevara dig, varthelst du g.r
28:15
(Jakob:) Jag vill g. igenom hela
30:32
32:17
vem tillhör du,och vart g.r du
så att höften gick ur led
32:25
lät tjänstekvinnorna g. främst
33:2
37:2
gick (Josef) i vall med fåren
37:14
G. och se efter, om det står
Låt oss g. till Dotain
37:17
37:17
Då gick Josef vidare
38:19
(Tamar) gick därifrån
(Farao:) G.n till Josef
41:55
hennes tärnor gingo utmed 2. Mos. 2:5
2:7
Vill du att jag skall g. och kalla
2:8
Faraos dotter svarade: Ja, g.
gick flickan och kallade barnets
2:8
tänkte Mose: Jag vill g.ditbort
3:3
3:11
att jag skulle g. till Farao
3:18
du skall g. till konungen i Egypten
3:19
icke tillstädja eder att g.
5:7
Låten dem själva g. och skaffa
5:8
Låt oss g. och offra åt vår Gud
5:11
G.n själva och skaffen halm
5:17
Låt oss g.och offra åt H.
5:18
(Farao:) g.n i stället till. . arbete
5:23
då gick jag till Farao för att tala
6:11
G. och tala med Farao
7:10
gingo Mose och Aron till Farao
7:15
G. till Farao i morgon bittida
8:1
sade H. till Mose: G. till Farao
8:26
(Mose:) Det g.r icke an
8:28
mån I icke g. alltför långt
9:1
H. till Mose: G. till Farao
9:31
ty kornet hade g.tt i ax
10:1
Därefter sade H.: G. till Farao
10:3
gingo Mose och Aron till Farao
10:8
vilka äro nu de s. skola g.
10:9
Vi vilja g. både unga och gamla
10:9
vi vilja g. med söner och döttrar
10:24
kvinnor och barn må g.
10:26
vår boskap måste g. med oss
14:19
Guds ängel gick bakom dem
14:22
gingo mitt igenom havet
14:29
gingo på torr mark
15:19
på torr mark g.tt igenom havet
16:29
ingen må g. hemifrån
19:10
sade H. till Mose: G. till folket
19:24
sade H.till hm: G.ditned
20:21
Mose gick närmare till töcknet
21:19
kommer sig och kan g. ute
32:7
sade H. till Mose: G. ditned
32:34
G. nu och för folket dit
Skall jag då själv g. med och föra 33:14
33:15
Om du icke själv vill g. med
33:16
icke därigenom att du g.r med
34:9
så må H. g. med oss
3. Mos. 11:20
s. g. på 4 fötter
11:21
smådjur s. g. på 4 fötter
11:27
fyrfotade djur s. g. på tassar
varken av det s . g.r på buken
eller av det s. g.r på fötter
11:42
skall du g. med sönderrivna
13 :45
husets ägare g. och anmäla det
14:35
icke g. med förtal bland fränder
19:16
jag har låtit eder g. med upprätt
26:13
allt s. g.r under herdestaven
27:32
folket gick hela dagen
4. Mos. 11:32
de gingo ditut, alla tre
12:4
(Aron och Mirjam) gingo båda ditut 12:5
gick till Datan och Abiram
16 :25
och gick undan för hm
20:21
Du (Bileam) skall icke g.
22:12
gick H. ängel längre fram
22:26
s.kan g. i spetsen för dem
27:17
gingo till strids emot Midjan
31:7
33:8
gingo mitt igenom havet
om dråParen g.r utom området
35:26
G.n nu och intagen detta land 5.Mos. 1:8
lysa eder pådenväg I skullen g.
1:33
Så låt mig nu f. g. ditöver
3:28
det är (Josua) s.skall g.ditöver
3:28
G. nu och säg: Vänden tillbaka
5:30
de vägar s. H. bjudit eder g.
5:33
när du g.r på vägen
fL:.7
komma in i det land dit du nu g.r
7:1
talar om dem när du g.r på vägen 11:19
komma in i det land dit du g.r
11:29
och dit skall du g.
12:5
de g. så långt att de bränna
12:31
och g. till den plats
14:25
icke låta hm g. med tomma händer 15:13
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Gå
16:6
g.till den plats s.H.utväljer
17:9
g. till de levitiska prästerna
20:2
stån färdiga att g. I striden
20:3
l stån nu färdiga att g. i strid
20:4
H. g.r själv med eder
20:9
till att g.1 spetsen för folket
21:3
icke ss. dragare har g.tt
21:14
må du låta henne g. vart hon vill
23:12
dit du kan g. avsides
24:5
behöver han icke g.1 krigstjänst
g.därmed till den plats H. utväljer 26:2
g. till den s.påden tiden är präst 26:3
31:6
H. g.r själv med dig,
Jos. 1:11
(Josua:) G.n Igenom lägret
1:16
du sänder oss, vilja vi g.
2:1
G.n och besen landet
2:21
lät (Rahab) dem g.
4:22
Israel gick på torr mark
6:13
de 7 präster .. gingo alltjämt
6:23
Då gingo de unga män •• ditin
8:9
gingo och lade sig i bakhåll
9:6
gingo (gibeoniterna) till Josua
9:12
gåvo oss i väg för att g. till eder
17:7
gick från Aser
22:6
Josua liit dem g.
24:28
Sedan lät Josua folket g.
och ha släkt läto de g.
Dom. 1:25
2:6
Sedan Josua hade låtit folket g.
(Barak:) Om du g.r med mig, så
g.r jag, men om icke du g.r med,
4:8
så g.r icke heller Jag
4:9
(Debora:) jag skall g. med dig
Debora gick med Barak till Kedes 4:9
4:10
Debora gick ditupp med hm
7:4
Denne skall g. med dig
7:4
han får g. med dig
7:4
Denne skall icke g. med dig
7:4
han får icke g. med dig
(Jefta) måste g. med oss och strida 11:8
gick Jefta med de äldste i Gilead 11:11
(Simson) åt därav ,medan han gick 14:9
att de varken kunde g. eller stå
15:8
Simson gick till Gasa
16:1
18:7
gingo de 5 männen vidare
18:19
g. med oss och bliv präst
Sedan gingo (Dans barn) vidare
18:21
19:2
ha bihustru gick ifrån hm
19:25
läto de henne g.
Stå upp och låt oss g.
19:28
Rut 1:11
(Noomi:) Varför skullen I g.
1:16
dit du g.r vill ock jag g.
1:18
fast i sitt beslut att g. med henne
1:19
så gingo de båda med varandra
2:2
Ja, g.t min dotter
2:8
(Boas:) du skall ej g. härifrån
2:9
g. efter (skördemännen)
2:9
g. till kärlen och drick av det
2:22
bäst du g.r med hs tjänarinnor
3:4
g. dit och lyft upp täcket
1. Sam. 1:14
Laga så, att ruset g.r av
1:20
en SOD, när tiden g.tt om
gick Hanna icke med ditupp
1:22
(Samuel) gick och lade sig
3:5
3:6
Samuel stod upp och gick till Eli
3:8
han stod upp och gick till Eli
3:9
(Eli:) G. och lägg dig
3:9
Samuel gick och lade sig
6:6
så att de fingo g.
6:12
de gingo där råmande
filisU;ernas hövd. gingo efter dem 6:12
9:6
Låt oss nu g.dit
om vi g.dit, vad skola vi då taga
9:7
när man gick för att fråga Gud
9:9
Kom, låt oss g. till siaren
9:9
(Saul:) kom, låt oss g.
9:10
Så gingo de till staden där
9:10
När de nu gingo uppför höjden
9:11
9:13
G.n därför nu ditupp
9:19
i morgon vill jag låta dig g.
och han fick g.
9:27
När du nu g.r ifrån mig
10:2
(Saul) vände sig om för att g.
10:9
gingo vi till Samuel
10:14
kom Saul g.ende bakom sina oxar 11:5
11:14
Kom, låt oss g. till Gilgal
Då gick allt folket till Gilgal
11:15
begynte folket g. ifrån (Saul)
13:8
såg att folket gick ifrån mig
13:11
Samuel gick från Gilgal till Gibea 13:15
(Jonatans) vapendragare gick efter 14:13
vem s.har g.tt ifrån oss
14:17
och folket gick fritt
14:41
gick Samuel hårt till sinnes
15:11
Samuel gick för att möta Saul
15:12
G. och giv till spillo amalekiterna
15:18
När Samuel vände sig om för att g. 15:27
(Samuel:) Huru skall jag kunna g. 16:2
16:11
han g.r nu i vall med fåren
Sedan stod Samuel upp och gick
16:13
Din tjänare har g.tt i vall
17:34
David prövade på att g. därmed
17:39
17:39
Jag kan icke g. så klädd
filist6en gick framåt
17:41
17:48
Når då filist6en gick framåt
19:18
och Samuel gingo till Najot
20:5
låt mig g. och gömma mig

g. och söka upp pilarna
20:21
tillstånd av mig att få g.
20:28
Låt mig g., ty vi fira släktofferfest 20:29
G. och här dem in i staden
20:40
Sedan gossen g.tt, reste David sig 20:41
Jonatan gick till David i Hores
23 :16
g.n nu och skaffen eder visshet
23 :22
så vill jag sedan g. med eder
23 :23
Saul gick på ena sidan
23 :26
då gick (Saul) ditin
24:4
gick Abigail strax och tog bröd
25 :18
när ruset hade g.tt av Nabal
25:37
(Abisai:) Jag vill g. med dig
26:6
så vill jag g. till henne och fråga
28:7
gingo hela natten och togo
31 :12
hennes man gick med henne 2. Sam. 3:16
Sedan lät David Abner g.
3 :21
(David) hade låtit honom g.
3 :22
han lät honom g.
3 :23
varför lät du då (Abner) g.
3:24
Konung David gick själv bakom
3:31
gick David hårt till sinnes
6:8
när de hade g.tt 6 steg framåt
6:13
G. och säg till min tjänare David
7:5
10:4
Hanun •• lät dem så g.
Varför gingen I under striden
11:20
Varför gingen I så nära intill
11:21
de äldste gingo till (David)
1'2:17
G. till din broder Amnons hus
13:7
(Tamar) gick där ropande
13 :19
att konungen ville g. med
13 :24
vi må icke allasammans g.med
13:25
ville (konungen) icke g.
13:25
låt dock min broder Amnon g.
13 :26
Varför skall just han g. med dig
13 :26
13 :27
(David) lät Amnon g. med hm
(Jonadab:) så har det g.tt till
13:35
G. nu och för tillbaka Absalom
14:21
g.n nu dit och tänden eld därpå
14:30
Då gick Joab till konungen
14:33
(David:) Varför g.r du med oss
15:19
nu då jag själv g.r ,jag vet icke vart 15:20
David gickgråtande uppför Oljeberg.15:30
folket gingo ditupp under gråt
15:30
Om du g.r med mig
15:33
När David hade g.tt framåt
16:1
Låt mig g. dit och hugga huvudet
16:9
Simei gick längs utmed berget
16:13
han gick jämsides med hm
16:13
tjänstekvinna gick dit med budskap. 17:17
plägade själva g.med budskapet
17:17
gingo med sitt budskap till David 17 :21
(Joab:) G.och berätta för konungen 18:21
under det han gick, ropade han
18:33
gick med min åkallan till Gud
22:7
rum för mina steg, där jag gick
22:37
G. och tala till David
24:12
Så gingo Sadok och Natan
1. Kon. 1:38
på den dag jag gick till Mahanaim
2:8
så gick konungadömet ifrån mig
2:15
G. och stöt ned (Joab)
2:29
gick då Benaja •• och dödade hm
2:34
åttonde dagen lät han folket g.
8:66
gingo de till sina hyddor
8:66
var och en s. g.r därförbi
9:8
11 :22
(Hadad:) låt mig g.
där han gick klädd i en ny mantel 11:29
Och folket gick
12:5
folket gick ända till Dan
12:30
folk s.gick därf6rbi fick se
13:25
(Jerobeam:) Stå upp och g. till Silo 14:2
Jerobeams hustru gick till Silo
14:4
(Abla:) G. och säg Jerobeam
14:7
så ofta konungen gick till H. hus
14:28
Stå upp och g.till Sarefat
17:9
(Elia) stod upp och gick
17:10
När (änkan) nu gick för att hämta
17:11
g.och gör ss.du har sagt
17:13
(Elia:) G. och säg till din herre
18:8
(Obadja:) G. och säg till din herre 18:11
Om nu, när jag g.r ifrån
18:12
18:14
G. och säg till din herre
(Ella:) eller har han g.tt avsides
18:27
(Ella) gick så ända till Horeb
19:8
När (Elia) sedan gick därifrån
19:19
(Ahab:) G.n och hämten hm hit
20:33
när du g.r ifrån mig
20:36
gick profeten och ställde sig
20:38
budet s. hade g.tt f6r att tillkalla
22:13
Tarsis-skepp,s.skulle g.till Ofir 22:49
(Ahasja:) G.n och frågen
2. Kon. 1:2
Och Elia gick
1:4
glngo Elia och Elisa från Gilgal
2:1
de gingo båda på torr mark
2:8
Under det att de gingo och talade
2:11
g.och söka efter din herre
2:16
att I icke skullen g.
2:18
gick (Elisa) till berget Karmel
2:25
G.du till din faders profeter
3:13
(Elisa:) G. och låna dig kärl
4:3
Då gick hon ifrån honom
4:5
Då sade han: G. och sälj oljan
4:7
Låt oss därför g. till Jordan
6:2
Värdes själv g. med dina tjänare
6:3
(Elisa:) Ja, jag skall g.
6:3
Så gick han med dem
6:4

G.n och sen var han finnes
6:13
låt dem sedan g. till sin herre
6:22
lät (Israels konung) dem g.
6:23
de gingo till sin herre Igen
6:23
där (konungen) gick på muren
6:30
låt oss g. och berätta detta
7:9
8:10
G. och säg till honom
(Hasael) gick ifrån Elisa
8:14
(Elisa:) g. till Ramot I Gilead
9:1
gick konungens sekreterare ditupp 12:10
syndofferspenningarna gingo icke 12:16
gingo markens djur på Libanon
14:9
skuggan har g.tt 10 steg framåt
20:9
G.n och frågen H. för mig
22:13
Då gingo Hilkia och Ahikam
22:14
Josadak g. i fångenskap
1. Krön. 6:15
gaditerna •• glngo till, David
12:8
gick David hårt till sinnes
13:11
G.och säg till min tjänare David
17:4
när du (David) g.r till dina fäder
17:11
lät raka dem och lät dem så g.
19:4
G.och taIs till David och säg
21:10
22:16
Upp då och g. till verket
Var frimodig och g. till verket
28:10
oförflirad och g. till verket
28:20
gingo dit för att fråga hm 2. Krön. 1:5
s. g.r därförbi bliva häpen
7:21
hade skepp s.gingo till Tarsis
9:21
10:5
Och folket gick
s å ofta konungen gick till H. hus ,
gingo ock drabanterna
12:11
budet s. g.tt att kalla på Mika
18:12
icke tillstadde Israel att g.
20:10
skepp s.skulle g.till Tarsis
20:36
att de icke kunde g. till Tarsis
20:37
att arbetet gick framåt
24:13
25:18
gingo markens djur på Libanon
Då gick prästen Asarja ditin
26:17
alla (fångar) s. icke orkade g.
28:15
gingo till översteprästen Hilkia
34:9
(Josia:) G.n ochfrågen H.förmig 34:21
gick Hilkia till profetissan Hulda 34:22
icke g. ifrån sin tjänstgöring
35:15
gick (Josia) att strida mot (Neko)
35:22
gingo de till Serubbabel
Esr. 4:2
gingo de med hast till judarna
4:23
jag bjöd dem g. till Iddo
8:17
de (Israel) gingo eden
10:5
icke veta vart jag hade g.tt
Neh. 2:16
sedan jag hade g.tt till råds
5:7
Låt oss tillsammans g. till Guds hus 6:10
Nej, jag vill icke g. dit
6:11
gick folket och gjorde sig hyddor
8:16
gingo mitt igenom havet
9:11
(H.) tillsade dem att g.
9:15
10:29
gingo ed och svuro att de skulle
Petaja gick konungen tillhanda
11:24
ena kören gick till höger
12:31
Esra den skriftlärde ,gick i spetsen 12:36
sedan hon om aftonen g.tt
Est. 2:14
bjöd hm att g. till Mordokai
4:5
bjöd Ester Hatak g. till Mordokai
4:10
Haman gick därifrån den dagen
5:9
Oxarna gingo för plogen
Job 1:14
barn g. nu fjärran ifrån frälsning
5:4
väl kunna g. mörka av vinterns
6:16
innan jag g.r hädan
10:21
Man g.r havande med olycka
15:35
huru länge skolen I g. på jakt
18:2
änkor lät du g. med tomma händer
22:9
g.r jag mot öster
23:8
g.r jag mot väster
23:8
g. de och möda sig
24:5
Med mörknad hud g.r jag
30:28
Har jag kunnat se en olycklig g.
31:19
så att jag teg och ej gick utom
31:34
ljungeldar, så att de g.
38:35
månaderna de skola g. dräktiga
39:5
tvinga vildoxen att g. i fåran
39:13
g.n till min tjänare Job
42:8
g.r havande med olycka
Ps. 7:15
(dödsfiender) var vi g.
17:11
rum för mina steg där jag gick
18:37
deras ord g. till världens ändar
19:5
H. röst g.r ovan vattnen
29:3
gick jag sorgklädd och lutande
35:14
icke sett hs barn g. efter bröd
37:25
Jag g.r krokig och mycket lutande 38:7
hela dagen g.r jag sörjande
38:7
vederkvickas, innan jag g.r
39:14
varför måste jag g. sörjande
42:10
Varf6r måste jag g. sörjande
43:2
vars och ens själ g. till hs fäders 49:20
du s. i Guds hus gick med mig
55:15
den s. g.r där med skuld
68:22
Främst g. sångare
68:26
Där g.r Benjamin, den yngste
68:28
där g.r skaran av Juda furstar
68:28
ett giller, bäst de g. där säkra
69:23
g. från missgärning till missgärn. 69:28
tänker på år s.längesedan g.tt
77:6
klöv havet och lät dem g.
78:13
g. i deras hjärtans hårdhet
81:13
84:8
De g. fr ån kraft till kraft
När vinden g.r däröver
103:16
Må hs barn g. husvilla
109:10

med sina fötter g. de icke
llQ:7
Vi skola g. till H. hus
122:1
lät Israel g. mitt därigenom
136:14
jag g.r eller ligger, utforskar
139:3
Vart skall jag g. för din A.
139:7
när våra oxar g. rikt lastade
144:14
s. g. på krokiga Btigar
Ords. 2 :15
När du g.r, skall intet vara
4:12
vik av Ifrån den och g. undan
4:15
g. och kasta dig ned för hm
6:3
När du g.r, må de leda dig
6:22
gifta kvinnan g.r på jakt efter
6:26
kan ngn g. på glödande kol
6:28
lik oxen s. g.r för att slaktas
7:22
den g.r till sin undergång
10:8
g.r till sin undergång
11:13
rättfärdigas avkomma får g. fri
11:21
g.r långi i oförnuft
14:29
till dem s. äro visa g.r han icke
15:12
Den s. g.r med förtal, förråder
20:19
g. icke till din broders hus
27:10
skulle ha oförnuft ändå icke g.
27:22
s. hålla lagen g. till strids mot
28:4
Släkte g.r och släkte kommer Pred. 1:4
Alla g. de till samma mål
3:20
gick en sådan till konungaväIde
4:14
alla dem s . han gick i spetsen för
4:16
Bevara din fot , när du g.r till Guds
4:17
g. icke ändå alla till samma mål
6:6
Bättre än att g. i gästabudshus
7:3
är det att g. I sorgehus
i dödsrlket, dit du g.r
9:10
Ja, varhelst dåren g.r
10:3
hövdingar få g. till fots ss. trälar 10:7
gråtarna redan g. och vänta på
12:5
slippa g.lik en vilsekommen
HV. 1:7
2:11
regntiden har g.tt sin kos
5:17
Vart har han då g.tt, din vän
7:12
Bittida må vi g. till vingårdarna
Sions döttrar g. med rak haIs
och g. där och trippa
Jes. 3:16
7:24
Med pilar och båge skall man g. dit
10:6
bjuder jag honom g.
Kor och björnar skola g. och beta 11:7
att man torrskodd kan g.däröver 11:15
20:2
denne gjorde så och gick naken
Jesaja har g.tt naken och barfota 20:3
21:6
G. och ställ ut en väktare
24:13
det måste så g. på jorden
27:4
g.löst därpå och bränna upp
28:13
så skola de bäst de g.där
32:10
Når år och dagar hava g.tt
själv g.tt fri ifrån fördärvet
33:1
ingen g.r mer på stigarna
33:8
33:11
Med halm g.n I havande
G. och s äg till Hiskia
38:5
på Ahas solvisare g.tt nedåt
38:8
Jag g.r hädan i mina bästa dagar 38:10
40:14
G.r (H.) till råds med någon
i kedjor skola de g.
45:14
g. där med blygd
45:16
de g. havande med olycka
59:4
59:8
de g. krokiga stigar
Varför vill du g. till Egypten Jer. 2:18
varför vill du g. till Assyrien
2:18
säger du: Jag g.r fri
2:35
skall Juda hus g. till Israels hus
3:18
de hava g.tt på förvända vägar
3:21
Jag vill nu g. tlll de stora
5:5
(israeliterna) g. med förtal
6:28
tillbaka i stället för attg. framåt
7:24
jag g.r sörjande
8:21
de g. från ogärning till ogärning
9:3
10:5
(avgudarna) kunna ej g.
15:1
och låt dem g.
15:2
Vart skola vi g.
18:15
när deg. sin gamla stråt
iliför de mäns ögon,s. hava'g.tt
19:10
32:24
belägringsvallarna g.långt från
fria till att g. vart de ville
34:16
mellan vilka de gingo
34:18
gingo mellan styckena av kalven
34:19
Men g. du (Baruk) dit
36:6
G.och göm dig, du jämte Jeremia 36:19
38:27
huru det verkligen g.tt till
39:16
G. och säg etiopiern Ebed-Melek
dit dig synes gott och rätt att g.,
dit må du g.
40:4
g. åt vilket annat håll s. helst
40:5
dit det behagar dig att g.
40:5
översten för drabanterna lät hm g. 40:5
till vilken ort du än må g.
45:5
iåt oss g. var och en tlll sitt land 51:9
G.r detta ej eder tlll sinnes
Klag. 1:12
ej våga g. på våra gator
4:18
när femte året gick
Hes. 1:2
när de gingo, behövde de icke vända
1:9
sig, utan gingo alltid rakt fram
vart anden ville g., dit gingo de
1:12
1:12
och när de gingo, behövde de icke
När (hjulen) skulle g. kunde
1:17
de g. åt alla 4 sidorna
1:17
icke vända sig, när de gingo
1:19
när väsendena ,gingo, glngo ock
1:20
Vart anden ville g., dit gingo de
1:20
ja, varthelst anden ville g.
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Gå
När väsendena giogo, giogo ock
1:21
när de gingo, Hit dånet av deras
1:24
G. och stäng dig inne i ditt hus
3:24
ordningen g.r sin gång
7:10
jag såg honom g.
10:2
när mannen gick ditin
10:3
10:6
när han nu bjöd då gick denne
När (hjulen) skulle g. '. kunde de
g. åt alla 4 sidorna; de behövde
10:11
icke vända sig, när de gingo
främste begav sig gingo de andra 10:11
utan att •• vända sig när de gingo
10:11
när keruberna glngo, gingo hjulen 10:16
I sägen: Tiden g.r
12:22
vid din födelse gick det så till
16:4
dit svärdet kan g.,dels Rabba
21:20
Vatten gåvo (cedern) växt
31:4
När lång tid har g.tt
38:8
invånarna i Israels städer g.
39:9
en mur gick utomkring huset
40:5
Därefter gick han till en port
40:6
stengolvet gick utefter sidoväggar 40:18
lät han mig g. till södra
40:24
gick en 10 alnar bred gång
42:4
skiljemur gick utmed tempelkamr. 42:7
inuti (gårdarna) gick en mur
46:23
gick mannen ett stycke mot öster 47,:3
vattnet gick så högt
47:5
Vattnet g.r alltså till havet
47:8
s. g.lösa inne i elden
Dan. 3:25
gingo (furstarna) till konungen
6:12
gick med hast till lejongropen
6:19
Daniel, hade då g.tt sörjande
10:2
han g.r till sin undergång
11:45
G. Daniel, ty dessa ord
12:9
männen själva g. ju avsides
Hos. 4:14
Därför her Efraim g.tt till Assur
5:13
till Assur g. de
7:11
men bäst de g. där
7:12
ingen skall g. havande
9:11
behag i alt g.på trösklogen
10:11
Jnda skall g. för plogen
10:11
var det jag s.lärde Efraim att g, 11:3
beständigt g.r han framåt i lögn
12:1
Kanaans folk g.r med falsk våg
12:7
g.r sin givna bana
Joel 2:8
Låten lien g., ty skörden är mogen 3:13
Son och fader g. tillsammans
Am. 2:7
lät eder g. med tomma munnar
4:6
skepp s. skulle g. till Tars!s
Jona 1:3
Då gick skepparen till hm
1:6
mAste g. barfota och naken
Mika 1:8
ej heller skolen I g. så stolta
2:3
H. g.r i spetsen för dem
2:13
stridsmännen g. klädda i
Nah. 2:3
sådan ångest att de g. där
Sef. 1:17
att g. till verket
Hagg. 1:2
gingo till verket och arbetade
1:14
frågade jag: Vart g.r du
Sak. 2:2
7 rör g. till särskilda lampor
4:2
invånarna i ena staden skola g.
8:21
Låt oss g. med eder
8:23
härar s.komma eller g.
9:8
illa, dar det g.r utan herde
10:2
vi g, i sorgdräkt inför H.
Mal. 3:14
de g. fria, huru de än fresta Gud
3:15
Med JK.fOdelsegicksätill
Matt. 1:8
tvingar dig g. en mil, så g. tvä
5:41
säger till en av dem: G., så g.r han 8:9
G., ss.du tror, så må det ske
8:13
jag vill följa dig varthelst du g.r
8:19
Nu gick där långt ifrån dem
8:30
eller att säga: Stä upp och g.
9:5
När J. gick därifrån, följde hm
9:27
g.n hellre till de förlorade fåren
10:6
gick (J.) därifrån vidare
11:1
blinda få ayn, halta g.
11:5
han gick därifrån vidare
12:9
och de g. ditin
12:45
gingo de och omtalade det
14:12
lärj.fick se hm g.på sjön
14:26
(Petrus) begynte g. på vattnet
14:29
Men J. gick därifrån vidare
15:29
funno halga g. och blinda se
15:31
icke låta dem g. ifrån mig
15:32
att han mAste g. till Jerusalem
16:21
gingo och berättade för sin herre 18:31
(J.) lade händerna på dem och gick 19:15
G.n ock I till min vingård
20:4
Och de gillgo
20:5
G.n ock I till min vingård
20:7
Tag vad dig tillkommer och g.
20:14
Min son, g. i dag I vingården
21:28
efteråt ångrade han sig och gick
21:29
men han gick icke
21:30
i öknen, Bä g.n icke ditut
24:26
den dag då Noa gick In I arken
24:38
så gånge denna kalk ifrån mig
26:39
om detta icke kan g: ifrån mig
26:42
Stån upp, låt oss g.
26:46
tvingade de att g. med och bära
27:32
gick till Pilatus
27:58
gick (Josef) därifrån
27 :60
översteprästerna •• gingotill Pilatus 27 :62
att de må g. till Galileen
28:10
dit J, hade bjudit dem att g.
28:16

Stå upp, tag din s äng och g. Mark. 2:9
(J.) gick längs med sjön
2:13
rycka av axen medan de giogo
2:23
och nätter och dagar g.r
4:27
låter han strax lien g.
4:29
Så läto de folket g.
4:36
Då gick han med mannen
5:24
Då gick Herodias' dotter ditin
6:22
många voro de s. kommo och giogo 6:31
G.n och sen efter
6:38
till dem g.ende på sjön
6:48
fingo se hm g.på sjön
6:49
G.; den onde anden har farit ut
7:29
Och de gingo därlfr ån
9:30
G., din tro har hjälpt dig
10:52
gick (J.) dit
11:13
Vart vill du att vi skola g.
14:12
Stån upp, låt oss g.
14:42
tvingade de att g. med
15:21
(Maria) gick då och omtalade
16:10
Låt oss nu g. till Betlehem
Luk. 2:15
folket gick där i förbidan
3:15
de s. fiskade hade g.tt i land
5:2
eller att säga: Stå upp och g.
5:23
säger till en: G., så g.r han
7:8
med (J.) gingo ha lärjungar
7:11
en ganska stor hop folk gick med
7:12
blinda få sin syn, halta g.
7:22
gick hon dit med en alabasterfiaska 7:37
Men J. tillsade hm att g.
8:38
tillstadde han ingen att g. med
8:51
9:11
giogo de efter honom
gingo till en annan by
9:56
Jag vill följa dig, varhelst du g.r
9:57
10:7
G.n icke ur hus i hus
G. du och gör sammalunda
10:37
jag och mina barn g.tt till sängs
11:7
de g. ditin och bo där
11:26
gick ditin och tog plats
11:37
När du g.r till en överhetsperson 12:58
G.n och s ägen den r även
13:32
gjorde hm frisk och lät hm g.
14:4
g.r han icke och drager upp den
14:5
g. och tag den nedersta platsen
14:10
mycket folk gick med hm
14:25
g.r och söker efter det förlorade 15:4
vill stå upp och g. till min fader
15:18
stod han upp och gick till sin
15:20
det gick så långt att hundarna
16:21
G. du nu strax till bords
17:7
G.n och visen eder för prästerna
17:14
g.n icke dit, och löpen icke
17:23
s. äro på landsbygden, må icke g.
21:21
(Jndas) gick in på deras anbud
22:6
H., jag är redo att med dig g. i
fängelse och g. i döden
22:33
Låten det g. så långt
22:51
(Josef) gick till Pilatus och utbad 23:52
Då gingo de ditin (graven)
24:3
nalkades J. själv och gick med dem 24:15
VadärdetItalenom,medanI g.n
24:17
ställde han sig s. om han v1l1e g.
24:28
gick han ditin och stannade kvar
24:29
När J.kom g.ende
Joh. 1:36
giogo de med hm och såga
1:39
ville J. g.därifrån till Galileen
1:43
G.och hämta din man
4:16
gick han därifrån till Galileen
4:43
G., din son får leva
4:50
Stä upp, tag din säng och g.
5:8
blev mannen frick •• och gick
5:9
Tag din säng och g.
5:11
skulle taga din säng och g.
5:12
sjön gick hög, ty det blAste hårt
6:18
se J.komma g.ende på sjön
6:19
H., till vem skola vi g.
6:68
Begiv dig härifr ån och g. till Judeen 7:3
Vart tänker denne (J.) g.
7:35
tänker g. till dem s. bo kringspridda 7:35
G. och synda icke härefter
8:11
kommit och vart jag g.r
8:14
men I veten icke vart jag g.r
8:14
Dit Jag g.r, kunnen I icke
8:21
Dit jag g.r, dit kunnen I Icke
8:22
Mannen gick då dit och tvådde sig
9:7
Jag gick då dit och tvådde mig
9:11
g.r fdr att väcka upp (Lasarus)
11:11
låt oss nu g. till (Lasarus)
11:15
Låt oss g. med för att vi må dö
11:16
i tanke att (Maria) gick till graven 11:31
Lösen (Lasarus) och låten hm g.
11:44
Filippus gick och sade till Andreas 12:22
giogo och sade det till
12:22
han vet ju icke vart han g.r
12:35
Dit jag g.r, dit kunnen I Icke
13:33
H., vart g.r du
13:36
Dit jag g.r, dit kan du icke följa
13:36
vägen s.leder dit jag g.r
14:4
H., vi veta icke vart du g.r
14:5
jag g.r till Fadern
14:12
glädjas att jag g.r till Fadern
14:28
Stån upp, låt oss g. härifrån
14:31
ingen frågar mig vart jag g.r
16:5
ty jag g.r till Fadern
16:10
Jag g.r till Fadern
16:17
lämnar världen och g.r till Fadern 16 :28

gick Kain bort ifrån H.ansikte LMos. 4:16
(Abram:) Jag g.r ju bsrnlös bort
15:2
H.gick bort,sedan han talat
18:33
(Lot:) Stån upp och g.n bort
19:14
(Hagar) gick bort och satte sig
21:16
(Gud:) g. bort till Moria land
22:2
jag och gossen vilja g. ditbort
22:5
Abrsham gick bort ifråndendöda 23:3
25:22
(Rebecka) gick bort att fråga H.
27:9
(Rebecka:) G. bort till hjorden
Esau gick bort till Ismael
28:9
Laban hade g.tt bort för att klippa 31:19
(Josefs) hröder hade g.tt bort
37:12
Så gick Tamar bort och stannade 38:11
den ene gick bort ifrån mig
44:28
Mose: Jag vill g. ditbort
2. Mos. 3:3
(Farao:) G.nborttilledradagsverk. 5:4
mån I icke g. alltför långt bort
8 :28
(Farao:) G. bort ifrån mig
10:28
gick han bort ifrån Farao
11:8
när daggen s. fallit gick bort
16:14
menighet gick sin väg bort Ifrån
35:20
skolen I icke g. bort
3. Mos. 8:33
I skolen icke g. bort ifrån
10:7
fläcken har g.tt bort på klädnaden 13 :58
G.n bort ifrån menighet
4. Mos. 16:45
Mose och Aron glogo bort
20:6
(Bileam:) jag vill g. bort
23:3
gick (Bileam) icke bort och såg
24:1
giogo bort ifrån de övriga
Jos. 22:9
Dom. 6:18
G. icke bort härifrån
Abimelek gick bort till sin moders 9:1
g. bort för att svaja över de andra 9:11
g. bort för att svaja över de andra 9:13
G.n bort och ropen till de gudar
10:14
eftersom du vill g, bort för att
14:3
Simson gick bort och fångade 300 15:4
icke g. bort och plocka ax
Rut 2:8
att Jonatan hade g.tt bort
1. Sam. 140:3
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kvar i världen,när jag g.r t1l1 dig 17:11
Nu g.r jag till dig
17:13
mig I söken, låten dessa g.
18:8
gick den andre lärjungen ditin
20:8
g. till mina bröder, och säg dem
20:17
Maria •• gick och omtalade
20:18
vid uppenbarelsen gick så till
21:1
Vi g.också med dig
21:3
När du var yngre gick du dit
21:18
g.till den plats s.var hans
Apg. 1:25
I JK.namn: stå upp och g.
3:6
(den ofärdige) begynte g.
3:8
han följde dem alltjämt g.ende
3:8
Astadkommit att han kan g.
3:12
men läto dem sedan g.
4:21
när Petrus kom g.ende
5:15
(rådsherrarna) läto dem g.
5:40
Saulus gick till översteprästen
9:1
g. till den gata s. kallas Raka gatan 9:11
g. ditned och följ med dem
10:20
gick han till det hus där Maria
12:12
gick han därifrån
12:17
När de sedan gingo därifrån
13 :42
och hade aldrig kunnat g.
14:8
sprangmannenuppochbegyute g.
14:10
gingo vi utom stadsporten
16:13
(domarna) gingo dit
16:39
17:10
gingo de till judarnas synagoga
Jag g.r nu till hedningarna
18:6
(Paulus) gick därifrån och tog in
18:7
att andraga s. g.r därutöver
19:39
gick Paulus med oss andra
21 :18
G., jag vill sända dig Astad långt
22:21
gick (hövitsmannen) till översten
22:26
gick översten dit och frågade
22:27
23:14
giogo till översteprästerna
kom till kasernen och gick ditin
23 :16
(översten) gick avsides med hm
23 :19
ÖVersten lät (ynglingen) sedan g.
23 :22
gick jag så långt,att jag förfdljde 26:11
när de giogo därifrån, talade de
26:31
gick nu seglingen långsamt
27:7
Esaias g.r så långt
Rom. 10:20
vi måste g. nakna
1. Kor. 4:11
G.r detta ej eder till sinnes
7:21
världsordningen g.r mot sitt slut
7:31
och I viljen g. till hm
10:27
G.n icke i ok tillsammans 2. Kor. 6:14,
Hava vi icke båda g.tt i samma
12:18
jag gick längre i judiskt
Gal. 1:14
g.tt förlustig alltsammans
Fil. 3:8
g. allt längre i ogudaktighet 2. Tim. 2:16
skola icke tillstädjas att g.längre
3:9
onda '!lskor skola g. allt längre
3 :13
Låtom oss g. framåt
Hebr. 6:1
9:25
Ej har han g.tt ditin (himmelen)
allt g.r till sin upplösning
2. Pet. 3:11
han vet icke vart han g.r
1. Joh. 2:11
s. så g.r framåt
. 2. Joh. v.9
varken se, höra eller g.
Upp. 9:20
G. och tag den öppna bokrulle
10:8
följa Lammet varthelst det g.r
14:4
Låt din lie g., och inbärga skörden 14:15
Låt din vassa lie g.
14:18
att han icke mAste g. naken
16:15

GÅ (bort)

G. bort och tjäna andra gudar
26:19
2. Sam. 12:23
(David:) Jag g.r bort till
de inbjudna giogo bort
1. Kon. 1:49
1 :50
Adonia gick bort och fattade I
(Salomo:) G. bort till ditt jordagods 2:26
säger konungen: G. bort härifrån
2:30
g.n bort OCh tjänen andra gudar
9:6
(Rehabeam:) G.n bort och vänten
12:5
g.tt bort och gjort dig andra gudar 14:9
(H. till Elia:) G. bort härifrån
17:3
Då gick (Elia) bort. • han gick bort 17:5
vilken väg har H. A. g.tt bort
22:24
G. bort och bada dig i Jordan 2. Kon. 5:10
de spetälska gingo så bort
7:8
Om I g.n bort och tjänen
2. Krön. 7:19
18:23
(Sidkia:) har då H. A. g.tt bort
(Joram) gick bort utan att bliva
21 :20
G.n bort och äten eder bästa mat Neh. 8:10
allt folket gick bort och åt och drack 8:12
Mordokai gick bort
Est. 4:17
Åklagaren gick bort ifrån H.
Job 1:12
Så gick Åkiagaren bort ifrån H.
2:7
Ss. ett moln s. g.tt bort
7:9
Ss. skuggan .. g.r jag bort
Ps. 109:23
G.bort till myran,du late
Ords. 6:6
G. bort ifrån den s. är dåraktig
14:7
åter g.bort, lika naken s.han Pred. 5:l4
Om han måste g. bort sådan s. han
5:15
och i mörker g.r det bort
6:4
vill jag g. bort till myrraberget HY. 4:6
Jes. 22:15
G. bort till hm, förvaltaren
eftersom de gingo bort Ifrån Jer. 2:5
och hon så g.r bort ifrån hm
3:1
G. bort och predika så norrut
3:12
G.n bort till den plats I Silo
7:12
om någon g.r bort, vänder han
8:4
Varför g.r det bort i avfällighet
8:5
om så Juda städer g. bort
11:12
G. bort och köp dig en linnegördel
13:1
Taggördeln,ståuppochg. bort till 13:4
gick bort och gömde (gördeln)
13:5
Stå upp ocb g. bort till Frat
13:6
jag gick bort till Frat
13:7
du (Jerusalem) gick din väg bort
15:6
icke hava med eder g.tt bort i
29:16
35:2
G. bort till rekabiternas släkt
(furstarna) gingo bort ifrån hm
38:27
44:3
giogo bort och tjänade andra
Kemos skall g. bort i fångenskap
48:7
g. bort till Israels hus
Hes. 3:4
g. bort till dina fångna landsmän
3 :11
Israels barn icke mer må g. bort 14:11
gick med din otukt ända bort till
16 :29
har dess rost icke g.tt bort
24:12
leviter s.giogo bort Ifrån mig
44:10
s. gingo bort ifrån mig
44:10
de övriga gingo bort ifrån mig
44:15
griper jag mitt rov och g.r bort Hos. 5:14
du själv måsammadagg. bort Sak. 6:10
sade J.: G. bort, Satan
Matt. 4:10
g. först bort och fdrlik dig
5:24
g.n bort ifrån mig, I ogärningsmän 7:23
g. bort och visa dig för prästen
8:4
H., tillstäd mig att först g. bort
8:21
9:24
G.n bort, ty flickan är icke död
när dessa giogo bort
11:7
Då gingo fariseerna bort
12:14
gick han bort därifrån
12:15
g.r han bort och säljer allt
13:44
g.r han bort och säljer allt
13:46
14:15
kunna g. bort i byarna och köpa
14:16
De behöva icke g. bort
G.bort, Satan
16:23
gick (den rike) bedrövad bort
19:22
Men de giogo bort
22:5
Därefter giogo fariseerna bort
22:15
G.n hellre bort till dem s.sälja
25:9
när de giogo bort för att köpa
25:10
gick den s.fått de 5 punden bort
25:16
den s.fått 1 pund gick bort
25:18
av fruktan för dig gick jag bort
25:25
G.n bort ifrån mig, I förbannade
25:41
skola då g. bort till evigt straff
25:46
Därefter gick en av de 12 bort
26:14
Människosonen skall g. bort
26:24
medan jag g.r dit bort och beder
26:36
gick han (J.) litet längre bort
26:39
Ater gick han bort och bad
26 :42
och han gick åter bort och bad
26 :44
gick (Judas) bort och hängde sig
27:5
giogo med hast bort ifrån graven 28:8
(J.) gick Astadborttillenöde Mark. 1:35
g. bort och visa dig för pr ästen
1 :44
Då giogo fariseerna bort
3:6
alt han skulle g. bort ifrån deras
5:17
(J.) gick bort därifrån
6:1
icke hör på eder ,så g.n bort
6:11
att de kunna g. bort i gårdarna
6:3 6
Skola vi då g. bort och köpa bröd
6 :37
J. gick med sina lärj. bort till byarna 8:27
8:33
G. bort, Satan, och stå mig icke
g. bort och sälj allt vad du äger
10:21
(den rike) gick bedrövad bort
10:22
Judas gick bort till översteprästerna 14:10
Människosonen skall g. bort
14:21
Därefter gick han litet längre bort 14:35
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Gå
han gick Ater bort och bad
14:39
g.n bort och sägen till ha lärj.
16:7
gingo bort och omtalade det
16 :13
gick .han bort till en ilde
Luk. 4:42
(Simon Petrus:) G. bort !frAn mig
5:8
när de hört ordet, g. bort
8:14
Di gick (den besatte) bort
8:39
g.n bort !frAn den staden
9:5
att de kunna g. bort I byarna
9:12
sAframt vi icke skola g. bort
9:13
Tillstäd mig att först g. bort
.9:59
g.n bort !frAnmlg,alla logärningsm.13:27
Di gick han bort och gav sig under 15:15
lä10 (tjänaren) g. tomhänt bort
20:10
och lä10 honom g. tombänt bort
20:11
(Judas) gick bort och talade med
22:4
Ty Människosonen skall g. bort
22:22
Sedan gick han bort ifrAn dem
22:41
gingo bort till graven
24:24
gick di bort och omtalade
Joh. 5:15
Icke vlljen väl ockei I g. bort
6:67
sedan g.r jag bort till hm s.sänt
7:33
Jag g.r bort, och I skolen di söka
8:21
9:7
G. bQrt och tvi dig I dammen
9:11
G. bort till Slloam och tvl dig
gick hon bort och kallade pli Maria
11 :28
J.gick bort till graven
11:38
gingo bort till fariaeerna
11 :46
gingo mAngs judar bort och trodde
12:11
Detta talade J. och' gick bort
12:36
stunden kommen för hm att g. bort 13:1
jag g.r bort för att bereds eder rum 14:2
om jag än g.r bort för att bereds 14:3
Jag g.r bort, men jag kommer Ater 14:28
g.r jag bort till hm s. har sänt
16:5
nyttigt för eder att jag g.r bort, ty
om jag Icke ginge bort ,komme Icke
Hjälparen, men dl Jag g.r bort
16:7
gtck Paulus bort !frAn dem
Apg.17:33
med skam nIldgas g. bort
1. Joh. 2:28
Dl gick jag bort till ängeln
Upp. 10:9

GÅ (emot)
stod(Lot)uppochglckemot I.Mos.19:1
gingo till strids emot Midjan 4.Mos.31:7
gtck(Amalek) emot dig
5. Mos. 25:18
Jos. 3:16
folket gick över mitt emot
Dl gick Jael ut mot Sisera
Dom. 4:18
dl gick Jael ut emot (Barak)
4:22
vadhelst s. g.r ut emot mig
11:31
dl gick ha dotter ut emot hm
11:34
gick han glad emot honom
19:3
gick Mikal ut emot (David) 2. Sam. 6:20
(Salomo) gick emot (Dat-Seba) 1.Kon. 2:19
g. emot konungens sl!ndebud 2.Kon. 1:3
(Naaman) gick emot (Gehasl)
5:21
när en man gick emot dig
5:26
Dl gick David ut emot
1. Krön. 12:17
huvudmlinnen gingo emot 2. Krön. 28:12
g.r ej upp emot henne
Ords. 3:15
allt härligt g.r ej upp emot henne
8:11
Ismael gick ut emot dem
Jer. 41:6
Ingen ceder gick upp emot
Hes. 31:8
gick Kornelius emot (Petrus) Apg. 10:25
GÅ (fram)
Gud lät en vind g. fram
1. Mos. 8:1
27:22
Jakob gtck fram till sin fader
)lär han dl gick fram och kysste
27 :27
gick han fram och vältrade stenen 29:10
(Jakob:) varhelst jag g.tt fram
30:30
tjlinstekvlnnorna gingo fram med 33:6
gick ock Lea fram med sina barn 33:7
gingo Josef och Rakel fram
33:7
midnattstidskalljagg.fram 2. Mos. 11:4
jag skall g. fram gm Egyptens
12:12
H.skall g.fram fllr att hemsöka
12:23
G.nsUgenomlägret,framoch
32:27
Ingen s.har lyte g.fram
3. Mos. 21:21
han skall Icke g. fram för att
21:21
skall han g. fram till altaret
21:23
intet svärd skall g. fram gm
26:6
glngo Mose och Aron fram 4. Mos. 16:43
dalarna där Arnon g.r fram
21:14
Dl gick H. ängelllingre fram
22:26
skall eder grlins g. fram till Sin
34:4
du skall g. fram över deras 5. Mos. 33 :29
Dl gick Josua fram till hm
Jos. 5:13
gick JOSU8 fram till mitten av dalen 8 :13
(grlinsen) gick fram till Sin
15:3
gick (Juda gräns) fram till Asmon
15:4
grlinsen gick fram norr om
15:6
gick grlinsen fram till Semeskällans 15:7
gick fram till Jearlms bergshöjd 15:10
gick den fram där i öster till Janoa 16:6
gick gränsen n..m till Lus
18:13
gränsen gick fram till
18:15
18:17
giok fram till Semeskällan
gickdenframtill den höjd s.llgger 18:18
gick gränsen fram till Bet-Hogl88 18:19
gick den fram österut •• till Gat-Hefer19:13
gränsen gick fram till •• Tyrus
19:29
Dom. 5:4
H. när du gick fram !frAn
G.fram,mln själ, med makt
5:21
(Ablmelek) gick fram till porten
9:52
18:3
gingo de fram till (leviten)
när de nu gingo sin väg fram Rut 1:7
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den bördeman •• gick där fram
4:1
korna gingo raka vägen fram 1.Sam. 6:12
Saul gickframtl11Samueliporten
9:18
när du har g.tt ett stycke fram
10:3
lät Samuel alla I. stammar g. fram 10:20
lät Benjamins stam g.fram
10:21
gick Agag med glatt mod fram
15:32
och lät hm g.fram för Samuel
16:8
Dl lät Isai Samma g.fram
16:9
lät Isal 7 av sina Söner g. fram
16:10
gick (David) fram mot fIllst6en
17:40
kvinnan gick fram till Saul
28:21
dl gick David fram till folket
30:21
(mlinnen) gingo fram i lik8 2. Sam. 2:15
när ngn gick fram för att buga sig 15:5
gick med sina män vägen fram
16:13
när han gick fram, föll det ut
20:8
gick Benaja fram och stötte 1. Kon. 2:46
Dl gick H.fram där
19:11
Elia gick fram till (Eliaa)
19:19
Dl gingo profet1ärj. fram 2. Kon. 2:5
gick Gehasl fram och ville driva
4:27
Därefter gick (Ellsa) Ater fram
4:35
5:13
(Naamans) tjänare gingo fram
gingo markens djur •• fram
14:9
gick (Ornan) fram !frAn
1. Krön. 21:21
gingo markens djur fram 2. Krön. 25:18
ena kören gick •• fram till
Neh. 12:31
MordokaI gick var dag fram Est. 2:11
dl gick Ester fram
5:2
jaga hm varhelst han g.r fram Job 18:11
där fördärvets män gingo fram
22:15
intet lejon har g.tt där fram
28:8
vid ha ljus gick fram I mörkret
29:3
mlnen, huru härlig den gick fram
31:26
ss. regn, där hs dimma g.r fram
36:27
där vinden har g.tt fram
37 :21
moders liv är det Isen gick fram 38:29
din rättfärdighet g. fram ss.
Pa. 37:6
när man sedsn gick där fram
37:36
Ss. en drömbild allenast g.de fram 39:7
dina svallande böljor g. fram
42:7
En ström g.r fram, vars flilden
46:5
68:8
Gud när du gick fram lildemarken
g.r du fram ifrAn segerbytenas
76:5
Alla s. g. vägen fram plundra hm
89 :42
P.8sten, s. g.r fram i mörkret
91:6
Over lejon •• skall du g. fram
91:13
Där g. skeppen sin väg fram
104:26
Ut mig g. fram pi rymlig plats 119:45
de s. g.där fram kunne Icke säga 129:8
stig där din fot g.r fram
Ords. 4:26
(ynglingen) gick fram pI gatan
7:8
rättfärdighetens vägar g.r jag fram 8:20
g.n fram pi förstlndets väg
9:6
där dess stig g.r fram är frihet
12:28
en förstlndig man g.r rätt fram
15:21
vid andras kiv, där han g.r fram
26 :17
aldrig sI<åll ngn g. där fram Jes. 34:10
en farväg, skall g.där fram
35:8
mötes av seger, var han g.r fram 41:2
där han g.r lyckosam fram
41:3
skulle g.fram över landsherrarna 41:25
(H.:) min frälsning g.r fram
51:5
ett frälsat folk kunde g.fram
51:10
Fall ned,sA.att vifig. framöver dig 51:23
en gata för dem s.gingo där fram 51:23
brista ut I jubel,där I g.n fram
55:12
han s.lät sin härliga arm g.fram 63:11
sA. att Ingen g.r där fram
Jer. 9:10
ss. en öken, där Ingen g.r fram
9:12
alla s. g. där fram skola häpna
18:16
alla s. g. där fram skola häpna
19:8
mänga folk skola g. fram
22:8
en olycka g.r fram
25:3 2
leds dem, där de g.bedjandefram 31:9
belägringsvallarna g. så1lngt fram 32:24
alla s. g. där fram skola häpna
49:17
50:13
Alla s. g. fram •• skola häpna
H. har lAtlt vlr rätt g. fram
51:10
människobarn g.r fram
51:43
när de gingo, behövde de icke vända
sig, utangingo rakt fram
Hes. 1:9
1:12
(väsendena) glngo alltid rakt fram
inför var mans ögon, s.g.där fram 5:14
min vredesglild g.r fram över
7:a
(keruberna) gingo alla rakt fram
10:22
var och en s. gick där fram
16:15
At alla s. gingo där fram
16:25
2 vägar pI vilka den •• kan g.fram 21:19
29:11
Ingen mskofot skall g. där fram
29:11
ingen fot av boskapsdjur g. fram
sA. att ingen g.r där fram
33:28
ildemark inför •• s. g.tt där fram
36:34
7 tider skola si g. fram över Dan. 4:13
att 7 tider hava g.tt fram
4:20
7 tider skola sA. g. fram över dig
4:22
Jag gick fram till en av dem
7 :16
se en bock g.fram över hela jorden 8:5
g.r sin väg rakt fram
Joel 2:7
s. g.r fram över jordens
Am. 4:13
jag skall g. fram mitt ibland eder
5:17
g.r fram över jordens höjder Mika 2:8
fllrtrampar, var det g.r fram
5:8
lförgrymmelae g.r du fram
Hab.3:12
llter mig g.fram över mina höjder 3:19
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Alla s. g. där fram skola vissla Sef. 2:15
lAter han sin rätt g. fram i ljuset
3:5
sA. att ingen mer gick där fram
3:6
lIka hjältar, s. g. fram
Sak. 10:5
i ha namn skola de g.fram
10:12
När han g.tt llingre fram
Matt. 4:21
mAngs äro de s. g.fram pI den
7:13
Dl gingo de fram och väckte (J.)
8:25
När J.därifrAn gick vidare fram
9:9
där I g.n fram skolen I predika
10:7
kom J., g.ende fram över sjön
14:25
J.glck fram och rörde vid dem
17:7
hörde att det var J. s.gick fram
20:30
gick han fram till (fikonträdet)
21:19
en H. ängel gick fram och vältrade 28:2
gingo fram och fattade om ha
28:9
När han gick fram utmed
Mark. 1:16
När han hade g.tt litet llingre fram 1 :19
Dl gick han fram och tog henne vid 1:31
När han nu gick där fram
2:14
pli morgonen Ater gingo där fram 11:20
gick där fram, SimonfrAnCyrene 15:21
(J.) gick fram och rörde vid Luk. 7:14
gingo de fram och väckte upp hm
8:24
gick fram till hm och göt olja
10:34
(Marta) gick fram och sade: H.
10:40
gravar över vilka mskorna g. fram 11:44
själv g.fram och betjäna dem
12:37
hörde en hop mskor g.där fram
18:36
(J.) gick fram genom staden
19:1
krl.l8männen gingo fram och
23:36
När han nu gick vägen fram Joh. 9:1
J. gick fram och Ater I Salomos
10:23
J.glck fram och sade till dem
18:4
J. gick dl fram och tog brildet
21 :13
dl (Moses) gick fram för att se Apg. 7:31
sade A. till FilIppus: G. fram
8:29
När de sil hade g.tt gm vakten
och gingo en gata fram
12:10
Översten gick di fram
21:33
med frimodighet g. fram till Hebr. 4:16
IAtcm oss g. fram I full trosvisshet 10:22
en mska s. g.r ostadigt fram Jak. 1:8
GÅ (framflIr)
(Jakob:) G.n framför mig
l. Mos.32:16
själv gick han framfllr dem
33:3
(Esau:) Jag vill g. framför dig
33:12
2.Mos.13:21
H. gick framför dem
Molnstoden •• att g. framfllr folket 13:22
Guds ängel, s. g.tt framfllr I.här 14:19
molnstoden, s. hade g.tt framför
14:19
H. svarade Mose: G. framfllr folket 17:5
min ibgel skall g. framför dig
23 :23
gär oss en gud s.kan g.framfllr
32:1,23
min ängel skall g. framför dig
32::l4
H.förbundsarkgickframför 4.Mos.10:33
du g.r framfllr dem i en molnstod 14:14
H. s. g.r framfllr eder
5. Mos. 1:30
s. gick framför eder pli vägen
1:33
9:3
H. är den s. g.r framför dig
stiuppochg.istadframfllr folket
10:11
H., din Gud, g.r framfllr dig
31:3
H. är den s. g.r framför dig
31:8
(prästerna) gingo framfllr
Jos. 3:6
prästerna gingo framför folket
3 :14
väpnade skaran gick framför
6:9,13
sköldbärare gick framför
I.Sam.17:7
(fillst6ens) sköldbärare gick framför17 :41
25:19
(Abigail:) G.n framför mig
2.Sam. 6:4
Ajo gick därvid framför
12 par oxar gingo framför 1. Kon. 19:19
Förtärande eld g.r framför hm Ps. 50:3
din makt till att g.framförEfraim 80:3
Rättfärdighet skall g. framfllr hm 85:14
Eld g.r framför honom
97:3
Jes. 40:10
(H.) segerbyte g.r framfllr
Själv sksll jag g. framför dig
45:2
ty H. g.r framför eder
52:12
din rätt skall dl g. framför dig
58:8
62:11
ha segerbyte g.r framför hm
framför tempelkamrarnagick Hes.42:4
en väg gick framför dem
42:11
Framfllr dem g.r en•• eld
Joel 2:3
Mose,Aron •• g.framfllr
MIka 6:4
Framför hm g.r pest
Hab. 3:5
stjärnan gick framför dem Matt. 2:9
g.framför hm i Elias
Luk. 1:17
1:76
du skall g. framför H.
de s. gingo framför tillsade hm
18:39
gick han framför de andra upp mot
19:28
en av de 12, Judas, gick framfllr
22:47
g.r han framfllr dem
Joh. 10:4
Gör oss gudar, s. g.framför Apg. 7:40
GÅ (sina färde)
att du flr g. dina färde
1. Sam. 20:13
sA. g.dina färde, ty dl sänder H.
20:22
(David) gick sina färde
20:43
innan du g.r dina färde
28 :22
gingo samma natt sina färde
28:25
Vänd om och g.dlna färde 2.Sam. 3:16
gick han sina färde
1. Kon. 13:10
Stl upp och g. dina färde
Luk. 17 :19
GÅ (förbi)
(Abraham:) g.lcke förbi
1. Mos. 18:3
ser blodet , skall jag g. förbi 2.Mos.12:13
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ser blodet, skall H. g. förbi
11:23
(H.) gick fllrbi Israela barns hus
12:27
lAta all min skönhet g. förbi dig
33 :19
När nu min härlighet g.r förbi
33 :22
till dess jag har g.tt förbi
33:22
34:6
H. gick förbi hm, där han stod
var och en s. g.r därförbl
1. Kon. 9:8
13 :25
folket s. gick därförbi fick se
var och ens. g.r därförbl 2. Krön. 7:21
värt liv •• g.r snart förbi
Ps. 90:10
medan jag g.r oskadd förbi
141:10
Jag gick förbi en lat mans
Ords. 24:30
till dess vreden g.tt förbi
Jes. 26:20
(H.:) Dl gick jag förbi där du
Hes. 16:6
Dl gick jag Ater förbi där du var
16:8
de s. gingo där fllrbi
Matt. 27:39
(J.) skulle just g.förbi dem Mark. 6:48
de s. gingo där förbi bespottade
15:29
fick se hm gick han förbi
Luk. 10!31
gick han (leviten) förbi
10:32
GÅ (före)
skänker s. g.före mig
1. Mos. 32:20
G. före mlguppplofferhöjden l.8am. 9:19
att han skall g. före oss
9:27
mI du g. ned före mig till Gilgal
10:8
och gingo till S!f före Ssul
23 :24
stark storm gick före H.
1. Kon. 19:11
Gehasi hade g.tt före dem 2. Kon. 4:31
fOre hm hava otaliga g.tt
Job 21:33
Ildmjukhet g.r före ära
Ords. 15:33
stolthet g.r före undergäng
och högmod g.r före fall
16:18
Före fall g.r högmod i mannens
hjärta,ochlldmjukhet g.r före ära 18:12
de s. gingo före ropade
Matt. 21:9
skall jag före eder g.till Galileen
26:32
(ängeln:) han skall fllre eder g.
28:7
J.gick före dem
Mark. 10:32
de s. ginga före, ropade
11:9
skall jag före eder g.tlllGallleen
14:28
Han skall före eder g.tl11Galileen 16:7
GÅ (förlorad)
Dans barns •• gick förlorat
Jos. 19:47
skall jag.g.förlorad,ml det Est. 4:16
rikedomen g.tt flIrIorad
Pred. 5:13
vad de hava kvar ,g.r förlorat Jer. 48:36
dessa smil skall g. flIrlorad Matt. 18:14
eller själv g.r förlorad
Luk. 9:25
Icke ett hlr skall g. förlorat
21 il8
Icke lAta ngn ends g.förlorad Joh. 6:39
skeppet skall g. flIrIorat
Apg. 27 :22
skall ett huvudhlr g. förlorat
27:34
dlrskap•• 8. g.förlorade
1. Kor. 1:18
g.r ju dl den svage förlorad
8:11
hava ju ock de g.tt förlorade
15:18
ibland dem s. g.förlorade 2. Kor. 2:15
täckelset hos dem s. g. förlorade
4:3
bedraga dem s. g.förlorade 2. Tess. 2:10
sil att vi Icke g.förlorade
Hebr. 2:1
de hava g.tt fllrlorade
Jud. v.ll
vad du hade har g.tt flIrIorat Upp. 18:14
GÅ (genom)
g.fram gm Egypten
2. Mos. 11:4
pI den natten g.fram gm
12:12
Ingen av eder mil g. ut gm sin
12:22
Intet svärt skall g. gm edert 3.Mos.26:6
att det g.r ut gm näsan
4. Mos. 11:20
allt sidant •• lAta g. gm eld
31:23
skolen I lAta g. gm vatten
31:23
lAter son •• g. gm eld
5. Mos .18:10
gingo tl11syningsmlinnen gm Jos. 3:2
glckhangmEfraimsbergsb.l.Sam. 9:4
SI glngo de gm Saallmslandet
9:4
gick han gm Benjamins land
9:4
gick ett rop gm hären
1. Kon. 22:36
sA. att pilen gick ut gm
2. Kon. 9:24
glngo •• gm Drabantporten
11:19
16:3
(Ahas) lät ock sin son g. gm eld
de läto sina söner g. gm eld
17:17
21:6
Han lät sin son g. gm eld
man gick in gm stadsporten
23:8
g. gm eld, till offer At Molok
23:10
gm •• tillstadde larael att II: 2.Krön.20:10
gingo In I konungshuset gm Ovre
23:20
lät sina barn g. gm eld
33:6
vid ha ljus gick gm mörkret
Job 29:3
g.ln I ditt hus gm din nid
Ps. 5:8
till fots gingo de gm floden
66:6
vi miste g. gm eld och vatten
66:12
Gm havet gick din väg
77:20
gick gm öknen ss. en ström
105:41
vill g. in gm dem och tacka H.
118:19
de rättfärdiga skola g. in gm den 118:20
Om ock min väg g.r gm nIld
138:7
Om du ock miste g. gm
Jes. 43:2
miste du än g. gm eld
43:2
g.n In gm dessa portar
Jer. 7:2
Jerusalems InvAnare s. g.n gm
17:20
I s. g.n in gm dessa portar
22:2
skall det g. var och en gm ha Hes. 7 :16
s.öppnade moderlivet g. gm eld
20:26
20:31
lAten edra barn g. gm eld
Ingenskall g.ingm(östra porten) 44:2
ty H. har g.tt in gm den
44:2
skall g. In gm portens fOrhus
44:3
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G6
man g.r in I huset gm alla
44:5
skall fursten g. in gm portens
46:2
när fursten vill g. In, skall han
g. In gm portens filrhus
46:8
den s. g.tt in gm norra porten
g. ut gm södra porten
46:9
den s. g.tt In gm södra porten
skall g. ut gm norra porten
46:9
ingen g. tillbaka gm samma port
46:9
utan g. ut gm den motsatta
46:9
lät han mig g. ut gm norra porten 47:2
tredjedelen skall jag lIita g. gm Sak.13:9
G.n In gm den trånga porten Matt. 7:13
gm din själ skall ett svärd g. Luk. 2:35
(J.) gick fram gm staden (Jerlko) 19:1
icke g.r In •• gm dörren
Joh. 10:1
den s. g.r In gm dörren
10:2
den s. g.r in gm mig
10:9
hade g.tt gm f"orsta •• vakten Apg. 12:10
VAra fäder gingo slla gm
l. Kor. 10:1
g. In I staden gm dess portar Upp. 22:14
GÅ (I filrbindelse med gräns)
gränser g.frän Röda havet 2.Mos.23:31
eder gräns g. fram till Sin och
g. ut söder om Kades-Barnea.
Ochdenskall g.vidare ut
4.Mos.34:4
skall gränsen g. ut vid havet
34:5
gränsen skall g. ut vid Sedad
34:8
Sedan skall gränsen g. till Slfron
34:9
frän Sefam skall gränsen g. ned
34:11
gränsen skall g. vidare ned
34:11
skall gränsen g. ned till Jordan
34:12
gick gränsen ut vid havet
Jos. 15:4
gränsen •• gick fram norr om
15:6
gickgt'änsenframtillSemeskällans 15:7
gränsen •• gick fram till Jearlms
15:10
gränsen gick sl ned till Bet-Semes 15:10
gick gränsen till Ekrons höjd
15:11
gränsen gick sl framom berget
15:11
sedan gick gränsen ut vid havet
15:11
gränsen gick frän Betel till Lus
16:2
Gränsen gick frän Atrot-Addar
16:5
Sedan gick gränsen ut vid havet
16:6
Frän Tappua gick gränsen till
16:8
gränsen gick sedan ut vid havet
16:8
gick gränsen till En-Tappuas
17:7
gränsen gick ned till ~abäcken 17:9
Manasse gräns gick vidare norr
17:9
Manasse gräns gick sedan ut vid
17:9
gick gränsen fram till Lus
18:13
gick gränsen ned till Atrot-Addar 18:13
gränsen gick ut till Klrjat-Baal
18:14
gränsengicktill Neftovattnets källa 18:15
gick gränsen ned till ändan av
18:16
gränsen gick ned till Rogelskällan 18:16
gick gränsen fram till Bet-Hoglas 18:19
gick gränsen ut till Sslthavets norra 18:19
gränsen gick ända till Sarid
19:10
gräns gick ut vid Jordan
19:22
gränsen gick fram till Tyrus
19:29
gränsen gick sl ut vid havet
19:29
deras gräns gick frän Helef
19:33
gränsen gick vidare till Huckok
19:34
gränsen g.till Hasar-Enon
Hes. 47:17
gränsen g. mellan Gilead och
47:18
sksll gränsen g.frän Tamar
47:19
skall gränsen g.frän sydgränsen
47:20
skall gränsen g.frän Tamar
48:28
GÅ (hem)
Farao vände och gick hem 2. Mos. 7:23
folket skall dl kunna g.hem I frid 18:23
4. Mos. 10:30
(Hobab:) jag vill g. hem
(Bileam:) G.n hem till edert land 22:13
Moabs furstar •• gingo hem
22:14
(BIleam:) jag g.r nu hem
24:14
vända tillbaka och g. hem
5. Mos. 16:7
vänden nu om och g.n hem
Jos. 22:4
gingo de hem till sina hyddor
22:6
Dl nu Josua Hit dem g. hem
22:7
lät alla de andra g. hem
Dom. 7:8
Jerubbasl, Joas' son, gick hem
8:29
gingo (israeliterna) hem
9:55
20:8
Ingen av oss ml ,,--hem
(Nooml:) Vändenom ochg.n hem Rut 1:11
Vänden om •• och g.n hem
1:12
Elkana gick bem igen
l. Sam. 2:11
gingo (Elkana och Hanna) hem
2:20
G.n hem,varochentillslnetad
8:22
(Saul:) Kom,låt oss g.hem igen
9:5
Sedan Hit Samuel folket g. hem
10:25
Saul gick hem till Gibea
10:26
folket hade han låtit g.hem
13:2
David lämnade Saul och gick hem 17:15
Jonatan gick hem igen
23 :18
taga sin hustru •• och g. hem
30:22
Sedan gick sllt folket hem 2. Sam. 6:19
Sedan gick Natan hem Igen
12:15
14:8
(David:) G.hem igen
Joab gick hem till Absslom
14:31
l. Kon. 1:53
(Sslomo:) G.hem
(Ahia:) stl upp och g. hem igen
14:12
(!inkan till Elia:) jag g.r nu hem
17:12
Dl gick Absb hem, missmodig
21:4
Sedan gick allt folket hem l. Krön. 16:43
lät han folket g.hem
2. Krön. 7:10
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Amasja lät dem g. hem Igen
25:10
jag gick hem till Semaja
Neh. 6:10
Hamanbetvangslgochgickhem Est. 5:10
Därefter gick Daniel hem
Dan. 2:17
Därefter gick konungen hem
6 :18
tag din säng och g. hem
Matt. 9:6
stod (den ~ame) upp och gick hem
9:7
lät han folket g. och gick hem
13:36
tag din säng och g.hem
Mark. 2:11
G. hem till de dina och berätta
5:19
låter dem fastande g. ifrän mig hem 8:3
J.bjöd hm g.hem och sade
8:26
tag din säng och g.hem
Luk. 5:24
tog sängen och gick hem
5:25
de s. hade blivit utsända gingo hem 7:10
Denne gick hem Igen rättfärdig
18:14
Sedan gick (Petrus) hem till sitt
24:12
gingo hem, var och entill sitt Joh. 7:53
lärjungarnagingo slhem till sitt
20:10

när man skall g. i landsflykt
du g.l landsflykt
ss.skulle jag g.i landsflykt
hon m~te ju g.l landsflykt

ss,~skulle

Hes. 12:3
12:4
12."1

Nab. 3:10

GÅ (illa)
(H.) låta det g. eder illa
Jos. 24:20
har låtit det g. mig slllla
Rut 1:21
det gick M08e illa
Ps. 106:32
det gär (orättfärdiga) Illa
141:5
s. g.r l borgen filr en annan,
honom g.r det Illa
Ords. 11:15
sällskap med därar, g.r det Illa
13:20
Honom skall det g.llla
Jes. 3:11

GÅ (l landsflykt)
när man skall g.llandsflykt Jer. 46:19
Juda har mut g.l landsflykt Klag. 1:3

GÅ (in)
Guds söner begynte g.ln till 1.Mos. 6:4
ett par av vart slag g.ln till dig
6 :20
7:9
gingo 2 och 2 in till Noa i arken
De gingo in till Noa i arken
7 :15
gingo baklänges in och täckte över 9:23
(Sara:) g.ln till min tjänstekvinna 16:2
(Abram) gick in till Hagar
16:4
g.tt In under skuggan av mitt tak
19:8
Ingen man finnes, s.kan g.in till
19:31
den äldre gick In och lade sig
19:33
g.du In och lägg dig hos hm
19:34
27 :18
(Jakob) gick in till sin fader
llt mig g.ln till henne
29:21
29:23
(Jakob) gick In till (Lea)
Sl gick han in ockal till Rakel
29:30
(Rakel:) g. in till (BIlha)
30:3
och Jakob gick In till (Bilha)
30:4
(Lea:) Till mig skall du g. in
30:16
(Juda) gick In till henne
38:2
(Juda:) G. in till din broders
38:8
när han gick In till sin broders
38:9
(Juda:) Kom,låt mig g. in till dig
38:16
(Tamar:) filr att fl g. in till mig
38:16
och gick In till henne
38:18
skulle g. in filr att tala
2. Mos. 34:35
innan prästen g.r in filr att 3. Mos. 14:36
skall prästen g. in för att bese
14:36
skall prästen g.in och bese det
14:44
när han g.r in och beser huset
14:48
dl (Aron) g.r in för att bringa
16:17
sksll icke g.ln till nlgon död
21:11
skall han icke g. in till förlåten
21:23
Aronochhssönerg.in
4. Mos. 4:5
Aron och hs söner skola g. in
4 :19
själva ml de icke g.ln och se
4:20
skola leviterna g. in och göra tjänst 8:15
gingo leviterna In och filrrättade
8:22
(uninnan) gick in på lkern
22:23
mådug. intill henne och äkta 5.Mos. 21:13
tagit sig en hustru och g.tt In till
22:13
svlger skall g.ln till henne
25:5
gingo de unga män •• ditin
Jos. 6:23
gick han in till henne I tältet Dom. 4:18
Jael gick sakta in till (Sis era)
4:21
När (Barak) då gick In till henne
4:22
gick Gideon in och tillredde
6:19
Då gick hustrun in och omtslade
13:6
Låt mig g. in till min hustru
15:1
Icke tillstädja (Simson) att g.ln
15:1
en sköka och gick In till henne
16:1
(Boas) gick in till henne
Rut 4:13
gick (Saul) ditin
l. Sam. 24:4
Varfilr har du g.tt In till
2.Sam. 3:7
Dl gick Joab in till konungen
3:24
Dl gick konung David in
7 :18
David gick in till (Bat-Seba)
12:24
G. så in till konungen
14:3
G. in till din faders bihustrur
16:21
gick Absalom In till sin faders
16 :22
Jitra s. hade g.tt in till Abigall
17 :25
(konungen) gick icke in till dem
20:3
Då gick Gad in till David
24:13
(Natan:)G.in till kon. David 1.Kon. 1:13
gick dl Bat-Seba in till konungen
1:15
gick då Bat-Seba in till Salomo
2:19
(Jerobeam:) g. in till (Ahia)
14:3
g. in och smörj Hasael till kon.
19:15
G. al in och stäng igen
2. Kon. 4:4
gick han in och stängde Igen dörren 4:33
5:15
(Naaman) gick in och trädde fram
Därefter gick (Gehasi) in
5:25
g.in och bed hm stå upp
9:2
Därefter gick (Jehu) in och lt
9:34
(Basls tjänare) gingo alltså In
10:24
(Jehu:) G.in och slå ned dem
10:25
gick Safan in till konungen
22:9
när man gick in gm stads porten
23:8
gick Hesron in till Makirs 1. Krön. 2:21
(Efraim) gick in till sin hustru
7:23
Dl gick konung David In
17:16
gick Gad in till David och sade
21:11
Ingen annan g. in i H. hus
2. Krön. 23:6
(prästerna) må g.in
23:6
Då gick prästen Asarja ditln
26:17
gingo In filr att rena H. hus
29:15
Dl gingo de in till konung Hlskia
29:18
g. in till konung Ahasveros
Est. 2:12
när en kvinna gick in till konungen 2 :13
sedan hon om aftonen g.tt ditin
2:14
Då ordningen att g. in till konungen 2:15
ålägga henne att g. in till konungen 4:8
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GÅ (i bet)
ej heller ml fAr .. g. i bet 2. Mos.34:3
klllingpar s. g.i bet ibland
HV. 4:5
lamm g.där i bet
Jes. 5:17
kalvar g.där i bet
27:10
din boskap skall g. i bet pl viaa
30:23
vargar g.1 bet tillsammans med
65:25
skall fl g. i bet pl Karmel
Jer. 50:19
låt den g. i bet i Basan
Mlka 7:14
gick en stor svinhjord i bet Mark. 5:11
gick där en svinhjord i bet
Luk. 8:32
GÅ (i borgen)
om du har g.tt i borgen
Ords.
s. g.r i borgen filr en annan
s. g.r i borgen filr sin nästa
han har g.tt i borgen filr en annan
en av dem s. g.1 borgen filr län
han har g.tt i borgen för en annan

6:1
11:15
17:18
20:16
22:26
27:13

GÅ (i frid)
g. till dina fäder i frid
l. Mos. 15:15
(Jetro:) G. i frid
2. Mos. 4:18
kunna g.hem i frid
18:23
Prästen svarade:G.n i frid Dom. 18:6
Dlsvara,de Eli: G.I frid
1.Sam. 1:17
JonatansadetlllDavld: G.i frid
20:42
vänd nu tillbaka och g. i frid
29:7
Kon. sade till hm: G.i frid 2. Sam. 15:9
och g.r dl in I friden
Jes. 57:2
G. i frid, och var botad
Mark. 5:34
sade till kvinnan: G.I frid
Luk. 7:50
(J. till kvinnan:) G. i frid
8:48
G.n eder väg i frid
Apg. 16:36
sade till denne: G. i frid
Jak. 2:16
GÅ (i fullbordan)
det gick allt i fullbordan
Jos. 21:45
det har allt g.tt i fullbordan
23:14
gick •• filrbannelse i fullbordan Dom. 9:57
När det g.r i fullbordan
13:12
det s. du sagt g.r l fullbordan
13 :17
skall det ord g.i fullbordan l. Kon. 13:32
huru de hava g.tt i fullbordan Jes. 41:22
Mittrldslutskall g.i fullbordan
46:10
och låta det g.1 fullbordan
Jer. 1:12
profetens ord g.r I fullbordan
28:9
deras tsl g. i fullbordan
Hes. 13:6
gick ordet i fullbordan
Dan. 4:30
dl slIt skall g. i fullbordan Mark. 13:4
det g.r nu I fullbordan
Luk. 22:37
Gud låtit det g. i fullbordan
Apg. 3 :18
Gud låtit g. i fullbordan för oss
13:32
GÅ (i fängenskap)
Josadakmuteg.iflngenskap1.Krön.6:15
Pashur,sksll g.1 fängenskap Jer. 20:6
dina älskare mute g. i fängenskap 22:22
s. icke hava g.tt bort i fängenskap 29:16
dina ovänner skola g. i fångenskap 30:16
Kemos skall g. bort I fAllgenskap
48:7
barnhavamut g.i fängenskap Klag.1:5
mina jungfrur f1ngo g. i fängenskap 1:18
hon mute ju g.i f§.ngenskap Nab. 3:10
GÅ (i fördärvet)
s.låta leda sIg g.l fördärvet
Ingen av dem gick l filrdärvet
med dig själv g. i filrdärvet
att de själva g. mot filrdärvet
Vilddjuret g.r i filrdärvet
vilddJuret •• g.r i filrdärvet

Jes. 9:16
Joh. 17 :12
Apg. 8:20
Fil. 1:28
Upp. 17:8
17:11

GÅ (igenom)
Jag vill g.lgenom hela din l. Mos. 30:32
I.barnkunnag.mlttigenom 2. Mos. 14:16
Israels barn gingo mItt igenom 14:22,29
hade g.tt mItt Igenom havet
15:19
gingo mitt Igenom havet
4. Mos. 33:8
G.n igenom lägret och bjuden Jos. 1:11
gingopltorrmarkdärlgenom 2.Kon. 2:8
gingo mitt Igenom havet
Neh. 9:11
och lät dem g.därigenom
Ps. 78:13
s.lät Israel g.mitt därIgenom
136:14
G.lgenom Jerusalems stad
Hes. 9:4
gick sin väg mitt igenom hopen Luk. 4:30

om nlgon g.r in till konungen
4:11
därefter vill jag g. in till konungen 4:16
attjagfAr g. Intill Guds altare Ps. 43:4
då han hade g.tt In till Bat-8eba
51:2
jag vill g.ln gm dem och tacka H. 118:19
rättfärdiga skola g. in gm den
118:20
Ingen s. g.tt in till henne
Ords. 2:19
g. ej in på den, vik av och g. undan 4:15
den s. g.r in till sin nästas
6:29
jag gick in till profetissan
Jes. 8:3
g. nu in och skriv detta pl en tavla 30:8
g.n in gm dessa portar
Jer. 7:2
i gästabudshus skall du icke g. In 16:8
8. g.n in gm dessa portar
17:20
I s. g.n in gm dessa portar
22:2
gingo de in till konungen
36 :20
där man g.r in till den Inre
Hes. 8:3
G.ln och se vilka styggelser
8:9
G. in mellan rundlarna
10:2
när mannen gick ditin
10:3
gick denne dltln och ställde sig
10:6
gick in till henne ss. man g.r in
till en sköka; al gick man in till
23:44
Ingen skall g.ln gm den, ty H.,
Israels Gud, har g.tt In gm den
44:2
(fursten) skall då g. in gm portens 44:3
orena sig gm att g.ln till ngn död 44:25
skall fursten g.ln gm portens
46:2
när fursten vill g.ln, skall han
g.ln gm portens f"drhus
46:8
den s. har g.tt in gm norra porten 46:9
den s. har g.tt In gm södra porten 46:9
fursten skall g. in tillsammans
med de andra, när de g.in
46:10
Daniel gick In och bad kon.
Dan. 2:16
I följd härav gick Daniel in till
2:24
g.n In och sitten I sorgdräkt
Joel 1:13
G.n in gm den tränga porten Matt. 7:13
icke värdig att du g.r in under
8:8
gick han in och tog flickan vid
9:25
de (orena andarna) g. ditin
12:45
N"år han gick in till staden igen
21 :18
de s. voro redo gingo in
25:10
där gick (Petrus) in
26:58
(J.) gick in och sade till dem Mark. 5:39
han gick in dit där flickan llg
5 :40
Då gick Herodias ' dotter ditin
6 :22
den s.är pltaket må icke g.in
13:15
husbonden i det hus där han g.r in
14:14
gick in till Pilatus och utbad sig
15:43
är icke värdig att du g.r in
Luk. 7:6
tillstadde han ingen att g.medditin
8:51
de (orena andarna) g. ditin
11 :26
(J.) gick ditin och tog plats
11:37
blev han vred och ville icke g. in
15:28
(J.) har g.tt in för att gästa hos
19:7
s. äro ute på •• må icke g. ditin
21:21
Följen hm till det hus han g.r in
22:10
Då gingo de ditin(i graven)
24:3
Då gick(J.)ditin och stannade
24:29
den s. g.r in gm dörren
Joh. 10:2
Jag är dörren, den s. g.r in gm
10:9
gick han in med sina lärjungar
18:1
18:15
Den lärjungen gick med J.in
dock gick han icke in (i J. grav)
20:5
gick ock den andre lärjungen dltin 20:8
Paulus ville g. in bland folket Apg. 19:30
kom till kasernen och gick ditin
23 :16
Paulus gick dl in till honom
28:8
dit J.har g.tt in för oss
Hebr. 6:20
Ej har han g.tt ditin
9:25
upplåter dörren,sksll jag g.in Upp. 3:20
GÅ (in i)
du sksll g. in i arken
l. Mos. 6:18
G. in i arken med hela ditt hus
7:1
Noa gick in i arken med sina söner 7:7
gick Noa In I arken
7 :13
gick Laban In i Jakobs tält
31:33
gick (Laban) in i Rakels tält
31:33
(Josef) gick in I sin kammare
43:30
gingo in i Josefs hus
44:14
g.3 dageresor in i öknen
2. Mos. 3:18
låt oss g. 3 dagaresor in I öknen
5:3
låt oss g. 3 dagsresor in i öknen
8:27
gingo (Mos e och Jetro) in I tältet
18:7
Mose gtck mitt in i skyn
24:18
snöre, s. g.r in i efodens ringar
28:28
när (Aron) g.r in i helgedomen
28:29
när han g.r in i helgedomen
28:35
när de g.ln i uppenharelsetältet
28:43
sksll g. in I uppenbarelsetältet
29:30
När de g. in i uppenbarelsetältet
30:20
snöre, s. gick in I efodens ringar
39:21
al ofta de skulle g.ln I
40:32
. Mose kunde Icke g. in I
40:35
gingo in i uppenbarelsetältet 3.Mos. 9:23
I skolen g. in i uppenbarelsetältet 10:9
och fär sedan g.ln I lägret
14:8
om ngn har g.tt in I huset
14:46
Icke vilken tid s.helst fAr g.in i
16:2
Aron skall g. in i helgedomen
16:3
Aron g. in I uppenbarelsetältet
16:23
när (Aron) gick in i helgedomen
16:23
därefter fAr han g. in I lägret
16 :26 ,28
gick in i uppenbarelsetältet 4. Mos. 7:89
Mose gick in i vittnesbördets tält 17:8
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Gå
därefter fAr han g. in I lägrel
19:7
därefter fån I g. in i lägrel
31:24
avvände från alt g.ln i del land
32:9
När I haven g.tt in I Kanaans land 33 :51
gAtt in i Kanaans land
35:10
mån kunna g.ln I det land 5. Mos. 11:8
när solen g.r ned, fAr han g.ln i
23:11
skall du Icke g.ln i ha hus
24:10
skall med delta folk g. in i del
31:7
glngo de in I lägrel
Jos. 6:11
G,n In I skökans hus och fören
6 :22
gingo därvid in I sin guds hus Dom. 9:27
männen hade g.tt in I Mikas hus
18:18
sin börda och gick In i staden Rut 2:18
därefter gick hon In i staden
3U5
den kvinna s. nu g.r in I ditt hus
4:11
s. g.r in i Dagons tempel
l. Sam. 5:5
Om I nu g.n In i staden
9:13
Därefter gingo de in I staden
9:25
Jonatan gick In i staden igen
20:43
g. att g.ln I en stad med portar
23:7
skulle jag g. in i mitt hus
2. Sam. 11:11
David gick in i H. hus och tillbad
12:20
Så gick då Husai in I staden
15:37
tordes Icke g. in i staden och visa 17 :17
gick Joah In I husel till konungen 19:5
l. Kon. 13 :25
gingo de In i staden
gick (Simri)in i .. palatsbyggnad
16:18
gick (Elia)In i en grotta
19:9
lIIin herre g.r in i Rimmons 2.Kon. 5:18
besluta oss for att g. in I staden
7:4
fOr alt g.in i aram6ernas läger
7:5
gingo de (spelälska) in i elt tält
7:8
gingo in i elt annat tält
7:8
stod han upp och gick in i husel
9:6
de gingo in i BasIs tempel
10:21
Därefter gick Jehu In i Baals
10:23
gingo de in i del inre av Baals
10:25
gick (Atalja) In i H. hus
11:13
de gingo in ikonungshusel
11:19
när man g.r In i H. hus
12:9
g.r den in i hans hand
18:21
(Hiskia) gick in I H. hus
19:1
man kunde icke g. in i H. hus
23:1
tjänst, när de glngo in i
l. Krön. 24:19
2. Krön. 7:2
kunde icke g.ln i H. hus
må ingen annan g.in i H.hus
23:6
gick (Atalja) in I H. hus
..
23:l2
gingo in i konungshuseI gm Ovre
23 :20
(Ussia) gick in i H. tempel
26:16
prästerna gingo in i det inre av
29:16
(Sanherib) gick in i sin guds hus
32:21
gick in i Johanans tempelkamr .Esr .10:6
en man av mitt slag g. in I
Neh. 6:11
g. in i del andra
Est. 2:14
jag fAr g. in i ditt hus gm
Ps. 5:8
svärd skall g.ln I deras egel
37:15
David har g.tt in i Ahimeleka hus 52:2
G.n in i hs portar med tacksägelse 100:4
Jag skall Icke g. in I den hydda
132:3
LAtom oss g. in i ha boning
132:7
huru han g.r Ini sin helgedom Jes. 16:12
mitt folk, g. In i dina kamrar
26:20
g.r (rlSrstaven) In I hans hand
36:6
(Hlskia) gick in I H. hus
37:1
och g.r då in I friden
57:2
icke g.ln I ngt sorgehus
Jes. 16:5
I gästabudshus skall du icke g.ln 16:8
Hes. 23:39
gingo de In i min helgedom
gick han in I det innersta rummel 41:3
när man gick In I tempelkamrarna 42:l2
givakt på huru man g.r in I huset 44:5
De skola g. In I min helgedom
44:16
då (prästen) g.r In I helgedomen
44:27
gick (Daniel) In I sitt hus
Dan. 6:10
Och de glngo In i husel
.Matt. 2:11
vill bedja, g.då in I din kammare
6:6
g.n icke in i ngn samaritisk stad
10:5
huru (David) då gick In I Guds hus 12:4
kan ngn g. In I en stark mans hus 12:29
Icke vad s. g.r Inimunnenorenar 15:11
allt s. g.r in i munnen
15:17
21:2
G.n in i byn s.ligger framfOr
Och J. gick in I helgedomen
21:12
skola flSrr g.ln I Guda rike
21:31
G.ln i din herres glädje
25:21,23
G.n in i staden till den och den
26:18
gick han in I synagogan
Mark. 1:21
1:45
icke öppen kunde g. in i ngn stad
2:26
gick (David) In I Guds hus
han gick Ater in I en synagoga
3:1
ingen kan g. In i en stark mans hus 3:27
varhelst han gick In i nAgon by
6:56
7:15
Intet s. utifrån g.r In i makan
s. utifrån g.r in i mskan kan orena 7 :18
del Icke g.r In i hennes hjärta
7:19
Där gick han In i eIt hus
7 :24
G. icke ens In i byn
8:26
G.n in I byn s • ligger mitt framfOr 11:2
gick han In I helgedomen
11 :15
14:13
G.n In I staden
g. in i H, tempel och tända
Luk. 1:9
på sabbatsdagen gick 'han in I
4:16
huru (David) då gick In I Guds hus
6:4
(J.) gick In I synagogan
6:6
7:1
gick ban in i Kapernaum

ban gick in I farlseens hus
7:36
gick ban in i en by
10:38
den dag då Noa gick In I arken
17 :27
GoD In I byn s.ligger här
19:30
(J.) gick In I helgedomen
19 :45
åter g.ln I sin moders liv
Joh. 3:4
Hs lärjungar hade g.tt In I staden
4:8
lät sin kruka stå och gick in i
4:28
I haven fått g. In I deras arbete
4:38
Icke g.r In i fArahuseI gm dörren 10:1
i (örtagArden) gick han in med sina 18:1
själva gingo de Icke In I pretoriet 18:28
Pilatus gick Ater In I preloriet
18:33
ban gick Ater In I pretoriel
19:9
(Pelrus) gick In I graven
20:6allmosor av dem s.gingo In i Apg. 3:2
då de skulle g.ln I helgedomen
3:3
gingo de In i helgedomen
5:21
g.ln I staden (Damaskus)
9:6
vi gingo In i mannens hus
11:l2
glngo de in i synagogan
13 :14
de glngo in.i judarnas synagoga
14:1
(Paulus) gick in i staden
14:20
I (synagogan) gick Paulus In
17:2
gick han In i synagogan
18:19; 19:8
gick (Paulus) in I helgedomen
21:26
Stå upp och g.ln i D8.DBskus
22:10
gingo In i domsalen
25:23
i del främre g.prästerna In Hebr. 9:6
g.r allenast översteprästen In
9:7
gick (K.) in I det allraheligaste
9:12
icke g.tt In I elt allraheligaste
9:24
ban har g.tt in i himmelen
9:24
Ar efter Ar In i del allraheligaste
9 :25
att få g. in.I det allraheligaste
10:19
ingen kunde g. in I templel
Upp. 15:8
g. In i staden gm dess portar
22:14

GÅ (ned)
solen var nära att g. ned
1. Mos. 15:12
Då nu solen hade g.tt ned
15:17
därför vill jag g. ditned
18:21
(Rebecka) gick nu ned till källan
24:16
gick ned till källan fOr att hämta
24:45
ty solen hade g .tt ned
28:11
till dess solen gick ned
2. Mos. 17:12
sade H. till Mose: G.ditned
19:24
tillbaka innan solen g.r ned
22:26
sade H. till Mose: G. ditned
32:7
när solen har g.tt ned
3. Mos. 22:7
Ståuppoch g.med hast ned 5. Mos. 9:12
slaktapåskoffret när solen g.r ned 16:6
när solen g.r ned, fAr han g. In I
23:11
pantentillbaka,lnnansolen g.rned 24:13
icke låta solen g. ned däröver
24:15
när solen gick ned, tog man
Jos. 8:29
sluttning s. g.r nedfrånBet-Horon 10:11
Solen hastade Icke att g. ned
10:13
gick den ned till jafletlternas
16:3
Från Janoa gick den ned till Atarot 16:7
gick ned till Bohans sten
18:17
(pluggen) gick ned I marken Dom. 4:21
g. med din tjänare Pura ned till
7:10
gick (Gideon) med Pura ned
7:11
fAr g. åstad ned på bergen
11:37
Simson en gång gick ned till Tlmna 14:1
Simson gick •. ned till Tlmna
14:5
Innan solen gick ned på 7. dagen
14:18
(Simson) gick ned till Askelon
14:19
gick han ned därifrån och bodde
15:8
Invid Gibea gick solen ned
19:14
och g. ned till tröskplatsen
Rut 3:3
3:6
(Rut) gick ned till trlSskplatsen
glngo ned från offerhlSjden l. Sam. 9:25
må du g. ned flSre mig till Gilgal
10:8
g. ned till den plats där du gömde 20:19
Vem vill g. med mig ned till Saul 26:6
(Abisal:) Jag vill g. med dig ditned 26:6
när solen hade g.tt ned
2. Sam. 2:24
fOrrän solen har g.tt ned
3:35
(David:) G.ned till ditt hus
11:8
Urla gick Icke ned till sitt hus
11:9
Urla hade icke g.tt ned till sitt hus 11:10
11:10
varfOr har du Icke g.tt ned till ditt
11:13
(Uria) gick icke ned till sitt hus

GÅ (omkring)
medan (Josef) gick omkring l. Mos. 37:15
Folket gick omkring
4. Mos. 11:8
att g.omkring Edoms land
21:4
Ilingo omkring Edoms land Dom. 11:18
gick omkring på kon. huseIs 2. Sam. 11:2
ytterbyggnad, s. gick omkring 1.Kon. 6:5
7 :18
2 rader gingo runt omkring
de glngo runt omkring havet
7:24
21:27
(Ahab) gick tyst omkring
då Israels kon. gick omkring 2.Kon. 6:26
ryktet gick vida omkring 2. Krön. 26:15
Nakna måste de g.omkring
Job 24:10
G.n omkring Sloll
Ps. 48:13
Dag och natt g. de omkring (staden) 55:11
g.r omkring med vrånghel
Orda. 6:12
stå upp och g.omkring I
HY. 3:2
där de gingo omkring I staden 3:3; 5:7
Tag din harpa och g.omkring Jes. 23:16
G.n omkring på gatorna
Jer. 5:1
vännen g.r omkring och fIlrtalar
9:4
klagen och g.n omkring I gArdarna 49:3
Hes. 19:6
Stolt gick han omkring
g.omkring bland gnistrande
28:14
en mur gick utomkring huset
40:5
runt omkring gick en mur
46:23
när konungen gick omkring
Dan. 4:26
där lejonungen gick omkring Nah. 2:11
(J.) gick omkring I Galileen Malt. 4:23
J.gick omkring I alla städer
9:35
och begynte g. omkring
Mark. 5:42
6:6
Sedan gick han omkring I byarna
(den blinde) jag ser dem g.omkrlng 8:24
11:27
(J.) gick omkring I helgedomen
gärna g. omkring I fotsida kläder 12:38
g. omkring I fotsida kläder
Luk. 20!46
Iden ofärdige) gick omkring
Apg. 3:9
Saulus gick omkring I husen
8:3
de krlngaprldda glngo omkring
8:4
(Elymas) gick omkring och sISkte
13:11
jag har g.tt omkring och betraktat 17:23
bland vilka jag har g.tt omkring
20:25
Icke g. omkring med fIlrtal 1. Tlm. 3:11
att icke g. omkring med flSrtal Tlt. 2:3
7 dagar g.tt runt omkring
Hebr. 11:30
gingo omkring Mljda I fårskinn
11:3 7
djävulen g.r omkring ss.
l. PeI. 5:8
g.r omkring bland de 7
Upp. 2:1
omkring tronen gick en regnbåge
4:3
GÅ (=ske, vederfaras)
skulle g.den rättfärdige
l. Mos. 18:25
25:22
(Rebecka:) Om del skulle g. så
få vi se huru det g.r med ha
37:20
ss. han uttydde, så gick det
41:13
huru det skulle g.med hm 2. Mos. 2:4
så skall det g. eder alla
4. Mos .14:29
att det icke skulle g. hm
ss. det gick Kora och ha hop
16:40
ss. H. svurit att det skulle g. 5.Mos. 2:14
plågor skall H.lAta g. över dig
28:61
så skall det g. dig
28:62
ss.H.svurlt att det skulle g. Dom. 2:15
VI skola låta lotten g.lSver del
20:9
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GÅ (In och ut, ut och in)
Jos. 6:1
ingen gick ut eller in
g.r ut och in här hos mig
l. Sam. 29:6
vare sig han g.r ut eller In 2.Kon. 11:8
sitter eller g.r ut eller g.r In
19:27
när man gick ut eller In
2. Krön. 15:5
vare sig han g.r in eller ut
23:7
sitter eller g.r ut eller g.r in Jes. 37:28
Juda kon. g.inoch g.ut
Jer.17:19
Jeremla gick ut och in bland
37:4
vare sig han gick ut eller in Sak. 8:10
få g. ut och in och skall finna Joh. 10:9
då H. gick ut och In bland oss Apg. 1:21
gick (Saulus) fritt ut och inblanddem 9:28
GÅ (miste)
och ej vill g. miste därom
Job 20:13
den s. g.r miste om mig
Orda. 8:36
skall ingalunda g. miste om Matt. 10:42
ingalunda g.mlste om sin lön Mark. 9:41
då skallhan g.miste om
1.Kor. 3:15
g.r miste om Guds nåd
Hebr.12:15

gick (Benaja) ned mot (egyptiern)
23:21
(Adon.la) har I dag g.tt ned l. Kon. 1:25
1:38
glngo Sadok och Nalan •• ditned
Nabots vlngArd, dit ban g.tt ned
21:18
G.ned med honom
2. Kon. 1:15
(Elia) gick med hm till konungen
1:15
Och de glngo ned till Betel
2:2
glngo då ned till (Elisa)
3 :12
gick (Benaja) ned mot hm l. KrlSn. 11:23
den tid då solen gick ned 2. KrlSn.18:34
solenvel •• dåden skall g.ned Ps. 104:19
solen g.ruppochsoleng.rned Pred. 1:5
Min vän har g.tt ned till sin
HV. 6:1
Till valnötslunden gick jag ned
6:10
Din sol skall Icke mer g. ned Jes. 60:20
när boskapen g.r ·ned i dalen
63:14
hennes sol gick ned
Jer. 15:9
g. ned till krukomakarens hus
18:2
gick jag ned till krukomakarens
18:3
G. ned till Juda konunga hus
22:1
gick (Mika) ned till konungshuseI
36:12
låta solen g. ned I dess
Am. 8:9
Jona hade g.tt ned I del Inre
Jona 1:5
Ja, solen skall g. ned
Mika 3:6
det g.r ned i buken
Matt. 15:17
Då de sedan glngo ned ~ån bergel 17:9
g.ned tillsjlSn och kasta ut en krok 17:27
när solen hade g.tt ned
Mark._ 1:32
icke g.rinl hjärta utan ned I buken
7:19
Då de glngo ned från berget
9:9
när solen gick ned, forde alla Luk. 4:40
När de glngo ned från berget
9:37
Joh. 6:16
glngo ha lärj. ned till sjlSn
g.dltned och folj med dem
Apg.10:20
då vi glngo ned till bönestlSllet
16:16
Då gick Paulus ned
20:10
(översten) bjlld manskapet g. ned
23:10
Icke solen g.nedllveredervrede Ef. 4:26
GÅ (ombord)
Apg.20:13
glngo i forväg ombord
på del glngo vi ombord
21:2
27:2
vi glngo ombord på eIt skepp

Huru har del g.tt fIlr dig
Rut 3:16
Huru har del g.tt,mln son 1.Sam. 4:16
skall det g.denne filist6 ss.det
17:36
gick var och en av dessa djur
må del g. dina fiender,
ss. del må g. Nabal
25:26
Huru har del g.tt
2. Sam. 1:4
frågade (David) huru krlgel gick
11:7
(Jonadab:) så har det g.tt till
13:35
om del så g.r den man du söker
17:3
Må del så g.med kon. fiender
18:32
ss.det g.tt med den unge mannen 18:32
huru skall del g.medgossen l. Kon. 14:3
det måste g. hm ss. det gick
16:7
lAter del g. med ditt liv ss.
19:2
det gick med alla dessas liv
20:39
g.dig ss.del skulle g.tt hm
g.dlg ss.del skulle g.tt hm, och
ditt folk ss.del g.tt ha folk
20:42
det skall g.dem ss.del g.r 2. Kon. 7:13
ss.del har g.tt hela hopen
7:13
Så gick del hm ock, ty folkel
7 :20
gick dem ss.gräsel på marken
19:26
skall det g. med de 100
2. Krön. 25:9
ss. del g.r oss ännu I dag
Esr. 9:7
Nej, så har jag sett det g.
Job 4:8
Så g.r del alla s. fIlrgäta Gud
8 :13
så g.r det med ha levnads frlSjd
8:19
det må g. s.det vill
9:22
huru del än g.r, vill jag fatta mitt 13 :14
al g.r det dens hus,s.ej vill vela 18:21
Så g.r del,när ngn plundrar
24:21
Rätt så,del gick ss. vi ville
Ps. 35:25
LAt del g.deras ädlingar ss.del
gick Oreb och Seeb, och
ss.del gick Seba
83:12
sallgl är del folk s.det så g.r
144:15
Så g.r del envar s. slSker
Orda. 1:19
g.r den ene ss. den andre
Pred. 2:14
Sa.del g.r dAren,så skall det g.
2:15
g.r mskors barn ss. del .g.r fänaden 3 :19
dem alla g.r det lika
3 :19
g.r ss. de gjort ogudaktigas
8:14
g.r ss.de gjort rättfärdigas
8:14
det g.r den rättfärdige ss.
9:2
elände, alt det g.r alla lika
9:3
Icke g.tt Kalno ss. Kru:kemls Jes. 10:9
det skall g. med Babel likasom
13:19
g.med dem ss. med Israels barns 17:3
g.r ss. när skördemannen samlar 17:5
det g.r ss. när man plockar ax
17:5
så gick del med dem s. voro
20:6
skall det g.med Tyrus ss.det
23:15
det g.r prästen ss. folket
24:2
måste så g. på jorden bland folken
ss. del g.r när man slår
24:13
g.r med ha härlighels vissnande
blomma ss.del g.r med elt fikon
28:4
skall det g. med hela hopen
29:8
Det gick dem ss. gräset på marken 37:27
så g.r det fOr dig (Babel)
47:15
dem själva skall del så g.
Jer. 5:13
huru skall del g. dig bland
12:5
Varfllr har del g.tt mig så
13:22
G.nge det mannen sS.det gick
20:16
g. detta hus likasom det gick
26:9
dem skall del g. ss. mig
Klag. 1:21
skall del g. var och en gm
Hes. 7:16
ss. jag gjort, skall del g.dem
12:11
SA. skall del g. Farao
31:18
denna gång skall del ej g. ss. Dan. 11:29
skall det g. prästen och folket Hos. 4:9
ju bättre del gick hans land
10:1
Icke kan jag lAta del g.dlg ss.
11:8
Då g.r det ss. när ngn flyr
Am. 5:19
for att se huru del skulle g.
Jona 4:5
det skall g. Moab ss. Sodom
Sef. 2:9
Så skall del g.dem
2:10
så skall del g.den glada staden
2:15
Hagg. 1:5
Given akt på huru del g.r
Given akt på huru del g.r eder
1:7
Varfor gick del så? säger H.
1:9
om del g.r hm ss. hs mästare Matt.10:25
om del g.r hm ss. ha herre
10:25
skall del ock g. med delta onda
12:45
skrivet att del skulle g. hm Mark. 9:13
Så g.r del den s.samlar
Luk.12:21
få veta huru det g.r mig
Ef. 6:21
Fil. 2:23
fått se huru det g.r min sak
huru det g. med denogudakt. l. PeI. 4:18
2. PeI. 2:22
Det har g.tt med dem så
Huru g.r det med 1lSftet
3:4
GÅ (sISnder)
snaran gick sönder
den skall g. sönder och falla
fatts i dig, g.r du sISnder
och näten glngo sISnder
hade nätel Icke g .tt sönder

Ps. 124:7
Jes. 22:25
Hes. 29:7
Luk. 5:6
Joh.-21:11

GÅ (tillbaka)
Moseglcktillbakatill H.
2. Mos. 19:8
Mose gick tillbaka till H.
32:31
Sedan gick Mose tillbaka
4. Mos. 11:30
G. tillbaka till Balak
23:5
23:16
G. tillbaka till Balak och tala så
Icke g. tillbaka for att
5. Mos. 24:19
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Gå
(Eli:)g.tillbakaochläggdig 1.Sam. 3:5
min son, g. tillbaka och lägg dig
3:6
männen vända om och g. tillbaka
29:4
Icke heller g.tillbaka
l. Kon. 13:17
tillsade hm 7 gAnger att g. tillbaka 18:43
G.nu tillbaka Igen
19:15
(Ella:) du må g. tillbaka
19:20
(Ellaa) gick tillbaka
19 :21
G.n tillbaka till konungen
2. Kon. 1:6
skall (skuggan) g.10 steg tillbaka
20:9
låt skuggan g.10 steg tillbaka
20:10
lät skuggan g. tillbaka
20:11
morgonen, när hon gick tillbaka Est. 2:14
låta g. 10 steg tillbaka
Jes. 38:8
gick solen tillbaka de 10 steg
38:8
Ingen skall g. tillbaka gm
Hes. 46:9
Jag vill g. tillbaka till min
Hos. 2:7
G.n tillbaka och omtalen
Matt. 11:4
g. så tillbaka ända till de rorsta
20:8
läto hm g. tomhänt tillbaka Mark.12:3
G.n tillbaka och omtalen
Luk. 7 :22
Låt oss g. tillbaka till Judeen Joh. 11:7
GÅ (till doms)
kunna g. till doms med
Job 9:32
s.ban g.r med dig till doms
22:4
g. icke till doms meddintjänare Ps.143:2
H. vill g.till doms
Jes. 3:14
Om vi ginge till doms med l. Kor. 11:31
GÅ (till mlltes)
gick kon. hm till mlltes
l. Mos. 14:17
gick Lea hm till mlltes
30:16
gick Mose .. till mötes
2. Mos. 18:7
gick ban (Bileam)till mlltes 4. Mos. 22:36
hövdingar gingo dem till mlltes
31:13
g.n dem till mlltes
Jos. 9:11
gick Saul hm till mötes
l. Sam. 13:10
gick Obadja Ahab till mötes l. Kon. 18:16
(Gehasl) gick hm till mlltes 2. Kon. 4:31
g. gudsmannen till mlltes
8:8
gick Hasa1iel hm till mlltes
8:9
g.de flyktande till mlltes
Jes. 21:14
gick (Marta) hm till mlltes
Joh. 11:20
ginge de oss till mötes
Apg. 28:15
bangickAbrabam till mötes Hebr. 7:1
Melklsedek gick denne till mlltes
7:10
GÅ (till rätta)
1.Sam.12:7
att jag må g. till rätta
Job 9:3
g. till rätta med henne
lyster mig att g. till rätta med
13:3
33:13
Huru kan du g. till rätta med hm
G. till rätta H. med dem s.
g. till rätta med mig
Ps. 35:1
vill jag g. till rätta med dig
50:8
Han g.r icke ständigt till rätta
103:9
en vis man vill g. till rätta Ords. 29:9
Icke g. till rätta med hm
Pred. 6:10
oss g.till rätta med varandra Jea. 1:18
H.står redo att g.tlll rätta
3:13
låt oss g. till rätta med varandra 43 :26
vill g. till rätta med din Skapare
45:9
vem vill g. till rätta med mig
50:8
för att g. till rätta med dig
54:17
jag vill icke g. till rätta
57 :16
jag skall g. till rätta
Jer. 1:16
skall jag än vidare g. till rätta
2:9
barnbarn skall jag g. till rätta
2:9
kunnen l g. till rätta med mig
2:29
jag vill g. till rätta med dig
2:35
4:12
nu vill jag g. till rätta med dem
H., om jag' vill g. till rätta med dig 12:1
ban g.r till rätta med allt klltt
25:31
skall jag g. till rätta med
Hes. 20:35
gick till rätta med edra fäder
20:36
så skall jag g. till rätta med eder 20:36
jag skall g. till rätta med hm
38:22
G.n till rätta med eder moder Hos. 2:2
g.n till rätta, ty hon är icke
2:2
icke så mycket g.till rätta
4:4
s. man bör g. till rätta med prästen 4:4
H.skall g. till rätta med Juda
12:2
med Israel vill ban g. tillrätta Miks 6:2
ngn vill g. till rätta med dig Matt. 5:40
begynte g. till rätta med hm Apg. 11:2
att g. till rätta Icke Inför de l. Kor. 6:1
ene brodern g. till rätta med den
6:6
brist hos eder, att l g.n till rätta
6:7

Joas gick till vila hos sina fäder
14:16
(Amasja) hade g.tt till vila hos
14:22
Jerobeam gick till vila hos sina
14:29
Asarja gick till vila hos sina fäder 15:7
Menahem gick till vila hos sina
15:22
Jotam gick till vila hos sina fäder 15:38
Ahas gick 'till vila hos sina fäder 16:20
Hlakta gick till vila hos sina fäder
20:21
Manasse gick till vila hos sina
21:18
Jojakim gick till vila hos sina
24:6
Salomo gick till vila hos
2. Krön. 9:31
Rehabeam gick till vila hos
12:16
Abla gick till vila hos sina fäder
14:1
Asa gick till vila hos sina fäder
16:13
Josafat gick till vila hos sina fäder 21:1
sedan konungen hade g.tt till vila 26:2
Ussla gick till vila hos sina fäder 26:23
Jotam gick till vila hos sina fäder 27:9
Ahas gick till vila hos sina fäder
28:27
Hlskla gick till vila hos sina fäder 32:33
Manasse gick till vila hos sina
33 :20
måste jag snart g. till vila
Job 7:21
och g.r sedan trygg till vila
11:18
då jag själv g.r till vila I stoftet
17:16
fåfängt att l sent g.n till vila Ps. 127:2
ogudaktiga finge g. till vila Pred. 8:10
GÅ (till väga)
låt oss g. klokt till väga
2. Mos. 1:10
g.r Icke till väga på det rätta
18:17
prästerna g. till väga med l. Sam. 2:13
huru Gud g.r till väga
Job 27:11
B. g.r klokt till väga
Ords. 13:16
g.r du Icke till väga
Jer. 2:33
Apg. 7:19
kon. gick listigt till väga
huru jag går till väga I K. 1.Kor. 4:17
g.vl helt öppet till väga
2. Kor. 3:12
g. Icke illfundigt till väga
4:2
GÅ (till änds)
bröllopsvecka g. till änds
l. Mos. 29:27
lät hennes bröllopsvecka g. till änds29:28
de 7 ymniga åren ginge till änds
41:53
Så gick detta år till ända
47:18
när året hår g.tt till ända 2. Mos. 34:22
när året g.tt till änds
2. Krön. 24:23
att 70 år hade g.tt till änds
36:21
när dessa dagar g.tt till ända Est. 1:5
när 70 år hava g.tt till ända Jer. 29:10
belägringedag. g-:t1 till ända Hes. 5:2
sedan dessa dsgar g .tt till änds
43 :27
läta 70 år g. till ända
Dan. 9:2
f"örrän de 3 veckorna g.tt tilränds 10:3
När sabbaten g.tt till ända
Matt. 28:1
tiden •• g.tt till änds
Luk. 1:23
När sedan 8 dagar g.tt till ända
2:21
deras reningsdagar g.tt till ända
2:22
när de hade g.tt till ända
4:2
när den tid skulle g. till änds Apg. 21:26
första ve har g.tt till änds
Upp. 9:12
andra ve har g.tt till ända
11:14
rorrän de 1000 åren g.tt till ända 20:3
de 1000 åren g.tt till änds
20:5
när de 1000 åren g.tt till ända
20:7
GÅ (under~rorgås)
att de redliga mäate g. under

Joh 4:7

att hennes avel kan g. under
39:19
Bä att han Icke g.r under
2. Kor. 2:7
bestämda till att g. under

Kol. 2:22

GÅ (till vila)
när jag bar g.tt till vila
l. Mos.47:30
när konungen g.tt till vila l. Kon. 1:21
David gick till vila hos sina fäder
2:10
att David hade g.tt till vila
11:21
Salomo gick till vila hos sina fäder 11:43
Så gick (Jerobeam) till vila
14:20
Rebabeam gick till vila hos sina
14:31
Abiam gick till vila hos sillS fäder 15:8
Asa gick till vila hos sina fäder
15:24
Baesa gick till vila hos sina fäder
16:6
Omrl gick till vila hos sina fäder 16:28
Ahab gick till vila hos sina fäder 22:40
Josafat gick till vila hos sina
22 :51
Joram gick till vila hos
2. Kon. 8:24
Jehu gick till vila hos sina fäder
10:35
Joabas gick till vila bos sina fäder l3:9
Joas gick till vila hos sina fäder
13:13

GÅ (upp)
morgonrodnaden gick upp l. Mos. 19:15
Då solen g.tt upp över jorden
19:23
tilldess morgonrodnadengickupp 32:24
morgonrodnaden g.r upp
32:26
säg (Jakob) solen g. upp
32:31
gick Juda med sin vän upp till
38:12
hennes svärfader gick upp till
38:l3
Men hade solen g.tt upp
2. Mos. 22:3
(Blleam)glck,upp på en
4. Mos. 23:3
skall svägerskan g. upp i
5. Mos. 25:7
från Selr gick ha sken upp ror dem 33:2
Mose gick upp på berget Nebo
34:1
G.n upp i bergsbygden
Jos. 2:16
Debora gick ditupp med hm Dom. 4:10
när (solen) g.r upp ihjäItekraft
5:31
när solen g.r upp,störtamotataden 9:33
gick han upp till berget Salmon
9:48
5 män ginge upp och kommo ditin 18:17
när morgonrodnaden gick upp
19:25
laraels barn gingo upp och gräto
20:23
den s. g.r upp till Betel
20:31
Boas g.tt upptill stadsporten
Rut 4:1
gick Hanna Icke med ditupp 1.Sam. 1:22
Innan (siaren) g.r upp på höjden
9:13
G.n därror nu ditupp
9 :13
Så gingo de upp till staden
9:14
G.rore mig upp på offerhöjden
9:19
När morgonrodnaden gick upp
9:26
gick (Saul) upp på offerhöjden
10:13
(David:) G.n upp till Karmel
25:5
2.Sam.15:30
folket ginge ditupp
väktaren gick upp på porttaket
18:24
18:33
konungen gick upp I salen
morgonens ljus, när solen g.r upp 23:4
gick Benaja ditupp och dödade 1.Kon. 2:34
G. upp och skåda ut åt havet
18:43
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(Elias tjänare) gick då upp
18:43
(Elia:) G. upp och säg till Ahab
18:44
när solen gick upp och lyste 2.Kon. 3:22
gick konungens sekreterare ditupp 12:10
gick(Hlskta) upp I H.hus
19:14
skall du få g. upp I H. hus
20:5
att jag får g. upp I H. hus
20:8
G. upp till översteprästen HIlkia
22:4
23:2
konungen gick upp I H.hus
trappgAng •• gick upp
2. Krön. 9:4
konung Hlakta gick upp i H. hus
29:20
där man g.r upp till Davids hus'
32:33
konungen gick upp I H.hus
34:30
låla ljus g. upp ror våra ögon Esr. 9:8
befaller solen, så g.r hon upp Job 9:7
När jag gick upp till porten
29:7
är det den g.r upp
Ps. 19:7
Vem får g. upp på H.berg
24:3
huru jag gick med hopen upp till
42:5
Solen g.r upp
104:22
g.r han upp ss. ett ljus I mörkret 112:4
g.r ej upp emot (vlaheten)
Ords. 3:15
g.r ej upp emot henne
8:11
solen g.r uppochsoleng.rned Pred. 1:5
till den ort där hon g.r upp
1:5
den g.r upp i höga virvlar
Jes. 9:18
solen g.r mörk upp
l3:10
gick han upp i H. hus
37:14
jag skall få g. upp I H. hus
38:22
ljus g. upp ror dig I mörkret
58:10
ha härlighet, där solen g.r upp
59:19
H.härlighet g.r upp över dig
60:1
60:3
I glansen s. g.r upp över dig
dess rätt g.r upp ss. solens sken
62:1
gickupp, på alla höga berg
Jer. 3:6
ginge från konungahuset upp till H. 26:10
(Moaba) städer skola g. upp I rök
48:15
Ingen ceder gick upp emot
Hea.31:8
När morgonrodnaden g.r upp Hos. 10:15
när morgonrodnaden gick upp Jona 4:7
När sedan solen hade g.tt upp
4:8
vagnar skall Jag låta g. upp
Nab. 2:13
rättfärdighetens sol g. upp
Mal. 4:2
ror dem gick upp ett ljus
Matt. 4:16
gick (J.) upp på berget
5:1
låter sin sol g. upp över onds och
5:45
men när solen hade g.tt upp
13:6
gick han upp på berget att bedja
14:23
Och han gick upp på berg et
15:29
Då' J. ville g. upp till Jerusalem
20:17
vi g. nu upp till Jerusalem
20:18
Och han gick upp på berget Mark. 3:13
när solen g.tt upp, förbrändes
4:6
gick han upp på berget för att bedja 6 :46
Se, vi g. nu upp till Jerusalem
10:33
s.skall låla ett ljus g.upp
Luk. 1:78
ginge de (Josef och Maria) dit upp
2:42
han gick åstad upp på berget
6:12
och gick upp på berget
9 :28
2 män ginge upp i helgedomen
18:10
Se, vi g. nu upp till Jerusalem
18:31
gick han framför de andra upp
19:28
J. gick upp på berget
Joh. 6:3
G.n l upp till högtiden
7:8
när ha bröder g.tt upp till högtiden,
då gick pckaå han ditupp
7:10
gick J. upp I helgedomen
7 :14
ginge upp I den sal I övre
Apg. 1:13
ginge upp till helgedomen
3:1
gick Petrus upp på taket
10:9
dem s.med hm g.tt upp från
13:31
gick (Psulus) åter upp
20:11
läto skeppet g. upp på (revet)
27:41
låtit ljus g.upp I våra
2,Kor. 4:6
morgonstjärnan g.r upp
2. Pet. 1:19
Solen g.r upp
Jak. 1:11
GÅ (ut)
från Eden gick en flod ut
l. Mos. 2:10
G.ut ur arken med din hustru
8:16
skall du låta g. ut med dig
8 :17
gick då Noa ut med sina söner
8:18
(djuren) ginge ut ur arken
8:19
djur s. hava g.tt ut ur arken
9:10
Noas söner,s.gingo ut ur arken
9:18
(H.:) G.ut ur ditt land
12:1
gick Lot ut till dem i porten
19:6
gick Lot ut och talade till sina
19:14
mot aftonen hade laak g.tt ut
24:63
(laak:) g. ut i marken och jags
27:3
medan Esau gick ut I marken
27:5
Jakob hade just g.tt ut
27:30
Ruben gick ut en gång vid tiden
30:14
Dina gick ut att besöka landets
34:1
gick nu Hamor ut till Jakob
34:6
Josef gick ut ifrån Farao
41:46
gick (Josef) åter ut och betvang
43:31
(Josef:) Må alla g. ut härifrån
45:1
Jakob gick ut ifrån (Farao)
47:10
(Mose) gick uttillslna bröder ,2.Mos: 2:11
gick (Mose) åter ut
2:13
5:10
gingo fogdarna över folket ut
(Farao) g.r •• då ut till vattnet
7:15
gingo Mose och Aron ut ifrån Farao 8:12
(Farao) g.r då ut till vattnet
8:20
Mose gick ut Ifrån Farao och bad
8:30

Mose gick ifrån Farao ut ur staden 9:33
10:6
(Mose) gick ut ifrån Farao
gick han ut Ifrån Farao och bad
10:18
ingen av eder må g. ut
12:22
folket skall g. ut och samla
16:4
glngo några av folket ut för att
16:27
när (Aron) g.r ut
28:35
g. ut till uppenbarelsetältet
33:7
så ofta Mose gick ut till tältet
33:8
till dess (Mose) åter gick ut
34:34
gingo åter ut ocJivälslgnade 3. Mos. 9:23
eld gick ut från H. och rortärde
9:24
gick eld ut från H. och rortärde
10:2
prästen skall g. ut utanWr lägret
14:3
skall prästen g. ut ur huset
14:38
till dess (Aron) bar g.tt ut
16:17
skall (Aron) g. ut till altaret
16:18
skall han g. ut och offra sitt
16 :24
ur helgedomen skall ban Icke g. ut 21:12
en man gick ut bland Israels barn 24:10
att det g.r ut gm näsan
4. Mos. 11:20
Mose gick ut och rorkunnade
11:24
hade likväl Icke g.tt ut till tältet
11:26
G.n ut till uppenbarelsetältet
12:4
de gingo ditut, alla tre
12:4
(AronochMirJam)gingo båda ditut 12:5
Datan och Ablram hade g.tt ut
16:27
rortörneJse g.tt ut från H. ansikte 16:46
Ty eld gick ut från Hesbon
21:28
jag har g.tt ut ror att hindra dig
22:32
g.r med sin nästa ut I
5. Mos. 19:5
skola dina domare g. ut och mäta 21:2
g. ut till ng! ställe utanffir lägret
23:10
gingo männen ut
Jos. 2:5
(Josua:) g.n ut mitt I Jordan
4:5
ryktet om (Josua) gick ut
6:27
gick den ut vid havet
16:3
och gick ut vid Jordan
16:7
gick ut i öknen vid Bet-Aven
18:12
och gick så ut vid Jifta-Els dal
19:14
gick så ut till Kabul
19:27
och gick Bä ut vid Jordan
19:33
se en man g. ut ur stade n
Dom. 1:24
3:19
gingo alla s.atodo omkring hm ut
gick Ehud ut I rorsalen
3 :22
Då gick Jael ut emot SIsera
4:18
då gick Jael ut emot hm
4:22
så skall eld g. ut ur törnbusken
9:15
må eld g. ut från Ablmelek
9:20
må eld g. ut och rortära Abimelek
9:20
(Sikems borgare) gingo ut på fältet
9:27
gick folket ut på fältet
9:42
se att folket gick ut ur staden
9:43
vadhelst s, g.r ut emot mig
11:31
gick ha dotter ut emot (Jefta)
11:34
därur gick ut vatten
15:19
gick mannen ut till dem och sade 19:23
När nu hennes herre gick ut
19:27
Låt mig g. ut på åkern
Rut 2:2
vad fräckt är gAnge Icke ut 1.Sam. 2:3
hade g.tt ut ror att hämta vatten
9:11
de s. hade g.tt ut ror att härja
14:15
(Saul:) G.n ut bland folket och
14:34
Saul säg David g. ut mot fillst6en 17 :55
ginge kvinnorna ut från alla
18:6
själv vill jag g. ut och ställa mig
19:3
(Jonatan:) låt oss g. ut på marken 20:11
de gingo båda ut på marken
20:11
gick Jonatan ut på marken
20:35
när Saul hade g.tt ut ur grottan
24:8
David gick ut ur grottan
24:9
så att spjutet gick ut baktill 2.Sam. 2:23
när Joab hade g.tt ut från David
3:26
gick Mikal ut emot hm
6:20
Uria gick ut ur konungens hus
11:8
om aftonen gick (Urla) ut
ll:13
AmllOn Ilade: Låt alla g. ut
13:9
Då ginga alla ut därifrån
13:9
g. ut och tala vänligt
19:7
gick (Arauna) ut
24:20
(Salomo:) får du icke g. ut l. Kon. 2:36
på den dag du g.r ut
2:37
att på den dag du g.r ut
2:42
ryktet om (Salomo) gick ut bland
4:31
prästerna gingo ut ur helgedomen
8:10
gick (Elia) ut i öknen en dagsresa 19:4
G. ut och atäll dig på berget
19:11
(Ella) gick ut
19:13
(Anden:) Jag vill g. ut och bliva
22:22
g. ut och gör aå
22:112
Därefter gick (Elisa) ut
2. Kon. 2:21
(gossen) gick ut till sin fader
4:18
glckuppochstängdeigenochgickut 4:21
tog hon sin son och gick ut
4:37
en av dem gick ut på marken
4:39
tänkte att han skulle g. ut till mig
5:11
gick (Gehasl) ut ifrån hm
5:27
När gudsmannens tjänare gick ut
6:15
därror hava de g.tt ut ur lägret
7:12
när vi nu g. ut ur staden
7:12
så att pilen gick ut gm hjärtat
9IM
om morgonen gick (Jehu) ut
10:9
gingo överhovmästaren.. ut
18:18
samma natt gick H. ängel ut
19:35
gick David ut emot dem
l. Krön. 12:17
ryktet om David gick ut
14:17
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Gå
prllsterna glngo ut ur
2. Krön. 5:ll
. (Asarja) gick ut mot Asa
15:2
(anden) svarade: Jag vill g. ut
18:21
(H.:) g. ut och gör så
18:21
gick siaren Jehu ut mot Josafat
19:2
g. frimodigt ut I striden
25:8
s. icke hade fått g. med hm ut
25:13
ryktet om (Ussia) gick ut vida
26:15
G. ut ur helgedomen
26:18
(Oded) gick ut mot hären
28:9
G.n ut på bergenochhämtenlöv "Neh. 8:15
(Mordokal) gick så ut i staden Est. 4:1
7:7
(konungen) gick ut I palatsets
Mordokai gick ut från konungen
8:15
(Mordokais) rykte gick ut I alla
9:4
och ej gick utom min dörr
Job 31:34
dånet s. g.r ut ur ha mun
37:2
ingen ond tanke g.r ut ur min Ps. 17:3
brudgum s. g.r ut ur sin kammare 19:6
sedan g.r han ut och talar därom 41:7
deras tankar g. ut på att skada
56:6
Makan g.r då ut till sin gärning
104:23
låter sitt tal g. ut till jorden
147:15
Därf1:ir gick jag ut att möta Ords. 7:15
rättfärdigas tankar g. ut på rätt
12:5
ogudaktigas rådklokhet g.r ut på
12:5
Sions döttrar, g.n ut och skåden HV. 3:ll
låt oss g. ut på landsbygden
7:11
Då gingo Eljakim ut
Jes. 36:3
H. ängel gick ut och slog
37:36
g. ut och se med lust
66 :24
han g.r ut ur sin boning
Jer. 4:7
6:25
G. icke ut på marken
Om jag g.r ut på marken
14:18
g. ut till Hinnoms sons dal
19:2
s. g.r ut och giver sig åt
21:9
gudlöshet g.tt ut över hela landet 23 :15
lsmael gick ut emot dem
41:6
,eld gick ut från Hesbon
48:45
Stå upp och g. ut på slätten
Hes •. 3 :22
Då stod jag upp och gick ut
3 :23
så att du icke kan g. ut
3 :25
en eld g. ut över hela lsraels hus
5:4
denne tog det och gick så ut
10:7
ryktet om dig gick ut bland folken 16:14
eld har g.tt ut från dess gren
19:14
låt båda g. ut från ett och samma 21:19
lät jag eld g. ut ifrån dig
28:18
invånarna i lsraels städer g.ditut 39:9
en mur gick utomkring huset
40:5
lät mig g. ut på yttre förgården
42:1
lät han mig g. ut till den port
42:15
samma väg skall han g. ut igen
44:3
när de g. ut på yttre förgården
44:19
tillbedja •• och därefter g. ut
46:2
samma väg skall han g. ut igen
46:8
skall den g. ut gm södra porten
46:9
skall g. ut gm norra porten
46:9
när de g. ut,skola de g. ut tills.
46:10
skall (fursten) g. ut, och sedan han
g.tt ut,skall man stänga porten
46:12
lät mig g. ut på yttre förgården
46:21
lät han mig g. ut gm norra porten 47:2
gingo •• ut ur elden
Dan. 3 :26
från ett av dem gick ut ett nytt horn
8:9
Och Jona gick ut ur staden
Jona 4:5
strålar g. ut ifrån hm
Hab.3:4
Förbannelsen, s. g.r ut
Sak. 5:3
Jag har låtit den g. ut, säger H.
5:4
gick då folket ut till hm
Matt. 3:5
ryktet om (J.) gick ut över hela
4:24
gick hela staden ut för att möta J. 8:34
ryktet gick ut över hela det landet 9:26
så g.n ut ur det huset
10:14
Varf1:ir var det I gingen ut i öknen. 11:7
varför gingen I ut
11:8
11:9
Varf1:ir gingen I då ut
tillbaka till mitt hus, s. jag gick ut 12:44
Samma dag gick J. ut från huset
13:1
En såningsman gick ut för att så
13:3
änglarna skola.g. ut och skilja
13:49
15:11
vad s. g.r ut ifrån munnen
vad s. g.r ut ifrån munnen
15:18
en husbonde gick ut för att leja
20:1
han gick ut vid tredje timmen
20:3
Åter gick han ut vid sjätte timmen 20:5
vid. elfte timmen gick han ut
20:6
När de gingo ut Ifrån Jeriko
20:29
(J.) gick ut ur staden till Betania
21:17
G.n därför ut till vägskälen
22:9
tjänarna gingo ut på vägarna
22:10
J.gick därifrån,ut ur helgedomen 24:1
han är i öknen, så g.n icke ditut
24:26
ss. ljungelden, när den g.r ut
24:27
gingo ut för att möta brudgummen 25:1
G.n ut och möten (brudgummen)
25:6
gingo de ut till Oljeberget
26:30
Ss. mot en rövare haven I g.tt ut
26:55
, (Petrus) gick ut och gr ät bitterligen 26:75
27 :53
'De gingo ut ur sina gravar
G.n ut och gören alla folk tilllärj. 28:19
Jerus. invånare gingo ut
Mark. 1:5
ryktet om hm gick ut överallt
1:28
(den lame) gick ut i allas åSyn
2:12
En såningsman gick ut för att så
4:3
vilken kraft s.hade g.tt ut ifrån hm 5:3<1.

GÅ (i förb. med väg)
(Esau) gick sin väg
1. Mos. 25:34
och gingo sin väg
34:26
den väg jag bjöd dem g.
2. Mos. 32:8
menlghet gick sin väg bort
35:20
stora vägen skola vi g.
4. Mos. 20:17
Stora vägen skola vi g.
21:22
på den väg I skullen g.
5. Mos. 1:33
s.gick framför eder på vägen
1:33
Raka vägen skall jag g.
2:27
de vägar s.H. bjudit eder g.
5:33
tala om dem •• när du g.r på vägen 6:7
den väg jag bjöd dem g.
9:12
den väg H. bjudit eder g.
9:16
talar om dem när du g.r på vägen
ll:19
från den väg jag bjudit eder g.
ll:28
ifrån den väg jag bjudit eder g.
31:29
veta vilken väg I skolen g.
Jos. 3:4
jag g.r nu all världens väg
23:14
lät (Ehud)folket .. g.sin väg
Dom. 3:18
då (Ehud) hade g.tt sin väg
3:24
äran icke din, på den väg du g.r
4:9
så g.n I (Dans barn) eder väg
18 :24

GÅ (vägen går)
väg s. gick igenom filistliern.2.Mos.13 :17
Rehob, där vägen g.r till
4. Mos. 13:22
gränslinje dit där vägen g.r
34:8
där vägen g.r till Hamat
Jos. 13:5
Dom. 3:3
ända till där vägen g.r till
väg s. g.r ifrån Betel
21:19
ända dit där vägen g.r till 1. Sam. 17:52
det ställe där vägen g.r
1. Kon. 8:65
det ställe där vägen g.r
2. Kon. 14:25
ända dit där vägen g.r till l. Krön. 13:5
det ställe där vägen g.r
2. Krön. 7:8
Gud, i helighet g.r din väg
Ps. 77:14
Genom havet gick din väg
77:20
Om ock min väg g.r gm nöd
138:7
Ords. 7:27
Gm hennes hus g. vägar
banad väg skall g.där fram
Jes. 35:8
den väg s.gick åt norr
Hes. 42:1
en väg gick framför dem
42:11
väg s. gick utefter skiljemuren
42:12
där vägen g.r till Sedad
47:15
ställe där vägen g.r till Hamat
47:20
där vägen g.r till Hamat
48:1
vägen g.r till Hamat
6:14

GÅ (åstad)
Abram gick åstad
1. Mos. 12:4
gick Ruben åstad och lägrade Bilha 35:22
en man gick åstad och tog 2. Mos. 2:1
(Mose) gick åstad för att se
3:4
därför må du nu g. åstad
3 :10
G. nu åstad och församla de äldste 3:16
(H. till Mose) Så g. nu åstad
4:12
(Aron) g.r nu åstad för att möts
4:14
G. åstad och möt Mose I öknen
4:27
Då gick han åstad och träffade hm 4:27
Sedan gingo Mose och Aron åstad
4:29
(Farao:) G.n åstad
8:25
10:8
I g.n åstad
I män mån g. åstad
10:11
G.n åstad och hållen gudstjänst
10:24
Israels barn gingo åstad
12:28
g.n åstad och hållen gudstjänst
12:31
g.n åstad och välsignen mig
12:32
De gingo åstad och kommo 4. Mos. 13:27
Av de män s. g.tt åstad för att
14:38
Så gingo nu de äldste åstad
22:7
vilja vi väpna oss och g. åstad
32:17
Makirs barngingo åstad till Gilead 32:39
Jair gick åstad och intog byar
32:41
32:42
Noba gick åstad och intog Kenat
5. Mos. 10:11
(H.:) Stå upp och g. åstad
Låt oss g. åstad och tjäna andra
13:6
g. åstad och tjäna andra gudar
13 :13
g.r åstad och tjänar andra gudar
17:3
kvinnan g.r åstad och bliver
24:2
g. åstad och tjäna dessa folks
29:26
Mose gick åstad och talade
31:1
Mose gick åstad med Josua
31:14
(spejarna) gingo åstad
Jos. 2:1
om ngn g.r åstad, utom dörrarna
2:19
(gibeoniterna) gingo åstad
9:4
(Josua:) g. åstad och taga det
18:3
männen stodo upp och gingo åstad 18:8
när de gingo åstad, bjöd Josua
18:8
G.nåstadochdragenomkringi
1!l:8
Så gingo männen åstad
18:9
g.n åstad och tjänen andra
23:16

2161
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de 12 gingo ut och predikade
6 :12
gick (Herodias' dotter) ut och frågade 6 :24
7:15
vad s. g.r ut Ifrån människan
Vad s. g.r ut från mskan, orenar
7:20
Allt detta onda g.r inifrån ut
7:23
när han åter gick ut ifrån Jeriko
10:46
gick han med de 12 ut till Betania 11:11
Då han nu gick ut ur helgedomen
13:1
gingo de ut till Oljeberget
14:26
Ss. mot en rövare haven I g.tt ut
14:48
Sedan gick (Petrus) ut på den yttre 14:68
Då glngo de ut ifrån graven
16,8
G.n ut i hela världen och prediken 16:15
gingo ut och predikade allestädes 16:20
ryktet om allt detta gick ut
Luk. 1:65
ryktet om (J.) gick ut i hela den
4:14
stod upp och gick ut ur synagogan
4:38
kraft gick ut ifrån hm och botade
6:19
detta tal om hm gick ut i hela
7:17
Varför var det I gingen ut i öknen
7 :24
(J.:) Eller varför gingen I ut
7:25
Varför gingen I då ut
7 :26
En såningsman gick ut för att så
8:5
folket gick ut för att se vad s.skett 8:35
kraft gick ut ifrån mig
8:46
gingo ut och vandrade igenom landet 9:6
g.n ut på dess gator och sägen
W:10
till mitt hus, s.jag gick ut ifrån
11:24
jag måste g. ut och bese det
14:18
G. strax ut på gator och gränder
14:21
G. ut på v ligar och stigar
14:23
Hs fader gick då ut och talade
15:28
den dag då Lot gick ut från Sodom 17 :29
aftnarna gick han ut till Oljeberget 21:37
gick ut och begav sig till Oljeberget 22:39
Ss. mot en rövare haven I g.tt ut
22:52
(Petrus) gick ut och grät bitterligen 22:62
D!.gingo de ut ur staden
Joh. 4:30
g. ut ur dem
5:29
J. gick ut till Oljeberget
8:1
När de hörde detta gingo de ut
8:9
(J.) gick sedan ut ur helgedomen
8:59
sågo att (Maria) gick ut f1:iljde de
11:31
,gingo ut för att möta (J.)
12:13
J. visste att han hade g.tt ut från
Gud och skulle g. till Gud
13:3
Då gick (Judas) strax ut
13:30
när (Judas) hade g.tt ut, sade J.
13:31
jag har g.tt ut ifrån Fadern
16:28
Den andre lärjungen gick då ut
18:16
gick Pilatus ut till dem och sade
18:29
gick (Pilatus) åter ut till judarna
18:38
Äter gick Pilatus ut och sade
19:4
g. ut från rådsförsamlingen
Apg. 5:41
G. ut ur ditt land och från din släkt 7:3
gick han åstad ut ur kaldliernas
7:4
Då tillsade Petrus dem att g. ut
9:40
förkunnelse s.gick ut över Judi!en 10:37
Petrus gick ut och följde (ängeln) 12:9
gingo vi utom stadsporten
16 :13
Deras tal har g.tt ut över
Rom. 10:18
G.n ut ifrån dem
2. Kor. 6:17
genljudet av H.ord g.tt ut 1. Tess. 1:8
land s.de g.tt ut ifrån
Hebr.ll:15
Låtom oss alltså g. ut till hm
13:13
falska profeter g.tt ut
1. Joh. 4:1
villolärare hava g.tt ut
2.Joh. v.7
ur (bllstarnas) gap gick ut eld Upp. 9:17
av elden s. gick ut ur deras gap
9:18
så g.r eld ut ur deras mun
11:5
blod gick ut från pressen
14:20
g.ut till konungarna i hela världen 16:14
gick en stark röst ut ifrån tronen
16 :17
(Satan) skall g. ut för att förvilla
20:8
gick ut ifrån Guds och Lammets tron 22:1
GÅ (vilse)
ser din broders oxe g.vilse 5.Mos.22:1
skall icke g. vilse
Jer. 35:8
Vi gingo alla vilse ss. får
53:6
o H.,låter du oss då g.vilse
63:17
Mina får g.vilse på alla berg Hes.34:6
Ty I gingen vilse ss.får
l. Pet. 2:25

när de gingo sin väg fram
Rut 1:7
Så gick (Hanna) sin väg
1. Sam. 1:18
korna glngo raka vägen fram
6:12
säga oss vilken väg vi böra g.
9:8
g.tt den väg på vilken H'. sänt
15:20
hela vägen gick i prof. hänryckning 19:23
plägar han låta hm g. sin väg
24:20
vände Davids mänochgingo sinväg 25:12
låt oss sedan g. vår väg
26:11
sedan gingo de sin väg
26:12
gick David sin väg
26:25
(amalekiterna) hade g.tt sin väg
30:2
(Amnon) g. din väg
2. Sam. 13 :15
David gick med sina män vägen
16:13
gingo båda med hast sin väg
17:18
sedan de hade g.tt sin väg
17:21
Jag g.r nu all världens väg
1. Kon. 2:2
vände om och glngo sin väg
12:24
samma väg du g.tt
13:9
gick han sina färde en annan väg
13:10
vilken väg han hade g.tt
13:12
vilken väg gudsmannen hade g.tt
13:12
icke g. tillbaka samma väg
s.du har g.tt dit
13:17
Jerobeams hustru gick sin väg
14:17
när han gick sin väg ifrån hm
20:36
lät han männen g.sin väg
2. Kon. 5:24
på den väg de skulle g.
Neh. 9:12
lyste dem på den väg de skulle g.
9:19
och (David) gick sin väg
Ps. 34:1
Den vägen g.de, dårar s.de äro
49:14
Alla s. g. vägen fram plundra hm 89:42
Där g. skeppen sin väg fram
104:26
på den väg där jag skall g.
142:4
G.din väg och kom igen
Ords. 3:28
På rättfärdighetens väg g.r jag
8:20
g.n fram på förståndets väg
9:6
den s. g.r vrånga vägar
10:9
han g.r krokiga vägar
14:2
en förståndig man g.r s in v äg
15 :21
när han g.r sin väg, rosar han
20:14
låt ditt hjärta g.rätta vägar
23:19
rik s. i vrånghet g.r dubbla vägar 28:6
s. i vrånghet g.r dubbla vägar
28:18
fördärva den väg du skulle g. Jes. 3:12
att du icke g.r dina egna vägar
58:13
att g.sina egna vägar, så lyster
66:3
skall du g. din egen väg
Jer. 2:37
de hava g.tt på förvända vägar
3:21
hava avfallit och g.tt sin väg
5:23
15:6
du (Jerusalem) gick din väg bort
profeten Jeremia gick sin väg
28:11
vilken väg vi böra g.
42:3
båda gingo de samma väg
Hes. 23:13
samma väg skall han g.ut
44:3;46:8
Jag vill g.min väg tillbaka
Hos. 5:15
lika vildåsnor s •.g.sin egen väg
8:9
g.r sin väg rakt fram
Joel 2:7
Du siare, g.din väg
Am. 7:12
mskor s. trygga g. s in v äg
Mika 2:8
Stån upp och g.n eder väg
2:10
vandrar de vägar han •• gick
Hab.3:6
såddeogrllsochgicksinväg Matt. 13:25
lämnade han dem och gick sin väg 16:4
de lämnade hm och gingo sin väg 22:22
(Judas) gick sin väg
27:5
och gingo sin väg
Mark. 12:12
gicksinvägmittigenomhopen Luk. 4:30
ville hindra hm att g. sin väg
4:42
Johannes' sändebud g.tt sin väg
7:24
gingo sin väg och läto hm ligga
10:30
G. ut på vägar och stigar
14:23
När (J.) gick vägen fram
Joh. 9:1
han gick sin väg, undan deras
10:39
att g. sina egna vägar
Apg. 14:16
G.n eder väg i frid
16:36
G. din väg för denna gång
24:25
gingo Oudarna) sin väg
28:25
egyptierna .. g.samma väg
Hebr.ll:29
g.r han sin väg
Jak. 1:24

GÅ (väl)
(Abram:)det g.r mig väl
l. Mos. 12:13
tänk på mlg,när det g.r dig väl
40:14
Gud lät det g. väl
2. Mos. 1:20
pådetattdetmåg.dlgväl 5. Mos. 4:40
på det att det må g.dig väl
5:16
Det skulle ju då g. dem väl
5:29
och det må g. eder väl
5:33
för att det må g.dlg väl
6:3
för att det må g.dig väl
6:18
för att det alltid skulle g. oss väl
6:24
på det att det må g. dig väl
10:13
att det må g.dlg väl
12:25
för att det må g.dig väl
12:28
för att det må g. dig väl
19:13
f1:ir att det må g. dig väl
22:7
tänker att det skall g. hm väl
29:19
hittills låtit det g. eder väl
Jos. 24:20
för att det må g.dig väl
Rut 3:1
så skall det g. eder väl
2. Kon. 25:24
skall det icke g.eder väl
2. Krön. 13:12
byggde de då, och allt gick väl
14:7
lät Gud det g. honom väl
26:5
så g.r det dem väl
Esr. 8:22
Gud skall låta det g. oss väl
Neh. 2:20
sade, när det gick mig väl
Ps. 30:7
det gick dem väl i ogudaktighet
73:3
det g.r dem alltid väl
73 :12
så att det g.r mig väl
86:17
Ack H., låt väl g.
118:25
och låt det g. hm väl
119:122
dem g.lige väl, s. älska dig
122:6
det g.r de rättfärdiga väl
Ords. 11:10
där rådvisa äro •• g.r det väl
11:14
rådvisa äro många, g.r det väl
24:6
s. skipa rättvisa skall det g. väl
24:25
honom g.r det icke väl
28:13
att hennes hushållning g.r väl
31:18
det skall g. de gudfruktiga väl Pred. 8:12
icke skall g.den ogudaktige väl
8:13
att det skall g. hm väl
Jes. 3:10
Det skall g. eder väl
Jer. 4:10
på det att det må g. eder väl
7:23
Varför g.r det de ogudaktiga väl
12:1
och låta det g. dig väl
15:11
då gick det (din fader) väl
22:15
skaffade rätt: då gick det väl
22:16
talade till dig, när det gick dig väl
22:21
H. har talat: Det skall g. eder väl
23:17
ty då det g.r den väl,
så g.r det ock eder väl
29:7
för att det må g.dem väl
32:39
så skall det g.dig väl
38:20
så skall det g. eder väl
40:9
på det att det må g. oss väl
42:6
hade vi bröd och det gick oss väl 44:17
hennes fiender g.r allt väl
Klag. 1:5
Kan det nu g.det väl
Hes. 17:9
men kan det g.det väl
17:10
Kan det g.den väl, s. så gör
17:15
så skall det g. eder väl
Apg. 15:29
för att det må g.dig väl
Ef. 6:3

Gå-Gång
(kainAens barn) gingo Astad Dom. 1:16
G. Astad och fräls Israel ur
6:14
gingo Astad och gjorde Abimelek
9:6
gick (Jotam) Astad. och ställde sig
9:7
Träden gingo Astad fBr att smörja 9:8
11:5
gingo de äldste i Gilead Astad
att jag får g. Astad ned på bergen 11:37
(Jefta:) Du får g. Astad
11:38
Då gick (Jeftas dotter) Astad
11:38
Israels döttrar gingo Astad
11:40
G.n åstad och ·undersöken landet
18:2
G.n åstad ocb slån invånarna
21:10
G.n Astad och läggen eder i försåt 21:20
Då gick (Rut) Astad och kom
Rut 2:3
(Boas) hade g.tt Astad och lagt sig
3:7
låten den så g. Astad
l. Sam. 6:8
g. åstad och sök efter Asninnorna
9:3
gingo båda åstad
9:26
Åsninnorna s.du gick Astad att
10:2
G.du Astad; jag fBljer dig
14:7
Fyll ditt born och g. Astad
16:1
g. Astad och strida mot denne
17:32
icke kan du g. Astad mot denne
17:33
(Saul:) G.då Astad
17:37
28:8
Saul •• gick Astad med 2 män
icke får g. Astad och strida
29:8
gingo dessa Astad att möta David 30:21
gick Abner Astad att tala
2. Sam. 3 :19
Abner till David: Jag vill g. Astad
3 :21
4:5
gingo Rekab och Baana Astad
gick David Astad och hämtade
6:12
s.en gud själv g.tt åstad att fBrlossa 7:23
Budbäraren gick Astad
11:22
Tamar gick Astad till Ammons hus 13:8
gingo Astad med fara iör sina liv 23:17
G. Astad och räkna Israel och Juda 24:1
Gad sade till (David): G. Astad
24:18
24:19
David gick Astad efter Gada ord
(Ahab) gick så åstad
l. Kon. 16:31
gick (änkan) Astad och gjorde
17 :15
G. Astad och tr äd fram för Ahab
18:1
gick Elia Astad för att träda
18:2
g. Astad och möt Ahab
21:18
s. I g.n åstad och frågen
2. Kon. 1:3
(EliaochElisa) gingo båda Astad
2:6
2:7
50 av profetlärj. gingo Astad
tag min stav i din hand och g. Astad
4 :29
Då gick (Naamans hustru) åstad
5:4
(Elias) svarade: G.n Astad
6:2
Så gingo de (spetälska) Astad
7:10
gick Astad för att anropa konungen 8:3
gick då den unge mannen åstad
9:4
kan g. Astad och berätta detta
9:15
gingo åstad för att begrava henne
9:35
Så gingo David •• Astad
l. Krön. 15:25
Gud själv har g.tt Astad
17:21
G.n åstad och räknen Israel
21:2
att David skulle g. Astad och resa 21:18
21:19
David gick Astad
att g. Astad och angripa
Neh. 4:8
G. åstad och fBrsamla judar Est. 4:16
söner hade fBr sed att g.Astad Job 1:4
gingo Elifas från Teman åstad
42:9
De g. åstad gråtande och bära Ps. 126:6
g. blott Astad i hjordens spår HY. 1:8
många folk skola g. Astad
Jes. 2:3
6:9
G. åstad och s äg till detta folk
H. sade till Jesaja: G. åstad
7:3
G.n Astad. I snabba sändebud
18:2
g.Astad vart jag sliDder dig
Jer. 1:7
G. åstad och predika
2:2
Juda gick likaledes åstad
3:8
Så sade H. till mig: G. Astad
17:19
Så sade H. : G. Astad
19:1
G. Astad och säg till Hananja
28:13
I skolen g. Astad och bedja till mig 29:12
G. Astad och säg till Sidkia
34:2
säger H. Sebaot: G. Astad
35:13
g. Astad och dräpa Ismael
40:15
gingo Astad att strida mot Ismael 41 :12
under gråt skola de g. Astad
50:4
g.n åstad, stannen icke
51 :50
(H.:) g.sedan åstad
Hes. 3:1
g.n åstad och tjänen avgudar
20:39
han lät mig g. åstad till porten
43:1
Dan. 2:24
(Daniel) gick Astad till hm
g. du Astad mot ändens tid
12:13
G. Astad och skaffa en trolös Hos. 1:2
gick han Astad och tog Gomer
1:3
G. ännu en gång åstad
3:1
med får g. åstad iör att söka
5:6
G.n Astad till Kalne
6:2
G. Astad och profetera fBr mitt folk 7:15
hednafolk skola g. åstad
Mika 4:2
du själv må g. Astad
Sak. 6:10
låtom oss g. Astad och bönfalla
8:21
Men g.n Astad och lären
Matt. 9:13
de gingo åstad och utapridde
9:31
då g.r (orena anden) Astad
12:45
Vill du att vi skola g. Astad
13:28
g.r åstad och söker efter (fåret)
18:12
g. Astad och fBrehåll hm enskilt
18:15
(tjänaren) gick Astad
18:30
lärjungarna gingo Astad och gjorde 21:6
(Pilatus :) g.n åstad och skydden
27:65
gingo Astad och skyddade graven
27:66

(ängeln:) g.n så åstad med hast
28:7
(J.:) g.n åstad och omtalen detta
28:10
(J.) gick Astad bort till en öde Mark. 1:35
han gick Astad och predikade
1:39
gingo de Astad fBr att taga vara på 3 :21
5:14
folket gick åstad för att se
Då gick hall Astad och begynte
5:20
denne gick åstad och halsh!lgg hm
6:27
gingo (lärjungarna) åstad
11:4
sedan g. Astad och smörja hm
16:1
(Johannes) gick åstad
Luk. 3:3
gick han Astad till en öde trakt
4:42
G. Astad och visa dig för prästen
5:14
han gick åstad upp på berget
6:12
9:52
gingo Astad och kommo in i en by
g.du åstad och fBrkunna Guds rike 9:60
(J.:) G.n Astad
10:3
då g.r (orene anden) Astad
11 :26
jag skall nu g. Astad och iörsöka
14:19
s. blivit utsända gingo Astad
19:32
G.n åstad och reden till åt oss
22:8
22:13
gingo åstad och funno det så
(Maria) gick Astad till hm
Joh. 11 :29
I skolen g. åstad och bära frukt
15:16
gick (Josef) Astad och tog bs kropp 19:38
Jag vill g. åstad och fiska
21:3
G.n Astad och träden upp
Apg. 5:20
gick med rättstjänarna Astad
5:26
pck han Astad ur kaldAernas
7:4
må du (Moses) nu g. Astad
7:34
G.Astad, ty denne man
9:15
gick Ananias åstad och han lade
9:17
G. Astad och säg till detta folk
28:26
l. Pet. 3 :19
I anden gick han åstad
draken g.Astad fBr att föra
Upp. 12:17
G.n Astad och gjuten ut Guds 7
16:1
fBrste gick åstad och göt ut sin
16:2
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7 tider skola g. fram över dig
4:29
en bok g.fram över hela jorden
8:5
g.r fram över jordens höjder Am. 4:13
svallande böljor gingo över
Jona 2:4
H. g.r fram över jordens
Mika 1:3
solen skall g. ned över profeterna
3:6
över vem gick ej din ondska Nah. 3:19
g.r du fram över jorden
Hab.3:12
låter mig g. fram över mina höjder
3:19
Förbannelsen,s. g.r ut över Sak. 5:3
ryktet om hm gick ut över hela Matt. 4:24
sol g. upp över både onda och goda 5:45
ryktet gick ut över hela det landet
9 :26
kom J.till dem, g.ende fram över 14:25
ryktet gick ut över Judeens
Luk. 1:65
Nu g.r en dom över denna
Joh. 12:31
(J.) gick över bäcken Kidron
18:1
iörkunnelse s. gick ut över
Apg.10:37
tal har g.tt ut över hela
Rom. 10:18
ickesoleng.nedöveredervrede Ef. 4:26

GÅ (över)
(Jakob) gick över floden
l. Mos. 31:21
när jag gick över Jordan
32:10
Jakob gick över Jabboks vad
32:22
tvärstången g. tvärs över
2. Mos. 26:28
den gick tvärs över
36:33
slippa g.över Jordan
4.Mos.32:5
från att g. över floden
32:7
väpnade män g.över Jordan
32:21
Om Gads barn•• g.över Jordan
32:29
När I haven g.tt över Jordan
33 :51
När I haven g.tt över Jordan
35:10
lcke g.över från en stam till
36:7
ingen arvedel må g.över från
36:9
och g.n över bäcken
5. Mos. 2:13
gingo vi då över bäcken Sered
2:13
vi gingo över bäcken Sered
2 :14
och g.n över gäcken Arnon
2:24
så att jag må g. över Jordan
2:29
låt mig nu få g.ditöver och se
3:25
det är (Josua)s.skall g.ditöver
3:28
icke skulle få g. över Jordan
4:21
jag skall icke g. över Jordan,
4:22
men I skolen g. över den
4:26
land dit I nu g.n över Jordan
Hör Israel! Du g.r nu över Jordan 9:1
11:31
Ty I g.n nu över Jordan
12:10
när I haven g.tt över Jordan
24:15
icke låta solen g. ned däröver
27:3
när du har g.tt över floden
27:4,12
när I haven g.tt över Jordan

plågor skall H.låta g.över dig
28:61
skall g.fram över deras höjder
33:29
och g. över denna Jordan
Jos. 1:2
om 3 dagar skolen I g. över
1:11
(spejarna) gingo över floden
2:23
innan de gingo över
3:1
Folket bröt upp för att g. över
3:14
folket gick över mitt emot Jerlko
3 :16
hela Israel gick över på torr mark 3 :17
när (arken) gick över Jordan
4:7
folket gick över med hast
4:10
gick ock H. ark över
4:11
Israel gick på torr mark över Jord. 4:22
till dess llirael hade g.tt över
4:23
till dess vi hade g.tt över (Röda h.) 4:23
medan vi gingo över (Jordan)
5:1
ryktet om hm gick ut över hela
6:27
när I haden g.tt över Jordan
24:11
g.tt över floden
Dom. 6:33
gick (Gideon) över jämte de 300
8:4
gingo Ammons barn över Jordan
10:9
låta lotten g. över (Gibea)
20:9
20:31
s.· g.r till Gibea över fältet
somliga av hebr. gingo över l. Sam. 13:7
g. över till filistAernas utpost
14:1
passet,där Jonatan sökte g.över
14:4
g. över till dessa oomskurnas
14:6
vi skola g. över till männen där
14:8
från den dag han gick över till
29:3
stannade, utan att g. över bäcken
30:10
gingo de över Jordan
2. Sam. 2:29
så att hela Israel g.r över till dig
3:12
David •• gick över Jordan
10:17
gick folket över till Absalom
15:12
då kon. gick över bäcken Kidron,
gick ock allt folket över
15:23
Stanna icke •• utan g.hellre över 17:16
De gingo över bäcken där
17 :20
g.n med hast över vattnet
17 :21
gingo över Jordan
17 :22
Absalom med Israels män gick över 17:24
färjan gick över för att överföra
19:18
gick allt folket över Jordan
19:39
konungen själv gick ockeå över
19:39
gingo över Jordan
24:5
den dag du g.r över bäcken 1. Kon. 2:37
(Eliaa) gick över Jordan
2. Kon. 2:14
låt oss g.över till aramAernas
7:4
gingo markens djur fram över
14:9
s.hade g.tt över till konungen
25:11
i fBrsta mån. gingo över
l. Krön. 12:15
Från Manasse gingo några över
12:19
gingo dessa från Manasse över
12:20
över hela jorden g. hans domar
16:14
David gick över Jordan
19:17
och leviterna gingo över
2. Krön. 11 :13
från Israel hade g.tt över till hm 15:9
gingo markens djur fram över
25:18
de gingo över Källporten
Neh. 12:37
ord g.tt över kon. läppar
Est. 7:8
ginge över mig vad det varamåJob 13:13
Visa mig du vad s. g.r över mitt
34:32
skyarna, s. g.där högt över dig
35:5
domar g.högi över bs blickar Ps. 10:5
missgärningar g. mig över huvudet 38:5
svallande böljor g. fram över
42:8
böljors svall låter du g. över
88:8
Din vrElCies lågor g.över mig
88:17
ÖVer lejon och huggormar •• du g.
91:13
När vinden g.r däröver
103:16
över hela jorden g. hs domar
105:7
hade strömmen g.tt över vår själ 124:4
då hade de g.tt över vår själ
124:5
låter trÖBkhjulet g. över dem Orda. 20:26
dom icke strax g.över
Pred. 8:11
vilken olycka s.kan g.över landet 11:2
g.över alla sina strä.nder
Jes. 8:7
man torrskodd kan g.däröver
11:15
vilkas skott gingo över havet
16:8
vagnshjul g.över kryddkummin
28:27
innan dagen g.tt över till natt
38:12,13
g. fram över landsherrarna
41 :25
så att vi få g. fram över dig
51:23
H. härlighet g.r upp över dig
60:1
60:3
i glånsen s. g.r upp över dig
hus g.över i främmandes
Jer. 6:12
gudlöshet g.tt ut över hela landet 23:15
Du vill g. över till kaldAerna
37 :13
vill icke g. över till kaldAerna
37 :14
judar s. g.tt över till kaldAerna
38:19
överlöpare s.hade g.tt över till hm 39:9
du vars rankor gingo över havet
48:32
de överlöpare s. g.tt över till
52:15
Förödelse lät han g. över mig Klag. 1:13
Förödelse har g.tt över mina barn 1:16
fBrödelse lät han g. över mig
3:11
eld g. ut över hela Israels hus Hes. 5:4
blodsutgjutelse skall g. över dig
5:17
vredesglöd g.r fram över hela
7 :14
låta min nitälskan g. över dig
23:25
mannen lät mig g.över vattnet
47:3
lät mig så g.över vattnet
47:4
ström s. jag icke kunde g. över
47:5
7 tider skola g. fram över hm Dan. 4:13
4:20
7 tider hava g.tt fram över hm
7 tider skola så g. fram över dig
4:22
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GÅ (åt)
du åt vänster, så g.r jag åt
höger •• aå g.r jag åt vänster 1.Mos .13:9
gick gränsen åt höger
Jos. 17:7
gick åt väster fram till
18:15
G.åt sidan och ställ
2.Sam.18:30
Då gick han åt sidan
18:30
lovsångakören, s.gick åt
Neh.12:38
g.n åt sidan från stigen
Jes. 30:11
g. åt vilket annat håll
Jer. 40:5
kunde de g. åt alla 4 sidorna Hes. 1:17
kunde g. åt alla 4 sidorna
·10:11
den väg s.gick åt norr
42:1
GÅ (åter)
gick (Josef) åter ut
l. Mos. 43:31
gick (Mose) åter ut
2. Mos. 2:13
till dess (Mose) åter gick ut
34:34
gingo de åter ut
3. Mos. 9:23
gick (Elisa) åter fram och 2. Kon. 4:35
Mordokai gick fram och åter Est. 2:11
åter g. bort, lika naken s. han Pred. 5:14
Då gick jag åter förbi
Hes. 16:8
Åter gick (husbonden) ut
Matt. 20:5
Åter gick han bort och bad
26 :42·
(J.) gick åter bort och bad
26:44
han gick åter ini en synagoga Mark. 3:1
när han åter gick ut ifrån Jeriko
10:46
på morgonen lter gingo där fram 11:20
han gick åter bort och bad
14:39
J. gick fram och åter
Joh. 10:23
åter g.r du dit
11:8
Pilatus gick då åter in i pretoriet 18:33
gick (Pilatus) åter ut till judarna
18:38
Ater gick Pilatus ut och sade
19:4
han gick åter in i pretoriet
19:9
gick (Paulus) åter upp
Apg. 20:11

-gang

GÅNG

blodgång Matt.9:20
bortgång Luk.9:31; 2.Pet.l:15
framgång Ords.16:3
ingång 5.Mos.28:6; Ps.121:8
nedgång Ps.113:3; Mal.1:11
pelargång Ioh.5:2
sabbatsgång 2.Kon.16:18
trappgång l.Kon.6:8
undergång Ords.l0:8
uppgång Ps.113:3; Hos.6:3
utgång 5.Mos.28:19; Ps.121:8
G.\NG

Uppdelning: allmänt, en gång (obest.
art.), en gång (räkneord), gång (gående), subst. gånger.
GÅNG (allmänt)
ropade iör andra g.en
l. Mos. 22:15
mista eder båda på samma g.
27:45
ty också denna g. får du en son
35:17
varit tillbaka för andra g.en
43:10
penningar s.iörra g.en kommo
43:18
När vi förra g.en voro härnere
43:20
tillslöt sitt hjärta denna g. 2. Mos. 8:32
Farao: Jag har syndat denna g.
9:27
förlåt min synd denna enda g.
10:17
sågo I. barn var g. huru Moses
34:35
för andra g.en hålla hm
3. Mos. 13:5
beser bonom fBr andra g.en
13:6
fBr andra g.en låter bese
13:7
iör andra g.en hålla skorvsjuke
13:33
för andra g.en hava den inläst
13 :54
skall det iör andra g .en tvAs
13 :58
blAsen för andra g.en
4. Mos. 10:6
när de nu första g.en bröto upp
10:13
gick han icke, ss. iörra g.erna
24:1
låg aå,likasOID fBrra g.en 5. Mos. 9:18
9:19
H. hörde mig även denna g.
s. var skrivet iörra g.en
10:4
H.hörde mig ockaå denna g.
10:10
stannade lika länge s. förra g.en
10:10
omskär I.barn,iör andra g.en Jos. 5:2
sjunde g.en stötte i basunerna
6:16
draga ut mot oss ss. förra g.en
8:5
8:6
fly iör oss,nu ss. förra g.en
jag talar ännu en enda g.
Dom. 6:39
Allenast rädda oss nu denna g.
10:15
Simson: Denna g. är jag utan skuld 15:3
gör mig fri, ss.de förra g.erna
16:20
styrk mig allenast denna g.
16:28
mot Gibea,likasomdeförrag.erna 20:30
likasom det skett de förra g.erna 20:31
H.ropade för tredje g.en
1.Sam. 3:8
H. ropade ss. de fBrra g.erna
3 :10
För andra g.enkandublivaminmåg 18:21
fBr tredje g.en sände dit män
19:21
Är det då nu fBr första g.en
22:15
råd s. Ahitofel denna I!. Idvit 2.Sam.17:7
uppenbarade sig H. andra g.en l. Kon. 9:2
På samma g.angav han ett tecken 13:3
gömt dem, 50 man åt g.en
18:4
gjorde så iör andra g.en
18:34
(Elia:) Gören så fBr tredje g.en
18:34
18:34
Och de gjorde aå fBr tredje g.en
När han kom dit sjunde g.en
18:44
H. ängel rörde vid hm andra g.en 19:7
20:9
Allt varom du fBrra g.en sände
Huru många g.er skall jag besvärja 22:16
alla dogo på samma g.
l. Krön. 10:6
att I fBrra g.en icke voren
15:13
fBr andra g.en Salomo till konung 29:22
Huru många g.er skall
2. Krön. 18:15
Så gjorde de g. efter annan
24:11
på samma g. s.offret begynte
29:27
sände Sanballat fBr femte g.en Nsh. 6:5
och räddade dem •• många g.er
9:28
jungfrur fBr andra g.en samlades Est. 2:19
Så gjorde Job fBr var g.
Job 1:5
Många g.er räddade han dem Ps. 106:43
du själv mången g. uttalat
Pred. 7:23
G.på g.skall han lyfta sinarm Jes.30:32
H.ord kom fBr andra g.en
Jer. 1:13

Gång-Gåta
denna g. skall jag slunga bort
10:18
kom H. ord till mig för andra g.en 13:3
vill jag nu denna g.låta dem
16:21
Den ena g.en hotar jag ett folk
18:7
En annan g.lovar jag ett folk
18:9
H.ord kom för andra g.en
33:1
De svarade för andra g.en
Dan. 2:7
på samma g. jag hörde ljudet
10:9
H.ord kom för andra g.en
Jana 3:1
H. ord kom för andra g.en
Hagg. 2:21
huru mänga g.er skall jag
Matt. 18:21
gick J. bort för andra g.en
26:42
gick bort och bad fOr tredje g.en
26:44
bade han mänga g.er blivit Mark. 5:4
För tredje g.en kom han tillbaka
14:41
gol hanen för andra g.en
14:72
talade till dem för tredje g.en Luk.23:22
kallade för andra g.en
Joh. 9:24
han s. första g.en besökt J. om
19:39
de sprungo bäda på samma g.
20:4
tredje g.en s. J. uppenbarade
21:14
fOr andra g.en: Älskar du mig
21:16
Förtredje g.en frågade han hm
21:17
bedrövad att han för tredje g.en
21:17
våra fäder •• en första g.
Apg. 7 :12
fOr andra g.en komma dit
7:13
fOr andra g.en kom en röst
10:15
För andra g.en talade en röst
11:9
Felix: Gå din väg för denna g.
24:25
utan att på samma g. giva till känna 25:27
försökte jag g.på g. tvinga dem
26:11
jag så mänga g.er blivit
Rom. 15:22
fOr var g. 2 eller 3 få tala
1. Kor. 14:27
påsammag.ja,jaochnej,nej 2.Kor. 1:17
denna g.deras brist till hjälp
8:14
enannang.ederbrist till hjälp
8:14
varit i döds nöd mänga g.er
11:23
tredje g.en s.jag står redo
12:14
tredje g.en s. jag skall komma
13:1
för andra g.en var hos eder
13:2
s. jag första g.en kom att
Gal. 4:13
mänga g.ertalatgm profet.
Hebr.1:1
Ej för att mänga g.er offra sig
9:25
Han hade måst lida mänga g.er
9:26
har han uppenbarats en enda g.
9:26
skall K. för andra g.en låta sig ses 9:28
präster frambära g. på g. offer
10:11
På samma g. är det ett nytt 1. Joh. 2:8
GÅNG (en gäng)
lät duvan än en g. flyga ut
l. Mos. 8:10
att jag talar ännu en g.
18:32
En g. då Jakob höll på att koka
25:29
hände sig en g., då Abimelek
26:8
30:14
Ruben gick ut en g. vid tiden för
Därtill hade Josef en g. en dröm 37:5
Då en g. ha bröder hade gått
37 :12
När Farao en g. var förtörnad
41:10
dreven g.fåren bortom
2. Mos. 3:1
10:28
ännu en g. inför mitt ansikte
en g. om året bringa försoning
30:10
rening från synder en g.om 3.Mos.16:34
Balak sände en g. åstad
4. Mos. 22:15
22:25
(Bileam) slog henne ännu en g.
Tågen omkring staden en g. Jos. 6:3
runt omkring den en g.
6:11
andra dagen en g. omkring staden
6:14
underkuvade Josua på en g.
10:42
Låt mig försöka en g. till
Dom. 6:39
Träden gingo en g. åstad
9:8
hände s ig en g. att de gingo ut
9 :27
när hon en g.satt ute på marken
13:9
Simson en g. gick ned till Timna
14:1
16:18
Kommen hitupp ännu en g.
han ännu en g. stannade kvar
19:7
ställde sig ännu en g.till strid
20:22
Skall jag ännu en g. inlåta mig i
20:23
ännu en g.draga ut till strid
20:28
Kan jag ännu en g. få söner
Rut 1:11
En g. när de hade ätit
1. Sam. 1:9
Då en g. Eli låg och sov
3:2
ropade ännu en g.på Samuel
3:6
Tjänaren svarade Saul ännu en g.
9:8
10:22
Då frågade de H. ännu en g.
sade Isai en g.tillsln son David
17:17
Då frågade David H. ännu en g.
23:4
Då sade Abner ännu eh g.
2. Sam. 2:22
filist~erna droga ännu en g.
5:22
(Absalom) sände bud ännu en g.
14:29
då Absalom en g. sade .till kon.
15:7
Ahimaas sade ännu en g. till Joab 18 :22
de omkomma, alla 7 på en g.
21:9
800 s. hade blivit slagna på en g.
23:8
En g. hade filist(;erna församlat sig 23:11
En g. droga 3 av de 30 ned
23 :13
svängde en g. sitt spjut över 300
23:18
en g. vart tredje år kom
1. Kon. 10:22
Vid den tiden hände sig en g.
11:29
en g.då han druckit sig drucken
16:9
(Elia:) Gören så ännu en g.
18:34
sadehoneng.tillsinman
2. Kon. 4:9
en g., då de drogo ut på strövtåg
5:2
en g., då Israels kon. gick omkring 6:26
Törnbusken sände en g. bud till
14:9
del av Damaskus s. en g. tillhört
14:28
när (Sanberib) en g. tillbad
19:37
300 s. blivit slagna på en g. 1. Krön. 11:11
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En g.drogo 3 av de 30 ned
11:15
(Absai) svängde en g. sitt spjut
11 :20
företaga ännu en g. plundringståg 14:13
stämde på en g. upp H.lov 2. Krön. 5:13
en g. vart tredje år komma
9:21
Törnbusken sände en g. bud
25:18
när (Sanberib) en g. gick in i sin
32:21
och det bäde en och två g.er Neh. 13 :20
Om I ännu en g. gören så
13:21
ord en g. var kon. till gagn
Est. 7:9
kan få liv,när han en g.är
Job 14:14
skulle på en g. allt kött
34:15
En g. har Gud sagi det
Ps. 62:12
ja, två g.er har jag hört det
62:12
barn s. en g. skulle fådas
78:6
En g. har jag svurit det
89:36
när en g.H. har byggt upp Sion
102:17
gick en g. en sådan till
Pred. 4:14
när en g. H. har avtvått Sions Jes. 4:4
skola förvisso en g. de nödgas
8:20
ännu en g. räcka ut sin hand
11:11
H. skall ännu en g. utvälja lsrael
14:1
Du förökade en g. folket, H.
26;.1.5
(H.) s. en g. sade till dem
28:12
29:14
ännu en g. göra underbara ting
när (Sanberib) en g. tillbad i sin
37:38
Ännu en g. skall jag upprätta Jer. 31:4
ännu en g.skall du få utrusta
31:4
Ännu en g.skall du få plantera
31:5
skall man ännu en g. få säga det
31 :23
en g. skall man komma att i detta 32:15
skall ännu en g. höra fröjderop
33:11
skola en g. finnas betesmarker
33 :12
skola ännu en g. hjordar draga
33 :13
Kaldeerna skola nu en g. för alla
37:9
jag på en g. sänder
Hes. 14:21
det var en g. två kvinnor
23:2
de män s. en g. utbredde skräck
32:23
desamma s. en g. utbredde skräck 32:24
en g. utbredde sig ju skräck
32:25
en g. utbredde de skräck omkring 32:26
Ännu en g. mätte han upp 1000 alnar 47:5
blev på en g.alltsammans
Dan. 2:35
när kon. en g. gick omkring på
4:26
(H.:) Gå ännu en g. åstad
Hos. 3:1
Efraim skall en g. få föra
9:13
Ännu en g. skall jag låta
Mika 1:15
Ännu en g., inom en liten tid Hagg. 2:7
Ännu en g. skola mina städer njuta
överflöd. H. skall ännu eng. trösta
Sion, ännueng. skall han
Sak. 1:17
ännu en g. skall han utvälja
2:12
Ännu en g. skola gamla män vara
8:4
Ännu en g.skall det ske att folk
8:20
Medanhaneng.gjordetjänst
Luk. 1:8
Då nu en g. folket trängde sig inpå 5:1
När (J.) en g. var stadd i bön
9:18
När (J.) en g.bade slutat sin bön
11:1
När han 'en g. undervisade
13 :10
när du en g. har omvänt dig
22:32
stormade alla på en g. emot Apg. 7:57
en g. då vi gingo ned till bönestället 16 :16
tala härom ännu en g.
17:32
stormade på en g. till skädebanan 19:29
död från synden eng. för alla Rom. 6:10
Jag levde en g. utan lag
7:9
skapelsen eng. skall bliva frigjord
8:21
en g. stå inför Guds domstol
14:10
skall det en g. visa sig huru l. Kor. 3:13
visade sig för mer än 500 påeng.
15:6
växt s. en g. skall komma upp
15:37
en g. omvända sig till H.
2. Kor. 3 :16
hava vi en g. iklätt oss denna
5:3
när jag en g. är hos eder
10:2
en g. har jag blivit stenad
11 :25
sedan det eng. vunnit .. kraft
Gal. 3:15
tro s. en g. skulle uppenbaras
3 :23
jag ännu en g.kommer till
Fil. 1:26
profetord s. en g. uttalades 1. Tim. 1:18
att icke någon en g. befinnes Hebr. 4:1
till vilka ljuset en g. har kommit
6:4
detta gjorde han en g.för alla
7:27
går översteprästen in en g. om
9:7
en g. för alla in.i det allraheligaste 9:12
mskorna förelagt att en g. dö
9:27
9:28
(K.) en g. har blivit offrad
sedan de en g. hade blivit renade
10:2
K. kropp en g. för alla offrad
10:10
Ännu en g.skall jag komma
12:26
ord ännu en g. giva till känna
12:27
själv led ju en g.döden
1. Pet. 3:18
när han en g. uppenbaras
1. Joh. 2:28
när han en g. uppenbaras
3:2
den tro s.en g.för alla blivit Jud. v.3
fastän I en g.haven fått kunskap
v.5
gossebarn, s. en g. sls:all styra Upp.12:5
GÅNG (= gående)
på himlarunden har han sin g. Job
på vad sätt Gud styr deras g.
fyra s. hava en ståtlig g.
Ords.
tänker icke på livsdagars g. Pred.
lysa om natten, i ordnad g.
Jer.
Ordningen går sin g.
Hes.
För att vreden skall hava sin g.
där lejoninnan hade sin g.
Nah.
skall låta dig hava din g.
Sak.
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22:14
37:15
30:29
5:19
31:35
7:10
24:8
2:11
3:7

GÅNG (subst. )
In i klipporna bryter man g.ar Job 28:10
gick en 10 alnar bred g.
Hes. 42:4

GÅNGJÄRN

gjorde g.en till de dörrar
l. Kon. 7:50
Dörren vänder sig på sitt g. Ords. 26:14
GÅR (i går)

GÅNGER
Av dig komme 1000g. 1000 1. Mos. 24:60
(Esau:) han har 2 g.er bedragit
27:36
du har 10 g. förändrat min lön
31:41
(Jakob) bugade sig 7 g. till jorden
33:3
Farao haft drömmen 2 g.
41:32
Benjamin fick 5. g. så mkt s.
43:34
3 g. om året hålla högtid
2. Mos. 23 :14
3 g.om året skall ditt mankön
23:17
3 g. om äret skall allt mankön
34:23
när du drager upp, 3 g. om året
34:24
stänka blodet 7 g. inför H. 3. Mos. 4:6
stänka 7 g. inför H. ansikte
4:17
stänkte därmed 7 g. på altaret
8:11
stänka 7 g.på den s.skall renas
14:7
stänka 7 g. inför H. ansikte
14:16
skall han stänka på huset 7 g.
14:51
stänka blodet 7 g. med sitt finger
16:14
stänka blodet därpå 7 g.
16:19
7 årsveckor , det är 7 g. 7 år
25:8
s. nu 10 g. hava frestat
4. Mos. 14:22
stänka med hennes blod 7 g.
19:4
slog på klippan med sin stav 2 g.
20:11
eftersom du 3 g. har slagit mig
22:28
3 g. slagit din åsninna
22:32
3 g. vikit undan för mig
22:33
du har 3 g. välsignat dem
24:10
3 g.om året skall allt
5.Mos.16:16
tåga omkring staden 7 g.
Jos. 6:4
tågade då 7 g. omkring staden
6:15
endast denna dag tågade de 7 g.
6:15
Dom. 16:15
3 g.har du bedragit
böjde sig undan för hm 2 g. 1. Sam. 18:11
(David) bugade sig 3 g.
20:41
10 g. större del än I
2. Sam. 19:43
Salomo offrade 3 g. om året 1. Kon. 9:25
11:9
2 g.hade uppenbarat sig för hm
över gossen 3 g. och ropade
17:21
Så tillsade han honom 7 g.
18:43
nös gossen, ända till 7 g.
2. Kon. 4:35
bada dig 7 g. i Jordan
5:10
(Naaman) doppade sig i Jordan 7 g.
5:14
icke allenast en g. eller 2 g.
6:10
slog han 3 g. och sedan höll
13 :18
Du skulle hava slagit 5 eller 6 g.
13:19
att slå arameerna 3 g.
13:19
13:25
3 g. slog Joas (Ben-Hadad)
1000 g.1000 .. silver
1. Krön. 22:14
och vid högtiderna 3 g.
2. Krön. 8:13
en här av 1000 g.1000 man
14:9
uppmanade oss, väl 10 g.
Neh. 4:12
sände samma bud till mig 4 g. men
var g. gav jag samma svar
6:4
6 g. räddar han dig ur nöden
Job 5:19
5:19
7 g. avvändes olyckan från dig
10 g. haven I talat smädligt
19:3
bäde 2 g. och 3 för den mannen
33 :29
En g. har jag talat, ja, 2 g.
39:38
silver, renat 7 g.
Ps. 12:7
lovar dig 7 g. om dagen
119:164
faller 7 g. och står åter upp Ords. 24:16
om han levde i 2 g.1000 år Pred. 6:6
syndaren 100 g.kan göra vad ont
8:12
solens ljus 7 g. klarare
Jes. 30:26
Dan. 1:20
10 g. klokare än någon
skulle göra ugnen 7 g. hetare
3:19
(Daniel) 3 g.om dagen ned på sina
6:10
förrättar sin bön 3 g.om dagen
6:13
1000 g.1000 vara hs tjänare
7:10
7:10
10000 g.10000 stodo till hs tjänst
icke 2 g. behöver hemsökelsen Nah. 1:9
Är 7 g. nog
Matt. 18:21
Icke 7 g., utan 70 g. 7 g.
18:22
denna natt skall du 3 g.förneka
26:34
Förrän hanen gal, skall du 3 g.
26:75
förrän hanen galit 2 g.
Mark. 14:30
skall du 3 g. förneka mig
14:30
Förrän hanen galit 2 g.
14:72
skall du 3 g. förneka mig
14:72
7 g.om dagen försyndar sig Luk.17:4
och 7 g.kommer tillbaka
17:4
Jag fastar 2 g. I veckan
18:12
förrän du 3 g. har förnekat mig
22:34
Förrän hanen galit,skall du 3 g.
22:61
förrän du 3 g. förnekat mig
Joh. 13:38
skedde 3 g. efter varandra
Apg. 10:16
skedde 3 g. efter varandra
11:10
jag har 5 g.fått 40 slag
2. Kor. 11:24
3 g. har jag blivit piskad med spön 11 :25
11 :25
3 g. har jag lidit skeppsbrott
har jag 3 g. bett till H.
12:8
sänden mig bäde en och 2 g.
Fil. 4:16
komma bäde en och 2 g.
1. Tess. 2:18
sedan du en eller 2 g. förmanat Tit. 3:10
deras antal var 10000 g. 10000
och 1000 g. 1000
UPP. 5:11
antalet ryttare 2 g.lOOOO g. 10000
9:16
GÅNGBAR

silver s. var g.t i handel
(Joas:) g.a penningar
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l. Mos. 23:16
2. Kon. 12:4

dagsverke varken I g. eller 2. Mos. 5:14
varken i g. eller i dag
l. Sam. 20:27
(David:) I g. kom du
2. Sam. 15:20
jag i g. såg Nabots blod
2. Kon. 9:26
vi själva äro från i g.
Job 8:9
ss. den dag s. förgick i g.
~. 90:4
I g. vid sjunde timmen lämnade Joh. 4:52
ss.du i g.dödade egyptiern
Apg. 7:28
JK. är den samme i g.och
Hebr.13:8
GÅRD

.gård

fängelsegård Neh.3:25
förgård 2.Mos.27:9
lustgård 1.Mos.2:8; Job 8:16
trädgård 2.Kon.21: 18.26
vingård 1.Mos.9:20; Matt.20:1
örtagård 1.Mos.l:ll; Joh.18:26
GÅRD
paddorna •• ifrån g.arna
2. Mos. 8:13
Låt oss bygga g.ar
4. Mos.32:16
Byggen g.ar åt eder boskap
32:24
s.på sin g. hade en brunn
2. Sam. 17:18
ha hus på den andra g.en
l. Kon. 7:8
föllo på den stenlagda g.en 2. Krön. 7:3
hyddor på tak och på g.ar
Neh. 8:16
så ock på g.arna till Guds hus
8:16
utanför g.en till fruhuset
Est. 2:11
in till konungen på den inre g.en
4:11
(Ester) trädde in på den inre g.en
5:1
såg drottning Ester stå på g.en
5:2
Är någon tillstädes på g.en
6:4
på yttre g.en till konungshuset
6:4
Haman står därute på g.en
6:5
lägger sig i försåt vidjl.arna Ps. 10:8
så att han får bo i dina g.ar
65:5
Deras g. blive öde
84:3
en dag i dina g.ar bättre än 1000
84:11
de grönska i vår Guds g.ar
92:14
kommen i (H.)g.ar
96:8
Gån in ! ha g.ar med lov
100:4
i g.arna till H. hus
116:19
135:2
I s.stån i g.arna till H.hus
G.ochgodsfål-_m,m i arv
Ord~ 19:14
dricka i min helgedoms g.ar Jes. 62:9
och gån omkring i g.arna
Jer. 49:3
den inre g.en, tempelkamrar Hes. 40:44
i vart och ett hörn fanns en g.
46:21
14 hörn funnas kringstängda g.ar 46:22
skall du få vakta mina g.ar
Sak. 3:7
följde hm till överstepräst. g. Matt. 26:58
Petrus satt utanför på g.en
26:69
de kunna gå bort i g.arna
Mark. 6:36
varhelst(J.) gick in i någon g.
6:56
på avstånd inpå översteprästens g. 14:54
Petrus befann sig därnere påg.en
14:66
gick (Petrus) ut på yttre g.en
14:68
kunna gå bort i g.arna
Luk. 9:12
När en stark man bevakar sin g.
11:21
de tände upp en eld mitt på g.en
22:55
med J. in på översteprästens g. Joh.18:15
Hans g. blive öde
Apg. 1:20
GÅTA

Se även: Hemlighet, lönndom, lönnligen, outrannsaklig, outgrundlig, förstånd, tyda, lösa, gissa.
GÅTA

I) hidii, n"1' n
gåt~, - gåtfullt t~1. Jfr Ps.49:5, övers.

förborgad kunskap; plur. i 4.Mos.
12:8, övers. förtäckta ord; 1.Kon.
10:1 svåra frågor; Ps.78:2 förborgade
ting; Hab.2:6 välbetänkta ord. Jfr
Arglistig 2.
2) miisat, ';> t& ~

liknelse, ord~p;åk; av: mållal, grundbet. vara lik. likna, t.ex. Job 30:19
(hithp.); Ps.49:13 (nif.); jfr hif. i Jes.
46:5, övers. jämföra. Ordet är ofta
övers. ordspråk, t.ex. 1.Kon.4:32;
Ords.I:1. Jfr Hes.17:2, övers. liknelse; Hab.2:6 visa.
3) 'a/.ridii,

n"1 'n x

aram. = heb;.

lJigi, se

1.

GÅTA
l förelägga eder en g.
Dom.
l Förelägg oss din g.
l 3 dagar kunde de icke lösa g.n
l säga oss lösningen på g.n
l förelagt mina landsmän en g.
l sade hon lösningen på g.n
l haden I icke gissat min g.
1 dem s. sagt lösningen på g.n
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14:12
14:13
14:14
14:15
14:16
14:17
14:18
14:19

Gåva
1 vises ord och deras g.or

I N.T. framträder frälsningens gåvokaraktär ännu klarare. När Guds
kärlek omtalas här, så är det ej endast
Dan. 5:12
som sinnelagets kärlek utan en kärlek, som konkret uppenbarar sig i
GÅVA
givandet, ~oh.3:16; Rom.8:32, jfr Jak.
Se även: Skänk, gärd, håvor, giva,
2:16; 1.Joh.3:17. Därför är också
givmild, nådegåva, allmosa, offer,
verbet .giva. så ofta förekommande
vedergällning, profetisk, andlig, Krisi N.T.
tus, altare, tabernakel, tempel.
Guds nåd är i sig själv en gåva,
-gåva
d/non, Ef.2:8. Frälsningens fullhet
och
välsignelser är nådegåvor, och
andegåva 1.Kor.14:37
likaså de andliga gåvorna i försambrudgåva 1.Mos.34:12; 2.Mos.22:16
lingen, Rom.12:3 if.; l.Kor.12:1 ff.;
försoningsgåva l.Mos.20:16
EfA:11 if., jfr 4:8. Se: Nådegåvor.
förstlingsgåva 3.Mos.23:17
kärleksgåva l.Kor.16:3; 2.Kor.8:19
Jesus själv är Guds • outsägligt rika
nådegåva Rom.l:11; 5:15
gåva», 2.Kor.9:15. Den frälsning han
offergåva l.Mos.4:3,4
kom för att bringa, är en gåva, som
rättfärdighetsgåva Rom.5: 17
kallas .den överflödande nåden och
välsignelsegåva 2.Kor.9:5
rättfärdighetsgåvan., Rom.5:17, och
innebär förlossning och syndernas
Gåva (givmildhet)
förlåtelse .efter hans nåds rikedom»,
I G.T. talas ofta om gåvor, som var
Ef.I:7. Den Gud .som icke har skovanligt förekommande bland israenat sin egen Son, utan utgivit honom
literna. Man gav gåvor för att visa
för oss alla., ger oss allt med honom,
aktning och vördnad eller för att
Rom.8:32, allt det som leder till liv
blidka någon, 1.Mos.32; 43:11 if.,
och gudsfruktan, 2.Pet.1 :3, både för
men ä ven för att bevisa barmhärtigdenna tiden och för den tillkommande,
het, Ps.37:21.
l.TimA:8. Från Gud kommer • idel
Gåvor gavs vid olika tillfällen:
goda gåvor och idel fullkomliga skänVänner emellan, 1.Sam.18:4. Vid
ker., Jak.1:17.
glädjehögtider, 2.Sam.6:19; Neh.8:1O;
Hela Jesu liv står i givandets tecEst.9: 19 if. Undersåtar sände sina
ken. Han ger människorna sina krafgåvor till konungen, 2.Krön.32:23.
ter, sin omsorg och sin kärlek. Hela
Segerherren fick gåvor från de behans livs program har utformats i orsegrade, Dom.3:17; 2.Krön.17:11.
den: .Saligare är att giva än att taga.,
Man gav gåvor som ersättning för
Apg.20:35.
mottagen tjänst, 2.Kon.8:8. Vid företräde inför konungen, l.Kon.1O:24
Utifrån erfarenheten av Guds
if., och vid besök hos myndighetsfrälsningsgåvor utlöses givarglädjen
personer, 1.Sam.9:7. Konungen dehos den kristne och blir dennes livslade ut gå vor till den han ville ära,
stil och livshållning. Vad han har,
Est.2:18; 6:7 if.; Dan.5:17,29. När
har han själv fått sig givet, I.Kor.
man ingick förbund, gav parterna
4:7. Han står i tacksamhetsskuld till
varandra gåvor, 1.Kon.15:19. Gåvor
den store Givaren, och hans förpliktill domare och vittnen var förbjudna,
telser gentemot Gud återgäldas genom
1.Kon.15: 19, men trots detta tog
givmildhet emot nästan, Rom.I:14;
domarna ofta emot mutor, 1.Sam.
Matt.25:35 ff. Hela det kristna livet
8:3; Jes.5:23; Mika 3:11.
blir då ett tackoffer till Herren, Rom.
Gåvornas storlek var beroende av
12:1; 1.Pet.2:5. Det är en andlig och
givarens förmåga, 2.Kon.8:9; l.Sam.
fullkomlig uppfyllelse av gamla för9:8. Som gåvor användes: pengar,
bundets tackoffer.
2.Sam.18:11, föremål av guld eller
Den kristna givarglädjen slog ut i
silver, kläder och vapen, 1.Kon.lO:
full blom i den första församlingen
25, livsmedel, 1.Sam.16:20, boskap,
i Jerusalem, Apg.2:44 f. Vi ser den
2.Krön.17:11. Gåvor förekom även i
- sådan den var levande i de urkristreligiösa sammanhang: tackoffer samt
na församlingarna - framställd i
offergåvor till Herren och Herrens
Paulus' »kollekttaI. i samband med
hus (se: Offer), 2.Mos.25:2 if.; Esr.
insamlingen till de fattiga i Judeen,
8:25 if.
2.Kor.kap.8-9. Bakgrunden bildar 8:
Bibeln varnar för girighet, 5.Mos.
9, där den kristna givarglädjen be15:7,9, och framhåller givmildhet
grundas kristologiskt. Givandet sker
som en dygd, Ps.37:21; Ords.19:6.
då i »överflödande glädje., • mitt
Den fattige är beroende av den rikes
under deras djupa fattigdom., de ger
gåvor, 5.Mos.14:28 f.; 24:19 ff. Upp• av gott hjärta., 8:2, .efter sin förmaningar till givmildhet återkommer
måga, ja, över sin förmåga., och
därför ständigt, 3.Mos.25:35; Ords.
.självmant», v.3, efter att ha givit
3:27.
sig själva • först och främst åt HerGivmildheten hämtar sitt motiv från
ren., v.5.
»den givande Guden., vilken förkunDen rätta kristna givmildheten sker
nas genom hela G.T. Också den gamutan tanke på ära, Matt.6:2 ff., eller
maltestamentliga religionen är en
vedergällning, Luk.14:13 f. Enligt Jesu
nådegåvorHigion: Herren är god och
löfte skall dock Gud ge en rik nådegör, vad gott är, Ps.1l9:68. Han mätlön till den som ger av kärlek, Luk.
tar allt levande med nåd, Ps.145:16.
6:38. Där kärlekens sinnelag saknas,
Han ger sitt folk goda gåvor, Ps.
har gåvorna intet värde inför Gud,
37:4; 104:27-28. Han ger det land
1.Kor.13:3.
han har utlovat, PsA4:4. Därför bör
hans folk ej glömma alla Herrens
Gåvor
välgärningar, Ps. 103, utan vedergälla
Guds gåvor
hans godhet, Ps.116: 12.
Kristus, Joh.3:16. Den helige Ande,
Först och främst är frälsningen och
Luk.ll:13. Nåd, Ef.3:7. Tro, Ef.2:8.
syndaförlåtelsen en Guds nådegåva,
Frälsning, Luk.3:6. Frid, FiI.4:7. VisPs.6:5; 33:18-19; 25:11; 32:1; 86:5;
het, Jak.I:5. Barn, Ps.127:3. Mat och
103:2-3, och denna frälsningsgåva
dryck, Pred.3:13. Rikedom och skatnår sin fullkomning i Messias' komter, Pred.5:18.
mande, Jes.53:5,ll; 61:1-3. I de
gammaltestamentliga profetiorna finGud välsignar med himmelens ädner vi här en linje, som står i klar
laste gåvor, 5.Mos.33:13. Idel goda
motsättning till den förtjänsttanke,
gåvor kommer ned ovanifrån, Jak.
som efter hand blev så framträdande
I: 17. Vi skall tacka Gud för hans
inom judendomen.
gåvor, 2.Kor.9:15.
1 förelägg lsraels hus en g.

2 Denne talar ju g .or
3 skicklighet att •• lösa g.or
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Ords. 1:6
Hes. 17:2

20:49
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Andliga gåvor
Vi har olika gåvor, allt efter den
nåd som har blivit oss given, Rom.
12:6. Vi skall inte vara okunniga om
dessa, l.Kor .12: 1. Skall vara miga
att undfå dem, l.Kor.14:1.
Gåvor till Herren
Israeliterna gav gåvor till förfärdigande av uppenbarelsetältet, 2.Mos.
35:21. Hövdingarna bar fram gåvor
till altarets invigning, 4.Mos.7:10.
Vise män frambar gåvor åt Jesusbarnet, Matt.2: Il. Silvret och guldet
är en frivillig gåva åt Herren, Esr.
8:28.
Gåvor till varandra
Abigail gav David en gåva, l.Sam.
25:27. David gav de äldste i Juda,
l.Sam.30:26. Besökande gav Salomo,
1.Kon.10:25. Jerobeam ville ge gudsmannen, 1.Kon.13:7. Naaman ville
ge Elisa, 2.Kon.5: 15. Hasael ville ge
Elisa, 2.Kon.8:8.
En hemlig gå va stillar vrede, Ords.
21:14.

Tre gåvor, JohA:10.
1) Den gåva Jesus var: .Guds
gåva». 2) Den gåva han bad om:
.Giv mig att dricka». 3) Den gåva
han ger: .Levande vatten •.
Faderns gåvor till Sonen, J oh.17.
l) Makt över allt kött, v.2, jfr
Matt.28:18. 2) Ett verk att utföra,
vA. 3) Människor tagna ut ur världen, v.6:9, jfr 6:37. 4) Guds ord,
v.8, jfr 7:16 f., 5) Härlighet, v.22,24.
Guds outsägligt rika gåva, 2.Kor.9:15.
I. Hurudan gåvan är
I) Oförtjänt. 2) Av nåd. 3) För
alla.
II .. Vartör Gud gav oss denna gåva
I) Han älskade oss. 2) Såg vårt
behov, 3) Hade lovat den.
III. Hur gåvan bör mottagas
1) I tro. 2) Med tacksamhet. 3)
Med glädje.
Kristi gåvor till sitt folk
1) Sitt liv, Joh.10:11. 2) Sig själv,
GaI.2:20. 3) Sin Ande, Apg.2:33. 4)
Guds ord, Joh.17:8,14. 5) Sin frid,
Joh.14:27. 6) Ett föredöme, Joh.13:
15. 7) Sin härlighet, Joh.17:22. 8)
Evigt liv, Joh.10:28.
GÅVA

I) zii!!äd, 1 ~ .j
gåva; av: zäga~, giva. Dessa ord förekommer endast i 1.Mos.30:20.
2) utf. ord.
Job 15:19 ordagrant: till dem allena
blev landet givet (nif. av nä!an, se 7) .
3) ma/tänä, n j l'ItI
gåva: av: nä!a~:s~ 7. I 2.Mos.28:36
står ordet tillsammans med plur. av
1s:6~äs, se 6; övers. heliga gåvor. Jfr
l.Mos.25:6; Hes.9:22, där mattäna
är övers. skänk.
4) tenuPä, i18 1 jl'l
upplyftande, ~väng~nde (av armen);
därav: något som lyftes el. svänges,
viftoffer; av: nup, hif. lyfta, svänga;
i 2.Mos.35:22 övers. offra. Jfr 4.
Mos.18: 11, övers. viftoffer. Se: Arm
(subst.) 7.
5) neljäf2ä, i1 21 ~
frivillighet; frivilligt offer, frivillig
gåva; av: nä~g, se 14. Se: Fri 15,
Frivillig 1.
6) [c6däs, V J'p
helighet, det' heliga; här plur. övers.
heliga gåvor; av: Is:a~s, vara helig
(se Akta 17, Bevisa 3, Förvalta 1).
7) nä/an, 1 n j
giva; i 4.Mo~j:9; 8:16,19 part. plur.
pass. ne!unim, givna; övers. såsom
gåva (på de två förstnämnda ställena
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förekommer ne!unim två gånger, den
första gången övers. givna). Neh.7:
72 ordagrant: det som det övriga folket gav; Pred.12:11 de äro givna (nif.
av na!an).
8) dälz.är, 1 ~ ~
det som säges, ord; sak, handling.
Se: Bud 3, Budskap 5, Förklaring 1,
Förkunna 18.
9) 'äna[c, P 1 ~
tjäna som (hals-)prydnad, i Ps.73:6
övers. vara halsprydnad; i 5.Mos.
15:14 hif. med prep. le, pryda; i
överförd mening: rikligen giva; övers.
förse med gåvor. Verbet kommer av
subst. 'änaIs:, (hals-)prydnad, i HV.
4:9 övers. länk; plur. i Dom.8:26
övers. kedjor; Ords. 1:9 kedja till
prydnad.
10) magäg, 1.? t:l
förträfflighet, ypperlighet, det ädlaste el. bästa; i 5.Mos.33:13 övers.
ädlaste gå vor. Ordet är oftast övers.
det ädlaste, 5.Mos.33:14-16. Jfr HV.
7:13, plur. övers. ädla frukter.
11) /esurä, i1 1
.,. 1Vl'I,
gåva; av: sur, möjl. resa, färdas, i
Jes.57:9 övers. begiva sig (i betydelsen: komma för att bringa en gåva).
12) maS'e!, m<w9
upplyftande; bärande; något som upplyftes el. bäres; gåva; av: nasa', upplyfta, höja; bära. Jfr Est.2:18, övers.
skänker. Jfr Börda (subst.) 6.
13) mattä/, n l'ItI
gåva; av: ~a!a;;, -se 7.
14) nädab, ) 1 j
driva, iör~å, ';;a'na, egga, sporra (till
frivillig gåva el. gärning); här hithp.
giva självmant el. frivilligt, giva el.
frambära frivilliga gåvor. Se: Frivillig 2.
15) migdäno!, n i j J j 1:)
dyrbarheter, dyrbara .el. värdefulla
ting, dyrbara gåvor. Jfr 10. Se: Dyrbar 2.
16) [neqa?!J, ) J )
aram. = hebr. nädab, se 14; i Esr.
7:16 hithp. inf. plur.,-övers. frivilliga
gåvor. Se: Fri 16, Frivillig 3.
17) mänä, i1 )tI
del, andel, »portion»; av verbet mana,
räkna; tilldela, fördela. Jfr l.sam.
1 :4, övers. andel; 9:23 stycke.
18) 'äskär, 1 JVX
gåva; i Ps.72~l;O·"övers. gåvor. Ordet
förekommer också i Hes.27:15, övers.
hyllningsgåvor. Jfr sakar, se Arbete
16, Betalning 3, Förrnån 1.
19) nalJaLä, i1 ~ D. 1
arv, besittning, ·egendom. Se t.ex.:
Arv 4, Arvedel 1, Egendom 7.
20) sobalj, 1 Did
gåva, gåvor; i synnerhet: mutor; av:
saJ:ta~, giva (gåvor), Job 6:22; muta,
Hes.16:33. Jfr 1.Kon.15:19; Ords.
17:23, övers. skänker; 2.Mos.23:8;
Hes.22:12 mutor.
21) mattän, ll'1t1
gåva; av: nä!a~,- se 7. Jfr l.Mos.34:
12, övers. skänk; 'is mattan, gåvans
man, Ords.19:6, övers. den givmilde.
22) mattenä', X j l'ItI
aram. endast pl1r: -mattenan; gåva.
Jfr Dan.2:48, övers. skänker.
23) !u~, ) 11:1
godhet, förträfflighet; något gott, det
bästa av något; i l.Mos.24:1O övers.
dyrbara gåvor.
24) terumä, i1 tI 1 1 l'I
höjande, Iyfta;de; ~ågot som höjes
el. lyftes; gåva, gärd; av: rum, resa
sig upp; hif. resa höja, lyfta. Teruma
är vanl. övers. gärd, t.ex. 2.Mos.25:2.
T~

2176

Gåva-Gälla
I 4.Mos.18:19 står terumä tillsammans med plur. av kodäil se 6 och
bif. av rum; därav övers. 'giva heliga
gåvor såsom gärd.
25) milfdäs, tO l p~
helig plats, heig~dom; helig sak el.
gåva; i 4.Mos.18:29 övers. heliga gåvor. Ordets vanligaste betydelse är:
helgedom, t.ex. 2.Mos.25:8; Jes.16:
1.2. Jfr 4.Mos.10:2l, övers. heliga
tmg.
26) dörea, ö uJ P Ui
gåva; av: didömi, giva. Ordet står
ofta tillsammans med en förklarande
genitiv, t.ex. Joh.4:10; Apg.8:20; Ef.
3:7, så ock i Rom.5:17, där det som
bestämning har gen. av dikaiosyne;
övers. rättfärdighets gåva. AckJormen
döreiin brukas som adv. främst i betydelsen: för intet, t.ex. Matt.lO:8;
2.Tess.3:8.
27) propheteuö, 1T p o cp n T E d w
vara profet, profetera, äga profetians
gåva; av: prophetes, profet. Jfr 40.
28) dorerna,

6 wp n]J a.

gåva; av: didömi, giva. Jfr Jak.l:17,
övers. skänk.
29) d6sis, ö 6 (5 l C;
givande, själva handlingen att giva;
gåva; av: didömi, giva. I Jak.l:17 står
dosis jämsides med dorerna, se 28.
Ordet förekommer även i FiI.4:15,
övers. utgivet (som motsats till Iempsis, övers. mottaget).
30) chdrisma, X 11 p l (5 ]J a.
(fri) skänk, ynnestbevis; i N.T. nådegåva, gåva som gives av nåd' av:
charizomai, se Efterskänka 3 ' Förlåta 10; detta verb kommer i ~in tur
av charis, nåd, se t.ex. Rom.12:6. I
Rom.6:23 står charisma tou theou,
Guds nådegåva, övers. den gåva som
Gud av nåd giver; på övriga här an~.örda st~lIen står charisma i plur.,
overs. gavor. Den van!. övers. av
ordet är .nådegåva», t.ex. Rom.l:ll;
l.Kor.12:4.
31) utf. ord.
l.Kor.12:7 ordagrant: Andens uppenbarelse. Fi1.4:18 det [som kommer]
från eder.

E, f a.
begär efter att ha mer, snikenhet;
girighet, snålhet; i 2.Kor.9:5 övers.
gåva i njugghet. Ordet är liksom adj.
pleofll!ktes, girig, l.Kor.5: 10-11 ; 6:
10; Ef.5:5, och verbet pleonektoo
(vilja) ha mer, t.ex. 2.Kor.12:17-ui
(övers. bereda sig orätt vinning av),
sammansatt av pleon (pleion), mer
(neutr. komp. av polys, mycken), och
echö, hava. Jfr pleonexia i Luk.12:
15; Ef.4:19, övers. girighet.
37) d6ma, ö 6]J a.
det som gives, gåva; av: didömi, giva.
38) prosphora, 1T p o o cp o p 11
frambärande, offrande; det som frambäres, offer; av: prospherö. frambära,
offra. I Ef.5:2 står prosphora tillsammans med thysia, det senare övers.
offer. Dessa båda ord står jämsides
även i Hebr.1O:5,8, där prosphora är
övers. spisoffer, thysia slaktoffer. För
övrigt är prosphora mestadels övers.
offer, t.ex. Apg.21:26; Hebr.1O:14,18.
39) pneuma, TI V E GjJ a.
ande; i l.Kor.14:12 plur. pneumata,
övers. andliga gåvor. Se: Anda 7,
Ande 6, Ande Guds 4.
40) propheteia, 1T p o <il ii T E l a.
en profets tjänst el. gåva, profetia;
här övers. profetians gåva; av: prophetes, profet. Jfr 27.
41) ta pneumatika,
det andliga, andliga ting; i l.Kor.12:
l; 14:1 övers. andliga gåvor; best.
form neutr. plur. av pneumatikos
andlig, som har med pneuma, ande:
att göra (se Andegåva 1, Andlig 1).
Se: Andemakt 2.
36) pleonexia, 1T A E O V E

32) metadidömi, ]J E T a. ö f ÖW]J l
dela med sig, meddela.; i Rom.12:8
övers. dela ut gåvor; av: prep. meta,
som här betecknar delaktighet, gemenskap, och didömi, giva, skänka.
Jfr Luk.3:11; Ef.4:28, övers. dela
med sig; Rom.l:l1 meddela; l.Tess.
2:8 göra delaktig.
33) doron, ö wp o v
gåva; av: didömi, giva. Jfr Matt.2:1l
övers. skänk; 8:4; Hebr.ll:4 offer:
gåva.
34) hapl6tes, &1T A 6 T n C;
enkelhet, ~nhet, enfald, uppriktighet,
koncentratIOn på en sak (i gamla sv.
kyrkobibeln genomgående övers. enfaldighet); öppenhet, vidhjärtenhet
frikostighet; av: haplous, enkel, ode~
lad, osammansatt (se Frisk 17). 2.
Kor.8:2 ordagrant: till deras frikostighe.ts (enfalds) rikedom (ploutos); 9:11
blIvande :ika (ploutizomenoi) på allt
tlil all fnkostighet (enfald). Jfr art.
Enfald.
35) eulogia, E BA o y f a.
lovprisning; välsignelse; i 2.Kor.9:5
f?r~t övers. välsignelsegåva, sedan:
nklIg gåva; av: eulogoo, tala väl (om
någon); pnsa; välsigna. Ordet är van!.
övers. välsignelse, t.ex. l.Kor.1O:16;
Ga!.3:14; Ef.1:3. I 2.Kor.9:6 förekommer uttrycket ep' eulogiais två
gånger, övers. rikligen, resp. riklig
välsignelse.

GÅVA
2 Abel bar fram sin g.
l. Mos. 4:4
23 dyrbara g.or från sin herre
24:10
1 Gud har givit mig en god g.
30:20
2 till sin fader sände han g.or
45:23
2 frambära din g.
2. Mos. 22:29
6 s. vidlåder de heliga g.or
28:38
3 när de giva några heliga g.or
28:38
35:22
4 offra åt H. någon g. av guld
5 sin fJ;ivilliga g. åt H.
35:29
5 fortfor bära fram frivilliga g.or 36:3
2 ifrån att bära fram flera g.or
36:6
6 ifrån de heliga g.or
3. Mos. 22:2
6 kommer vid de heliga g.or
22:3
6 icke äta av de heligag.orna
22:4
6 icke äta av de heliga g.orna
22:6
6 må han äta av de heliga g.orna 22:7
22:15
6 icke ohelga de heliga g.orna
6 när de äta av deras heliga g.or 22:16
23:38
3 förutom edra övriga g.or
7 givna ss. g. av Israels
4. Mos. 3:9
6 alla heliga g.or •• till prästen
5:9
6 skola allas heliga g.or tillhöra
5:10
2 förde Netanel •• fram sin g.
7 :18
7 givna åt mig ss. g.
8 :16
8:19
7 givit leviterna ss. g. åt Aron
3 en g. äro de åt eder
18:6
18:8
6 Israels barns alla heliga g.or
21 ss. en gärd av Israels barns g.or18:11
24 Alla heliga g.or giver jag åt dig 18:19
3 Av alla g.or s. l fån
18:29
2 av allt det bästa av g.orna
18:29
25 s.passar till heliga g.or
18:29
2 skall denna leviternas g. anses 18:30
6 icke ohell!:a l. barns heliga g.or 18:32
6 heliga g.or skall du föra 5. Mos. 12:26
8 för en sådan g.S skull skall H. 15:10
9 förse hm med g.or från din
15:14
5 din hands frivilliga g.
16:10
10 med himmelens ädlaste g.or
33:13
33 :13
2 g .or fr ån djupet
11 icke heller ngn annan g. 1. Sam. 9:7
12 sändes eng.frånkonungen 2.Sam.ll:8
13 vill jag giva dig en g.
1. Kon. 13:7
6 ss. heliga g.or inflyta
2. Kon. 12:4
2 fylla sin hand med g.or 1. Krön. 29:5
14 gladde sig över frivilliga g.or
29:9
14 buro fram sina frivilliga g.or
29:9
14 förmå att giva frivilliga g.or
29:14
14 burit fram dessa frivilliga g.or 29:17
14 burit fram sina frivilliga g.or
29:17
6 tionde av de heliga g.or 2. Krön. 31:6
6 förde in de heliga g.orna
31:12
5 de frivilliga g.orna åt Gud
31:14
15 dyrbara g.or till Hiskia
32:23
14 frivilliga g.or till Guds hus Esr. 2:68
16 g.or s.folket och prästerna giva 7:16
5 guldet är frivillig g. åt H.
8:28
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7 ået övriga folkets g.or
Neh. 7:72
17 sänden omkring g.or
8:10
17 de sände ock omkring g.or
8:12
17 sända g.or till varandra
Est. 9:19
17 skulle sända g.or till varandra
9:22
2 begärt att l skolen giva g.or Job 6:22
2 s. allena fingo landet till g . ,
15:19
3 undfick g.or bland mskorna Ps. 68:19
2 till Gud med g.or i händerna
68:32
18 konungarna bäre fram g.or
72:10
19 Se, barn äro en H. g.
127:3
20 En g. är en lyckosten
Ords. 17:8
21 G.or öppna väg för en mska
18:16
2 förståndig hustru är en g.
19:14
21 En hemlig g. stillar vrede
21:14
13 så är också detta en Guds g.Pred.3:13
13 så är också detta en Guds g.
5:18
7 g.or från en och samma Herde 12:11
20 betalning eller för g.or
Jes. 45:13
12 förstlingen av edra g.or
Hes. 20:40
3 giver ngn av sina söner en g.
46:16
3 giver ngt sS.g. åt sina tjänare 46:17
Dan. 2:6
22 skolen l få g.or av mig
22 Dina g.or må du själv behålla
5:17
Mika 7:3
2 fursten begär g .or
2 Tag emot av Heldai g.orna Sak. 6:10
2 behag till sådana g.or
Mal. 1:13
33 om du kommer med din g. Matt. 5:23
5:24
33 lägg ned din g. där framför
33 och kom sedan och bär framding.5:24
37 att giva edra barn goda g.or
7:11
37 giva edra barn goda g.or
Luk. 11:13
21:1
33 huru rika lade ned sina g.or
33 lade ned ngt bland g.orna
21:4
26 Förstode du Guds g.
Joh. 4:10
26 ss. g. undfå den h. A.
Apg. 2:38
26 att Guds g. kan köpas
8 :20
26 ss. en g. åt dem
10:45
26 Gud åt dem givit samma g.
11:17
27 döttrar s. ägde profetisk g.
21:9
26 och g.n i och gm nåd
Rom. 5:15
28 med g.n är det icke ss. det var
5:16
30 den g. s.Gud av nåd giver
6:23
30 vi hava olika g.or
12:6
40 Har någon profetians g.
12:6
3,2 s. delar ut g.or, göre det med
12:8
41 s.hava andliga g.or
1. Kor. 12:1
31 g.or i vilka A. uppenbarar sig
12:7
30 helbrägdagörelsens g.or i
12:9
31 g.n att utföra kraftgärningar
12:10
31 åt var och en ngn särskild g.
12:11
30 hava helbrägdagörelsens g.or
12:28
30 Icke alla helbrägdagörels . g.or 12:30
40 om jag hade profetians g.
13:2
40 profetians g., skall försvinna
13:8
41 ivriga att undfå andliga g.orna 14:1
27 framför allt profetians g.
14:1
14:12
39 ivriga att undfå andliga g.or
27 ivriga att undfå profetians g.
14:39
34 givit rikliga g.or
2. Kor. 8:2
35 ss. en riklig g.
9:5
9:5
36 icke ss. en g. i njugghet
9:11
34 kunnen giva allahanda g.or
26 för hans outsägligt rika g.
9:15
33 iCke av eder själva, Guds g.
Ef. 2:8
26 Guds nåds g. s. blev mig given
3:7
26 s. K. tillmätte honom sin g.
4:7
4:8
37 han gav mskorna g.or
38 utgav sig för oss till en g.
5:2
37 Icke s.jag skulle åstunda g.n Fil. 4:17
31 mottagit eder g.
4:18
33 g.or och offer för synder Hebr. 5:1
26 ~~va smakat den himmelska g.n 6:4
33 for att frambära g.or "ch offer
8:3
33 efter lagens bud frambära g.orna 8:4
33 frambäras g.or och offer
9:9
29 Idel goda g.or komma ned
Jak. 1:17
33 och sända varandra g.or
Upp. 11:10
GJ.VOTJÄMST

prästämbeten ss. en g.

4. Mos. 18:7

GÄCK

begynte driva g. med hm
2. Kon. 2:23
(faris€oerna)drevo g.med hm Luk.16:14
rådsherrarna drevo g. med hm
23:35
somliga drevo g. med dem
Apg. 2:13
drevo somliga g.därmed
17:32
GÄCKA
g.des Elia med (Baals prof.) 1. Kon. 18:27
sågo sig g.de, när de hunnit
Job 6:20
g.s med hm ss.man g.s med
13:9
hade blivit g.d av de vise
Matt. 2:16
Gud låter icke g. sig
G;:l. 6:7
GÄCKERI
i sanning är jag omgiven av g. Job 17:2.

GÄLD

Se även: Gäldenär, lån, skuldbrev,
fordran, fordringsägare, tryck, återgälda, efterskänka, betala.
-gäld

gengäld Luk.6:35
återgälda l.Tim.5:4
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GÄLDA

till g.nde av vad han stulit
g.,så stor penningsumma
till g.nde av något löfte
silver g.s ej hennes värde
icke rövat, måste jag g.

Se: Lån.

2. Mos. 22:3
22:17
5.Mos.23:18
~Job 28:15
Ps. 69:.'>

GÄLDENÄR

GÄLDENÄR
det går g.en ss. borgenären
Jes. 24:2
En man hade två g.er
Luk. 7:41
kallade till sig sin herres g.er
16:5
GÄLLA

förbund s.skall g.hs säd
1. Mos. 17:19
ännu i dag g.er för Egypten.~ jord 47:26
samma lag skall g. för
2. Mos. 12:,19
det må g.oxe eller åsna eller får 22:9
gör ngt förbjudet, så g.er
3.Mos. 4")
s. g.er om syndoffret skall
7:7
samma lag skall g. för dem båda
7:7
(kamelen) g. för eder ss. oren
11:4
(klippdassen) g. för eder ss. oren
11:5
(haren) g.för eder ss.oren
11:6
(svinet) skall g. ss. orent
11:7
de skola g. för eder ss. orena
11:8
de skola g. för eder ss. orena
11:26
s.gå på tassar skola g. ss. orena
11:27
de skola g.för eder ss. orena
11:28
de smådjur s.g.för eder ss.orena 11:29
g.för eder ss. orena bland smådjur 11:31
den skall g.fär eder ss. oren
11:35
skall den g.för eder ss. oren
11:38
angående hs orenhet g.er följande 15:3
g. detsamma s. under månadsrening 15:25
g.detsamma s.om det varpå hon
15:26
vare sig det g.er fullgöra ett löfte,
eller det g.er ett frivilligt offer
22:21
Enoch samma lag skall g. för eder 24:22
skall g.lika väl för främlingen
24:22
fullgöra ett löfte så g.er följande
27:2
Om frågan g.er en kvinna
27:4
Om frågan g.er någon mellan fem 27:5
g.er någon mellan ffi mån. och fem 27:6
Om frågan g.er någon s. är 60 år
27:7
Om frågan g.er boskap,av de slag 27:9
om frågan g.er ngt slags orent
27:11
om frågan g.er ngt orent
27:27
om frågan g.er ngt tillspillogivet
27 :28
s. skall g. angående leviterna 4.Mos. 8:24
föreskrift s. g.er för påskhögtiden 9:14
samma stadga skall g. för eder
9:14
vare sig det g.er att fullgöra löfte
eller det g.er ett frivilligt offer
eller det g.er edra högtids offer
15:3
vare sig det g.er att fullgöra löfte
eller det g.er tackoffer åt H.
15:8
en och samma stadga g. för eder
15:15
Samma lag och samma rätt skall g. 15:16
skall g. en och samma lag
15:29
Detta g.de Meribas vatten
27:14
hennes löften hava g.nde kraft
30:5
förbindelser •• hava g.nde kraft
30:5
alla vara utan I!:.nde kraft
30:6
hennes löften hava g.nde kraft
30:8
förbindelser •• hava g.nde kraft
30:8
löfte skall hava g.nde kraft
30:10
hennes löften hava g.nde kraft
30:12
förbindelser •. hava g.nde kraft
30:12
skall allt vara utan g.nde kraft
30:13
kan hennes man giva g.nde kraft
30:14
g.nde kraft åt hennes löften
30:15
han giver dem g.nde kraft
30:15
dröjer icke, när det g.er
5. Mos. 7:10
de skola g. för eder ss. orena
14:7
skall g.för eder ss. orent
14:8
det skall g.för eder ss.orent
14:10
flygande smådjur g. ss. orena
14:19
s.är uppenbarat, g.er för oss
29:29
utan det g.er edert liv
32:47
vare sig det g.er att strida
Jos. 14:11
detta g.de ss. ett vittnesbörd
Rut 4:7
det må g.liv eller död
2. Sam.15:21
Den tiden g.de ett råd lika mycket 16:23
så mycket g.de råd av Ahitofel
16:23
blev konungens befallning g.nde
24:4
Det g.er huvudet för oss
1. Krön. 12:19
blev konungens befallning g.nde
21:4
vare sig det g.de skådebröden
23:29
det må g. dom i blods sak
2. Krön. 19:10
(~.) rätter, om vilka det g.er Neh. 9:29
narmandrack, g.dedenlagen Est. 1:8
om Mordokais förklaring skulle få g. 3:4
g.er för var och en samma lag
4:11
G.de den ock hälften av riket
5:3
G.de den hälften av riket
5:6
7:2
G .de den ock hälften av riket
då det g.er dig själv
Job 4:5
G .er det försteg i kraft
9 :19
g.er det rätt: Vem ställer mig till
9:19
det g.er ss. vittnesbörd
16:8
när det g.er, piskar hon sig själv 39:21
ss. g.de det min vän
Ps. 35:14
min dikt g.er en konung
45:2
dig g.er ständigt mitt lov
71:6
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Gängse-Gärning
rättfärdighet skall åter g. i rätten 94:15
"Min bön g.e infördigss.rBkoffer 141:2
snara, när det g. att utgjuta Ords. 1:16
utan att förstå att det g.er
7:23
g.er att utgjuta oskyldigt
Jes. 59:7
detta g.er hela jorden
Jer. 45:4
ss. g.de det atf liilgga ved
46:22
skall denna föreskrift g.för Hes. 4:6
H.: Denna utsaga g.er fursten
12:10
g.er dagar "s. icke komma snart
12:27
lag s. g.er äktenskapsbryterskor 16:38
om det g.er att "utgjuta blod
22:6
det g.er att utgjuta blod
22:9
lag s. g.er äktenskapsbryterskor 23 :45
ss. g.de det en folkförsamling
33:31
Josefs stav g.er för de stammar
37:19
att drömmen g.de dem
Dan. 4:16
ty eder g.er domen
Hos. 5:1
g.de det att i lönndom äta upp Hab. 3 :14
när det g.de den orätträdige Luk. 16:11
när det g.de vad s. tillhörde
16:12
g.er icke mitt vittnesbörd
Joh. 5:31
ditt vittnesbörd g.er icke
8:13
så g.er dock mitt vittnesbörd
8:14
vad två makor vittna, g .er ss.
8 :17
eder g.er löftet och edra barn Apg. 2:39
en plats s. g.de ss. böneställe
16:13
g.de ngt s. kunde vara nyttigt
20:20
anklagelsen g.de tvistefrågor
23:29
när det g.er att utgjuta blod Rom. 3:15
Vi göra tvärtom lag g.nde
3:31
G.er nu ordet salig de omskurna
4:9
icke ss. g.dedetallenast(Abraham) 4:23
det skulle g. också oss
4:24
Varen icke tröga, där det g.er nit
12:11
utom när det g.er kär lek
13:8
när det g.er ngt s. han prövat
14:22
g.de det mig och Apallos
1. Kor. 4:6
något mål s. g.er sådana ting
6:4
icke ss. g.de det ett ovisst mål
9:26
G.er det icke jämväl om livlösa
14:7
Detsamma g.er nu för eder
14:9
Detta g.er ock för eder
14:12
rena iden sak det här g.er
2. Kor. 7:11
när det g.de att besluta sig
8:10
exempel från vad s. g.er bland Gal. 3:15
sedan det har vunnit g.nde kraft
3 :17
g. till dess att säden skulle komma 3:19
Ef. 5:33
Dock g.er också om eder
edra herrar lydiga ss. g.de det K. 6:5
när det g.er ting bestämda
Kol. 2:22
g.de den ed s. han svor
Hebr. II :18
icke äger g.nde kraft, så länge
9:17
det g .er allenast det bud
2. Joh. v.5
g.er det att hava ståndaktighet Upp. 13:10
Här g.er det att vara vis
13:18
Här g.er för de heliga att hava
14:12
Här g.er det att äga ettförstånd
17:9
GÄNGSE

Det rykte jag hör vara g.
dessa sånger blevo g.
det talet är g. ännu i dag

l. Sam. 2:24
2. Krön.35:25
Matt. 28:15

-gärd

huvudgärd 1.Mos.28:11; Mark.4:38

GÄRD
Se: Gåva.
GÄRD
att de upptaga en g. åt mig 2. Mos. 25:2
skolen I upptaga denna g. åt mig
25:2
vad I skolen upptaga av dem ss. g. 25:3
evärdlig stadga, en g.av I.barn
27:21
skall vara en g. av Israels barn
29:28
en g. av dem åt H.
29:28
bland eder upptaga en g. åt H.
35:5
att var och en bär fram denna g.
35:5
en g. ät H. till förfärdigande
35:21
s.kunde giva ss. g.någotavsilver 35:24
bar fram sin g. åt H.
35:24
g. s.lsraels barn burit fram
36:3
bära fram en kaka ss. eng. 3.Mos. 7:14
åt prästen, sS.en g. av tackoffer
7:32
det s.lsraelsbarngiva ss. g.åt H. 22:15
en g. till ett evigt förbund
24:8
s.lsraels barn giva ss. g. 4. Mos. 5:9
18:8
av det s. gives mig ss. g.
ss. en g. av Israels barns gävor
18:11
s. Israels barn giva åt H. ss. g.
18:19
s.lsraels barn giva åt H. ss. g.
18:24
skolen I därav giva en g. åt H.
18:28
eder g. skall så anses
18:27
av all tionde giva en g. åt H.
18:28
giva åt H. den g. s. tillkommer
18:29
När I nu given ss. g. det bästa
18:30
given det bästa av dem ss. g.
18:32
31 :29
giva detta ss. en g. åt H.
skatten, den för H. bestämda g.en
31:41
31:52
guldet s.gavs ss. g. åt H.
den g. till vår Guds hus
Ear. 8:25
ss. vår g. årligen erlägga
Nab. 10:32
den s. utpressar g.er
Ords. 29:4
den stadgade g.en av olja
Hes. 45:14
s.I skolen giva ••• g.
48:8

2181

s.I skolen giva ss. g. åt H.
s.I skolen giva ss. g.

48:9
48:20

GÄRNA
Se även: Glad, lätt, redo, villig, välvillig, lust," behag.
GÄRNA
(Israel:) Nu vill jag g.dö
l. Mos. 46:30
du skall g.öppna din hand 5. Mos. 15:8
G. skall du giva
15:10
Du skall g. öppna din hand
15:11
ville David g.bliva kon.mäg 1. Sam. 18:26
Jag skulle g.hava givit dig 2. Sam. 18:11
Han må g. taga alltsammans
19:30
lika g.begära kon.dömet
1. Kon. 2:22
g. mån I alla ansätta mig
Job 17:10
tala, ty g. gäve jag dig rätt
33:32
Den ogudaktige tager g.
Ords. 17:23
s. g. bruka henne fä äta hennes
18:21
Väktarna här vilja g.slumra Jes. 56:10
(H.:)g.delade du läger med dem
57:8
Pä detta sätt driva de g.
Jer. 14:10
ljugenförmittfolk,s. g.hör
Hes. 13:19
H.bord kan man g.försumma Mal. 1:12
skrymtarna vilka g. stå isynag. Matt. 6:5
de hade g. velat gripa honom
21:46
vilja g. hava de främsta platserna 23:6
vilja g-:bliva hälsade på torgen
23:7
(Herodes) hörde honom" g.
Mark. 6:20
hade nu g. velat gripa (J.)
12:12
folkskarorna hörde (J.) g.
12:37
skriftlärdes. g.gå omkring ifotsida 12:38
och g. vilja bliva hälsade på
12:38
g. sitta främst I synagogorna
12:39
Luk. 5:39
ingen vill sedan g.hava nytt
farlder, s. g. viljen sitta främst
11 :43
och g. vilja bliva hälsade pä torgen 11:43
huru g.ville jag icke att den brunne 12:49
g. skullen vilja se en av
17 :22
(Sackeus) ville g. veta vem s. var J. 19:3
g. velat I samma stund gripa hm
20:19
s. g. gå omkring i fotsida kläder
20:46
och g. vilja'bliva hälsade på torgen 20:46
och g. sitta främst i synagogorna 20:46
g. vilja höra den mannen
Apg. 25:22
skulle g. vilja skona eder
1. Kor. 7 :28
jag skulle g. vilja att I voren fria
"7:32
I haven ju g.fördrag med
2. Kor. 11:19
vill jag g.föredrasjälarbädeoffra 12:15
må vi g. anses Icke hålla provet
13:7
g. till och med offra våra
1. Tess. 2:8
g. dela med sig
1. Tlm. 6:18

-gäming

GÄRNING

punkt. Israel är förmedlingscentrum
för Guds förlösande konungavälde
till alla folk, och alla folk har sina
(nåda)tider endast i väntan på Guds
rikes ankomst. Hela världshistorien
är således bestämd av Guds frälsningshistoria - hela historieförloppet riktar sig här emot Guds rikes
upprättande. I gamla förbundets tid
blev därför gamla förbundets folk
som bärare av frälsningshistorien
världshistoriens centraliseringspunkt; i
nya förbundets tid har nya förbun~
dets folk (församlingen) övertagit
denna roll. Men också i nya förbundets tid har Gud en särskild historia
med sitt gamla gudsfolk. I ändens tid
skall han leda dem som folk in i den
frälsningshistoria med Messias, som
till i dag har gått dem förbi, och folket skall återupptaga och fullborda
sin frälsningshistoriska uppgift som
Guds tjänare bland folken. Se Matt.
23:39; Jes.53:1 ff.; Sak.12:10-14;
Rom.11:2S-32; 11:11-12,IS.
Guds gärning uppenbaras också i
frälsningen och återlösningen i och
genom Kristus. Kristi övernaturliga
inträdande i historien och mänskligheten är Guds gärning, Luk.l :68 ff.
Kristi undergärningar, Matt.ll:2-S,
som bevisar hans gudom och messianska sändande, är Guds gärningar,
Joh.5:19-20,36; 10:2S,37. Själva försoningsverket är en Guds gärning:
~Gud var i Kristus försonande världen med sig själv~, 2.Kor.S:19, grt.
~Den som icke visste av någon synd,
honom har han för oss gjort till synd,
på det att vi i honom må bliva rättfärdighet från Gud», v.21.
Guds frälsande gärning fortsätter
i och genom den kristna församlingen
och dess redskap, Ef.4:11-16. Förkunnelsen av evangelium bland alla
folk är Guds verk, Ef.3:1-7; Kol.1:
2S-29". Slutmålet för Guds förlossande gärning är Guds rikes upprättande, Matt.19:28; Apg.3:21.

taget inte i N.T. Livsgemenskapen
med Kristus och Andens fullhet frambringar goda gärningar hos den troende, GaI.S:I6-2S; Joh.1S:l-S. Gud
verkar oavlåtligt:n i den troende
.både vilja och gärning», FiI.2:13.
De kristna är hans verk, »skapade i
Kristus Jesus till goda gärningar, vilka
Gud förut har berett, för att vi skola
vandra i dem», Ef.2:10.
Bibelns krav på överensstämmelse
mellan tro och gärning är kategoriskt.
Det enhetliga i människans hållning,
2.Kor.l0:11; l.Joh.3:18, är ett kriterium på trons äkthet, Matt.7:21-23;
Jak.l:2S; 2:17, motsatsen ett bevis på
otillräcklighet och falskhet, Tit.l: 16.
Den oupplösliga enheten mellan sådd
och skörd under alla livets förhållanden, även på det moraliska området, GaI.6:7-8, är grunden till att
Skriften överallt hävdar, att alla människor, även de troende, enligt den
ofrånkomliga vedergällningens lag
kommer att dömas efter sina gärningar, Matt.16:27; Rom.2:6,7-10,11
-16; 2.Kor.S:l0; 1.Pet.1:17; Jud.v.1S;
Upp.2:23; 20:13; 22:12.
Gämlng

Guds gärningar
Ar rättfärdiga, Mika 6:S. Trofasta,
PS.33:4.
lesu gärningar
Ar goda, Joh.l0:32. Stora, Mark.
3:8. Härliga, Luk.13:17. Mäktiga,
Luk.24:19. Kraftiga, Matt.13:S4.
V åra gärningar
Gud känner dem, Upp.2:2,19; 3:1,
8,lS. Väger dem, 1.Sam.2:3. Tar
hämnd över dem, Ps.99:8.
Vi skall få igen efter våra gärningar, 1.Kon.8:39; Jer.17:10; Rom.
2:6; 2.Kor.5:10. Synden avslöjas i
våra gärningar, Hes.21:24. Våra böner grundas inte på våra gärningar,
Dan.9:18.
Lagens gärningar
Av laggärningar blir intet kött rättfärdigt inför Gud, Rom.3:20. Vi blir
inte frälsta av gärningar, Ef.2:9. Vi
undfår inte Anden av laggärningar,
GaI.3:2. Gud utför inte kraftgärningar på grund av laggärningar, GaI.3:S.
Alla de som låter det bero på laggärningar, är under förbannelse, Gal.3:
10. Fariseerna gjorde sina gärningar
för att bli sedda av människor, Matt.

kraftgärning Matt.7:22
laggärning Rom.3:20,28
missgärning I.Mos.4:13
mordgärning Upp.9:21
nådegärning Ps.89:2; 106:7
rättfärdighetsgärning Tit.3:S
våldsgärning Job 3S:9; Pred.4:l
välgärning Ps.116:12; Apg.14:17
Gärning (verk)
l. Guds gärningar är mångfaldiga.
Universums skapelse, himlarnas himmel, Guds boning, stjärnhimlen, Ps.
102:26, och jorden och allt som rör
sig därpå, Neh.9:6; 1.Mos.2:l-3;
Apg.4:24; Jes.37:16; Kol.1:l6; Ps.24:
1-2; 104:S ff., allt är ett verk av Gud.
Guds fortsatta gärning uppenbaras
i uppehållandet av hela hans skapade
verk, Neh.9:6.
Försynen är också en Guds fortgående gärning. Den omfattar naturen i sin helhet, Ps. 104; 14S:1S-16;
Matt.6:26; 10:29, människan som individ, Ps.121; 139:16; 14S:9; Apg.14:
17, nationer och folk, Apg.17:26.
Gud skänker i sin skapelse allt vad
som krävs för dess framåtskridande
utveckling ända till fulländningen, för
att den skall kunna utföra sin speciella uppgift i det stora samman·
hanget.
Guds gärning uppenbaras även i
historien, Ps.46:9-12. Han som skapade folken, har också ~ fastställt för
dem bestämda tider och utstakat de
gränser, inom vilka de skola bo~,
Apg.17:26. Hela världshistorien med
alla folkens tider är bestämd av Guds
frälsningshistoria, som har Guds rike
som slutmål. Israel är Guds speciella
verktyg i denna frälsningshistoria och
blir därför hela världshistoriens mitt-

2. Människans gärningar betingas av
hennes gudsförhållande. I sitt naturliga, oomvända tillstånd kan människan inte frambringa den goda gärningens frukt. Hennes gärning är (i
biblisk mening) ond, emedan hennes
natur är ond, bortvänd från Gud,
utan liv i Gud, Joh.3:19; Kol.1:21;
1.Joh.3:12. Människan är i sitt naturliga tillstånd »kött., dvs. utan Guds
Ande. Allt som hon gör och verkar,
är därför köttsliga gärningar, dvs.
utan Guds Andes levandegörande
kraft, Joh.3:6. - Lagen är »andlig~
genom den helige Ande, för att den
skall få vad den kräver, Rom.7:l4.
Endast som pånyttfödd kan människan göra de gärningar, som lagen
kräver, GaI.S:22-23; Rom.8:1-8. De
gärningar människan gör »i kötteb,
är döda gärningar inför Gud, Hebr.
9:14. När hon med hjälp av dessa
gärningar vill rättfärdiggöra sig inför
Gud (förtjäna frälsning), kallar Skriften dessa gärningar laggärningar och
dömer dem som otillräckliga, Gal.
2:16; Rom.3:20,28; 9:30-10:4. De
framspringer inte ur en levande tro
och en personlig gemenskap med
Gud. Därför är de inte endast värdelösa utan även syndiga. De besudlar
samvetet och inverkar menligt på
gudsförhållandet, då de befrämjar
egenrättfärdigheten, Luk.18:11-12.
Den gärning Gud kräver är först
och främst tron på den han har sänt,
Joh.6:29. Denna vers bildar för övrigt
en syntes mellan Paulus' och Jakobs
förkunnelse med hänsyn till trons och
gärningarnas förhållande till varandra. Någon motsättning i förhållandet tro-gärning finns överhuvud-

Goda gärningar
Vi är skapade i Kristus Jesus till
goda gärningar, Ef.2:10. Vi skall lära
att rätt utöva goda gärningar, Tit.3:
14. Beflita oss om att utöva goda gärningar, Tit.3:8. Vara rika på goda
gärningar, 1.Tim.6:18. Vara ett föredöme i goda gärningar, Tit.2:7. Människorna skall se våra goda gärningar,
Matt.5:16. Goda gärningar skall vara
de gudfruktiga kvinnornas prydnad,
1.Tim.2:10.
Onda gärningar
Israel avstod icke från sina onda
gärningar, Dom.2:19. Omvände sig
icke från sina onda gärningar, Neh.
9:3S. Kains gärningar var onda, 1.
Joh.3:12. Ogudaktiga gärningar är en
styggelse för konungar, Ords.16:12.
Vi skall inte ha någon delaktighet i
mörkrets gärningar, Ef.5:11.
Exempel på goda gärningar
Abels gärningar var rättfärdiga, 1.
Joh.3:12. Mose gjorde stora och
fruktansvärda gärningar, S.Mos.34:
12. Hiskias gärningar var fromma, 2.
Krön.32:32. Maria gjorde en god
gärning mot Jesus, Matt.26:10, jfr
Joh.12:3. Tabita överflödade i "goda
gärningar, Apg.9:36.

2182

2183

2184

23:S.

Gärning

fromhet, godh~t. I 3.Mos.20:17 har
ordet (efter aram. mönster) betydelsen: skam, vanära; övers. skamlig
gärning. Jfr Ords. 14:34, övers. vanära. Se: Barmhärtig 5, Barmhärtighet l, From 2, Godhet 1.
5) niddä, n i )
aVlägsnande,T fÖrdrivande; ordet brukas i betydelsen: orenhet; i 3.Mos.
20:21 övers. oren gärning; av: nä~,
se t.ex. Driva 30, Fly 3. Jfr 2.Krön.
29:5; Hes.7:19, övers. orenhet; Esr.
9: 11 besmittelse.
6) utf. ord.
I 4.Mos.5: 13 står nif. av täpaS, se
Fånga 5; uttrycket »på bar gärning»
saknar motsvarighet i grundtexten
men kan förstås utifrån textsammanhanget. Jos.24:5 ordagrant: enligt det
som jag gjorde i dess mitt (jfr l).
7) morä', X 1 i~
fruktan; vörd1tad; det som man fruktar el. vördar; av: järe', se 14. Här är
mora' förstärkt av adj. gä4ol, stor;
därav övers. stora och fruktansvärda
gärningar. Se: Frukta 7, Fruktan 1.
8) däMr, 'l J i
det s~m säge~; ord; sak; det som
göres, gärning. Se: Bud 3, Budskap 5,
Förklaring l, Förkunna 18, Gåva 8.
9) po'al, ';> )/'E)
det som man gör, arbete, verk, gärning; av: pa'al, göra, utföra. Jfr Ps.
95:9, övers. verk.

10) ma'öläl, ';> ';> ll~
endast plur.; T (~ppseendeväckande)
handling, gärning; dåd; av: ['iiIal],
se 2. Jfr Ps. 78:7, övers. verk.
11) I~däkä, n P 1 :!!
rättfärdi~het; hi; plur., övers. rättfårdiga gärningar; rättfärdighets gärningar; av: ~äQaJs:, vara rättfärdig.
12) g~mul, ';> l ~ ~
något som är fullbordat, gärning;
vedergällning, ersättning (för en gärning); i Ob.v.15 övers. gärningar; av:
gärnaI, vara färdig; fullända, fullfölja.
Jfr Jes.3:1l; 35:4, övers. v!!dergällning. Jfr 20. Se: Bevisa 11.
13) g~mulä. n~ 1~ ~
gärning; vedergällning, ersättning (för
en gärning); jfr 12. Ordet förekommer endast i plur. och är på övriga
ställen, 2.Sam.19:36;. Jer.51 :56, övers.
vedergällning.
14) norä'ot, Il i X 1 i )
fruktansvih-da ting; övers. fruktansvärda el. underbara gärningar; nif.
part. fem. plur. av jare'. frukta;
vörda (se t.ex. Frukta l, Fruktan 2).
I 5.Mos.10:21 står nora'ot tillsammans mep gegolo! (fem. -plur. av
ga!!ol); därav övers. stora och underbara gärningar.
15) daräk. 11 i
väg; vandring;' ~esa; i överförd mening: vandel, handlings- el. levnadssätt, gärning. Se: Dyrka 6.
16) g~burä, n 1 l J 3
styrka;-makt; ~ plu~. övers. väldiga
gärningar. Se: Frimodighet 4.
17) p~'ullä, n ~ ~ ~
p6'al, se 9. Se: Arbete 15.
18) 'ölila, n';>' ';> )/
= ma'aläl, s; IÖ.Jfr Ps.14:1, övers.
verk.
19) m~lä'!fä, n ~ X ,~
arbete, verk, gärning. Jfr l.Mos.2:
2-3, ö.vers. verk. Se: Arbete 5.
20) jä4. 1 ~
hand; här plur. i betydelsen: det som
frambringas av händerna; övers. gärningar. I Dom.9:16; Jes.3:11 brukas
ordet i anslutning till g~mul, se 12.
I Ords.31 :31 står ~ri ja!!ähä, sina
händers. frukt. Se: Arm (subst.) 2,
Fiendehand 2.
21) 'älilijä, n ~ ';> '? l!:
verk, verksamhet, gärningar; förstärkt
form av 'alilä, se 18. Ordet förekommer endast i Jer.32:19 a, där det
brukas om Herrens gärningar.
22) rä'a', 1l)/1
vara ond; hlf~ göra ond el. dålig;
handla illa. l.Mos.44:5 ordagrant:
det som I haven gjort, haven I gjort
dåligt (illa). Se: Anslag 8, Farlig l,
Fördärva 13.
23) rä'ä, n)/1
något ont, ;ndska; här plur., övers.
onda gärningar; av: rä'a', se 22. Se:
Elände l, Fördärv 7, Fördärva 22.
24) ma'öbaq, 1 ~ ~g
aram. ve~k, gärning; av: 'alla!!, se
Fullgöra 5. Ordet förekommer endast
i Dan.4:34, där det står i plur., övers.
gärningar.
25) utf. ord.
26) praxis, lT p E,; l s;
handlande, verksamhet; handling, gärning; av: prassö, se 30. Jfr Rom.12:4,
övers. förrättning.
27) kratos, K p el T o S;
kraft, styrka; makt, välde; i Luk.I:51
övers. väldiga gärningar. Jfr Ef.6:10,
övers. kraft; Kol.l:ll makt; l.Pet.4:
Il välde. Jfr Fast 43, Fånga 32.
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Krtsti trefaldiga gärning
1) Forntid: Försoning - på korset.
2) . Nutid: Försvar - inför tronen. 3)
Framtid: Tillkommelse - på skyn.
Krtsti gärning för de sina i dag
1) Vaktar, som herde, Hebr.13:20.
2) Tjänar, som överstepräst, Hebr.4:
14. 3) Manar gott, som förespråkare,
l.Joh.2:1. 4) Styr, som Herre, Apg.
2:36; Upp.19:16.
Olika gärningar, Efesierbrevet.
1) Mörkrets gärningar, 5:11. 2)
Goda gärningar, 2:10. 3) Orena gärningar, 4:19.

Gärningar i Galaterbrevet
l) Kraftgärningar, 3:5. 2) Laggärningar, 3:2,5,10. 3) Köttets gärningar,
5:19.
Goda gärningar, Titusbrevet.
l) Ett föredöme i goda gärningar,
2:7. 2) Iver att rätt utöva goda gärningar, 3:8. 3) Villighet att lära att
utöva goda gärningar, 3:14.
Tre gärningar, Upp.2:1-7.
l) De nuvarande gärningarna, v.2.
2) De första gärningarna, v.5. 3)
Nikolaiternas gärningar, v.6.
GÄRNING

l) 'äSä, n'to)/
arbeta; göra: utföra; inf. i 2.Krön.
20:35, ordagrant: han var ogudaktig
till att göra (= i sina gärningar);
Ords.16:12 att göra (bedriva) ogudaktighet. Dom.I:7; Hes.16:59 ordagrant: enligt det som jag (du) har
gjort. I l.Mos.34:7 står nif.; ordagrant: och så skall (får) icke göras
(ske). Se t.ex. Arbeta 3, Bedriva 2,
Fullborda 3, Fullgöra 7.
2) ['älal], ';> ';> II
sysselsätta slg,T handla, verka; här
hithp. med prep. be, handla (våldsamt el. obarmhärtigt) mot (någon);
här övers. utföra stora gärningar
bland. Jfr 4.Mos.22:29, övers. handla
skamligt mot; l.Sam.31:4 hantera
skändligt.
3) ma'ösä, .n·~ P.1~
arbete; verk, handling; av: 'asä, se 1.
Se: Arbeta 11, Arbete 1.
4)

ttilsätl,

1

p.1J

=

a

28) I 2.Kor.5:10 står tå dia tOll
sÖmatos, det [som gjorts] genom kroppen. Jfr Rom.12:1; l.Kor.6:20; Fil.
1:20.
29) ergon. t' p y o v
verk, gärning, arbete. Ordet, som är
N.T.s huvudord för .garrung», är
stundom övers. verk, t.ex. Fil.l:6;
Upp.15:3. Jfr l.Tim.3:1, övers. verksamhet. Se: Arbete 19.
30) prassö, lTp elaaw
göra, handla. Luk.23:41 ordagrant:
vi få det som motsvarar (eg. det som
är värdigt) vad vi hava gjort. Jfr 26.
31) endoxos. t'v å o E;, o S;
i ära el. härlighet; ärad, härlig; i Luk.
13:17 neutr. plur. tå endoxa, övers.
härliga gärningar. Jfr Luk.7:25, övers.
präktig; l.Kor.4:lO ärad; Ef.5:27 i
härlighet.
if
32) ep' autophörö, llT' ex DT o cp
under själva stölden; sedan allmänt:
under själva (den brottsliga) handlingen (särskilt om äktenskapsbrott),
på bar gärning; prep. epi, på, vid;
dat. av adj. autophöros, som är sammansatt av pron. autos, själv, och
subst. phör, stöld (motsv. lat. fur).
33) megaletos. ].l e: y ex A e: T o S;
storartad, härlig, majestätisk; endast
i Apg.2:11, neutr. plur. ta megaleia,
övers. väldiga gärningar; av: megas,
stor. Jfr subst. megaleiotes, storhet,
härlighet, majestät, i 2.Pet.l: 16 övers.
härlighet; Luk.9:43 stor makt; jfr
även Anseende 9.
34) euergesfa, e: Ö e: p y e: a f ex
välgärning, god gärning; av: eu, gott,
väl, och ergon, se 29. Ordet förekommer även i l.Tim.6:2, där det motsvaras av sv. övers. göra vad gott är.
35) ergazomai, l p y el 1; o ].l ex l
verka, arbeta; göra, utföra; i Rom.
4:4-5 övers. hålla sig till gärningar;
av: ergon, se 29. Joh.6:30 ordagrant:
vad verkar (utför) du? Här kan sv.
övers. »gärning» närmast betraktas
som utf. ord. Jfr Joh.6:27, övers.
verka; v.28 utföra. Se: Arbeta 15,
Arbete 27, Förvalta 3.
36) agathopoMö, &y ex El o lT o l € w
göra gott, göra det som är gott; i 1.
Pet.2:15,20; 3:17 part. plur., övers.
med goda gärningar, för goda gärningars skull, för goda gärningar; av:
agathOs, se Godhet 6, och poieö, göra
(se t.ex. Arbeta 14, Fullgöra 9). Jfr
övers. göra vad gott är, t.ex. Mark.
3:4; l.Pet.3:6; 3.Joh.v.lt.
37) ergasfa, Cp y ex a f ex
verksamhet, sysselsättning; av: ergåzomai, se 35. Se: A ~bete 21.
e: .
w
38) energM,
vara i verksamhet, vara verksam,
verka; i Fi1.2: 13 b inf. övers. gärning;
av: prep. en, i, och ergon, se 29. Jfr
Matt.14:2; FiI.2:13 a, övers. verka;
Ef.2:2 vara verksam. Jfr även subst.
energeia, verksamhet, kraft, t.ex. Ef.
4:16; Fi1.3:21. Dessa grek. ord återfinns i våra låneord: energi, energisk.
39) anomfa. å v o p l ex
laglöshet, orättfärdighet; i Hebr. 10:
17 plur. övers. orättfärdiga gärningar; av: neg. a- och nornos, lag. Jfr
Matt.23:28; Rom.6:19, övers. orättfärdighet.
40) arete, &p e: T il
duglighet, godhet, dygd; i I.Pet.2:9
plur., övers. härliga gärningar. Se:
Dygd 1.
41) adtkema, &å l K n].l ex
orättfärdig gärning, förbrytelse; av:
adikeö, vara orättfärdig, handla orätt.
Jfr Apg.18:14, övers. brott; 24:20
orätt.
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GÄRNING
1 en otillbörlig g.
1. Mos.34:7
22 Det är en ond g. I haven gjort
44:5
2 vilkastorag.ar jag utfört 2.Mos.10:2
3 se att H. g.ar äro underbara
34:10
4 så är det en skamlig g.
20:17
5 så är det en oren g.
20:21
6 gripen på bar g.
4. Mos. 5:13
3 att göra alla dessa g.ar
16:28
16 sådana väldiga g.ar s.du 5. Mos. 3:24
7 g. stora, fruktansvärda g.ar
4:34
14 stora och underbara g.ar
10:21
3 tecken och g.ar s. han gjorde
11:3
11:7
3 de stora g.ar s. H.har gjort
8 s. har gjort denna onda g.
17 :5
7 med stora och fruktansvärda g.ar 26:8
9 ostraffliga äro hans g.ar
32:4
7 stora och fruktansvärda g.ar
34:12
Jos. 24:5
6 de g.ar jag där gjorde
3 de g.ar H. hade gjort för Israel 24:31
1 efterminag.arharGud
Dom. 1:7
3 stora g.ar H. hade gjort
2:7
2:10
3 de g.ar s. han gjort för Israel
10 avstodo icke frän sina g.ar
2:19
11 lovprisar H. rättfärdiga g.ar
5:ll
20 vedergällt hm efter ha g.ar
9:16
18 hos (H.) vägas g.arna
l. Sam. 2:3
2 utfört stora g.ar bland dem
6:6
14 görafruktansvärdag.ar 2. Sam. 7:23
8 gm denna g.kommit H.fiender 12:14
15 ha g.ar komma över ha l. Kon. 8:32
8:39
15 var och en efter alla ha g.ar
18 gören ha g.ar kunniga l. Krön. 16:8
15 ha g.ar komma över
2.Krön. 6:23
15 var och en efter alla ha g.ar
6:30
l (Ahasja) ogudaktig i sina g.ar
20:35
4 om Hiakiaochomhafrommag.ar32:32
4 de fromma g.ar (Josia) gjorde
35:26
Ear. 9:13
3 gm vAra onda g.ar
3 efter dessa ha g.ar
Neh. 6:14
10 icke omvänt sig frän onda g.ar
9:35
4 icke fromma g.ar bliva utplAnade 13 :14
9 var mska efter hennes g.ar Job 34:11
36:24
9 Tänk på att upphöja ha g.ar
18 bland folken ha g.ar
Ps. 9:12
20:7
16 gm väldiga g.ar giver
9 Giv dem efter deras g.ar
28:4
17 de akta icke på H. g.ar
28:5
9 om den g.du gjorde
44:2
14 lära dig underbara g.ar
45:5
46:9
6 g.ar s. väcka häpnad gör han
3 var och en efter ha g.ar
62:13
14 Med underbara g.ar bönhör du 65:6
66:3
3 underbara äro icke dina g.ar
66:5
18 underbara äro ha g.ar
16 skall frambära H. väldiga g.ar 71:16
19 förtälja alla dina g.ar
73 :28
10 Jag vill prisa H. g.ar
77:12
77:13
9 jag vill begrunda dina g.ar
18 (Efraims barn) glömde hs g.ar 78:ll
9 Lät dina g.ar uppenbaras
90:16
9 du gläder mig, H.,meddina g.ar 92:5
99:8
18 hämnare över deras g.ar
18 lät Israels barn (se) sina g.ar 103:7
9 gAr då ut till sin g.
104:23
18 gören ha g.ar kunniga
105:1
16 Vem kan uttala H. väldiga g.ar 106:2
3 snart glömde de ha g.ar
106:13
14 fruktansvärda g.ar
106:22
106 :29
10 förtörnade Gud med sina g.ar
3 lärde sig deras g.ar
106:35
3 blevo de orena gm sina g.ar
106:39
3 där finga de se H. g.ar
107:24
3 Sina g.ars kraft har han gjort lll:6
3 förtälja H. g.ar
ll8:17
18 att öva ogudaktighetens g.ar
141:4
9 jag begrundar alla dina g.ar
143:5
145:4
16 förkunna dina väldiga g.ar
145:6
14 tala om dina g.ars makt
145:12
16 kungöra dina väldiga g.ar
16 Loven hm för ha väldiga g.ar 150:2
15 äta sina g.ars frukt
Ords. 1:31
14:14
15 Av sina g.ars frukt varder
l styggelse för kon.ogudakt. g.ar 16:12
10 barnet röjer sig i sina g.ar
20:ll
9 vedergälla efter hans g.ar
24:12
24:29
9 vedergälla efter hans g.ar
20 få njuta sina g .ars frukt
31:31
Pred. 8:14
3 gjort ogudaktigas g.ar
8:14
3 gjort de rättfärdigas g.ar
3 Gud skallclragaallag.artilldoms12:14
10 g.ar stå emot H.
Jes. 3:8
10 skola äta sina g.ars frukt
3:10
20 efter hs g.ar skall vedergällning 3:ll
9 på H. g.ar akta de icke
5:12
18 gören ha g.ar kunniga
12:4
13 Efter deras g.ar skall han
59:18
16 Var äro dina väldiga g.ar
63 :15
14 hitned med underbara g.ar
64:3
3 Jag känner deras g.ar
66 :18
10 dina egna g.ar vAlla dig
Jer. 4:18
7 :13
3 gjort alla dessa g.ar
10 efter hans g.ars frukt
17:10
10 hemsöka efter edra g.ars frukt 21:14
9 vedergälla efter deras g.ar
25:14
21 du s. är mliktig i g.ar
32:19
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Gäst-Gästabud
10 och efter hans g.ars frukt
32:19
23 förgätitedrafädersondag.ar
44:9
23 Juda konungars o.nda g.ar
44:9
23 och edra hustrurs onda g.ar
44:9
23 edra egna onda g.ar
44:9
23 och edra hustrurs onda g.ar
44:9
9 Vedergälien efter dess g.ar
50:29
15 döma dig efter dina g.ar
Hes. 7:3
15 låta dina g.ar komma över dig
7:4
15 döma dig efter dina g.ar
7:8
15 giva dig efter dina g.ar
7:9
15 göra med dem efter deras g .ar 7:27
15 deras g. över deras huvuden
9:10
15 deras g. över deras huvuden
11:21
18 när I fån se deras g.ar
14:22
18 när I sen deras g.ar
14:23
6 g.ar s. aldrig någonsin
16:16
3 g.ar s. allenast den fräckaste
16:30
15 låta dina g.ar komma över
16:43
l handlat med dig efter dina g.ar 16:59
18 alla de g.ar s. I orenaden eder 20:43
18 edra skändliga g.ar
20:44
15 Deras g.ar skall jag låta
22:31
18 dina g.ar skall man döma dig
24:14
16 skräck gm sina väldiga g.ar
32:30
18 orenade de det gm sina g.ar
36:17
18 efter deras g.ar dömde jag dem 36:19
10 skolen I tänka .• på edra g.ar
36:31
24 hs g.ar äro sanning
Dan. 4:34
_3 rättfärdig i alla de g.ar han gör 9:14
10 fiir deras g.ar skall jag
Hos. 4:9
10 kringrända av sina egna g.ar
7:2
10 efter hs g.ar vedergälla hm
12:2
12 dina g.ar skola komma tillbakaOb. v.15
10 Hava hs g.ar visat sådant Mika 2:7
11 H. rättfärdighets g.ar
6:5
3 efterföljer alla Ahalis hus' g.ar 6:16
10 skall vara deras g.ars frukt
7:13
9 en g. utför han i edra dagar Hab. 1:5
9 förnya i dessa år dina g.ar
3:2
10 Vänden om från onda g.ar Sak. 1:4
10 ss. våra g.ar förtjänade
1:6
29 se edra goda g.ar
Matt. 5:16
29 fick höra om K. g .ar
11:2
26 vedergälla efter hans g.ar
16 :27
29 efter deras g.ar skolen I icke
23:3
29 sina g.ar göra de för att bliva 23:5
29 Det är en god g. s. hon gjort
26:10
29 en god g. s.hon har gjort Mark.14:6
27 utfört väldiga g.ar
Lnk. 1:51
25 förundrade sig över de g.ar
9:43
29 vittnesbörd om edra fäders g.ar 11:48
31 över alla de härliga g.ar
13 :17
30 lida vad våra g.ar äro värda
23 :41
26 samtyckt till deras g.ar
23:51
29 profet, mäktig i g.ar och ord
24:19
29 deras g.ar voro onda
Joh. 3 :19
29 hs g.ar icke bliva blottade
3:20
29 hs g.ar äro gjorda i Gud
3:21
29 större g.ar än dessa äro
5:20
29 g.ar s. Fadern givit mig
5:36
29 g.ar s. jag gör, de vittna om mig 5:36
29 för att utföra Guds g.ar
6:28
29 Detta är Guds g.
6:29
35 Vilken g. utför du
6:30
29 lärjungar få Se de g.ar du gör
7:3
25 Då du nu gör sådana g.ar
7:4
29 att hennes g.ar äro onda
7:7
29 En g. allenast gjorde jag
7:21
32 kvinna har på bar g. blivit
8:4
29 så gören ock Abrahams g.ar
8:39
29 I gören eder faders g.ar
8:41
29 för att Guds g.ar skulle uppenb. 9:3
29 dens g.ar s. har sänt mig
9:4
29 g.ar s.jag gör i min Faders
10:25
29 Många goda g.ar .• låtit eder se 10:32
29 För vilken av dessa g.ar är det 10:32
29 icke för någon god g.s skull
10:33
29 Gör jag icke min Faders g.ar
10:37
29 gör jag dem såtron g.arna
10:38
29 g.arna, dem gör Fadern
14:10
29 tron för själva g.arnas skull
14:11
29 själv göra de g.ar s.jag gör
14:12
29 g.ar s. ingen annan har gjort
15:24
33 om Guds väldiga g.ar
Apg. 2:11
34 rannsakning för en god g.
4:9
29 mäktig i ord och g.ar
7:22
29 (Tabita) överflödade i goda g.ar 9:36
29 en g. utför jag i edra dagar
13:41
29 en g. s. I alls icke skullen tro 13:41
29 g.ar s. tillhöra bättringen
26:20
29 vedergälla efter hs g.ar Rom. 2:6
29 Månne gm en g.arnas lag
3:27
29 Abraham blev rättfärdig av g.ar 4:2
35 Den s. håller sig till g.ar
4:4
4:5
35 den s. icke håller sig till g.ar
29 tillräknar rättfärdigi'- g.ar 4:6
26 gm ande döden kroppens g .ar
8:13
29 icke ekulle bero på någons g.ar 9:11
29 s.skulle vinnas på g.arna3 väg 9:32
29 icke skett på grund av g.ar
11:6
29 avlägga mörkrets g.ar
13:12
29 verkat gm mig med ord och g.
15:18
28 få igen jordelivs g.ar
2. Kor. 5:10
29 skola vi ock visa oss i g.arna 10:11
29 ände skall svara emot deras g.ar 11:15

sig, sitta; bo. Ordet står här liksom
ofta eljest tillsammans med ger, se
Främling 1. Jfr 3.Mos.25:40,47, där
tosa!;! är övers. inhysesman; på det
senare stället finns också uttrycket
ger tosab, övers. främlingen som bor
inhyses. jfr Folk 15.
2) gur, l 1 j
uppehålla sig el. stanna för en tid,
bliva el. vara gäst, gästa; i l.Kon.
17:20 hithp. uppehålla sig som gäst.
Se: Främling 3, Främmande 4.
3) (cärä', X ~ ~
ropa, kalla (på); inbjuda; i Sak.3:10
övers. inbjuda till gäst; i Ords.9:18;
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25 g.ar s. äro apostels kännemärken 12:12
29 köttets gärningar uppenbara Gal. 5:19
29 var och en pröva sina egna g.ar 6:4
29 icke av g.ar, för att ingen Ef. 2:9
29 skapade i KJ. till goda g.ar
2:10
37 bedriva alla slags orena g.ar
4:19
29 ingen delaktighet i mörkrets g.ar 5:11
38 i eder både vilja och g.
Fil. 2:13
26 gamla mskan med g.ar
Kol. 3:9
29 företagen eder i ord eller g.
3:17
29 edra g.ar i tron
1. Tess. 1:3
29 gott både i g.och i ord 2. Tess. 2:17
29 (pryda sig) med goda g.ar l. Tim. 2:10
29 att hon övat goda g.ar
5:10
29 goda g.ar ligga i öppen dag
5:25
29 vara rika på goda g.ar
6:18
29 icke på grund av våra g.ar 2.Tim.1:9
29 vedergälla hm efter hs g.ar
4:14
29 med sina g.ar förneka de
Tit. 1:16
29 i allo föredöme i goda g.ar
2:7
29 att rätt utöva goda g.ar
3:8
29 att rätt ~öva goda g.ar
3:14
29 bättring' från döda g.ar
Hebr. 6:1
29 rena våra samvetenfråndöda g.ar 9:14
10:17
39 deras orättfärdiga g.ar skall
29 uppliva varandra till goda g.ar 10:24
29 dömer efter hs g.ar
l. Pet •. 1:17
40 förkunna hs här liga g .ar
2:9
29 skåda edra goda g.ar
2:12
36 med goda g.ar stoppa munnen
2:15
36 när Ifånlidaför godag.ars skull 2:20
36 bättre att lida för goda g.ar
3:17
29 om intet djävulens g.ar
1. Joh. 3:8
29 atl hs egna g.ar voro onda
3:12
25 och hs broders g.ar rättfärdiga 3 :12
29 i g.och i sanning
3:18
29 delaktig i hs onda g.ar
2. Joh. v.ll
29 fullkomlighet i g.
Jak. 1:4
29 han varder salig i sin g.
1:25
29 tro, men icke har g.ar
2:14
29 om den icke har med sig g.ar
2:17
29 och jag har också g.ar
2:18
29 visa mig din tro utan g.ar
2:18
29 gm mina g.ar visa dig min tro
2:18
29 tron utan g.arna till intet gagn
2:20
29 Abraham .. rättfärdig av g.ar
2:21
29 tronsamverkademedhs g.ar
2:22
29 av g.arna blev tron fullkomnad ,2:22
29 av g.ar en mska bliver rättfärdig 2:24
29 (Rahab) rättfärdig av g.ar
2:25
29 tron utan g.ar död
2:26
29 g.ar s. hövas. en sådan man
3:13
29 ogndaktiga g.ar s.de övat Jud. v.15
29 Jag känner dina g.ar
Upp. 2:2
29 gör åter sådana g.ar s. dn gjorde 2:5
29 du hatar nikolaifernas g.ar
2:6
29 Jag känner dina g.ar
2:19
29 sina sista g.ar äro flera
2:19
29 icke upphöra att göra hennes g.ar 2:22
29 var och en efter hs g.ar
2:23
29 troget gör mina g.ar
2:26
29 Jag känner dina g.ar
3:1
29 icke funnit dina g.ar fullkomliga 3:2
29 Jag känner dina g.ar
3:8
29 Jag känner dina g.ar
3:15
29 ty deras g.ar f6lja dem
14:13
29 upphörde icke med sina g.ar
16:11
41 hennes orättfärdiga g.ar
18:5
29 dubbelt igen för hennes g.ar
18:6
29 blevo döda efter sina g.ar
20:12
29 dömda, efter sina g.ar
20:13
29 var och en efter s. hs g.ar äro 22:12
GÄST
Se även: Gästabud, gästabuctsdagar,
gästvänlig, gästvänlighet, besök, främling, bröllopsgäst, änglar, Gud, folk,
hus, hem, familj.
-gäst

bordsgäst Matt.9:10; 14:9
bröllopsgäst Matt.9:15; Luk.5:34
GÄST

l) tosäb, ::ltV i l'I
inneboe~de, inhysing; av: jasa!;!, sätta

Sef.l:7 part. pass. plllr. kallade, inbjudna; övers. gäster. Se: Begära 13,
Förkunna 4.
4) bo', X i ::l
gå in, komma; i Jes.23:1 mibbo'
(= min, från, utan, och inf. bo'),
ordagrant: utan inträdande el. kommande; övers. utan gäster. Samma
uttryck är i Jes.24:1O övers. så att
ingen kommer därin. Jfr Folkförsamling 4.
5) lin,

1 ''I

övernatta, stanna över r,atten; troI.
av: lajil (Iajlä), natt. Jfr l.Mos.24:23.
övers. få natthärbärge; 4.Mos.22:8
stanna över natten; Ps.55:8 taga härbärge.

6) kaIeö, '

K CJ.

le C w

kalla, bjuda; i Luk.14:7-8 perf. part.
pass. kallad, bjuden.
7) utf. ord.
8) paroikos, 1T ap o \ K o ~
en som bor bredvid el. vid sidan; en
som bor i ett land utan att äga medborgarrätt; främling. I Ef.2: 19 står
paroikos jämsides med xenos, se 10
(övers. främling). Se: Främling 14.
9) xenizö, ~ E: V fl; w
mottaga el. undfägna som gäst, få
till gäst; med. och pass. vara gäst,
gästa; av: xenos, se 10. Se: Förunderlig 6.

10) xenos,

~

cv o ~

ovanlig, främmande, utländsk; främling; gäst. I HebLll: 13 är xenos likvärdigt med paroikos i l.Pet.2: 11;
båda ställena anspelar på Ps.39: 13,
jfr 1.

Il) anakeimai,

&vaK E:

\ \.l CJ. \

ligga; i synnerhet: ligga till bords;
i Matt.22: Il part. plur. övers. gäster;
jfr v)O. övers. bordsgäster. Verbet
är ofta övers. ligga till bords, t.ex.
Matt.9:10.
12) men ö, \.l C v w
förbliva, kvarstanna. Se: Fast 56.

13) katalyö,

K CJ. T CJ.

le

(j

w

upplösa; sela avel. spänna ifrån
(lastdjuren), lägga av sin börda el.
packning; därav betydelsen: taga in
(på ett härbärge), gästa. Jfr Luk.9:12,
övers. skaffa sig härbärge.
GÄST
l g. hos eder
1. Mos. 23:4
l främlingar och g.er
3. Mos. 25:23
2 änka. vilkens g.jag är
l. Kon. 17:20
l g.er SB. alla våra fäder l. Krön. 29:15
Ps. 39:13
l g. ss. alla mina fäder
2 Jakob blev g. i Hams land
105:23
3 hennes g.er hamna i
Ords. 9:18
4 ödelagt, utan hus och g.er Jes. 23:1
3 har invlgi sina g.er
Sef. 1:7
3 inbjuda den andre till g.
Sak. 3:10
11 kom In att se på g.erna Matt. 22:11
6 huru g.erna utvalde åt sig Luk. 14:7
6 bland g.erna någon mer ansedd 14:8
Joh. 2:10
7 när g.erna hava fått för
8 icke mer främlingar och g.er Ef. 2:19
10 vara g.er och främlingar Hebr.ll:13
9 fått änglar till g .er
13:2
8 ss. g.er och främlingsr
1. Pet. 2:11
GÄSTA
5 om aftonen g.r grät
Ps. 30:6
2 till fjärran land att g.där Jes. 23:7
12 i dag måste jag g. i ditt hus Luk.19:5
13 för att g. hos en syndare
19:7
Apg. 10:6
9 Han g.r hos en garvare
9 veta om Simon g.de där
10:18
9 (Petrus) g.r i gprvaren Simons 10:32
9 Mnason .• s.vi skulle g.hos
21:16
GÄSTABUD
Se även: Gäst, gästabudsdagar, gästvänlighet, besök, sökningstid, inbjudan, nattvard, bröllop, hus, hem, fest.
Gästabud

Att komma tillsammans till gästabud
värdesattes högt i Israel och räknades till livets höjdpunkter. Jobs söner
2191

hade för sed att hålla gästabud, Job
1:4 ff. Den hemmavarande sonen i
J esu liknelse beklagar sig över att
han inte ens fått en killing för att
göra sig glad med sina vii.nner, Luk.
15:29.
Gästabud hölls vid olika tillfällen.
Vid viktiga familjehögtider, såsom
ett barns avvänjning, I.Mos.21:8, ett
gossebarns omskärelse, jfr Luk.I:59,
födelsedag, I.Mos.40:20; Matt.l4:6,
bröllop, l.Mos.29:22; Dom.14:10;
Est.2:18; Matt.22:2; Joh.2:1 ff., begravning, Jer.16:7. Man höll gästabud
för familj och vänner vid avsked,
I.Mo".31 :27,54, och vid återförening,
l.Mos.43 :24 ff., eller hemkomst, Luk.
15:23 ff., samt när man fick besök
av någon man önskade hedra, l.Mos.
18: l ff.; 2.Sam.3:20; 12:4; Luk.5:29;
Joh.12:2. Gästabud hölls även i förbindelse med de särskilda högtider.
som var knutna till de olika årstiderna, såsom vinskörd, Dom.9:27, och
fårklippning. 2.Sam.13:23 ff. Vidare
hölls gästabud på nymånadsdagen, l.
Sam.20:5, i förbindelse med högtiderna: pingsten, 5.Mos.16:9-11, lövhyddohögtiden, 16:13-14; Neh.8:1O12; senare även under purimsfesten,
Est.9: 17. Ofta inbjöd man till gästabud i förbindelse med offerrnåltider,
l.Sam.9:13; 2.Sam.6:19; det var inte
alltid någon klar gräns mellan världsliga och religiösa gästabud. Således
var det gästabud, som omtalas i l.
Mos.31 :54, samtidig familjehögtid
och offerrnåltid.
Mose lag förbjöd Israels folk att
deltaga i hedniska offermåltider, 2.
Mos.34:15. Likaså förbjudes i N.T.
de kristna att deltaga i gästabud, som
hade karaktär av offermåltid, l.KOL
10:14-22, eller dryckeslag, Rom.13:
13; GaI.5:21; I.Pet.4:3.
Vid större gästabud sände man i
god tid ut inbjudan genom budbärare, Ords.9:3; Matt.22:3. När tiden
var inne, fick de inbjudna bud om
att måltiden var färdig och att gästerna kunde komma, Matt.22:8; Luk.
14:7. Denna sista inbjudan fick endast de som tidigare hade meddelat,
att de ville komma, och det ansågs
som en förolämpning, om någon av
de inbjudna inte stod vid sitt ord
utan uteblev från gästabudet utan
orsak.
De inbjudna mottogs aven tjänare.
Vid en del tillfällen utdelades till var
och en av gästerna en vacker, broderad dräkt av ljust eller färgrikt tyg,
vilken skulle bäras under festen, jfr
Pred.9:8; Upp.3:4,5. Det skulle innebära en grov kränkning av värden,
om en gäst vägrade att bära festdräkten, Matt.22: 11.
När alla de inbjudna hade samlats,
stängde husets herre själv dörren, ett
tecken på att ingen annan nu hade
tillträde, Matt.25:10; Luk.l3:25. Gästerna hälsades välkomna med en
kyss, Luk.7 :45, och deras fötter tvåddes, v.44; Joh.13:5. Ibland smordes
gästerna med olja, Ps.23:5; Luk.7:38,
46; Joh.I2:3. Därefter bekransades
gästerna med blommor, jfr Jes.28:1
(Vish.2:8; Syr.32:3), och anvisades
sedan plats efter rang och värdighet,
l.Sam.9:22; Luk.14:8.
Judarna hade troligen gemensamt
bord för alla gästerna, medan en särskild hedersgäst i hög, offentlig ställning kunde föras till ett eget bord.
I äldre tid brukade man sitta till
bords, l.Sam.16:11; 20:5,18; I.Kon.
13 :20, men senare tog man efter den
mer luxuösa seden att ligga till bords
på bänkar, liksom perser, greker och
romare gjorde. En grekisk-romersk
måltidssoffa kallades på latin tric/i2192

Gästabud-Göra
å e: T 11 \! o \!

nium, grek. triklinon, tre-bädd. På

5) deipnon,

en sådan kunde tre personer ligga i
rad efter varandra. Man stödde sig
med vänster arm på en kudde, medan
den högra armen var fri. Benen var
utsträckta bakåt på soffan, jfr Luk.
7:37. Den som hade en plats till
höger kom alltså att ligga med huvudet intill sin vänstra grannes bröst.
Man sammanställde ofta flera måltidssotfor i U-form omkring ett stort,
lågt bord, där den förnämsta platsen
var mitt på kortsidan; platsen till
höger om värden var en särskild
hedersplats, jfr Joh.13:23; 21:20.
Vid större gästabud leddes festen
a v en särskild person, vanligtvis en
vän till familjen. Han kallas i Joh.
2:8 .övertjänaren»; det grekiska ordet
på detta ställe är architriklinos, vilket
ordagrant kan återgivas med .trebäddsmästaren» ; det är bildat av förstavelsen archi-, som motsvarar vårt
ärke- eller över- (av verbet archein,
förestå) samt triklinon, trebädd (se
ovan). I egenskap av .brudgummens
vän., jfr 3:29, hade han ansvaret för
förplägnaden och underhållningen.
Kött och vin var det viktigaste av
det man hade att bjuda på. Att
dryckesvaror hade stor plats - vilket
är rimligt i ett varmt' klimat - framgår redan av det vanliga hebreiska
namnet på gästabud, mistä, drickande
(i synnerhet om vindrickande), t.ex.
l.Sam.2S:36; Jes.5:12; jfr Joh.2:3 tf.
Köttet blev stekt eller kokt, l.Mos.
18:7; Ords.9:2; Matt.22:4. Värden
serverade hedersgästen de bästa bitarna, I.Sam.9:24; denne fick dubbelt,
jfr 1.Sam.1 :5, eller till och med fem
gånger så mycket som de övriga gästerna, 1.Mos.43:34.
Under måltiden underhölls gästerna med sång, musik och dans, Am.
5:23; 6:5; Luk.1S:2S, man roade sig
med att framställa gåtor osv., Dom.
14:12.
Kvinnor och barn fick delta i gästabuden, 1.Sam.l:4; Joh.12:3, och i
lagen var det påbjudet, att man till
otfermåltiderna även skulle inbjuda
tjänare, leviter, främlingar, änkor och
faderlösa, S.Mos.16:11,14.
På samma sätt uppmanar Jesus
sina lärjungar att till gästabud inbjuda
inte dem som kan bjuda igen, utan
sådana som är fattiga och eländiga,
Luk.14:12 ff. Jesus själv gick till gästabud både hos publikaner, 5:29, och
fariseer, Matt.26:6. När han _äter
med syndare», Luk.1S:2, är detta
något som föregriper den stora messianska fest, till vilken skall komma
bordsgäster från öst och väst och
sitta till bords i Guds rike. Själva
frälsningen och livet i Guds gemenskap liknas ofta vid ett gästabud,
Luk.14:16-24; Matt.22:1-4. Jfr Upp.
3:20; 19:9.

aftonmåltid, dagens huvudmåltid;
måltid, ,Ilästabud. I Luk.14:12 står
ariston e deipnon, frukost (middagsmåltid) eller aftonmåltid, övers. gästabud på middagen eller på aftonen.
Jfr Upp.3:20, där deipnon är övers.
måltid. Se: Aftonmåltid 1.

Gästabud i Bibeln
Simson, Dom.14:10. Nabal, 1.Sam.
25:36. Salomo, l.Kon.3:15. Ahasveros, Est.l:5. Belsassar, Dan.S:1. Herodes, Mark.6:21. Levi, Luk.5:29.
GÄSTABUD

1) mistä, ill'lW~
drickande; gli~kbud; av: sä!ä, se 2.
Jfr Jes.5:12, övers. dryckeslag. Se:
Dryck 10.
2) sätä, il
drick~; i E;t:7:1 inf.; ordagrant: för
att dricka. Se: Dryck 5.
3) lB(zäm, IJ
bröd, mat; måltid. Jfr Dryck 1, Eldsoffer 3.
4) le(zem, IJ il ';l
aram.
heb~: Uil].äm, se 3.

nw

n7

=
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6) doche, å

ox ti

mottagning; gästabud, festmåltid; av:
dechornai, mottaga. Jfr Arv 6.
7) syneuöcheomai,
undfägnas el. festa tillsammans med;
övers. hålla gästabud med; av: prep.
syn, med, och pass. av euöcheö, undfägna väl el. rikligt (av: eu, gott, väl,
och echö, hava, hålla).
GÄSTABUD
1 gjorde Abraham stort g. 1. Mos. 21:8
1 gjorde han ett g. rör dem
26:30
1 (Laban) gjorde ett g.
29:22
40;20
1 gjorde (Farao) ett g.
1 gjorde Simson där ett g. Dom. 14:10
1 under de 7 dag. de höllo g.et
14:17
1. Sam. 25:36
1 ett g. ss. en konungs g.
1 gjorde David ett g.
2. Sam. 3 :20
1 gjorde (Salomo) ett g.
1. Kon. 3 :15
1 g.för alla sina furstar
Est. 1:3
1 gjorde konungen ett 7 dagars g.
1:5
1:9
1 ett g. för kvinnorna
1 konungen gjorde ett stort g.
2:18
1 ett g. till Esters ära
2:18
5:4
1 komma till ett g. s. jag tillrett
1 kommo kon. och Haman till g.et
5:5
5:8
1 komma till ännu ett g.
1 det g. S. hon hade tillrett
5:12
5:14
1 kan du glad komma till g.et
1 hämta Haman till g.et
6:14
2 till g.et hos drottning Ester
7:1
1 i vrede och lämnade g.et
7:7
1 de höllo g. och högtid
8:17
1 för sed att hålla g.
Job 1:4
Ords. 15:15
1 gott mod är ständigt g.
3 Till förlustelse håller g. Pred. 10:19
1 på detta berg göra ett g.
Jes. 25:6
25:6
1 ett g. med feta rätter
1 ett g. med starkt vin
25:6
Jer. 51:39
1 tillreda ät dem ett g.
4 Belsassar gjorde ett stort g. Dan. 5:1
5 främeta platserna vid g.en Matt. 23:6
5 Herodes gjorde ett g.
Mark. 6:21
12:39
5 främsta platserna vid g.en
6 Levi gjorde ett stort g.
Luk. 5:29
5 När du gör ett g. så inbjud icke 14112
6 när du gör g., så bjud fattiga
14:13
5 En man tillredde ett stort g.
14:16
5 när g.et skulle hållas
14:17
20:46
5 de främsta platserna vid g.en
5 gjorde man för (J.) ett g.
Joh. 12:2
7 vid g.en frossa i njutningar 2. Pet. 2:13
7 s.få hålla g.med eder
Jud. v.12
5 till Guds stora g.
Upp. 19:17
GÄSTABUDSDAG
Om I under de 7 g.arna
Dom. 14:17
ss. gästabuds- och glädjedag Est. 9:17
ss. gästabuds-och glädjedag
9:18,19
ss. gästabuds- och glädjedagar
9:22
Job 1:5
en omgång av g.ar till ända
GÄST ABUDSHUS
Bättre än att gå i g.
Pred. 7:3
i g. skall du icke gå in
Jer. 16:8

2; I.Pet.4:9. Inte minst av församlingsföreståndare och församlingsänkor väntades gästvänlighet, 1.Tim.3:
2; 5:10.
Gästvänlighet är i Skriften stundom brukad som bild på Guds nåd,
Ps.23:S; Jes.2S:6; 55:1; Matt.22:3.
GÄSTVÄNLIGHET
angelägna om att bevisa g. Rom. 12:13
Förgäten icke att bevisa g.
Hebr. 13:2
gm g.hava fätt änglar till gäster
13:2
GlIDA

g.en eder med det bästa
l. Sam. 2:29
kvinnan hade en gödd kalv i huset 28 :24
gödda oxar och gödda fåglar l. Kon. 4:23
legoknektar lika gödda kalvar Jer. 46:21
det gödda slaktaden I
Hes. 34:3
gödds i Basan
39:18
Am. 5:22
tackoffer av gödda kalvar
under tiden må g. det
Luk. 13:8
15:23
hämten den gödda kalven
lätit slakts den gödda kalven
15:27
lätit slakta den gödda kalven
15:30
I haven gött eder av hjärtans lust Jak. 5:5
GöDBOSKAP

lejon och g. skola sämjas
min g. äro slaktade

Jes. 11:6
Matt. 22:4

GlIDKALV

offrade en tjur och en g.
Adonia slaktade g.ar
(Adonia) har slaktat g.ar
han h/l.r i dag slsktat g.ar
Jag är mätt på g.ars fett

2. Sam. 6:13
1. Kon. 1:9
1:19
1:25
Jes. 1:11

GlIDNING

s. blevo till g. ät marken

Ps. 83:11

GlIDSEL

2. Kon.
kropp skall ligga ss. g.
Oudarnas ben) skola bliva g. Jer.
mskornas döda kroppar ss. g.
utan de skola bliva g. på marken
de skola bliva g. på marken
GÖDSELHÖG
Varken för jorden eller g.en Luk.
GÖDSELPÖL
likasom strä trampas i g.en Jes.
GÖDSTALL
kalvar, hämtade från g.et

9:37
8:2
9:22
16:4
25:33
14:35
25:10

Am. 6:4

GöL

g.ar skola icke bliva sunda

tungor svänga gisslet, g.es du Job 5:21
när snön fallit och g.t sig i dem
6:16
g.de du i ditt hjärta den tanken
10:13
Ack att du ville g. mig i dödsriket 14:13
att han g.er den under sin tunga
20:12
de betryckta i landet måste g. sig 24:4
(Gud) g.er ~in tron för vår åsyn
26:9
Har jag g.t min missgärning
31:33
Göm dem i stoftet allasammans
40:8
ha tunga g.er olycka
Ps. 10:7
David håller sig nu g.d hos oss
54:2
för hm kunde jag g. mig undan
55:13
Jag g.er ditt tal i mitt hjärta
119:11
omdug.er mina bud inom dig Ords. 2:1
göm mina bud inom dig
7:1
de ogudaktigas mun g.er på orätt 10:6
ogudaktigas mun g.er på orätt
10:11
De visa g.på sin kunskap
10:14
Den s. g.er på hat är en lögnare
10:18
Den rättfärdiges hus g.er rikedom 15:6
komma till makt, g. sig mskorna 28:28
HV. 4:11
din tunga g.er honung
g.er jag mina ögon för eder J es. 1:15
. göm dig i jorden för H. fruktansv • 2:10
icke läggas upp och icke g.s
23 :18
göm dig ett litet ögonblick
26:20
i fängelser hållas de g.da
42:22
g.de mig under sin hands skugga 49:2
göm (gördeln) i en stenklyfta Jer. 13:4
13:5
gick bort och g.de den vid Fra~
gördel s. jag bjöd dig g. där
13:6
det ställe där jag hade g.t den
13:7
kunna icke g. sig för mitt ansikte 16:17
23:24
skulle någon kunna g.sig
Gå och göm dig, ju jämte Jeremia 36 :19
Men H. g.de dem undan
36:26
förråd av vete och honung g.da
41:8
g.en eder, I Dedans inbyggare
49:8
g.en eder djupt där nere
49:30
(Gabriel:) göm du den synen Dan. 8:26
att de flydde bort och g.de sig
10:7
du Daniel, må g.dessa ord
12:4
dessa ord skola förbliva g.da
12:9
Am. 9:3
G.de de sig än på toppen
en skatt •• gömd i en åker
Matt. 13:44
g.de där sin herres penningar
25:18
g.de jag ditt pund i. jorden
25:25
Luk. 2:19
Maria g.de allt detta i sitt
2:51
g.de allt detta i sitt hjärta
8:16
Ingen tänder ett ljus och g.er det
saliga de s. höra Guds ord och g. 11:28
. Joh. 2:10
g.t det goda vinet tills nu
Men J. g.de sig undan
8:59
Moses hölls g.d i 3 månader Hebr. 11:23
Göm vad de 7 tordönen talat Upp. 10:4
Göm icke de profetians ord
22:10

Hes. 47:11

GöMMA
Se även: Dölja, skyla, bevara, täcka,
värna, förborga, fördölja.
-gömma

undangömma Mark.4:22

GÖMSLE
trängde fram till dess g.n 2. Kon. 19:23
Job 37:8
vilddjuren in i sina g.n
min duva i klippväggens g.
HV. 2:14
jag skall uppenbara ha g.n
Jer. 49:10
GÖMSTÄLLE
l. Sam. 23 :23
tagen reda på alla g.n

Gästvänlighet är en dygd; som värderades högt i Israel, inte minst på
G.T.s tid, då härbärgen förekom
sparsamt. Att öppna sitt hus för främlingar var en hederssak, I.Mos.18:
3 tf.; 2.Mos.2:20; Dom.19:20 tf.; Job
31:32. I N.T. möter vi också flera
uttryck för gästvänlighet, Luk.10:38;
Apg.16:1S; 21:17; 28:7; 3.Joh.v.5.
Hos de första kristna lades stor vikt
vid gästvänlighet för styrkande av
gemenskapen, Rom.12:13; Hebr.13:

GÖMMA
då g.de sig mannen
1. Mos. 3:8
(Adam:) därför g.de jag mig
3:10
(Kain:) jag måste g.mig undan
4:14
och g.de honom i sanden
2. Mos. 2:12
äro kvar och hålla sig g.da 5. Mos. 7:20
Jos. 2:6
gömt dem under linstjälkar
hållen eder g.da där i 3 dagar
2:16
(Rahab) g.de de utskickade
6:17
att hon g.de de utskickade
6:25
g.t det bland sitt eget gods
7:11
7:21
(tillspillogivna) är g.t i jorden
funno det g.t där i (Akans) tält
7:22
de 5 konungarna g.de sig i grottan 10:16
funnit de 5 konungarna g.da
10:17
grottan där de varit gAa
10:27
(Jotam) hade g.t sig
Dom. 9:5
g.t sig bland trossen
l. Sam. 10:22
g.de sig folket i grottor
13:6
14:11
krypa ut ur hålen där de g.t sig
14:22
de israeliter s. hade g.t sig
håll dig g.d på någon plats
19:2
lät mig gå och g. mig ute på marken 20:5
den plats där du g.de dig den dag 20:19
David g.de sig ute på marken
20:24
David håller sig nu g.d hos oss
23:19
gömställen där (David) kan g. sig
23 :23
David håller sig g.d
26:1
Nu har han g.t sig
2. Sam. 17:9
l. Kon. 17:3
göm dig vid bäcken Kerit
hade Obadja g.t (profeterna)
18:4
huru jag g.de 100 av H. profeter
18:13
nödgas springa för att g. dig
22:25
Men då g.de hon undan
2. Kon. 6:29
de spetälska g.de det
7:8
hava de g.t sig ute på marken
7:12
(Joas) förblev g.d i 6 år
11:3
hans 4 söner g.de sig
1. Krön. 21:20
2. Krön. 18:24
nödgas springa att g.dig
22:9
(Ahasja) höll sig g.d i Samaria
(Joas) förblev g.d i 6 år
22:12

Uppdelning: allmänt, bättring, efter,
god, Gud gör, Herren gör, Jesus gör,
till konung, levande, löfte, om intet,
ont (det onda), ond (ont), orätt, redo,
ren, rätt (subst.), rätt (adj.), slut,
tecken, till intet, tjänst, under, väl,
ände.
GÖRA (allmänt)
g.makor till vår avbild
1. Mos. 1:26
2:2
det verk s. han hade gjort
när H.Gud gjorde jord och himmel 2:4
2:18
Jag vill g. åt hm en hjälp
Vad är det du har gjort
3:13
3:14
Eftersom du har gjort detta
Då sade (Gud): Vad har du gjort
4:10
gjorde alla slags redskap
4:22
6:7
(H.:) jag ångrar att jag har gjort
gör dig nu en ark av goferträ
6:14
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GÄSTABUDSSAL
kon. korn tillbaka till g.en
begav non sig till g .en

Est. 7:8
Dan. 5:10

GÄSTVÄNLIG

hövisk i sitt skick, g.
Han bör fastmer vara g.
Varen g.a mot varandra

1.Tim. 3:2
Tit. 1:8
l. Pet. 4:9

GÄSTVÄNLIGHET
Se även: Gästvänlig, gästabud, inbjudan, hus, hem, fest, besök.
Gästvänlighet

-göra

GöRA

frigöra 3.Mos.2S:10
fullgöra Joh.12:7
tjänstgöra 1.Krön.23:28

Vad skall jag (vi) göra?
Frågan ställdes av: 1) Pilatus, Matt.
27:22. 2) Folket, Luk.3:1O. 3) Publikaner, Luk.3:12. 4) Krigsmän, Luk.
3:14. 5) En lagklok, Luk.10:2S. 6)
En rik man, Luk.12:17. 7) Den otrogne förvaltaren, Luk.16:3. 8) Vingårdens herre, Luk.20: 13. 9) Rådsförsamlingen, Joh.11:47; Apg.4:16. 10)
Fångvaktaren, Apg.16:30. 11) De
äldste, Apg.21 :22. 12) Paulus, Apg.
22:10.
GöRA

Göra
Och så skall du g. arken
6:15
en öppning för ljuset skall du g.
6:16
Och Noa gjorde så
6:22
han gjorde i alla stycken ss. Gud
6:22
alla varelser s. jag har gjort
7:4
Noa gjorde •• ss.H.bjudlt hm
7:5
öppnade Noa fönstret s. ban gjort
8:6
dräpa allt •. ss. jag nu har gjort
8:21
förbund s. jag gör meUan mig och
9:12
Noa fick veta vad hs yngste son gjort 9:24
vad de än besluta att g.
11:6
och så g. oss ett namn
11:4
skall jag g. dig till ett stort folk
12:2
jag skall g. ditt namn stort
12:2
(Farao:) Vad har du gjort mot mig 12:18
skall g.din säd mycket talrik
16:10
(H.:) Jag vill g.ett förbund
17:2
det förbund s.jag å min sida gör
17:4
g. dig övermåttan fruktsam
17:6
g. (Ismael) fruktsam
17:20
jag skall g. hm till ett stort folk
17:20
Gör ss.du har sagt
18:5
Kan jag dölja •• vad jag tänker g.
18:17
Bort det, att du skulle så g.
18:25
Jag (H.) skall då icke g.det
18:29
så skall jag icke g. det
18:30
Mina bröder, g.en icke så illa
19:7
(Lot:) G.en icke ngt mot dessa män 19:8
barmhärtighet s.du gör med mig 19:19
jag skall •• g. dig till viljes
19:21
ty jag kan intet g.
19:22
med rena händer har jag gjort detta 20:5
jag vet att du har gjort detta
20:6
(Abimelek:) Vad har du gjort
20:9
Vad var din mening när du gjorde
20:10
gjorde Abraham ett stort gästabud 21:8
tjänstekvinnans son skall jag g. till 21 :13
jag skall g. hm till ett stort folk
21:18
Gud är med dig i allt vad du gör
21:22
att du icke skall g.dig skyldig
21:23
gjorde Abraham •. förebdelser
21:25
vet icke vem s. har gjort detta
21 :26
gör hm (lsak) intet
22:12
Eftersom du har gjort detta
22:16
och g. din säd talrik
22:17
gör nåd med min herre Abraham 24:12
att du gjort nåd med min herre
24:14
gjort hans resa lyckosam
24:21
och g. din resa lyckosam
24:40
Jag skall g. din säd talrik
26:4
(Abimelek:) Vad har du gjort
26:10
Jag skall g.din säd talrik
26:24
Då gjorde han ett gästabud
26:30
(Rebecka:) gör vad jag bjuder dig 27:8
Jag har gjort ss.du tillsade mig
27:19
(lsak:) vad skall jag då g.för dig
27:37
f6rgäter vad du gjort mot hm
27 :45
(lsak:) g.dig fruktsam och föröka
28:3
till dess jag gjort vad jag lovat
28:15
Vi kunna icke g. det
29:8
Laban •• gjorde ett gästabud
29:22
(Jakob:) Vad har du gjort mot mig 29:25
gjorde han henne fruktsam
29:31
Gud gjorde (Rakel) fruktsam
30:22
(Jakob:) få g. ngt f6r mitt eget
30:30
Om du vill g. mot mig
30:31
sett allt vad Laban gör mot dig
31:12
gör nu allt vad Gud bar sagt dig
31 :16
(Laban:) g. mot .• mina döttrar
31:43
togo stenar och gjorde ett rös e
31 :46
åt sin boskap gjorde han lövhyddor 33 :17
gjort vad s. var galenskap i Israel 34:7
skola vi g. eder till viljes
34:15
34:19
(Sikem) dröjde icke att g. så
skola männen g. oss till viljes
34:22
(Hamor:) g. dem till viljes
34:23
(Jakob:) l haven gjort mig förhatlig 34:30
g. åt hm en fotsid livklädnad
37:3
missbagade H. att han gjorde så
38:10
allt han gjorde lät H. lyckas väl
39:3
allt vad där skulle g.s,
det gjordes genom honom
39:22
vad han gjorde lät H.lyckas väl
39:23
att du gör barmhärtighet med mig 40:14
icke heller här har jag gjort ngt
40:15
gjorde (Farao) ett gästabud
40:20
(Josef:) Må Farao g. så
41:34
41 :52
Gud har gjort mig fruktsam
g.en vad han säger eder
41:55
så g.en på detta sätt
42:18
Och de måste g. så
42:20
gm det s. vi gjorde vår broder
42:21
Och man gjorde så med dem
42:25
42:36
(Jakob:) l g.en mig barnlös
Varför gjorden l så illa mot mig
43:6
så g.en nu på detta sätt
43:11
mannen gjorde ss. Josef,hade sagt 43:17
han vill g. oss själva till trälar
43 :18
en ond gärning l baven gjort
44:5
att dina tjänare skulleg. sådant
44:7
(Josef:) Vad haven l gjort
44:15
Bort det, att jag skulle så g.
44:17
gjort mig till Faraos rådgivare
45:8
Detta skolen l g.: lasten edra djur 45:17
Detta,skolen l g.: tagen eder vagnar45:19
lsraels söner gjorde så
45:21

skall jag g. dig till ett stort folk
46:3
Så gjorde Josef till en stadga
47:26
Jag skall g. ss.du har sagt
47:30
Se, jag skall g. dig fruktsam
48:4
gjorde du vad skändligt var
49:4
hs söner gjorde med hm ss. han
50:12
hjälpkvinnprna •• gjorde icke 2.Mos. 1:17
Varför g.en l så och låten barnen
1:18
vem gör henne stum eller döv
4:11
lära eder vad l skolen g.
4:15
giva folket halm till att g. tegel
5:7
antal tegel s. de förut bava gjort
5:8
de därigenom få ngt att g.
5:9
i edert arbete skall intet avdrag g.s 5:11
Varf6r gör du så mot dina tjänare 5:15
gjort oss f6rhatliga f6r Farao
5:21
H., varför har du gjort så illa
5:22
har han gjort illa mot detta folk
5:23
se vad jag skall g. med Farao
6:1
Mose och Aron gjorde s å
7:6
de gjorde ss.H.hade bjudit dem
7:6
gjorde ss.H.hade bjudit
7:10
spåmännen,gjorde ock detsamma
7:11
Mose och Aron gjorde ss. H. bjudit
7:20
spåmännen gjorde detsamma
7:22
Men spåmännen gjorde detsamma
8:7
(Mose och Aron) gjorde så
8:17
spåmännen ville g.detsamma
8:18
den dagen s1<all jag g. ett undantag 8:22
g. åtskillnad mellan mitt folk och ditt 8 :23
går icke an att vi g. så
8 :26
På dem skall Intet arbete g.s
12:16
lsraels barn gingo åstad och gjorde 12:28
de gjorde ss. H. hade bjudit Mose
12:28
lsraels barn hade gjort ss. Mose
12:35
alla Israels barn gjorde så
12:50
de gjorde ss.H.hade bjudit Mose 12:50
13:8
Sådant gör jag av tacksamhet
de gjorde så
14:4
Huru illa gjorde vi icke
14:5
Huru illa gjorde du icke mot oss
14:11
gjorde havet till torrt land
14:21
15:17
H. s.har gjort till din boning
Israels barn gjorde så
16:17
gjorde man ss. H. bjudit Mose
16:34
Vad sksll jag g.med detta folk
17:4
Mose gjorde så inför de äldste
17:6
Josua gjorde ss. Mose tillsagt hm 17 :10
vad skola de g.
,18:20
Så skall du g. din börda lättare
18:22
Om du vill så g.och Gud så bjuder 18:23
Mose gjorde vad denne bade sagt 18:24
Mose gjorde dem till huvudmän
18:25
vad jag bar gjort med egyptierna 19:4
Allt vad H. talat vilja vi g.
19:8
Du skall icke g. dig ngt beläte
20:4
men s. gör nåd med tusenden
20:6
på 6 dagar gjorde H. him. och jorden 20:11
l skolen icke g. eder gudar
20:23
gudar av silver .. skolen l icke g.
20:23
altare av jord skall du g. åt mig
20:24
om du vill g. åt mig ett altare
20:25
så g.e han icke ngn minskning
21:10
g. med dina fäkreatur
22:30
skall du ock g. med din vingård
23:11
6 dagar skall du g. ditt arbete
23:12
om du .. gör allt vad jag säger
23:22
icke .. g. ss. man där gör
23 :24
Dina dagars mått skall jag g.fullt 23:26
de ord H. talat vilja vi g.
24:3
Allt vad H. sagt vilja vi g.
24:7
skola g. åt mig en helgedom
25:8
skola g. en ark av akacieträ
25:10
på den g. en rand av guld
25:11
du skall g. stänger av akacieträ
25:13
g. en nådastol av rent guld
25:17
du skall g. två keruber av guld
25:18
i drivet arbete skall du g. dem
25:18
Du skall g. en kerub till att sätta
25:19
I ett stycke •• skolen l g. keruberna 25:19
ock g. ett bord av akacieträ
25:23
25:24
du skall g. en rand av guld
omkring listen g. en rand av guld 25:25
till bordet g. fyra ringar av guld
25:26
g. stängerna av akacieträ
25:28
Du skall ock g. därtill fat
25:29
av rent guld skall du g. dem
25:29
g. en ljusstake av rent guld
25:31
i drivet arbete skall ljusstaken g.s 25:31
25:37
du skall till den g. 7 lampor
brickor .. g. av rent guld
25:38
g. dem med alla dessa tillbehör
25:39
Tabernaklet skall du g. av tio
26:1
rosenrött garn skall du g. dem
26:1
g. i kanten på den våd
26:4
du skall g. 50 häktor av guld
26:6
ock g. tygvåder av gethår
26:7
11 sådana våder skall du g.
26:7
26:11
du skall g. 50 häktor av koppar
g.ett överdrag av .. vädurskinn
26:14
Bräderna .. skall du g. av akacieträ 26 :15
g. på alla bräderna till tabernaklet 26:17
g. 40 fotstycken av silver
26:19
g. tvärstänger av akacieträ
26:26
ringarna .. skall 'du g. av guld
26:29
g. en förlåt av mörkblått .. garn
26:31
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den skall g.s Ikonstvävnad
g. ett förnänge för ingången.
till förhänget g. fem stolpar
g. ett altare avakacieträ
du skall g. horn därtill
kärl att f6rabort askan skall du g.
tillbehör skall du g. av koppar
du skall g. ett galler därtill
du skall g. stänger till altaret
Ihåligt skall du g. det
så skall det g.s
Du skall ock g. en förgård
omhängen till förgården g.s av
Likaledes skola.. omhängen g.s
till förgårdens port •• g.s förhänge
g. åt din broder Aron heliga kläder
att de skola g. kläder åt Aron
äro de kläder s.de skola g.
g. heliga kläder åt din broder Aron
Efoden skola de g. av guld
du skall g. flätverk av guld
ss. man gör snodder
domssköld .. g. i konstvävnad
g. den i samma vävnad s. efoden
tvinnat vitt garn skall du g.den,
ss. man gör snodder
till bröstskölden g. två ringar
g. två andra ringar av guld
skall du g. två ringar av guld
Efodkåpan •• g.av mörkblått tyg
granatäpplen gjorda av mörkblått
Du skall g. en plåt av rent guld
g. en huvudbindel av vitt garn
bälte skall du g. i brokig vävnad
skall du g.livklädnader
du skall g. bälten åt dem
och huvor skall du g. åt dem
g. åt dem benkläder av linne
detta är vad du skall g. med dem
Så skall du g. med Aron och hs
du skall g. ett altare
av akacieträ skall du g. det
du skall g. en rand av guld därpå
till det g. två ringar av guld
g. stängerna av akacieträ
skall ock g. ett bäcken av koppar
av detta g .• smörjelseolja
ej heller mån l g. ngn annan
gör därav rökelse
ingen annan rökelse mån l g.
gör sådan för att njuta av dess
g. allt vad jag har bjudit dig
s.på den dagen gör ngt arbete
6 dagar skall arbete g.s
s. gör ngt arbete på sabbatsdagen
på 6 dagar gjorde H. him. och jord
gör oss en gud s.kan gå framf6r
(Aron) gjorde därav en gjuten kalv
de hava gjort sig en gjuten kalv
dig vill jag g. till ett stort folk
Kag sia •• g,eder söd ta. roi
s. han hotat att g. mot sitt folk
tog han kalven s. de gjort
(Mose:) Vad har folket gjort dig
gör oss en gud s.kan gå framför
Levi barn gjorde ss. Mose sagt
gjort sig en gud av guld
därf6r att de hade gjort kalven
den s. Aron gjorde
vad jag skall g. med dig
Vad du begärt skall jag ock g.
s. icke bava blivit gjorda
de s. jag skall g. med dig (Mose)
Gjutna gudar skall du icke g.
vad H. bjudit eder att g.
s. på den dagen gör ngt arbete
6 dagar skall arbete g.s
bjudit att man skulle g.
f6r allt det arbete s. skulle g.s
Så gjorde de konstförfarna
av tvinnat vitt garn .• gjorde man
Var våd gjordes 28 alnar lång
gjorde man •• i kanten på den våd
man gjorde 50 häktor av guld
Man gjorde ock tygvåder
11 sådana våder gjorde man
Var våd gjordes 30 alnar lång
man gjorde 50 häktor av koppar
Vidare gjorde man ett överdrag
Bräderna •. gjorde man av akacieträ
10 alnar .. gjordes vart bräde
så gjorde man på alla bräderna
gjorde 40 fotstycken av silver
Så gjorde man med dem båda
gjorde tvärstänger av akacietrli
ringarna •• gjorde man av guld
gjorde förlåten av mörkblått
man gjorde den ikonstvävnad
.gjorde till den 4 stolpar
hakarna till dem gjordes av guld
gjorde ett förhänge för Ingången
5 fotstycken gjordes av koppar
Besalei gjorde arken av akacieträ
gjorde på den en rand av guld
han gjorde stänger av akacieträ
gjorde en nådastol av rent guld
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34:10
34:10
34:17
35:1
35:2
35:2
35:29
36:7
36:8
36:8
36:9
36:11
36:13
36:14
36:14
36:15
36:18
36 :19
36:20
36:21
36:22
36:24
36:29
36:31
36:34
36:35
36:35
36:36
36:36
36:37
36:38
37:1
37:2
37:4
37:6

han gjorde två keruber av guld
37:7
37:7
i drivet arbete gjorde han dem
l ett stycke med nådastolen gjorde 37:8
gjorde ock bordet av akacieträ
37:10
gjorde en rand av guld därpå
37:11
runt omkring det gjorde han en list 37:12
gjorde han en rand av guld
37:12
gjorde stängerna av akacieträ
37:15
gjorde kärlen till bordet av rent
37:16
gjorde ock ljusstaken av rent guld 37:17
l drivet arbete gjorde han
37 :17
gjordes I ett stycke med den
37:17
så gjorde på de 6 armar
37:19
kulor .. gjordes i ett stycke
37:22
(Besalel) gjorde till den 7 lampor 37:23
av guld gjorde ban den
37:24
dess horn gjordes I ett stycke
37:25
gjorde rökelsealtaret av akacleträ 37:25
gjorde en rand av guld därpå
37:26
gjorde till det 2 ringar av guld
37:27
gjorde stängerna av akacieträ
37:28
gjorde ock den heliga smörjelseolj.37:29
gjorde ock brännoffers altaret
38:1
ban gjorde hörn därtill
38:2
gjorde altarets alla tillbehör
38:3
tillbehör gjorde han av koppar
38:3
gjorde till altaret ett galler
38:4
ban gjorde stängerna av akacieträ 38:6
Ihåligt gjorde han det
38:7
gjorde ock bäckenet av koppar
38:8
(Besalel) gjorde ock förgården
38:9
gjorde omhängena
38:9
till dem gjordes 20 stolpar
38:10
stolparnas hakar .. gjordes av
38:10
gjordes de för norra sidan
38:11
till dem gjordes 20 stolpar
38:11
f6r västra sidan gjordes omhängen 38:12
till dem gjordes 10 stolpar
38:12
stolparnas hakar gjordes av silver 38:12
gjordes de 50 alnar långa
38:13
Omhängena gjordes 15 alnar
38:14
gjordes omhängena på andra sidan 38:14
omhängena gjordes av •. vitt garn 38:15
fotstyckena gjordes av koppar
38:16
hakar .. gjordes av silver
38:16
f6rhänget gjordes I brokig vävnad 38:18
till det gjordes 4 stolpar
38:19
men deras hakar gjordes av silver 38:19
deras kransar gjordes av silver
38:19
pluggarna gjordes av koppar
38:20
bjudit att man skulle g.
38:29
Därav gjorde man fotstyckena
38:30
av det mörkblåa .. garnet gjorde
39:1
och man gjorde de andra heliga
39:1
Efoden gjorde man av guld
39:2
Till den gjorde man axelstycken
39:4
skärpet gjordes i ett stycke med
39:5
Bröstskölden gjorde man I
39:8
Bröstskölden gjordes liksidigt
39:9
form aven väska gjorde man den 39:9
gjorde till bröstskölden kedjor i
virat arbete, ss. man gör snodder 39:15
gjorde vidare 2 flätverk av guld
39:16
gjorde 2 andra ringar av guld
39:19
gjorde man 2 ringar av guld
39:20
Efodkåpan gjorde man av vävt tyg 39:22
mitt på kåpan gjordes en öppning 39:23
granatäpplen, gjorda av mörkblått 39 :24
gjorde bjällror av rent guld
39:25
gjorde åt Aron •• livklädnaderna
39:27
gjorde plåten till diademet
39:30
gjorde i alla stycken ss. H. bjudit 39:32
i alla stycken gjort allt arbete
39:42
de hade gjort ss.H.hade bjudit
39:43
Mose gjorde detta
40:16
ban gjorde i alla stycken ss. H.
40:16
gjorde de under hela sin vandring 40:36
Arons söner skola g. upp eld 3.Mos. 1:7
gör något s. är förbjudet
4:2
Så skall han g. med tjuren
4:20
ss. han skulle g. med den förra
4:20
så skall han g. med denna
4:20
S8. han skulle g. med den förra
4:21
vad ban än må hava gjort
6:7
präst s. bliver smord .. skall g. så
6:22
Mose gjorde ss. H. bjudit hm
8:4
vad H. bjudit mig att g.
8:5
gjorde allt vad H. hade bjudit
8:36
vad H. bjudit eder g.
9:6
de gjorde ss. Mose hade sagt
10:7
G.en icke eder själva till styggelse 11:43
g. med ba blod ss. han gjorde med 16:15
på samma sätt skall han g.
16:16
icke g. något arbete
16:29
han gjorde ss. H. bjudit Mose
16:34
Ej heller skolen l g. ss. man gör
18:3
icke g.ss.man gör i Egyptens
18:3
g. någon av •• dessa styggelser
18:26
s.gör någon av .. dessa styggelser 18:29
icke g. eder gjutna gudar
19:4
Icke heller skall du g. axplockning 19:9
icke g. någon efterskörd
19:10
Så skolen l g.
19:25
icke g. ngt märke på eder kropp
19:28
så g. de båda en styggelse
20:13
Ty den så gör avtäcker
20:19

2200

Göra
icke g.en eder själva till styggelse 20:25
får han icke .• g. sig ohelig
21:4
så skolen I g. på sådant sätt
22:18
sådant skolen I icke g. i edert land 22:24
intet arbete skolen I d å g.
23:3
6 dagar skall arbete g.S
23:3
ingen arbets syssla skolen I då g. 23:7,8
ingen arbetssyssla skolen I då g.
23:21
icke heller skall du g. axplockning
23:22
Ingen arbetssyssla skolen I då g.
23:25
intet arbete g.på denna samma dag 23:28
s.gör ngt arbete på denna dag
23:30
Intet arbete skolen I då g.
23:31
ingen arbetssyssla skolen Idå g. 23 :35,36
g. mot hm ss. han själv har gjort
24:19
gjorde Israels barn ss. H. bjudit
24:23
icke låta hm g. trälarbete
25:39
icke g. eder några avgudar
26:1
jag skall •• g. eder fruktsamma
26:9
jag skall g. edra äBder till ruiner 26:31
försmäkta •• likas om dessa gjort
26:39
avdrag skall g.S på det värde
27 :18
Israels barn gjorde så
4. Mos. 1:54
de gjorde i alla stycken s s . H.
1:54
Israels barn gjorde så
2:34
g.en på följande sätt med dem
4:19
vad han har att g.
4:19
tjänstgöring, vad de hava att g.
4:24
allt s . härvid är att g.
4:26
vad de hava att bära och g.
4:27
g. arbete vid uppenbarelsetältet 4:35,39
g. arbete vid uppenbarelsetältet
4:43
till det s. han hade att g.
4 :49
Israels barn gjorde så
5:4
så gjorde Israels barn
5:4
i det han gör sig skyldig
5:6
må H. g. d ig till ett exempel
5:21
prästen skall med henne g. allt
5:30
efter innehållet .• skall han g.
6:21
ljusstaken var gjord på följ a nde
8:4
denne låtit g.ljusstaken
8:4
på följande sätt skall du g.
8:7
Israels barn gjorde med leviterna
8 :20
Aron gjorde s å
8:3
Mose •• gjorde s å med l eviterna
8:20
så gjorde de med dem
8 :22
gjorde ss. H. hade bjudit Mose
9:5
Gör dig 2 trumpeter av silver
10:2
i drivet arbete skall du g. dem
10:2
Varför har du gjort så illa
11:11
vilket de sedan icke mer gjorde
11 :25
så gör jag icke med min tjänare
12:7
dig vill jag g. till ett folk
14:12
g. med eder ss. I själva haven sagt 14:28
g. s å med denna onda menighet
14:35
bestämt vad s. borde g.s
15:34
g. sig tofsar till hörnen på sina
15:38
gjorde uppror emot Mose
16:2
I morgon skall H. g. kunnigt
16:5
G.en nu på detta sätt
16:6
för att g. alla dessa gärningar
16:28
Mose gjorde s å
17:11
ss. H. bjudit , så gjorde han
17:11
20:18
Om du det gör
Mose gjorde ss. H. hade bjudit
20:27
gjorde Is r ael ett löfte åt H.
21:2
(H.:) Gör dig en orm
21:8
Då gjorde Mose en orm
21:9
du skall g. med (Og) på s a mma
sätt s . du gjorde med Si hon
21:34
vad Israel gjort mot amoreerna
22:2
vad du begär av mig skall jag g.
22:17
22:18
s å att jag gjorde ngt däremot
22:20
vad jag säger dig skall du g .
Vad har jag gjort dig
22:28
förut plägat g . s å mot dig
22:30
Balak gjorde ss. Bileam sade
23:2
23:11
Vad har du gjort mot mig
Skulle han säga ngt och icke g.
23:19
vad H.säger,det måste jag g.
23:26
Balak gjorde ss. Bileam sade
23:30
vad detta folk skall g. mot ditt folk 24:14
Israel skall g. mäktiga ting
24:18
gör med hm ett fridsförbund
25:12
Mose gjorde ss. H. hade bjudit
27:22
28:18
ingen arbetssyssla skolen I då g.
28:25,26; 29:1
intet arbete skolen I då g.
29:7
ingen arbetssyssla skolen l då g.29:12,35
g. vad hans mun har talat
30:3
allt s. är gjort av gethår
31:20
skall du g. en beräkning
31:26
gjorde ss.H.hade bjudit Mose
31:31
Så gjorde ock edra fäder
32:8
Om I g.en ss.I nu haven sagt
32:20
om l icke s å g.en, då synden I
32:23
g.en vad eder mun har talat
32:24
g. ss. min herre bjuder
32:25
det vilja vi g.
32:31
då skall jag g. med eder så
s. jag tänkt g. med (kananeelna)
33:56
Selofhads döttrar gjorde ss. H.
36:10
bjöd jag•. allt I skullen g.
5. Mos. 1:18
g.en icke så
1:42
jagade eder ss. bin g.
1 :44
på samma sätt s.lsrael gjorde
2:12

hade han gjort för Esaus barn
2:22
du skall g. med (Og) på samma sätt
s. du gjorde med Sihon
3:2
likasom vi gjort med Sihon
3:6
(Ogs) gravkista, gjord av basalt
3:11
s.kan g.sådana verk
3:24
gm att g. åt eder ngt beläte
·1:16
g.en eder något beläte
4:23
gm att g. eder något beläte
4:25
gudar, gjorda av människohänder
4:28
Du skall icke g. dig ngt beläte
5:8
men s.gör nåd med tusenden
5:10
ss. vi hava gjort, höra den levande 5:26
och g.en vad H., eder Gud, bjudit
5:32
7:5
Utan så skolen l g. med dem
gör att H. fördriver dem för dig
9:4
gör att du får komma in i deras
9:5
gör att H. fördriver dem för dig
9:5
gör att H. vill giva dig detta land
9:6
gjort sig ett gjutet beläte
9:12
dig vill jag g. till ett folk
9:14
l haden gjort eder en gjuten kalv
9:16
syndabeläte! s.I haden gjort
9:21
gör dig ock-en ark av trä
10:1
gjorde jag en ark av akacieträ
10:3
tavlorna i arken s.jag hade gjort
10:5
ss. den har att g. ännu i dag
10:8
gjort med dig de stora •. gärningar 10:21
gärningar s. lian gjorde i Egypten 11:3
han gjorde med egyptiernas här
11:4
vad han gjorde med eder i öknen
11:5
vad han gjorde med Datan och
11:6
stora gärningar s. H. har gjort
11:7
ss. man gör i en köksträdgård
11:10
skolen I icke g. ss. de
12:4
l skolen då icke g. ss. vi nu g. här 12:8
skall du g. allt vad jag•. bjuder
12:14
Så vill också jag g.
12:30
Nej, på det sättet skall icke du g.
12:31
hava de gjort tiJl sina gudars ära 12:31
12:32
vad jag bjuder, det skolen I g.
skall du icke g. hm till viljes
13:8
med ed lovat dina fäder att g.
13:17
14:1
l skolen icke •• g. eder skalliga
skall du g.; för att H. må välsigna 14:29
välsigna dig • • i allt vad du gör
14:29
välsigna dig I allt vad du gör
15:1
15:17
Med din tjänarinna skall du g.
då skall du icke g. något arbete
16:8
a1tare,det s.du skall g.åt dig
f6:21
s. har gjort denna onda gärning
17:5
vad de förkunna •• skall du g.
17:10
du skall •• g.vad.de lära dig
17:10
gör sig skyldig tiJl förmätenheten 17:12
skola icke mer g. sig skyldiga
17 :13
Så skall (konungen) g.
17:20
stå och g. tjänst i H. namn
18:5
han må då g. tjänst i H. namn
18:7
styggelse för H•. s.gör sådant
18:12
Så skall du g.
19:3
20:15
Så skall du g. med alla de städer
Så skall du g., för att de icke må
20:18
skall du g. med hans åsna
22:3
skall du g. med allt annat
22:3
s.så gör är en styggelse för H.
22:5
så skall du g., att det må gå dig väl 22:7
Du skall g.dig tofsar
22:1 2
gjort vad s. var galenskap i Israel 22:21
flickan skall du icke g. något
22:26
talat skall du hålla och g.
23:23
den s å gör tager livet i pant
24:6
gör allt s .• prästerna lära eder
24:8
Vad jag bjudit skolen l g.
24:8
Samma dag han gjort sitt arbete
24:15
icke g. någon efterskörd
24:21
Så gör man med den s. icke vill
25:9
styggelse för H .• s. så gör
25:16
25:17
Kom ihåg vad Amalek gjorde
gjort ss.du har bjudit mig
26:14
över alla folk s. han har gjort
26:19
Förbannad vare den s. gör beläte
27:15
H. skall g. dig till huvud
28:13
du skall icke förmå g. ngt
28:32
framgång i allt vad l g.en
29:9
jag gör det både med dem
29:15
än han har gjort med dina fäder
30:5
I skolen g .• ss.jag bjudit eder
31:5
skolen I g., så länge l leven
31 :13
inomhus skall förskräckelsen g.
32:25
ord s. jag i dag gör till vittnen
32:46
gjorde ss. H. hade bjudit Mose
34:9
fruktansvärda gärningar han gjorde 34:12
Allt .• vilja vi g.
Jos. 1:16
vad l haven gjort med amor~ernas 2:10
(Rahab:) jag har gjort barmhärtighet 2:12
skolen ock I g. barmhärtighet
2:12
l dag skall jag begynna g. dig stor
3:7
gjorde Israels barn ss. Josua bjöd 4:8
g. det kunnigt for edra barn
4:22
Gör dig stenknivar
5:2
Då gjorde Josua sig stenknivar
5:3
Josua gjorde så
5:15
så skall du g. i 6 dagar
6:3
så gjorde de i 6 dagar
6:14
folket g . sig mödan att tåga dit
7:3
Vad vill du då g.
7:9

gjorde vad s. var en galenskap
7:15
säg mig vad du har gjort
7:19
7:20
(Akan:) så har jag gjort
du skall g. med Ai
8:2
s.du gjorde med Jeriko
8:~
efter H. or d skolen I så g.
8:8
Josua •• gjorde (A i) till en grushög
8:28
vad Josua gjort med Jeriko och Ai 9:3
9:9
vad (H.) har gjort i Egypten
gjort med amor~ernas konungar
9:10
vad vi vilja g. med (hiv~erna)
9:20
så gjorde vi detta
9:24
(Josua) gjorde så med dem
9:26
att han hade gjort med Ai .• på
samma sätt s. han gjort med Jeriko 10:1
10:23
De gjorde så och förde de 5
gjorde med konungen i Mackeda
10:28
s. han gjort med konungen i Jeriko 10:28
gjorde med (Libnas) konung
10:30
s. han gjort med konungen i Jeriko 10:30
ss. de hade gjort med Libna
10:32
ss. han hade gjort med Lakis
10:35
ss. han hade gjort med Eglon
10:37
(Josua) gjorde med Debir
10:3 9
s. han hade gjort med Hebron
10:39
och ss. han hade gjort med Libna 10:39
Josua gjorde .• ss. H. hade befallt
11:9
så gjorde ock Josua
11:15
ss. de g. ännu i dag
13:13
ss. H. bjudit •• s å gjorde Isra els
14:5
gjorde folkets hjärtan försagda
14:8
ss. (jebus~erna) g. ännu i dag
15:63
ss. (kanan~erna) g. ännu i dag
16:10
gjorde de kanan~erna arbetsplikt. 17 :13
gjort så av fruktan
22:24
22:24
Vad haven I att g. med H.
altare,s. våra fäder hava gjort
22:28
g. allt vad s. är föreskrivet
23:6
8s . 1 gjort ända till denna dag
23:8
så gjorde ock Tera,Abrahams
2-l:2
gjorde (Abrahams) säd talrik
2·1:3
gärningar jag där gjorde
24:G
vad jag gjorde med egyptierna
24 :7
de gärningar H. gjort för Israel
24:31
Dom. l"}
Judo. skall g. det
ss. de g. ännu i dag
1:21
g. barmhärtighet med dig
1:24
Vad haven I gjort
2:2
stora gärningar H. hade gjort
2:7
gärningar s. han hade gjort
2:10
gjorde icke ss. de (fäderna)
2:17
gjorde sig Ehud ett tveeggat svärd 3:16
så gjorde ock Barak
$:15
gjorde-5ig de hålor
6:2
(Gideon) gjorde s å
6:20
eftersom han fruktade att g.det
6:27
gjorde han det om natten
6:27
gjorde ss.H.hade sagt honom
6:27
veta att Gideon hade gjort det
6:29
när de •• gjorde efterforskningar
6:29
gör nu så, att •• ullen förbliver torr 6:39
g. ett urval av dem åt dig
7:4
läppja av vattnet, ss. hunden gör
7:5
(Gideon:) Sen på mig och g.en ss.
7:17
7:17
s kolen l g . ss. ja g gör
Gideon lät därav g. en efod
8:27
gjorde Baal-Berit tiJl gud åt sig
8:33
vinmust, s.gör •• mskor glada
9:13
mån I icke g. en sådan galenskap
9:23
m å du g. m ed (Saul)
9:33
G.en med hast detsamma s.
9:48
I haven sett mig g.
9:56
onda s. Abimelek hade gjort
10:8
i 18 år gjorde de så
gör du med oss •. ss. dig täckes
lU:15
gjorde strövtåg med (Jefta)
11:3
11:12
Vad har du med mig att g.
11:27
du gör illa mot mig
11:30
Jefta gjorde löfte åt H.
gör m ed mig enligt din muns tal
11:36
han skall g. en begynnelse
13:5
13 :8
huru vi skola g. med gossen
13:12
Huru skall man g. med honom
14:6
talade icke om .• vad han gjort
så plägade de unga männen g.
14:10
gjorde Simson där ett gästabud
14:10
frågade efter vem s. gjort detta
15:6
för att g. mot(Simson) s. han
hade gjort mot oss (filist~erna)
15:10
15:11
huru har du då kunnat g. så
Ss. de hava gjort mig (Simson), så
har jag gjort mot dem (filisteerna) 15:11
Jag gör mig väl fri
16:20
församlade sig att g. sig glada
16:23
(Mika) må låta g. en gudabild
17:3
gjorde därav en gudabild
17:4
lät ock g. en efod och husgudar
17 :5
var och en gjorde vad hm behagade
17:6
vad gör du på detta ställe
18:3
så gjorde Mika med mig
18:4
ingen gjorde ngn skada i landet
18:7
betänken nu vad I bören g.
18:14
Vad är det l g.en
18:18
de gudar s. jag har gjort åt mig
18:24
skurna gudabild s. Mika gjort
18:31
gjort en resa till Bet-Lehem
19:18

att de så gjorde sina hjärtan glada 19:22
19:23
mina bröder, g.en icke s å illa
mån l icke g. ngn sådan galenskap 19:24
eftersom de gjort en sådan
20:6
Detta är vad vi vilja g. med Gibea 20:9
g. med staden ss. tillbörligt är
för all de n galenskap s. den gjort
20:10
de andra gjorde en efterskörd
20:45
Vad skola vi g. för dem s. äro kvar 21:7
21:11
vad I skolen g.
g. m ed dem s.äro kvar
21:16
Benjamins barn gjorde så
21:23
21:25
gjorde vad hm behagade
ss. I haven gjort mot döda
Rut 1:9
2:9
fö rbjudit •• att g. dig ngt för när
allt vad du gjort mot din svärmoder 2:11
H. vederg älie dig for vad du gjort
2:12
själv säga dig vad du bör g.
3:4
3:5
Allt vad du s äger vill jag g.
gjorde ss. hennes svärmoder bjudit 3:6
vad du säger vill jag g. dig
3:11
då skall jag g. det, s å sant H.lever 3:13
allt vad mannen gjort mot henne
3:16
Om du vill taga det •. s å gör det
4:4
jag kan icke g. det
4:6
g. dig ett namn i Bet-Lehem
4:11
gjorde (Elkana) på samma
1. Sam. 1:7
gjorde de mot alla israeliter
2:14
2:19
göåt hm en liten kåpa
vad ha söner gjorde mot hela Israel 2:22
vem kan g. sig till medlare
2:25
Se, jag skall i Israel g. ngt
3:11
3:18
Han är H.; han g.e vad hm täckes
Vad skola vi g. med Israels Guds
5:8
g.med H.ark
6:2
6:5
g. avbildningar av edra bölder
Så g.en eder nu en ny vagn
6 :7
6:10
Männen gjorde -s å
gör allt vad de begära av dig
8:7
Ss. de alltid hava gjort
så g. de nu ock mot dig
8:8
10:2
Vad skall jag g. för att finna min
10:7
må du g. vad tillfället giver
förkunnar för dig vad du skall g.
10:8
med ha oxar skall så g.S
11:7
gjort allt vad l haven begärt
12:1
12:22
H. har behagat att g. eder
12:24
vilka stora ting han har gjort
Samuel sade: Vad har du· gjort
13:11
hebr~erna skulle låta g. svärd
13:19
Gör allt vad du har i sinnet
14 :7
Gör allt vad dig täckes
14:36
Gör vad dig täckes
14:40
Omtala för mig vad du har gjort
14:43
14 :48
(Saul) gjorde mäktiga ting
hemsöka Amalek för det han gjorde 15:2
ditt svärd gjort kvinnor barnlösa 15:33
låta dig veta vad du bör g.
16:3
Samue l gjorde vad H.hade sagt
16:4
vill han g. skattefritt i Israel
17 :25
David svarade: Vad har jag gjort
17:29
gjorde (David) till över hövitsman
18:13
vad han har gjort .. till stort gagn 19:4
19:18
a Ut vad Saul hade gjort (David)
(David:) Vad har jag gjort
20:1
Vadhelst du önskar skall jag g.
20:4
tillstånd att få g . hastigt besök
20:6
Vad har han (David) gjort
20:32
g. till över- och under hövitsmän
22:7
så snart det lyster dig att g. det
23:20
att jag s kulle g. detta
24:7
vad du denna dag har gjort mig
24:20
utan att vi gjort dem ngt förfång
25:7
och se till, vad du bör g.
25:17
jag har •• gjort dig till viljes
25:35
Vad har jag (David) då gjort
26:18
så och så har David gjort
27:11
gjort sig förhatlig for sitt folk
27:12
Då gjorde Saul sig oigenkännlig
28:8
Du vet själv vad Saul har gjort
28:9
lita mig veta vad jag skall g.
28:15
29:3
Vad havadessahebr~er här att g.
väl bättre kunna g. sig behaglig
29:4
att du icke må g. ngt s. misshagar 29:7
Vad har jag då gjort
29:8
'David svarade: Så skolen l icke g. 30:23
31:11
vad filisteerna gjort med Saul
så gjorde ock alla de
2.Sam. 1:11
I haven gjort detta
2:6
jag (Abner) vill g. s å
3:10
g.så, att hela Israel går över till
3:12
gjorde David ett gästabud för Abner 3:20
(Joab:) Vad har du gjort
3:24
allt annat s . konungen gjorde
3:36
ss. främlingar, vilket de g. ännu
4:3
5:25
David gjorde ss. H. hade bjudit
ss. löst folk plägar g.
6:20
Välan, gör aUt du har i sinnet
7:3
jag vill g. dig ett namn
7:9
visserligen , om han gör ngt illa
7 :14
för att så g. sig ett namn
7:23
för att g. dessa stora ting med eder 7 :23
gör ss. du (H.) har talat
7 :25
likasom han gjort med d~t silver
8:11
gjorde han sig .. ett namn iSaltdalen 8,13
g . ss. min herre konungen bjuder
9:11

2201

2202

2203

2204

Göra

de hade gjort s i g f ö r h a t l i g a
10:6
gjorde (Joab) ett u r v a l bland allt
10:9
Sedan må H. g. vad hm t ä c k e s
10:12
(Uria:) jag v i l l icke g. så
11:11
D a v i d . . gjorde (Uria) drucken
11:13
m ä n n e n i staden gjorde ett utfall
11:17
vad David gjort misshagade H.
11:27
den man s . h a r gjort detta
12:5
d ä r f ö r att han gjorde s å d a n t
12J6
väl har du gjort s å d a n t i hemlighet 12:12
V a r f ö r g ö r du på detta s ä t t
12:21
Så gjorde han m o t . . a l l a s t ä d e r
12:31
möjligt att g. (Tamar) något
13:2
Lägg dig på din s ä n g och g ö r dig sjuk 13:5
Dalade A m n o n s i g och gjorde s i g
13:6
(Tamar) gjorde d ä r a v kakor
13:8
Gör icke en s å d a n galenskap
13:12
Gör dig icke skyldig t i l l ett brott
13:16
v ä r r e än det andra s . d u har gjort 13:16
Absaloms t j ä n a r e gjorde med
13:29
icke får g. olyckan s t ö r r e
14:11
(Gud) t ä n k e r ut vad g.s kan
14:14
V ä l a n , jag v i l l g. s s . d u ö n s k a r
14:21
På detta s ä t t gjorde Absalom
15:6
(H.) g.e då med m i g s s . hm t ä c k e s 15:26
H. gör.. råd till dårskap
15:31
V a d haven I med m i g att g.
16:10
t ö r s då f r å g a : V a r f ö r gör du så
16:10
v i l l jag ock g. det inför dig
16:19
ett r å d om vad vi skola g.
16:20
gjort dig f ö r h a t l i g för din fader
16:21
Skola vi g. s s . h a n har sagt
17:6
V a d I ansen v a r a b ä s t v i l l jag g .
18:4
s s . m ä n n i s k o r p l ä g a g.
19:3
I dag har du n ä m l i g e n gjort kunnigt 19:6
jag s v ä r v i d H . , att om du icke g ö r 19:7
gjorde kunnigt för allt folket
19:8
huru i l l a din t j ä n a r e gjorde
19:19
(David:) V a d haven I med m i g att g. 19:22
så g ö r nu vad dig t ä c k e s
19:27
g ö r för hm vad dig t ä c k e s
19:37
jag s k a l l g. för (Kimham) vad du
19:38
vad du b e g ä r s k a l l jag g.dig
19:38
(David:) V a d s k a l l jag g . f ö r eder
21:3
Vad b e g ä r e n I att jag s k a l l g.
21:4
tillstadde i c k e . .g.det om natten
21:10
b e r ä t t a t för David, vad R i s p a gjort 21:11
gjorde allt vad konungen hade bjudit 21:14
(H.) gjorde m ö r k e r t i l l en hydda
22:12
du s.gjorde hs fötter s s . hindens
22:34
din b ö n h ö r e l s e gjorde m i g stor
22:36
g ö r nåd mot din smorde
22:51
Bort det, H . , att jag skulle g.
23:17
hade de t r e h j ä l t a r n a gjort
23:17
hade Benaja gjort
23:22
syndat.. i vad jag har gjort
24:10
s.du v i l l att jag s k a l l g.dig
24:12
m i n hjord, vad hava de gjort
24:17
(David:)det är jag s.gjort i l l a
24:17
V a r f ö r g ö r du så
l . K o n . 1:6
s å v i l l jag denna dag g.
1:30
må han g. hs tron ännu m ä k t i g a r e
1:37
f r a m g å n g i allt vad du gör
2:3
vad Joab har gjort mot m i g
2:5
huru han gjorde mot de t v å
2:5
vad du b ö r g. med (Simei)
2:9
Gör s s . (Joab) har sagt
2:31
(Simei:) så s k a l l din t j ä n a r e g.
2:38
Du har gjort stor nåd
3:6
d ä r f ö r v i l l jag g. s s . d u ö n s k a r
3:12
s s . din fader David gjorde
3:14
gjorde (Salomo) ett g ä s t a b u d
3:15
Jag v i l l g. allt vad du b e g ä r
5:8
Du å t e r s k a l l g. vad jag b e g ä r
5:9
(Salomo) gjorde f ö n s t e r på huset
6:4
och han gjorde d ä r i sidokamrar
6:5
han hade gjort avsatser på huset
6:6
för att icke behöva g. fästhål
6:6
t i l l koret gjorde han t v å keruber
6:23
gjorde han d ö r r a r av o l i v t r ä
6:31
gjorde han för ingången d ö r r p o s t e r
6:33
gjorde han p e l a r f ö r h u s e t
7:6
han gjorde t r o n f ö r h u s e t
7:7
(Hiram) gjorde ock två pelarhuvuden 7:16
han gjorde pelarna så
7:18
likadant gjorde han på det andra
7:18
(Hiram) gjorde ock havet
7:23
dess kant var gjord ss.kanten på
7:26
gjorde han de 10 b ä c k e n s t ä l l e n
7:27
på följande s ä t t voro. . s t ä l l gjorda
7:28
så gjort, att det kunde tjäna
7:31
Hjulen voro gjorda s s . vagnshjul
7:33
b ä r a r m a r na voro gjorda i ett stycke 7:34
gjorda i ett stycke d ä r m e d
7:35
gjorde han de 10 b ä c k e n s t ä l l e n
7:37
gjorde ock 10 b ä c k e n , av koppar
7:38
gjordes ett b ä c k e n
7:38
H i r o m gjorde dessa b ä c k e n
7:40
f ö r e m å l s. H i r a m gjorde åt Salomo
7:45
Salomo gjorde a l l a ö v r i g a f ö r e m å l
7:48
g. allt v a r o m f r ä m l i n g e n ropar
8:43
l i k a s o m ditt folk I s r a e l g ö r
8:43
Vi hava syndat och gjort i l l a
8:47
h å l l a hs bud, s s . I nu g.en
8:61
g ö r allt vad jag har bjudit
9:4
gjorde Salomo ingen t i l l t r ä l
9:22

Så hade han då gjort huset f ä r d i g t
9:25
V a d han gjort för H. namn
10:1
g . t i l l b e h ö r t i l l H. hus
10:12
Salomo l ä t g. 200 stora s k ö l d a r
10:16
l ä t konungen g. en stor t r o n
10:18
Salomo gjorde vad ont var
11:6
s s . hs fader David hade gjort
11:6
På samma s ä t t gjorde han
11:8
v i l l jag icke g . detta i d i n t i d
11:12
gjorde s i g t i l l h e r r a r i Damaskus 11:24
(Reson) gjorde det skada
11:25
s s . hs fader David gjorde
11:33
s s . m i n t j ä n a r e David gjorde
11:38
om allt vad (Salomo) gjorde
11:41
D i n fader gjorde v å r t ok för s v å r t 12:4
D i n fader gjorde v å r t ok tungt
12:10
g. edert ok ännu tyngre
12:11
Har m i n fader gjort edert ok tungt 12:14
s k a l l jag g. edert ok ännu tyngre
12:14
lät han g. t v å kalvar av guld
12:28
gjorde t i l l p r ä s t e r allahanda m ä n
12:31
så gjorde han i Betel
12:32
offra åt de kalvar s.han l å t i t g.
12:32
s.han gjort t i l l o f f e r h ö j d s p r ä s t e r ,
lät han g. tjänst i Betel
12:32
altare s. (Jerobeam) hade gjort
12:33
vad gudsmannen, .hade gjort
13:11
gjorde allahanda m ä n ur folket t i l l
13:33
Jerobeams hustru gjorde så
14:4
och gjort dig andra gudar
14:9
att de hava gjort s i g As e r o r
14:15
mer än deras f ä d e r hade gjort
14:22
De gjorde efter a l l a styggelser
14:24
s k ö l d a r s. Salomo l å t i t g.
14:26
l ä t konung Rehabeam g. s k ö l d a r
14:27
och om allt vad han gjorde
14:29
David gjorde vad r ä t t var i H . ö g o n 15:5
vad han (Abiam) gjorde
15:7
A s a gjorde, . s s . h s fader David gjort 15:11
s. hans f ä d e r hade l å t i t g.
15:12
om A s a . . o m allt vad han gjorde
15:23
om allt vad han (Nadab) gjorde
15:31
jag v i l l g. med ditt hus s s .
jag gjorde med J e r o b e a m s . . hus
16:3
om B a e s a , om vad han gjorde
16:5
om E l a och om allt vad han gjorde 16:14
i den synd s. denne hade gjort
16:19
O m r i gjorde vad ont var i H . ö g o n
16:25
om O m r i , om vad han gjorde
16:27
Ahab. .gjorde vad ont var i H . ö g o n 16:30
D ä r t i l l lät Ahab g. A s e r a n
16:33
gjorde Ahab mer t i l l att f ö r t ö r n a
16:33
och gjorde s s . H.hade befallt
17:5
gå och g ö r s s . du har sagt
17:13
( ä n k a n ) g j o r d e s s . E l i a hade sagt
17:15
V a d har du med m i g att g .
17:18
har du väl kunnat g. så i l l a
17:20
vad jag gjorde, . h u r u jag g ö m d e
18:13
k r i n g altaret s . m a n hade gjort
18:26
gjorde o m k r i n g altaret en grav
18:32
(Elia:) G.en så ännu en gång
18:34
de gjorde så för andra g å n g e n
18:34
G.en så för tredje gången
18:34
de gjorde så för tredje gången
18:34
(Elia:) jag har gjort allt detta
18:36
b e r ä t t a d e , .vad E l i a hade gjort
19:1
vad jag har gjort med dig
19:20
gjorde (Ahabs m ä n ) ett utfall
20:16
se t i l l , vad du b ö r g.
20:22
vidare m å s t e du g. så
20:24
(Ben-Hadad) gjorde så
20:25
s s . m i n fader fick g. i S a m a r i a
20:34
han hade gjort s i g o i g e n k ä n n l i g
20:38
g ö r honom icke t i l l viljes
20:80
att d ä r a v g. m i g en k ö k s t r ä d g å r d
21:2
jag s k a l l g. med ditt hus s s .
jag gjorde med J e r o b e a m s . . hus,
och s s . jag gjorde med Baesas
21:22
alldeles s s . a m o r é e r n a hade gjort 21:26
gjorde s i g Sidkia horn av j ä r n
22:11
gå ut och g ö r så
22:22
om allt vad (Ahab) gjorde
22:39
alldeles s s . hs fader hade gjort
22:54
D ä r f ö r att I g.en detta
2. K o n . 1:4
D ä r f ö r att du så g ö r
1:6
om vad(Ahasja) gjorde
1:18
Bed m i g om vad jag s k a l l g.
2:9
Jag har nu gjort detta vatten sunt
2:21
Baalsstod s. hs fader l å t i t g.
3:2
V a d har du med m i g att g .
3:13
V a d kan jag (Elisa) g. för dig
4:2
V a d kan nu jag g . f ö r d i g
4:13
V a d kan jag då g. för henne
4:14
g ö r icke ngt uppehåll i m i n f ä r d
4:24
skulle du då icke hava gjort det
5:13
A c k , m i n h e r r e , huru s k o l a v i g .
6:15
och gjorde s s . gudsmannen sade
8:2
de s t o r a ting s. E l i s a har gjort
8:4
huru mycket ont du s k a l l g.
8:12
skulle kunna g. så stora ting
8:13
s s . Ahabs hus hade gjort
8:18
om natten gjorde (Joram) ett anfall
8:21
om J o r a m och om allt vad han gjorde 8:23
jag s k a l l g . m e d Ahabs hus s s . j a g
gjorde med Jerobeams hus och
s s . j a g gjorde med Baesas hus
9:9

allt vad du s ä g e r oss v i l j a vi g.
10:5
g ö r vad d i g t ä c k e s
10:5
M e n Jehu gjorde så med l i s t
10:19
gjorde d ä r a v a v t r ä d e n
10:27
gjort mot Ahabs hus allt vad jag
10:30
om Jehu, om allt vad han gjorde
10:34
gjort en ö v e r e n s k o m m e l s e
11:4
Detta är vad I skolen g.
11:5
Under h ö v i t s m a n n e n gjorde allt
11:9
Joas gjorde vad r ä t t v a r i H . ö g o n 12:2
man gjorde inga silverfat för H . h u s l 2:13
om Joas och om allt vad han gjorde 12:19
om Joahas, om allt vad han gjorde 13:8
om J o a s , om allt vad han gjorde
13:12
n ä r han hade gjort detta
13:16
om Joas, om vad han gjorde
14:15
om J e r o b e a m , om allt han gjorde
14:28
om A s a r j a och om allt han gjorde 15:6
(Sakarja)gjorde, . s s . h s f ä d e r gjort 15:9
om allt vad (Menahem) gjorde
15:21
om allt vad(Pekaja) gjorde
15:26
om allt vad (Peka) gjorde
15:31
om vad (Jotam) gjorde
15:36
alldeles s s . (altaret) v a r gjort
16:10
gjorde p r ä s t e n U r i a det färdigt
16:11
vad jag s k a l l g. med kopparaltaret 16:15
U r i a gjorde s s . Ahas bjöd hm
16:16
om vad (Ahas) gjorde
16:19
(Israel) hade gjort onda ting
17:11
I skolen icke g.det
17:12
fastän H. förbjudit dem att g.
17:15
gjorde s i g gjutna b e l ä t e n
17:16
synder s. Jerobeam hade gjort
17:22
V ä l gjorde s i g v å r t folk egen gud
17:29
gjorde s i g en Sukot-Benet
17:30
i f r å n Kut gjorde en Ner gal
17:30
ifrån Hamat gjorde en A s i m a
17:30
aviterna gjorde s i g en Nibhas
17:31
gjorde m ä n ur s i n egen krets t i l l 17:32
Ännu i dag g. de l i k a s o m förut
17:34
dem skolen I h å l l a och g. i a l l t i d
17:37
utan gjorde l i k a s o m förut
17:40
deras barnbarn g. ännu i dag
s s . deras f ä d e r gjorde
17:41
kopparorm s. Mose hade gjort
18:4
de v i l l e varken h ö r a e l l e r g. det
18:12
G.en upp i godo med m i g
18:31
gjort med a l l a andra l ä n d e r
19:11
du har gjort h i m m e l och j o r d
19:15
Se, jag v i l l g . d i g frisk
20:5
(Manasse) gjorde en A s e r a ,
l i k a s o m Ahab, Israels k o n . , gjort 21:3
A s e r a b e l ä t e t s.han l å t i t g.
21:7
och g. allt vad jag har bjudit dem
21:8
mer ont, än vad a m o r é e r n a gjort
21:11
om allt vad (Manasse) gjorde
21:17
(Amon) g j o r d e . . s s . hs fader gjort
21:20
om vad (Amon) gjorde
21:25
g. i ordning de penningar
22:4
v å r a fäder icke hava gjort allt
22:13
redskap s . v o r o gjorda åt B a a l
23:4
altaren s. Manasse l å t i t g.
23:12
s k u l l e s k e , s. du nu har gjort
23:17
(Josia) gjorde med dem
23:19
s.han hade gjort i Betel
23:19
om allt vad(Josia) gjorde
23:28
(Joahas) g j o r d e . . alldeles
s s . hs f ä d e r hade gjort
23:32
Neko gjorde slut på hs r e g e r i n g
23:33
Neko gjorde.. E l j a k i m t i l l konung
23:34
(Jojakim)gjorde vad ont var
23:37
s s . hs f ä d e r hade gjort
23:37
om allt vad (Jojakim) gjorde
24:5
Han gjorde vad ont v a r i H . ö g o n
24:9
alldeles s s . hs fader hade gjort
24:9
f ö r e m å l s. Salomo l å t i t g.
24:13
gjorde hs farbroder Mattanja
24:17
(Sidkia) gjorde vad ont var
24:19
alldeles s s . Jojakim hade gjort
24:19
b ä c k e n s t ä l l e n s. Salomo l å t i t g.
25:16
vad f i l i s t é e r n a hade gjort 1. K r ö n . 10:11
f j ä r r a n att jag skulle g. detta
11:19
Sådana ting hade h j ä l t a r n a gjort
11:19
Sådana ting hade Benaja gjort
11:24
i n s å g o vad I s r a e l borde. g.
12:32
enigt i att g. David t i l l konung
12:38
f ö r s a m l i n g e n svarade, . s k u l l e g.
13:4
David gjorde s s . G u d bjudit hm
14:16
s å g kon. David dansa och g. s i g glad 15:29
g.en hs g ä r n i n g a r kunniga bland
16:8
underbar a verk s. han har gjort
16:12
tillstadde ingen att g. dem skada
16:21
Hosea gjorde han t i l l d ö r r v a k t a r e
16:38
g. allt vad s. var f ö r e s k r i v e t
16:40
Jedutuns s ö n e r gjorde han t i l l
16:42
G ö r allt vad du har i sinne t
17:2
jag v i l l g. dig ett namn
17:8
efter ditt h j ä r t a har du gjort allt
17:19
för att så g. dig ett stort namn
17:21
gjort ditt folk Israel t i l l ett folk åt 17:22
g ö r s s . du har talat
17:23
gjorde sedan Salomo kopparhavet
18:8
l i k a s o m han gjort med det s i l v e r
18:11
att de gjort s i g f ö r h a t l i g a
19:6
gjorde (Joab) ett u r v a l
19:10
Sedan må H. g. vad hm t ä c k e s
19:13

gjorde David mot A m m o n s barns
20:3
syndat d ä r i att jag gjort detta
21:8
ett s . d u v i l l att jag s k a l l g . d i g
21:10
jag s . h a r syndat och gjort vad ont 21:17
m i n hjord, vad hava de gjort
21:17
må m i n h e r r e konungen g. vad hm 21:23
s. Mose l å t i t g. i öknen
21:29
m å s t e g.s ö v e r m å t t a n stort
22:5
instrumenter jag l å t i t g. för
23:5
att g.efter m i n a bud och r ä t t e r ,
s s . han nu g ö r
28:7
t i l l att g. av guld
29:5
och t i l l att g. av s i l v e r
29:5
i d i n hand att g. vad s . h e l s t stort
29:12
s. Mose gjort i ö k n e n
2. K r ö n . 1:3
kopparaltaret, s. B e s a l e l gjort
1:5
Du har gjort stor nåd
1:8
gjorde han t v å keruber
3:10
(Salomo) gjorde f ö r l å t e n av
3:14
Och han gjorde t v å pelare
3:15
han gjorde t v å kedjor t i l l koret
3:16
v i d a r e gjorde han 100 g r a n a t ä p p l e n 3:16
han gjorde ett altare av koppar
4:1
Han gjorde ock havet, i gjutet
4:2
dess kant v a r gjord s s . k a n t e n
4:5
V i d a r e gjorde han 10 b ä c k e n
4:6
V i d a r e gjorde han gyllene
4:7
V i d a r e gjorde han 10 bord
4:8
Han gjorde ock 100 s k å l a r av guld
4:8
han gjorde p r ä s t e r n a s f ö r g å r d
4:9
gjorde H u r a m a s k k ä r l e n
4:11
gjorde han b ä c k e n s t ä l l e n och
gjorde t i l l i k a b ä c k e n på
4:14
gjorde H u r a m - A b i v t i l l H. hus
4:16
Salomo lät g . . . f ö r e m å l
4:18
gjorde Salomo a l l a f ö r e m å l
4:19
de d ö r r a r , .gjorda av guld
4:22
Salomo hade gjort en t a l a r s t o l
6:13
från himmelen h ö r a det, och g . a l l t
6:33
frukta d i g , l i k a s o m ditt folk g ö r
6:33
syndat, vi hava gjort i l l a
6:37
s.konung David hade l å t i t g.
7:6
koppar altar et s. Salomo l å t i t g.
7:7
g ö r allt vad jag har bjudit dig
7:17
r y c k a upp dem s. så g.
7:20
g. det t i l l ett o r d s p r å k och en v i s a
7:20
gjorde dem t i l l fasta s t ä d e r
8:5
gjorde Salomo icke t i l l t r ä l a r
8:9
lät konungen g . t i l l b e h ö r t i l l H.hus
9:11
Salomo l ä t g. 200 s t o r a s k ö l d a r
9:15
l ä t konungen g. en stor t r o n
9:17
D i n fader gjorde v å r t ok för s v å r t 10:4
D i n fader gjorde v å r t ok tungt
10:10
s k a l l jag g. edert ok ännu tyngre
10:11
g. det med s k o r p i o n g i s s e l
10:11
Jag s k a l l g. edert ok tungt
10:14
jag s k a l l g. det ännu tyngre
10:14
s k a l l jag g. det med skorpiongissel 10:14
och gjorde dem t i l l fasta platser
11:5
och gjorde dem t i l l fasta s t ä d e r
11:10
gjorde deras b e f ä s t n i n g a r s t a r k a
11:11
k a l v a r n a s.han hade l å t i t g.
11:15
gjorde Rehabeams. . v ä l d e starkt
11:17
s k ö l d a r s. Salomo hade l å t i t g.
12:9
l ä t Rehabeam g. s k ö l d a r av koppar 12:10
guldkalvar s. Jerobeam l å t i t g.
13:8
Haven I icke s j ä l v a gjort eder
p r ä s t e r , s s . f r ä m m a n d e folken g .
13:9
Arons s ö n e r , s . g . t j ä n s t inför H .
13:10
A s a gjorde vad gott och r ä t t var
14:2
efter hs bud och gjorde icke s s .
17:4
Då gjorde s i g Sidkia horn av j ä r n
18:10
g å ut och g ö r s å
18:21
F ö r vad du har gjort v i l a r H.
19:2
Sen t i l l , vad I g.en
19:6
Given akt på vad I g.en
19:7
Så skolen I g. i H. fruktan
19:9
Så skolen I g.
19:10
V å r e n s t å n d a k t i g a i vad I g.en
19:11
s j ä l v a veta vi icke vad vi skola g.
20:12
s s . Ahabs hus hade gjort
21:6
gjorde han ett anfall på e d o m é e r n a
21:9
Detta är a l l t s å vad I skolen g.
23:4
hela Juda gjorde allt
23:8
Joas gjorde vad r ä t t v a r i H . ö g o n 24:2
man gjorde d ä r a v k ä r l t i l l H.hus
24:14
eftersom (Amasja) g ö r på detta
25:16
s s . hs fader A m a s j a hade gjort
26:4
(Ussia) l ä t g. k r i g s r e d s k a p
26:15
gjorde vad f ö r d ä r v l i g t var
26:16
folket gjorde vad f ö r d ä r v l i g t v a r
27:2
s s . hs fader U s s i a hade gjort
27:2
(Ahas) l ä t g.gjutna b e l ä t e n
28:2
tanken I g . Judas b a r n t i l l t r ä l a r
28:10
gjorde s i g altaren i vart h ö r n
28:24
s s . hs fader David hade gjort
29:2
gjort dem t i l l en var nagel
29:8
man gjorde spe av dem
30:10
gjorde han av allt sitt h j ä r t a
31:21
(Hiskia) l ä t g. skjutvapen
32:5
vad jag och m i n a f ä d e r hava gjort 32:13
för att g. dem m o d l ö s a
32:18
(Manasse) gjorde A s e r o r
33:3
a v g u d a b e l ä t e t s.han l å t i t g.
33:7
g. allt vad jag har bjudit dem
33:8
och gjorde (muren) mycket hög
33:14
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(Amon) gjorde vad ont var
33 :22
ss. ha fader Manasse hade gjort
33:22
beläten s. Manssse låtit g.
33:22
ss. ha fader Manssse hade gjort
33:23
uppdrag att g., det g. r,le
34:16
gjort allt s. är roreskrivet
34:21
gjorde de ock med fäkreaturen
35:12
Vad har du med mig att g.
35:21
ss. man gör ännu i dag
35:25
fromma gärningar (Josia) gjorde
35:26
styggelser s. (Jojakim) gjorde
36:8
att man må g. efterforskningar Esr. 4:15
skulle g. efterforskningar
4:19
-må man g. efterforskningar
5:17
skulle g. efterforskningar
6:1
grundvalar skola g.s fasta
6:3
därför att han har Bä gjort
6:11
det skall redligt g.s och givas
7:21
noggrant g.s och givas
7:23
vi g. eder veterligt
7:24
att de skulle g. ss. det var sagt
10:5
bekännen •. och g.en hans vilja
10:11
tillkommer det oss att g.
10:12
gjorde ss. det var sagt
10:16
att g. för- Jerusalem
Neh. 2:12
och vad jag ville g.
2:16
Vad är det I g.en
2:19
Vad är det dessa •• judar g.
4:2
så skola vi g. slut på arbetet
4:11
gjorde sitt arbete med ena handen 4:17
Så gjorde ock vi vårt arbete
4:21
de s. gjorde vakt hos mig
4:23
utan att vi formå g. ngt därvid
5:5
vi vilja g. ss.du har sagt
5:12
att de skulle g. så
5:12
gjorde folket ss. det var sagt
5:13
så gjorde icke jag
5:15
Tänk, minGud,på allt vad jag gjort 5:19
skrämma mig att g. ss. han sade
6:13
träställning s. man hade gjort
8:4
gjorde sig mycket glada
8:12
och g.en lövhyddor
8:15
gjorde sig hyddor på tak och
8:16
gjorde sig lövhyddor
8:17
Du har gjort himlarna
9:6
Du gjorde tecken och under
9 :10
och du gjorde dig ett namn
9:10
fastän de gjorde sig en gjuten kalv 9:18
fastän de gjorde sig skyldiga
9:18
att de gjorde med dem vad de ville 9:24
de gjorde sig glada dagar
9:25
de gjorde sig skyldiga till hädelser 9:26
onda s. Eljasib hade -gjort
l3:7
s. jag har gjort ror min Guds hus 13:14
att edra fäder gjorde sådant
13:18
Om I ännu en gång g.en så
13:21
gjorde (Ahasveros) gästabud Est. 1:3
gjorde konungen ett gästabud
1:5
Samtidigt gjorde ock Vasti
1:9
efter lag g. med drottning Vasti
1:15
då hon icke gjort vad kon. Ahasveros 1:15
har drottning Vasti gjort illa
1:16
vad drottningen har gjort
1:17
höra vad drottningen har gjort
1:18
gjorde ss. Memukan hade sagt
1:21
och vad hon hade gjort
2:1
behagade konungen och han gjorde så 2:4
gjorde (Ester) till drottning
2:17
konungen gjorde stort gästabud
2:18
Ester gjorde efter Mordokaie
2:20
och varför- han gjorde så
4:5
gjorde alldeles ss. Ester bjudit
4:17
g. ss. konungen har befallt
5:8
Huru skall man g. med den man
6:6
så gör man med den man
6:9
gör så med juden Mordokai
6:10
Så gör man med den man
6:11
s. har fordristat sig att så g.
7:5
gjort i konungens övriga
9:12
ss. sed vad de hade begynt att g.
9:23
och i sin väldighet gjorde
10:2
Så gjorde Job för var gång
Job 1:5
hm s.gör stora och outrannsakliga 5:9
att du gör så stor sak av henne
7:17
hm s. har gjort Karlavagnen
9:9
hm s. gör stora och outrannsakliga 9:10
y'em kan säga till hm: Vad gör du
9:12
Ar det ej han s. gör det
9:24
sorgsenhet fara och g. mig glad
9:27
skulle jag då g. mig fåfäng möda
9:29
Dina händer hava danat och gjort 10:8
vad kan du g.
11:8
domare gör han tm dårar
12:17
g. eder till sakforare för Gud
l3:8
två ting må du ej g. mot mig
l3 :20
vad visa män hava gjort kunnigt
15:18
natten vill man g. till dag
17:12
vedergäller hm, vad han än må g. 21:31
den Allsmäktige kunna g.dem
22:17
23:2
i dag vill min klagan g. uppror
läppars bud har jag icke gjort
23 :12
Vad hm lyster, det gör han ock
23:13
natten gör han sig till tjuvars like 24:14
likna skjulet s. vaktaren gör sig
27:18
30:12
De g. sig vägar
g. sitt bästa till att fördärva mig
30:13

Vad skulle jag då g., när Gud stode 31:14
g. hm räkenskap för alla mina steg 31:37
gör sig till ogärningsmäns
34:8
skulle g. vad orättfärdigt är
34:10
Ja, han märker väl vad de g.
34:25
visa dem vad de hava gjort
36:9
stora ting gör han
37:5
hastigt g. de _sig fria
39:6
jag gör det icke åter
39:38
minnas striden och skall ej g. så
40:27
(Leviatan) gör djupet sjudande
41:22
rätt, ss. min tjänare Job gjort
42:7
ss. min tjänare Job har gjort
42:8
och gjorde ss. H. hade tillsagt
42:9
allt vad han gör, det lyckas
Ps. 1:3
sin tunga g. de hal
5:10
H., min Gud, har jag gjort sådant
7:4
sina pilar gör han brinnande
7:14
gräver en grop och gör den djup
7:16
gjorde du hm nästan tm gudaväsen 8:6
du gör deras hjärtan ståndaktiga
10:17
vad männiekor än må g.
17:4
gjorde mörker till sitt täckelse
18:12
du s.gjorde mina fötter ss. hindens 18:34
ditt saktmod gjorde mig stor
18:36
du gör nåd mol din smorde
18:51
Åt solen har han gjort en hydda
19:5
forkunna •• att han har gjort det
22:32
vedergäll dem vad de hava gjort
28:4
hade du gjort mitt berg starkt
311:8
allt han gör är gjort i trofasthet
33:4
förtrösta på hm; han skall g. det
37:5
harmas icke; därmed glIr du illa 37:8
Jag vill akta på vad jag gör
39:2
har du gjort mina dagars mått
39:6
ty det är du s. har gjort det
39:10
han gjorde mina steg fasta
40:3
i bQkrullen skrivet vad jag skall g. 40:8
Att g. din vilja, min Gud
40:9
om den gärning du gjorde
44:2
den vinst du har gjort därpå
44:13
gör oss till ett ordspråk
44:15
Ditt namn vill jag g.prisat
45:18
gärningar s. väcka häpnad gör han 46:9
Så gör du, och jag tiger
50:21
8. icke gjorde Gud till sitt värn
52:9
tacka dig för att du har gjort det
52:11
gör deras tungor oense
55:10
du gör det, du s. var min jämlike 55:14
vad kan det s. är kött g. mig
56:5
vad kunna människor g. mig
56:12
Med Gud kunna vi g.mäktiga ting 60:14
du s. gör bergen fasta gm din kraft 65:7
vad han har gjort mol min själ
66:16
G.en väg for honom
68:5
i dryckeslag g. de visor om mig
69:13
gör deras länder vacklande alltid 69:24
Du.s.har gjort så stora ting, o Gud 71:19
de hava gjort Jerusalem till
79:1
Du gör oss till ett trätoämne
80:7
Gör med dem ss.du gjorde med
83:10
Gör deras ansikten fulla med
83:17
g. de den rik på källor
84:7
Hedningarna, s. du har gjort
86:9
du har gjort mig till en styggelse 88:9
jag skall g. hm till den förstfödde 89:28
gjort hans fästen till spillror
89:41
du har gjort den Högste till din
91:9
mitt horn go'r du högt
92:11
vedergäll högmodiga vad de gjort 94:2
ha är havet, ty han har gjort det
95:5
Han har gjort oss till sitt folk
100:3
molnen gör du till din vagn
104:3
Du gör vindar till dina sändebud 104:4
gör du hennes ansikte glänsande 104:15
hägern gör sitt bo i cypresserna 104:17
Du gjorde månen
104:19
Med vishet har du gjort dem
104:24
g.en ha gärningar kunniga
105:1
underbara verk, s. han har gjort 105:5
tillstadde ingen att g.dem skada 105:14
H. gjorde sitt folk fruktsamt
105:24
vi hava gjort illa
106:6
for att g.sin makt kunnig
106:8
De gjorde en kalv vid Horeb
106:19
Gud s. hade gjort Bä stora ting
106:21
Han gjorde strömmar till öken
107:33
Han gjorde öknen till en vattenrik 107:35
Med Gud kunna vi g. mäktiga ting 108:14
härlighet är vad han gör
111:3
gärningars kraft .. gjort kunnig
111:6
han kan g. allt vad han vill
115:3
De s. hava gjort dem
115:8
hm s.gjort himmel och jord
115:15
vad kunna mskor g.mig
118:6
H. högra hand gör mäktiga ting 118:15,16
Dina händer hava gjort och
119:73
Visare •• g.mig dina bud
119:98
Gör mina steg fasta
119:133
H., s. har gjort himmel och jord 121:2
s. har gjort himmel och jord
124:8
H.har gjort stora ting med dem
126:2
126:3
H. har gjort stora ting med oss
han s. har gjort himmel och jord 134:3
De s. hava gjort (avgudarna)
135:18
hm s.har gjort himmelen
136:5

hm s. har gjort de stora ljusen
136:7
allt vad du har gjort oss
137:8
du har gjort ditt löftesord stort
138:2
gjorde jag mig en boning i havet 139:9
Lär mig att g. din vilja
143:10
Han gör vad de gudfruktiga
145:19
s. har gjort himmelen och jorden 146:6
Ty han har gjort bommarna
147:13
icke gjort för någol hednafolk
147:20
g. dina stigar jämna
Ords. 3:6
hon skall g. dig ärad
4:8
må du g. detta ror att rädda dig
6:3
se huru hon gör, och bliv vis
6:6
självspillning är den s. sådant gör 6:32
innan han gjorde någol annat
8:22
vis son gör sin fader glädje
10:1
rättfärdighet gör ha väg jämn
11:5
barmhärtig man gör väl mig sig
11:17
ogudaktige gör bedräglig vinst
11:18
lat hand måste g. trältjänst
12:24
snar tm vrede gör vad ofornuftigt
14:17
gör hon sig kunnig
14:33
Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust
15:13
En vis son gör sin fader glädje
15:20
En mild blick gör hjärtat glatt
15:30
En mska gör upp planer
16:1
gör han ock fiender till vänner
16:7
vises hjärta gör ha mun förståndig 16:23
örontasslare gör vänner oense
16:28
han gör vänner oense
17:9
Förstånd gör en mska tålmodig
19:11
19:19
så gör du det allenast värre
20:25
rorst när de äro gjorda
23:5
förvisso gör det sig vingar
23:10
gör icke intrång på faderlösas
Ss. han gjorde mot mig
vill jag g.mot honom
24:29
Hiskias män hava gjort detta
25:1
vad vill du eljest g.längre fram
25:8
En mästare gör allt själv
26:10
Jag gjorde det ju på skämt
26:19
Om han gör sin röst ljuvlig
26:25
Salvor och ro1.:else g. hjärtat glatt 27:9
gör sin fader skam
28:7
gör sig mången till övertr ädare
28:21
än den s. gör sin tunga hal
28:23
älskar vishet gör sin fader glädje 29:3
31:12
Hon gör hm vad ljuvt är
Sköna täcken gör hon åt sig
31:22
Fina linneskjortor gör hon
31:24
av all möda s. hon gör sig
Pred. 1:3
2:3
bäst for mskors barn att g.
verk s.mina händer hade gjort
2:11
vad kunna de mskor g.
2:12
detsamma s.man redan gjort
2:12
möda s.jag hade gjort mig
2:18
måste lämna vad jag har gjort
2:18
möda s.jag hade gjort mig
2:20
hjärteoro s. hon gör sig
2:22
Allt har han gjort skönt
3:11
vad man gör har sin tid hos hm
3:17
skicklighet i vad s. g.es
4:4
att g. sig till godo sin del
5:18
av det s. gör ansiktet sorgset
7:4
vinningslystnad gör den vise till
7:8
vem kan g. rakt
vad han har gjort krokigt
7:14
Visheten gör den vise starkare
7:20
Visheten gör mskans ansikte ljust 8:1
gör det ror den eds skull
8:2
han kan ju g. allt vad han vill
8:3
säga till hm: Vad gör du
8:4
gjort de ogudaktigas gärningar
8:14
gjort de rättfärdigas gärningar
8:14
betrakta det besvär man gör sig
8:16
sitt bifall till vad du gör
9:7
möda s.du gör dig under solen
9:9
saktmod gör stora synder ogjorda 10:4
vishet är att g. allt på bästa sätt
10:10
vinet gör livet glatt
10:19
mycket studerande gör kroppen
12:12
Salomo låtit g. åt sig
HV. 3:9
sidostöd äro gjorda av silver
3:10
gjorda aven konstnärs händer
7:1
Vad skola vi g. med vår syster
8:8
s.deras fingrar hava gjort
Jes. 2:8
avgudar •• s. de hava gjort
2:20
Vad kunde mer g.s for vingård
5:4
än vad jag har gjort för den
5:4
akall g. med min vingård
5:5
Ve dem s. g.mörker till ljus
5:20
likväl icke förmådde g.
7:1
G.en upp planer
8:10
Du skall g. folket talrikt
9:3
du skall g. dess glädje stor
9:3
fOr att g. änkor till edert byte
10:2
g. på hemsökelsens dag
10:3
taga rov och g. byte
10:6
skulle jag då ej kunna g.
10:11
vad jag gjort med Samsria
10:11
ss. man gjorde i Egypten
10:24
ss. han gjorde i Egypten
10:26
g. så,att man torrskodd kan gå
11:15
g.en ha gärningar kunniga
12:4
ty han har gjort här liga ting
12:5
att g. jorden till en ödemark
13:9

Jag skall g. en man mer sällsynt 13:12
Israels hus skall g. dem till trälar
14:2
g. mig lik den Högste
14:14
g. det till ett tillhåll
14:23
altaren s.deras händer hava gjort 17:8
framgång i vad någnn där gör
19:15
denne gjorde så och gick naken
20:2
gjorden I en behållare
22:11
Vad gör du här
22:16
gjorde till boning åt öknens djur
23:13
och g. den till en grushög
23:13
ss. när man gör en efterskörd
24:13
du gör underfulla ting
25:1
du har gjort staden till en stenhop 25:2
på detta berg g. ett gästabud
25:6
g.fred med mig; ja, fred
måste man g. med mig
27:5
kvinnor komma och g. upp eld
27:11
gjort lögnen tm vår tillflykt
28:15
g. underbara ting mot detta folk
29:14
Han har icke gjort mig
29:16
gjorde att oskyldiga blevo fällda
29:21
I s. g.en upp rådslag
30:1
s. edra händer gjort till synd
31:7
Så hören nu •• vad jag har gjort
33:13
G.en upp i godo med mig
36:16
vad konungarna i Assyrien gjort
37:11
du har gjort himmel och jord
37:16
tacka dig, ss. ock jag nu gör
38:19
fäderna g. din trofasthet kunnig
38:19
Vem gör hm till härskare
41:2
Vem gör deras svärd till stoft
41:2
jag gör dig till en tröskvagn
41:15
och g. höjder lika agnar
41:15
g. öknen till en vattenrik sjö
41:18
g.en någnnting •• så att vi häpna
41:23
jag skall g. strömmar till land
42:15
Jag skall g. mörkret framför dem 42:16
envar s.jag har danat och gjort
43:7
När jag vill g.någoI
43:13
jag vill g. någol nytt
43:19
jag skall g. en väg i öknen
43:19
gjort dig möda for min skull
43:22
vem talar ss. jag har gjort
44:7
gör märken på trästycket
44:13
han gör Bä därav en mansbild
44:13
man gör därav ett beläte
44:15
av det s. är kvar gör man en gud
44:17
man gör sig ett beläte
44:17
av återstoden g. en styggelse
44:19
gör spåmännen till dårar och
gör deras klokhet till dårskap
44:25
Vad kan du g.
45:9
Det är jag s. har gjort jorden
45:12
alla ha vägar skall jag g. jämna
45:13
s. danat jorden och gjort den
45:18
46:4
så har jag hittills gjort
guldsmed att g. det till en gud
46:6
allt vad jag vill, det gör jag
46:10
48:5
Min gudastod har gjort det
För min egen skull gör jag så
48:11
gjorde min mun lik ett skarpt svärd49:2
han gjorde mig till en vass pil
49:2
g. alla mina berg till öppna vägar 49:11
strömmarna gör jag till torrt land 50:2
gjorde jag min panna hård ss.sten 50:7
51:10
gjorde havsbottnen till en väg
g.din rygg likasom till en mark
51:23
53:11
skall han g. många rättfärdiga
gör dina tältpluggar fastare
54:2
ss.jag gjorde vid Noas flod,
så gör jag ock nu
54:9
jag vill g. dina tinnar av rubiner
54:12
54:16
vapen, sådant han vill g.det
och gjort den fruktsam och bärande 55:10
56:2
Säll är den maka s. gör detta
avhåller sin handfrånattg. ngt ont 56:2
57:4
Over vem g .en I eder lustiga
57:8
Du gjorde upp med dem
58:4
att I kunnen g. eder röst hörd
lönen för vad de hava gjort
59:18
vedergälla vad de hava gjort
59:18
forbund s.jag å min sida gör
59:21
plats där mina fotter stå vill jag g.
60:13
60:15
g. dig till en härlighetens boning
gjorde dem druckna i min
63:6
63:12
och så gjorde sig ett evigt namn
och gjorde dig ett härligt namn
63:14
att du gjorde ditt namn kunnigt
64:2
g. för mina tjänares skull
65:8
66:2
Min hand har ju gjort allt detta
g. vad mig misshagligt var
66:4
vedergäller fiender vad de gjort
66:6
jord jag vill g. bliva beståndande 66:22
gör dig i dag till en fast stad Jer. 1:18
gjorden min arvedel till en
2:7
de hava gjort sig brunnar
2:13
De g. ha land till en ödemark
2:15
betänk vad du har gjort
2:23
dina gudar. de s. du gjorde åt dig
2:28
Vi hava gjort oss fria
2:31
Har du sett, vad Israel har gjort
3:6
hon hade gjort allt detta
3:7
3:16
man skall icxe g. ngn ny sådan
g. ditt land tm en ödemark
4:7
Vad vill du g. i din fOrödeIse
4:30
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Göra

så g ö r du dig dock skön f ö r g ä v e s
4:30
gjorde sina pannor h å r d a r e än sten 5:3
g. mina ord i din mun t i l l en eld
5:14
Men vad skolen I g .
5:31
att jag icke g ö r dig t i l l en ö d e m a r k 6:8
sen huru jag har gjort med den
7:12
g. s s . jag gjorde med Silo
7:13
Ser du icke vad de g. i Juda s t ä d e r 7:17
ingen s ä g e r : V a d har jag gjort
8:6
den ene brodern g ö r allt för att
9:4
t r ö t t a med att g. i l l a
9:5
vad annat kan jag g.
9:7
g. J e r u s a l e m t i l l en stenhop
9:11
gudar s . i c k e gjort h i m m e l och j o r d 10:11
Han har gjort jorden gm s i n kraft 10:12
g. Juda s t ä d e r t i l l en ö d e m a r k
10:22
H ö r e n m i n r ö s t och g.en detta
11:4
Vad har m i n ä l s k a d e att g.
11:15
de g. m i n sköna å k e r t i l l öde öken 12:10
Man gör den t i l l en ö d e m a r k
12:10
ljus s k a l l han g. t i l l t ö c k e n
13:16
Det är ju du s . h a r gjort allt
14:22
jag s k a l l g.dem t i l l en varnagel
15:4
det s. Manasse har gjort i J e r u s .
15:4
jag gjorde f ö r ä l d r a r n a b a r n l ö s a
15:7
jag s k a l l så g.
15:11
g. dig t i l l en fast kopparmur
15:20
I haven gjort ännu m e r ont,
än edra fäder gjorde
16:12
Kan v ä l en m s k a g. s i g gudar
16:20
g.en ej heller ngt annat arbete
17:22
att I på den icke g.en ngt arbete
17:24
s. krukmakaren höll på att g.
18:4
gjorde han d ä r a v ett annat k ä r l
så s.han v i l l e hava det gjort
18:4
Skulle jag icke kunna g. med eder 18:6
s s . denne krukmakare g ö r
18:6
g. sitt land t i l l f ö r e m å l för häpnad 18:16
g. denna stad t i l l f ö r e m å l för häpnad 19:8
Så s k a l l jag g. med denna plats
19:12
jag s k a l l g.denna stad l i k Tofet
19:12
jag s k a l l g. dig t i l l s k r ä c k
20:4
de skola g. det t i l l sitt byte
20:5
och så gjorde hm stor glädje
20:15
g.en icke ö v e r v å l d mot dem
22:3
jag s k a l l g. dig t i l l en öken
22:6
gör åt dig vida f ö n s t e r
22:14
g ö r dig denna f r å g a
23:33
s s . m a n g ö r med u s l a fikon
24:8
l i k a s å s k a l l jag g. med Sidkia
24:8
s k a l l jag g. dem t i l l en varnagel
24:9
s k a l l g.dem t i l l f ö r e m å l för
25:9
och g. det t i l l en ö d e m a r k
25:12
g. s i g u n d e r d å n i g a
25:14
för att så g. dem t i l l en ö d e m a r k
25:18
då s k a l l jag g. med detta hus
26:6
s s . jag gjorde med Silo
26:6
profeterade s s . J e r e m i a gjort
26:20
Gör dig band och ok
27:2
Jag är den s. .har gjort jorden
27:5
skola g. hm s i g underdånig
27:7
jag s k a l l g. dem t i l l en varnagel
29:18
gjort vad s . ä r en galenskap
29:23
har jag gjort dig detta
30:15
dans bland dem s. g . s i g glada
31:4
Huru länge s k a l l du g. bukter
31:22
straff för allt vad de hava gjort
31:37
H . , du är den s.gjort h i m m e l
32:17
du s . g ö r nåd med tusenden
32:18
s . h a r gjort s å d a n a i n t i l l denna dag 32:20
bjudit dem att g. s å d a n styggelse
32:35
gjorde dem å t e r t i l l t r ä l a r
34:11
å t e r gjort dem t i l l edra t r ä l a r
34:16
jag s k a l l g. eder t i l l varnagel
34:17
g . t i l l en ö d e m a r k , d ä r ingen bor
34:22
gjort allt vad får fader Jonadab
35:10
i a l l a stycken gjort s s . h a n bjudit
35:18
olycka jag har i sinnet att g.
36:3
B a r u k . . gjorde s s . J e r e m i a bjudit
36:8
Jonatans hus. .gjort t i l l fängelse
37:15
eftersom han g ö r folket m o d l ö s t
38:4
i l l a i allt vad de hava gjort
38:9
J e r e m i a gjorde så
38:12
Man s k a l l icke g. det
38:20
och har gjort s s . han hade sagt
40:3
om du icke är sinnad, . s å g ö r det 40:4
Du får icke g. detta
40:16
s.konung A s a hade l å t i t g.
41:9
det onda s. Is ma el hade gjort
41:11
och vad vi hava att g.
42:3
så v i l j a vi g. det
42:20
g ö r detta inför judiska m ä n s ögon 43:9
vad de gjorde i Juda land
44:9
g. allt vad v å r mun har lovat
44:17
s s . v i och v å r a f ä d e r , .gjorde
44:17
s . v i åt henne g. offerkakor
44:19
G.en spjuten blanka
46:4
G.en honom (Moab) drucken
48:26
jag s k a l l g. dig (Edom) ringa
49:15
jag s k a l l g. elamiterna f ö r f ä r a d e 49:37
g. dess land t i l l en ö d e m a r k
50:3
Ss. (Babel)har gjort,
så m å n I g. mot henne
50:15
g ö r i a l l a stycken s s . jag befallt
50:21
kasten i en h ö g . . s s . man g ö r med 50:26
g.en mot det alldeles s s .
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det s j ä l v t har gjort
50:29
v e d e r g ä l l a vad det har gjort
51:6
gjorde hela jorden drucken
51:7
han g ö r vad han har talat
51:12
Han har gjort jorden gm s i n kraft 51:15
s k a l l g. dig t i l l f ö r b r ä n t berg
51:25
v i l l e g. Babels land t i l l ö d e m a r k
51:29
gjort m i g t i l l ett tomt k ä r l
51:34
jag s k a l l g. dem druckna
51:39
om det gjorde s i n b e f ä s t n i n g
51:53
jag s k a l l g. dess furstar druckna
51:57
(Sidkia) gjorde s s . Jojakim gjort
52:2
Salomo låtit g. t i l l H.hus
52:20
m å s t e nu g . t r ä l t j ä n s t
Klag.
1:1
(H.) gjorde m i g m a k t l ö s
1:13
fröjda s i g ö v e r att du gjort detta
1:21
mina stigar har han gjort s v å r a
3:9
gjorda av ngt s.liknade
H e s . 1:16
så gjorda, att ett hjul var insatt
1:16
se, jag g ö r ditt ansikte h å r t
3:8
jag g ö r din panna h å r d ss.diamant
3:9
jag s k a l l g. med dig
vad jag a l d r i g f ö r r har gjort,och
sådant s . j a g aldrig mer v i l l g.
5:9
jag s k a l l . .g.landet mer öde
6:14
de gjorde d ä r a v styggeliga bilder
7:20
s k a l l jag g. det t i l l orenlighet
7:20
s k a l l g. med dem efter deras g ä r n . 7:27
s e r du vad de g. h ä r
8:6
Jag har gjort s s . d u bjöd m i g
9:11
Gör dig en öppning i väggen
12:5
jag gör dig t i l l ett tecken
12:6
jag gjorde s s . h a n bjöd m i g
12:7
gjorde jag m i g med handen öppning 12:7
Vad ä r det du g ö r
12:9
s s . jag har gjort, så s k a l l det gå
12:11
Man s k a l l g. en öppning i väggen
12:12
Ve eder s. g.en s l ö j o r t i l l a l l a
13:18
haven gjort den r ä t t f ä r d i g e f ö r s a g d 13:22
jag s k a l l g. hm t i l l ett tecken
14:8
Om jag l ä t e . .g.det folktomt
14:15
Gör man ens d ä r a v en plugg
15:3
s k a l l jag ock g. med Jerusalems
15:6
jag s k a l l g. landet t i l l en ö d e m a r k
15:8
v i l l e g. något s å d a n t med dig
16:5
ej heller mer skola g.s
16:16
gjorde dig brokiga offerhöjder
16:16
gjorde dig så mansbilder
16:17
och gjorde dig h ö j d a l t a r e n
16:24
eftersom du gjorde allt detta
16:30
s. allenast f r ä c k a s t e sköka kan g.
16:30
Så gjorde du v i d din otukt t v ä r t
emot vad andra kvinnor g.
16:34
du gjorde t v ä r t emot andra
16:34
g. efter deras styggelser
16:47
Sodom och hennes d ö t t r a r icke gjort
vad du och dina d ö t t r a r haven gjort
16:48
Du har gjort m å n g a fler styggelser 16:51
s k ä m m a s for allt vad du gjort
16:54
f ö r l å t e r dig allt vad du gjort
16:63
K a n d e t g å d e n v ä l . s . s å gör
17:15
Eftersom (Sidkia) gjorde detta
17:18
att han g ö r vad redligt är
18:9
g ö r allenast ngt av allt detta
18:10
s.han s j ä l v icke gjorde
18:11
tager s i g t i l l v a r a för att g . s å d a n t
18:14
styggelser, s.den ogudaktige g ö r
18:24
skulle han få l e v a , o m han g ö r så
18:24
gjorde denne t i l l ett kraftigt lejon 19:5
gjorde m i g känd för dem
20:5
jag gjorde m i g känd för dem
20:9
Men vad jag gjorde, det
gjorde jag för mitt namns s k u l l
20:9
och vad jag gjorde, det
gjorde jag för mitt namns s k u l l
20:22
orena e d e r . . s. edra f ä d e r gjorde
20:30
g. att a l l a h j ä r t a n f ö r f ä r a s
21:7
det är gjort l i k t en blixt
21:15
syndfullhet v i s a r s i g i allt I g.en
21:24
s . g ö r e l ä n d i g a avgudar åt dig
22:3
e l ä n d i g a avgudar s. du har gjort
22:4
de g. m å n g a t i l l änkor d ä r i n n e
22:25
de g. ingen å t s k i l l n a d
22:26
de gjorde det redan i s i n ungdom
23:3
Detta s k a l l man g. dig
23:30
D ä r t i l l gjorde de m i g detta
23:38
S e , s å d a n t hava de gjort i mitt hus 23:39
följande morgon gjorde jag s s .
24:18
vad det betyder att du så g ö r
24:19
skolen I komma att g. s s . jag gjort 24:22
alldeles s s . h a n g ö r skolen I g.
24:24
jag s k a l l g . Rabba t i l l betesmark
25:5
l i k a s o m jag s k a l l g. med Ammons
25:10
jag s k a l l g. ( E d o m ) t i l l ö d e m a r k
25:13
jag s k a l l g. dig t i l l en kal klippa
26:14
jag gör dig t i l l en ödelagd stad
26:19
g ö r h ä r l i g a ting i de levandes land 26:20
dig (Tyrus) gjorde dina byggningsm. 27:4
en ceder. . f ö r att g . d i n mast
27:5
de gjorde din skönhet fullkomlig
27:11
s j ä l v har jag gjort m i g
29:3
s j ä l v har jag gjort den
29:9
g. Egyptens land t i l l en ö d e m a r k
29:10
g. Egyptens land t i l l en ö d e m a r k
29:12
taga rov d ä r i f r å n och g. byte d ä r
29:19
jag s k a l l g . s t r ö m m a r n a t i l l t o r r
30:12
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för att å t e r g. den s t a r k nog
30:21
s s . en d ö d s s l a g e n k ä m p e g ö r
30:24
djupets k ä l l o r gjorde den hög
31:4
n ä r jag g ö r d i n u n d e r g å n g bekant
32:9
jag g ö r Egyptens land t i l l ö d e m a r k
32:15
utbredde s k r ä c k s s . h j ä l t a r g .
32:27
s. det har gjort t i l l s i n v ä k t a r e
33:2
den r ä t t f ä r d i g e , . g ö r vad o r ä t t är
33:13
Om den r ä t t f ä r d i g e . . g ö r vad o r ä t t
33:18
Jag s k a l l g. landet öde
33:28
n ä r jag g ö r landet ö d e och tomt
33:29
g. d i g (Seir) ö d e och tomt
35:3
s k a l l g.dina s t ä d e r t i l l ruiner
35:4
jag s k a l l g . S e i r s berg tomt
35:7
Jag s k a l l g . d i g t i l l en ö d e m a r k
35:9
jag s k a l l g. m i g känd bland dem
35:11
s k a l l jag g. dig t i l l en ö d e m a r k
35:14
s k a l l jag g. l i k a s å med dig
35:15
för att g. det t i l l sitt byte
36:5
Icke för eder s k u l l g ö r jag detta
36:22
g. att I vandren efter m i n a stadgar 36:27
icke för eder s k u l l g ö r jag detta
36:32
s å g . dem t i l l en enda stav
37:19
g.dem t i l l ett enda folk i landet
37:22
du (Gog) v i l l taga rov och g.byte
38:12
f ö r s a m l a t dina s k a r o r att g. byte
38:13
g. m i g känd inför m å n g a folks ögon 38:23
g. mitt heliga namn kunnigt
39:7
så v a r gjort på hela huset
41:19
blygas för allt vad de hava gjort
43:11
icke må g. folket heligt med sina
44:19
Så s k a l l du ock g. på sjunde dagen 45:20
" och så g. folket heligt
46:20
icke s s . l e v i t e r n a gjorde
48:11
G ö r ett f ö r s ö k i 10 dagar
Dan. 1:12
må du g. med dina t j ä n a r e
1:13
gjorde ett f ö r s ö k med dem
1:14
edra hus g.s t i l l platser för
2:5
Nebukadnessar l ä t g. en bildstod
3:1
den bildstod s . j a g l å t i t g.
3:15
g. ugnen sju g å n g e r hetare
3:19
hs hus s k a l l g.s t i l l en plats för
3:29
g ö r d i g f r i i f r å n dina synder
genom att g. gott
4:24
han gör vad han v i l l
4:32
s ä g a t i l l honom: Vad gör du
4:32
B e l s a s s a r gjorde stort g ä s t a b u d
5:1
detta gjorde din fader konungen
5:11
Daniel gjorde s i g b e m ä r k t
6:3
b a d . . s s . han förut plägat g.
6:10
och gjorde s i g bekymmer
6:14
att ingen f ö r ä n d r i n g skulle kunna g.s 6:17
att de icke gjort m i g ngn skada
6:22
Vi hava syndat och gjort i l l a
9:5
vi m å s t e blygas, s s . v i ock nu g.
9:7
r ä t t f ä r d i g . . i de g ä r n i n g a r han g ö r
9:14
du s. gjorde dig ett namn
9:15
vad r ä t t f ä r d i g t vi hava gjort
9:18
och han s k a l l g. vad han v i l l
11:3
och g. med folket vad han v i l l
11:7
s k a l l g. vad han v i l l
11:16
s k a l l g.ting s.hs f ä d e r . . i c k e gjort 11:24
för de anslags s k u l l s. g.s mot hm 11:25
konungen s k a l l g. vad han v i l l
11:36
s k a l l han g. vad honom l y s t e r
11:39
g. henne l i k en öken
H o s . 2:3
varav de gjorde s i n B a a l s b i l d
2:8
Och jag s k a l l g . d ä r a v en v i l d m a r k
2:12
g . A k o r s dal t i l l en hoppets port
2:15
s k a l l om t v å dagar g. oss h e l b r ä g d a 6:2
vad skändligt är g. de
6:9
de öva falskhet, tjuvar g. inbrott
7:1
gjorde de s i g avgudar
8:4
en konstarbetare har gjort hm
8:6
E f r a i m har gjort s i g m å n g a altaren 8:11
Vad skolen I g . , n ä r en högtidsdag
9:5
dess f l e r a altaren gjorde han
10:1
vad skulle nu han kunna g. för oss 10:3
vad jag än g ö r
12:8
g. de s i g gjutna b e l ä t e n
13:2
bryta s i g v ä g , s s . t j u v a r g.
Joel 2:9
l å t a det I haven gjort komma
3:4
s. I haven gjort s k a l l jag l å t a
3:7
n ä r den gör någon fångst
A m . 3:5
D ä r f ö r s k a l l jag g. så med dig
4:12
eftersom jag nu s k a l l g. så med dig 4:12
s.kan g. morgonrodnaden t i l l
4:13
han s . h a r gjort S j u s t j ä r n o r n a
5:8
g.dagen m ö r k s s . natten
5:8
st j ä r n g u d e n , s. I haven gjort
5:26
v i l j a vi g. e f a - m å t t e t mindre
8:5
f ö r g ä t a detta, . s . d e hava gjort
8:7
g. a l l a huvuden s k a l l i g a
8:10
han s k a l l g. detta
9:12
jag s k a l l g. dig ringa bland
Ob. v.2
Ss. du har gjort, så
s k a l l man ock g. mot dig
v.15
V a d är det du har gjort
Jona 1:10
Vad skola vi g. med dig
1:11
D u , H . , har gjort s s . d i g t ä c k t e s
1:14
Då nu Gud s å g vad de gjorde
3:10
onda s.han hotat att g. mot dem
3:10
och han gjorde icke så
3:10
d ä r gjorde han s i g en hydda
4:5
s s . vaxet g ö r för elden
M i k a 1:4
s k a l l jag g . Samaria t i l l en stenhop
1:6
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g ö r ditt huvud så kalt s. gamens
1:16
och g.en krokigt allt vad rakt är
3:9
Mitt folk, vad har jag gjort mot dig 6:3
g. dig t i l l ett f ö r e m å l för häpnad
6:16
så s k a l l jag ej g. det mer
Nah. 1:12
s k a l l g. dig t i l l ett s k å d e s p e l
3:6
man g ö r s i g stumma avgudar
Hab. 2:18
g ö r m i n a f ö t t e r s s . hindens
3:19
ände s k a l l han g. på jordens
Sef. 1:18
s k a l l g. a l l a jordens gudar
2:11
g. Nineve t i l l en ö d e m a r k
2:13
deras gator gjorde jag ö d e
3:6
att g. allt vad f ö r d ä r v l i g t var
3:7
K v a r l e v a n . . s k a l l icke m e r g. ngt
3:13
s k a l l du d ä r a v l å t a g.kronor
Sak. 6:11
s s . v i hava gjort i så m å n g a å r 7:3
de gjorde sina h j ä r t a n h å r d a s s .
7:12
gjort det ljuvliga landet t i l l
7:14
detta är vad I skolen g.
8:16
och g. dig l i k en h j ä l t e s s v ä r d
9:13
s k a l l g. den t i l l en s t r i d s h ä s t
10:3
dem s k a l l jag g. s t a r k a i H.
10:12
g. Jerusalem t i l l berusningens
12:2
g. Jerusalem t i l l en lyftesten
12:3
d ä r f ö r gjorde jag hans berg
M a l . 1:3
D ä r f ö r har jag gjort eder f ö r a k t a d e 2:9
s . s å g ö r m å H . u t r o t a v a r levande 2:12
ännu ngt annat g.en I
2:13
de s . g . v a d ogudaktigt är
3:15
a l l a s. g. vad ogudaktigt är
4:1
gjorde (Josef) s s . H. ängel
Matt. 1:24
g.en stigarna j ä m n a för hm
3:3
s k a l l g . eder t i l l mskofiskare
4:19
du kan icke g. ett enda h å r
5:36
G. icke publikanerna detsamma
5:46
vad synnerligt g.en I d ä r m e d
5:47
G. icke hedningarna detsamma
5:47
s s . s k r y m t a r n a g. i synagogorna
6:2
icke få veta vad den h ö g r a g ö r
6:3
G.en eder icke bekymmer
6:25
Så g.en eder nu icke bekymmer
6:31
G.en eder a l l t s å icke bekymmer
6:34
vad I viljen att mskorna skola g.
eder, det skolen I ock g.dem
7:12
s. g ö r m i n h i m m e l s k e Faders v i l j a 7:21
gm ditt namn gjort m å n g a
7:22
t i l l m i n t j ä n a r e : Gör det, d å g ö r han8:9
V a d har du med oss att g.
8:29
om ngn så gjorde, s k u l l e l ä g l a r n a
9:17
T r o n I att jag kan g. detta
9:28
g.en eder då icke bekymmer
10:19
k r a f t g ä r n i n g a r s . ä r o gjorda i eder 11:21
hade b l i v i t gjorda i T y r u s
11:21
om d e . . s. ä r o gjorda i dig
hade b l i v i t gjorda i Sodom
11:23
den för v i l k e n Sonen v i l l g . h m
11:27
dina l ä r j u n g a r g . v a d s . i c k e ä r
lovligt att g . p å en sabbat
12:2
Haven I icke l ä s t vad David gjorde
12:3
fåfängligt o r d . . g. r ä k e n s k a p
12:36
s . g ö r m i n h i m m e l s k e Faders
12:50
En o v ä n har gjort detta
13:28
gjorde h a n . . icke m å n g a k r a f t g ä r n . 13:58
s å s k a l l jag h ä r g . t r e hyddor
17:4
m i n h i m m e l s k e Fader g. med eder 18:35
gjorde dem t i l l man och kvinna
19:4
s . a v m s k o r hava gjorts o s k i c k l i g a 19^12
s j ä l v m a n t hava gjort s i g o s k i c k l i g a 19:12
och gjorde sammalunda
20:5
H a r jag icke lov att g. s s . j a g v i l l
20:15
V a d v i l j e n I att jag s k a l l g. eder
20:32
gjorde s s . J.hade befallt
21:6
I g.en det t i l l en r ö v a r k u l a
21:13
skolen I icke allenast kunna g.
21:21
Med vad myndighet g ö r du detta
21:23
med vad myndighet jag g ö r detta
21:24
med vad myndighet jag g ö r detta
21:27
V i l k e n av de t v å gjorde vad fadern 21:31
de gjorde med dem sammalunda
21:36
g. med de v i n g å r d s m ä n n e n
21:40
Eftersom de hava i l l a gjort
21:41
gjorde b r ö l l o p åt s i n son
22:2
det skolen I g. och h å l l a
23:3
efter deras g ä r n i n g a r . . icke g.
23:3
ty de s ä g a , men g. icke
23:3
a l l a sina g ä r n i n g a r g. de
23:5
för att g. en proselyt
23:15
g.en I hm t i l l Gehennas barn
23:15
Det ena borden I g .
23:23
hm hs h e r r e finner hm g. så
24:46
Vadhelst I haven gjort mot en av
25:40
det haven I gjort mot m i g
25:40
Vadhelst I icke haven gjort mot
25:45
haven I ej h e l l e r gjort mot m i g
25:45
god g ä r n i n g s . h o n har gjort mot
26:10
gjorde hon s s . en t i l l r e d e l s e
26:12
det s.hon nu har gjort b l i v a
26:13
l ä r j u n g a r n a jorde s s . J . b e f a l l t
26:19
M i n v ä n , g ö r vad du är h ä r att g.
26:50
V a d s k a l l jag d å g . m e d J .
27:22
gjorde s s . m a n hade l ä r t dem
28:15
g.en a l l a folk t i l l l ä r j u n g a r
28:19
g.en stigarna j ä m n a
M a r k . 1:3
g . eder t i l l m s k o f i s k a r e
1:17
V a d har du med oss att g.
1:24
sedan de så hade gjort en öppning
2:4
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Göra

Om någon så gjorde
2:21
om ngn så gjorde, skulle vinet
2:22
på sabbaten g. vad s . i c k e är lovligt 2:24
l ä s t vad David gjorde
2:25
Sabbaten blev gjord för mskans
2:27
huru s t o r a ting han gjorde
3:8
s. g ö r Guds v i l j a . . är m i n broder
3:35
man g ö r det j u , för att det s k a l l
4:21
V a d har du med m i g att g .
5:7
huru s t o r a ting H . h a r gjort med dig 5:19
huru stora ting J. hade gjort
5:20
att se den s.hade gjort detta
5:32
du må icke vidare g . m ä s t a r e n omak 5:35
stora k r a f t g ä r n i n g a r s. g.s
6:2
kunde icke d ä r g. ngn k r a f t g ä r n i n g 6:5
Herodes. .gjorde ett g ä s t a b u d
6:21
omtalade allt vad de hade gjort
6:30
Sedan de hade gjort så
6:38
icke t i l l s t ä d j a hm att vidare g.
7:12
mycket annat s å d a n t g.en I
7:13
ingen v a l k a r e . . k a n g . k l ä d e r så
9:3
låt oss g. t r e hyddor
9:5
gm mitt namn gjort k r a f t g ä r n i n g
9:39
gjorde Gud dem t i l l man och kvinna
10:6
Gode M ä s t a r e , vad s k a l l jag g.
10:17
Vad v i l l du att jag s k a l l g. dig
10:51
f r å g a r eder v a r f ö r I g.en detta
11:3
Vad g.en I? V a r f ö r l ö s e n I f å l e n ?
11:5
I haven gjort det t i l l en r ö v a r k u l a
11:17
Med vad myndighet g ö r du detta
11:28
givit myndighet att g. detta
11:28
med vad myndighet jag g ö r detta
11:29
med vad myndighet jag g ö r detta
11:33
L i k a s å gjorde de med m å n g a andra 12:5
s k a l l nu v i n g å r d e n s h e r r e g.
12:9
g.en eder icke f ö r u t bekymmer
13:11
god g ä r n i n g s . h o n har gjort m i g
14:6
V a d hon kunde, det gjorde hon
14:8
det s.hon nu har gjort, .omtalat
14:9
tempel, s. är gjort med h ä n d e r
14:58
annat, s . i c k e är gjort med h ä n d e r 14:58
B a r a b b a s . . s. hade gjort upplopp
15:7
att (Pilatus) s k u l l e g. åt dem
s s . h a n p l ä g a d e g.
15:8
V a d s k a l l jag då g. med den s. I
15:12
Pilatus v i l l e g. folket t i l l viljes
15:15
den M ä k t i g e har gjort stora
L u k . 1:49
g. b a r m h ä r t i g h e t med v å r a fäder
1:72
Så gjorde ock Josef
2:4
g. med hm s . s e d var efter lagen
2:27
M i n son, v a r f ö r gjorde du oss
2:48
g.en stigarna j ä m n a för honom
3:4
V a d skola vi då g.
3:10
s . h a r m a t f ö r r å d , g.e sammalunda
3:11
M ä s t a r e , vad skola vi g.
3:12
V a d skola då vi g.
3:14
stora ting s . v i h ö r t v a r a gjorda
4:23
s å d a n a må du g. o c k s å h ä r
4:23
Vad har du med oss att g.
4:34
utan att hava gjort hm ngn skada
4:35
n ä r de hade gjort så
5:6
L e v i gjorde ett stort g ä s t a b u d
5:29
om någon så gjorde
5:36
om ngn så gjorde, skulle det nya,
5:37
Huru kunnen I g. vad s. icke är
lovligt att g. på sabbaten
6:2
l ä s t om det s. David gjorde
6:3
Jag v i l l g. eder en fråga
6:9
han gjorde s å ; och hs hand blev
6:10
På samma s ä t t gjorde deras fäder
6:23
På samma s ä t t gjorde deras fäder
6:26
viljen att mskorna skola g. eder
6:31
så skolen I ock g. mot dem
6:31
O c k s å syndare g. ju detsamma
6:33
och g.en dock icke vad jag s ä g e r
6:46
den s . h ö r och icke g ö r
6:49
Han är v ä r d att du g ö r hm detta
7:4
Gör det, d å g ö r han s å
7:8
s . h ö r a Guds ord och g.det
8:21
Vad har du med m i g att g . , J .
8:28
huru stora ting Gud har gjort
8:39
stora ting J.hade gjort med hm
8:39
alla nekade t i l l att hava gjort det
8:45
icke vidare g. m ä s t a r e n omak
8:49
huru stora ting de hade gjort
9:10
dem s. b e h ö v d e botas gjorde han
9:11
de gjorde så och läto (folket) lägga
9:15
låt oss g. t r e hyddor
9:33
a l l a de g ä r n i n g a r s.han gjorde
9:43
k r a f t g ä r n i n g a r s. ä r o gjorda
10:13
hade b l i v i t gjorda i T y r u s
10:13
s k a l l icke kunna g. eder ngn skada 10:19
för vilken Sonen v i l l g. hm känd
10:22
vad s k a l l jag g. för att få evigt l i v
10:25
Gör det, så får du leva
10:28
Gå du och g ö r sammalunda
10:37
M a r t a , d u g ö r dig bekymmer
10:41
Gör m i g icke omak
11:7
har icke han s . h a r gjort det yttre
o c k s å gjort det i n r e
11:40
Det ena borden I g.
11:42
icke hava makt att g. ngt mer
12:4
så g.en eder icke bekymmer
12:11
Vad s k a l l jag g.
12:17
Så v i l l jag g.
12:18
G.en eder icke bekymmer
12:22
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v a r f ö r g.en I eder då bekymmer
och finner dem så g.
om hs h e r r e , .finner hm g . s å
i c k e . .gjorde efter hans v i l j a
gjorde vad s . v a r s l a g v ä r t
så g ö r dig under v ä g e n a l l m ö d a
h ä r l i g a g ä r n i n g a r s.gjordes av(J.)
och gjorde hm f r i s k
När du g ö r ett g ä s t a b u d
n ä r du g ö r g ä s t a b u d , sä bjud
vad du befallde har b l i v i t gjqrt
v i l j a vi äta och g. oss glada
de begynte g. s i g glada
att jag skulle kunna g. m i g glad
Gör r ä k e n s k a p för din förvaltning
V a d s k a l l jag g.
Dock, nu vet jag vad jag s k a l l g.
g . s i g r ä t t f ä r d i g a inför mskorna
gjorde det s. blev hm befallt
gjort vad vi v o r o p l i k t i g a att g.
n ä r I haven gjort allt
vad s k a l l jag g. för att få evigt l i v
V a d v i l l du att jag s k a l l g. dig
I haven gjort det t i l l en r ö v a r k u l a
med vad myndighet g ö r du detta
med vad myndighet jag g ö r detta
v i n g å r d e n s h e r r e : Vad s k a l l jag g.
V a d s k a l l v i n g å r d e n s herre g.
icke förut m å n g. eder bekymmer
G.en detta t i l l m i n å m i n n e l s e
s. s k u l l e g; detta
s . h a r r ä n s e l , han g.e sammalunda
icke har gjort ngt s . f ö r t j ä n a r
om man g ö r så med det f r i s k a
ty de veta icke vad de g.
denne man har intet ont gjort
v å r a kvinnor gjort oss h ä p n a
Vadhelst han s ä g e r skolen I g. Joh.
Och de gjorde så
Han gjorde det i Kana
Då gjorde han s i g ett g i s s e l
g.en icke m i n Faders hus t i l l
eftersom du g ö r på detta s ä t t
den s . g ö r sanningen
hs g ä r n i n g a r ä r o gjorda i Gud
sagt m i g allt vad jag har gjort
M i n mat är att g.dens v i l j a
sagt henne allt vad hon hade gjort
hade sett allt vad han hade gjort
d ä r han gjort vattnet t i l l v i n
Den s. gjorde m i g f r i s k , han sade
eftersom han gjorde s å d a n t
Sonen kan icke g. ngt av s i g s j ä l v ,
utan han g ö r allenast vad han s e r
F a d e r n g . ; t y vad han g ö r ,
det g ö r likaledes ock Sonen
se allt vad han s j ä l v g ö r
Jag kan icke g. ngt av m i g själv
g ä r n i n g a r jag g ö r , de vittna
själv visste han vad han skulle g.
V a d skola vi g. för att utföra
icke för att g. m i n v i l j a utan för
att g.dens v i l j a , s . h a r s ä n t m i g
få se de g ä r n i n g a r s.du g ö r
Då du nu g ö r s å d a n a g ä r n i n g a r
Om ngn v i l l g . hans v i l j a
En g ä r n i n g allenast gjorde jag
på en sabbat gjorde en m s k a f r i s k
M e s s i a s , . g . f l e r a tecken ä n
denne har gjort
att jag icke g ö r ngt av m i g s j ä l v
eftersom jag a l l t i d g ö r vad hm
sanningen s k a l l g. eder f r i a
V a r och en s . g ö r synd
Om nu Sonen g ö r eder f r i a
så g.en ock I vad I haven h ö r t
så g.en ock Abrahams g ä r n i n g a r
I g.en eder faders g ä r n i n g a r
det viljen I g.
T i l l vem gör du då dig själv
g. dens g ä r n i n g a r , s . h a r s ä n t m i g
gjorde en deg av spotten
V a d gjorde (J.) med dig
gudfruktig och g ö r (Guds) v i l j a
så kunde han intet g.

12:26
12:38
12:43
12:47
12:48
12:58
13:17
14:4
14:12
14:13
14:22
15:23
15:24
15:29
16:2
16:3
16:4
16:15
17:9
17:10
17:10
18:18
18:41
19:46
20:2
20:8
20:13
20:15
21:14
22:19
22:23
22:36
23:15
23:31
23:34
23:41
24:22
2:5
2:8
2:11
2:15
2:16
2:18
3:21
3:21
4:29
4:34
4:39
4:45
4:46
5:11
5:16

g ä r n i n g a r jag g ö r i m i n Faders
d ä r f ö r att du gör dig själv t i l l
G ö r jag icke m i n Faders g ä r n i n g a r
M e n g ö r jag d e m , så t r o n
gjorde Johannes intet tecken
så gjort att denne icke hade dött
gjorde man för hm ett g ä s t a b u d
att man hade gjort detta med (J.)
V a d jag g ö r f ö r s t å r du icke nu
F ö r stan I vad jag har gjort med
I skolen g. s s . jag har gjort
saliga ä r e n I, om I ock g.en det
G ö r snart vad du g ö r
g ä r n i n g a r n a , dem g ö r Fadern
han s k a l l ock själv g. de g ä r n i n g a r
s. jag g ö r ; och s t ö r r e än
dessa s k a l l han g.
vadhelst I bedjen o m . . s k a l l jag g.
om I bedjen. . s å s k a l l jag g.det
g ö r s s . Fadern har bjudit m i g
m i g f ö r u t a n kunnen I intet g.

10:25
10:33
10:37
10:38
10:41
11:37
12:2
12:16
13:7
13:12
13:15
13:17
13:27
14:10
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5:19
5:20
5:30
5:36
6:6
6:28
6:38
7:3
7:4
7:17
7:21
7:23
7:31
8:28
8:29
8:32
8:34
8:36
8:38
8:39
8:41
8:44
8:53
9:4
9:6
9:26
9:31
9:33

14:12
14:13
14:14
14:31
15:5

öm T g l e n vad jag bjuder eder
15:14
f å r icke veta vad hs h e r r e g ö r
15:15
s k o l a de g. mot eder för mitt
15:21
bland dem gjort s å d a n a g ä r n i n g a r
s . i n g e n annan har gjort
15:24
så skola de g.
16:3
hade gjort upp en k o l e l d
18:18
(Pilatus:) V a d har du gjort
18:3 5
han har gjort s i g t i l l Guds Son
19:7
Då gjorde han dem t i l l viljes
19:16
Pilatus lät ock g. en ö v e r s k r i f t
19:19
Så gjorde nu k r i g s m ä n n e n
19:24
ä l s k a r du m i g mer än dessa g.
21:15
b e r ä t t a t om allt vad J. gjorde A p g . 1:1
hm har Gud gjort t i l l Messias
2:36
B r ö d e r , vad skola vi g.
2:37
den t r o s. gjort att han nu kan
3:16
s . e d r a r å d s h e r r a r haven gjort
3:17
gm vilket namn haven I gjort detta
4:7
V a d s k o l a v i g . med dessa m ä n
4:16
H . , det är du s. gjort h i m m e l en
4:24
sen eder för vad I tanken g.
5:35
Stefanus, .gjorde s t o r a under
6:8
man skulle g. dem t i l l t r ä l a r
7:6
G ö r oss gudar, s.kunna gå f r a m f ö r 7;40
de gjorde i de dagarna en kalv
7:41
b i l d e r s. I haden gjort
7:43
att denne s k u l l e g. det
7:44
hus s. ä r o gjorda med h ä n d e r
7:48
M i n hand har ju gjort allt detta
7:50
k r a f t g ä r n i n g a r s.denne gjorde
8:13
vad du (Saulus) har att g.
9:6
Saulus gjorde de judar, . s v a r s l ö s a 9:22
gjorde f ö r s ö k att r ö j a hm ur vägen
9:29
mantlar, s . D o r k a s hade gjort
9:39
vittna om allt vad han (J.) gjorde
10:39
utan att g. ngn å t s k i l l n a d
11:12
Detta gjorde de o c k s å
11:30
Och han (Petrus) gjorde så
12:8
(David) s k a l l i a l l a stycken g. m i n
13:22
N ä r folket s å g vad Paulus gjort
14:11
I m ä n , vad ä r det I g.en
14:15
s . h a r gjort h i m m e l e n och jorden
14:15
stora ting Gud hade gjort
14:27
gjorde, . a l l a b r ö d e r n a stor glädje
15:3
huru stora ting Gud hade gjort
15:4
gjorde ingen å t s k i l l n a d
15:9
han s. s k a l l g.detta
15:17
Så gjorde hon under m å n g a dagar
16:18
(Paulus») G ö r dig intet ont
16:28
vad s k a l l jag g . f ö r att b l i v a f r ä l s t
16:30
så gjorde ock en stor hop greker
17:4
g. a l l a t v ä r t e m o t kejsarens påbud
17:7
icke i tempel s . ä r o gjorda med
17:24
ingen s k a l l . . g . d i g skada
18:10
Gud gjorde gm Paulus k r a f t g ä r n .
19:11
Bland dem s . s å gjorde voro sju
19:14
omtalade vad de hade gjort
19:18
gudar s. g.s med m ä n n i s k o h ä n d e r 19:26
g. upp saken med varandra
19:38
g. å t e r f ä r d e n gm Macedonien
20:3
gjorde vi oss i ordning
21:15
s. Gud gm hs arbete gjort bland
21:19
V a d ä r d å att g.
21:22
Gör s s . vi nu v i l j a s ä g a dig
21:23
vad (Paulus) hade gjort
21:33
s s . I allasammans i dag g.en
22:3
V a d s k a l l jag g . , H .
22:10
s. är dig f ö r e l a g t att g.
22:10
V a d är det du t ä n k e r g.
22:26
Gör dem nu icke t i l l viljes
23:21
F e l i x v i l l e g. judarna s i g b e v å g n a
24:27
Festus v i l l e g. judarna b e v å g n a
25:9
Mot judarna har jag intet gjort
25:10
gjort ngt s . f ö r t j ä n a r d ö d e n
25:11
v i l l r å d i g huru jag skulle g.
25:20
icke gjort ngt s . f ö r t j ä n a r d ö d e n
25:25
så gjorde jag ock i J e r u s a l e m
26:10
g. s å d a n a g ä r n i n g a r s. t i l l h ö r a
26:20
myckna l ä r d o m e n g ö r dig f ö r r y c k t 26:24
F ö g a fattas att du g ö r m i g t i l l
26:28
icke gjort ngt s . f ö r t j ä n a r död
26:31
Paulus, .gjorde honom f r i s k
28:8
icke har gjort ngt mot v å r t folk
28:17
icke gjort ngt s . f ö r t j ä n a d e döden
28:18
anklagelse att g. mot mitt folk
28:19
icke nog att s j ä l v a så g.
R o m . 1:32
och dock g ö r detsamma s.de
2:3
av naturen g. vad lagen i n n e h å l l e r
2:14
g ö r dig skyldig t i l l t e m p e l r å n
2:22
s s . m a n . . p å s t å r att vi g.
3:8
g. den r ä t t f ä r d i g s . l å t e r det bero
3:26
g. de omskurna r ä t t f ä r d i g a av tro
3:30
hm s . g ö r den ogudaktige r ä t t f ä r d i g
4:5
i likhet med vad Adam gjorde
5:14
n ä r I haven gjorts f r i a i f r å n synden 6:18
I haven gjorts f r i a i f r å n synden
6:22
att jag handlar s s . jag g ö r
7:15
jag g ö r ju icke vad jag v i l l
7:15
men vad jag hatar, det g ö r jag
7:15
Om jag nu g ö r det s . j a g icke v i l l
7:16
är det nu icke m e r jag s . g ö r s å d a n t 7:17
Om jag a l l t s å g ö r vad jag icke v i l l
7:20
så är det icke mer jag s . g ö r det
7:20
g ö r m i g t i l l fånge under syndens
7:23
livets A . l a g har i K J . g j o r t m i g f r i
8:2

V a r f ö r gjorde du m i g så
9:20
g . ett k ä r l t i l l hedersamt bruk
9:21
Och om (Gud) gjorde detta
9:23
det förbund s . j a g g ö r med dem
11:27
pm du så g ö r , s a m l a r du g l ö d a n d e 12:20
K ä r l e k e n g ö r intet ont mot n ä s t a n
13:10
g ö r s k i l l n a d mellan dag och dag
14:5
g ö r han detta för H.
14:6
om ngn ä t e r , så g ö r han detta för H J 4 : 6
a v h å l l e r s i g . . g ö r han detta för H . 14:6
inför Gud g . r ä k e n s k a p för s i g s j ä l v 14:12
att g.hedningarna lydaktiga
15:18
att g. ett sammanskott
15:26
så g. ock L u c i u s och Jason
16:21
ock g. eder s t å n d a k t i g a
l . K o r . 1:8
gjort visdom t i l l d å r s k a p
1:20
Den dagen s k a l l g. det kunnigt
3:13
ur eder krets den s.gjort detta
5:2
h e l l r e andra g. eder skada
6:7
g. dem t i l l en s k ö k a s l e m m a r
6:15
g.e han s i g icke l i k oomskurna
7:18
de s . s å g. att draga ö v e r s i g
7:28
s s . g j o r d e de icke ngt bruk av den
7:31
d å m å han g . s s . h a n v i l l
7:36
icke gifter bort. . g ö r ännu b ä t t r e
7:38
s . t r ö s k a r b ö r g.det i f ö r h o p p n i n g
9:10
icke gjort bruk av r ä t t i g h e t e n
9:12
icke gjort bruk av ngn s å d a n f ö r m å n 9:15
Jag m å s t e ju så g.
9:16
G ö r jag det av egen drift
9:17
icke g ö r det av egen drift
9:17
g ö r jag detta utan kostnad för ngn
9:18
g . b r u k av den r ä t t i g h e t
9:18
dock gjort m i g t i l l allas t j ä n a r e
9:19
allt g ö r jag för evangelii s k u l l
9:23
otukt, s s . s o m l i g a av dem gjorde
10:8
fresta K . , s s . s o m l i g a gjorde
10:9
K n o r r e n i c k e , s s . s o m l i g a gjorde
10:10
icke g. någon u n d e r s ö k n i n g
10:25
icke g. någon u n d e r s ö k n i n g
10:27
vadhelst I g.en, g.en allt t i l l Guds
10:31
G.en detta t i l l m i n å m i n n e l s e
11:24
s å g.en detta t i l l m i n å m i n n e l s e
11:25
utan att g. å t s k i l l n a d m e l l a n
11:29
vad gagn gjorde jag eder d ä r m e d
14:6
vad gagnade m i g det jag gjorde
15:32
icke g.es f ö r s t v i d m i n ankomst
16:2
själv gör sig möda
16:16
s s . s å m å n g a andra g .
2 . K o r . 2:17
o c k s å har gjort oss s k i c k l i g a
3:6
g. icke s s . Moses
3:13
boning s . i c k e är gjord med h ä n d e r 5:1
har han för oss gjort t i l l synd
5:21
medan vi dock g. m å n g a r i k a
6:10
icke gjort någon ngt förfång
7:2
l i k a visst g. o c k s å vi det
10:7
m å e m e l l e r t i d g . s i g beredd
10:11
Gud vet att jag s å g ö r
11:11
vad jag nu g ö r , det s k a l l jag
ock framgent g.
11:12
vadhelst andra kunna g. s i g s t o r a
11:21
kan o c k s å jag g. m i g stor med
11:21
har jag nu gjort m i g t i l l en d å r e
12:11
g ä r n i n g a r , . b l i v i t gjorda bland eder 12:12
har jag vinnlagt m i g om att g. G a l . 2:10
gjorde s i g de andra judarna
2:13
s . f ö r l ä n a d e eder A. .gjorde detta
3:5
icke gjort m i g ngt för n ä r
4:12
g. m i n r ö s t r ä t t bevekande
4:20
icke g. vad köttet har b e g ä r e l s e t i l l 5:16
hindra eder att g. vad I v i l j e n
5:17
de s. g . s å d a n t , . i c k e få Guds r i k e
5:21
gjorde vad k ö t t e t och sinnet
E f . 2:3
o m s k ä r e l s e s . m e d h ä n d e r g.es
2:11
(K.) s . a v de b å d a har gjort ett
2:14
(Gud) s . f ö r m å r g . m e r
3:20
v i l l e g. de heliga s k i c k l i g a
4:12
s s . K . g ö r med f ö r s a m l i n g e n
5:29
s.av h j ä r t a t g.Guds v i l j a
6:6
G.en detta under s t ä n d i g å k a l l a n
6:18
andra s. g.det av god v i l j a
F i l . 1:15
Dessa senare g. det av k ä r l e k
1:16
g.en då m i n glädje fullkomlig
2:2
s s . I gjorden, då jag var n ä r v a r a n d e
2:12
G.en allt utan att k n o r r a och tveka
2:14
ett g ö r jag: jag f ö r g ä t e r det s. är
3:13
G.en eder intet bekymmer
4:6
s.I haven l ä r t . . skolen I g.
4:9
haden icke t i l l f ä l l e att g. ngt
4:10
på s a m m a s ä t t s. det har gjort
K o l . 1:6
F a d e r n , s. har gjort eder s k i c k l i g a
1:12
och g ö r s i g stor med s i n a syner
2:18
g.en det allt i H. J. namn
3:17
Vadhelst I g.en, g.en det av h j ä r t a t
3:23
så g ö r ock Markus
4:10
så g ö r ock Demas
4:14
g. o c k s å eder delaktiga
l . T e s s . 2:8
g ö r honom något förfång
4:6
s s . I ock redan g.en
5:11
att I så g.en är Guds v i l j a i K J .
5:18
att I b å d e nu g.en och framgent
skolen g. vad vi bjuda eder 2 . T e s s . 3 : 4
t y o m d u s å g ö r , f r ä l s a r d u l . T i m . 4:16
g ö r dig icke delaktig i annans
5:22
Å k e r m a n n e n , han s . g ö r arbetet
2:6
så att de g. hans v i l j a
2:26
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Göra
Alexander har gjort mig ont
4:14
så g. i synnerhet de omskurna Tit. 1:10
rättfärdighets gärningar s. vi gjort 3:5
befalla dig att g.
Filem. v.8
v.8
vad du nu bör g.
när jag så gör, är det ss. sände
v.12
utan ditt samtycke ville jag intet g.
v.14
utan g.s av fri vilja
v.14
jagvet att du kommer att g. ännu mer v.21
så g. ock Markus, Aristarkus
v.24
gör sina änglar till vindsr
Hebr. 1:7
en liten tid blivit gjord ringare
2:9
g. alla dem fria
2:15
Inför hm skola vi g. räkenskap
4:13
mycket s. är svårt att g. tydligt
5:11
detta vilja vi g.
6:3
tjänaden de heliga, ss.l ännu g.en 6:10
gjorde han•• en gäng för alla
7 :27
förbund s. det jag gjorde med fäder 8:9
tabernakei s. Icke är gjort med
9:11
s. har gjort testamentet är död
9:16
Bä länge den s.gjort det lever
9:17
allraheligaste s. är gjort med
9 :24
for att g.din vilja, o Gud
10:7
jag kommer för att g.din vilja
10:9
gm smälek gjorda till skådespel
10:33
for att kunna g.Guds vilja
10:36
vad s.skulle g.s med hs ben
11:22
g.en räia stigar för edra fotter
12:13
vad kunna människor g.mig
13:6
Må de kunna g.det med glädje
13:17
jag uppmanar eder att g.detta
13:19
så alt l g.en hans vilja
13:21
l. Pet. 2:22
Han hade ingen synd gjort
gjort hedningarnas vilja
4:3
de skola g.räkenskap Infor hm
4:5
så gör ock min son Markus
5:13
g.ederkallelseochutkorelse 2.Pet. 1:10
om l det g.enliskolen l aldrig
1:10
gjorde dem ti ett varnande
2:6
detta gör han forst och främst
2:10
Så gör (Paulus) I alla sina brev
3:16
ss.de ock g.med övriga skrifterna 3:16
1.Joh. 1:6
och g.icke sanningen
den s. gör Guds vilja, förbliver
2:17
s. gör vad räitfårdigt är
2 :29
s. gör synd, han överträder
3:4
s.gör vad rättfärdigt är
3:7
s.gör synd, han är av djävulen
3:8
s. är fOdd av Gud, han gör icke synd 3:9
s.icke gör vad rättfärdigt är
3:10
g. vad s. är välbebagligt för hm
3:22
så g. vi honom till en ljugare
5:10
Det har gjort mig stor glädje 2. Joh. v.4
gör sig delaktig i hs onda gärningar v.11
jag vill icke g.det med papper
v.12
det gjorde mig stor glädje
3. Joh. v.2
i allt vad du gör mot bröderna
v.5
vill Icke g. ngt för oss
v.9
intet vill g. for bröderna
v.10
andra s. vore villiga att g. ngt
v.10
påvisa huru illa han gör
v.10
Om H. vill •. skola vi g.det
Jak. 4:15
Dock g. dessa mskor på samma Jud. v.8
gjort oss till ett konungadöme Upp. 1:6
gör åter s ådana gärningar s.
du gjorde under din första tid
2:5
upphöra med att g. hennes gärn.
2:22
troget gör mina gärningar
2:26
jag vill g. så, att de komma
3:9
hm skall jag g. till en pelare
3:12
gjort dem åt vår Gud till ett
5:10
G .en icke jorden•• ngn skada
7:3
7:14
och gjort dem vita i Lammets blod
dem var det s. de gjorde skada
9 :19
belätena, s.de hade gjort
9:20
om ngn vill g. dem skada
1l:5
ja, om ngn vill g.dem skada
1l:5
makt att så g.under 42 månader
13:5
g. en bild åt vilddjuret
13:14
Det är gjort
16:17
g. henne utblottad och naken
17 :16
Icke g.en eder delaktiga i hennes 18:4
Vedergälien henne vad hon gjort
18:6
han sade till mig: Gör icke så
19:10
Se, jag gör allting nytt
21:5
21:6
Det är gjort. Jag är A och O
s. hava gjort vad styggeligt är
21:8
21 :27
ingen s. gör vad styggeligt är
Gör icke så. Jag är din medtjänare 22:9
alla s. älska och g. lögn
22:15

alla allestädes skola g.bättrlng
uppmanat att g. bäitring
g. bättring och omvända sig
såframt du icke gör bättring Upp.
Gör då bättring, varom icke
(Jesabel) vill icke g. bäitring
tag vara därpå och gör bättring
Så gör nu bättring med all flit
mskorna gjorde icke bättring
De gjorde icke bäitrlng
gjorde icke bättring
De gjorde icke bäitring

17:30
20:21
26 :20
2:5
2:16
2:21
3:3
3 :19
9:20
9 :21
16:9
16:11

GÖRA (bättring)
G.en bättring ,ty himmelriket Matt. 3:2
att de icke hade gjort bättring
1l:20
gjort bättring i säck och aska
1l:21
de gjorde bättring vid ,Tonas
12:41
g.en bäitring och tron
Mark. 1:15
att man skulle g. bättring
6:12
for länge sedan gjort bättring Luk. 10:13
de gjorde bättring vid Jonas
11:32
om l icke g.en bäitring
13:3 ,5
en enda syndare s.gör bättring 15:7,10
så skola de g. bättring
16:30
G.en bäitrlngochlåtendöpa
Apg. 2:38
3 :19
G.en därför bäitring och omvänden
Gör fördenskull bättring
8:22

GÖRA (efter)
om de hava gjort efter det l. Mos. 18:21
g. efter mönsterbilder
2. Mos. 25:9
gör detta efter de mönsterbilder
25:40
beräkning gjordes efter Moses
38:21
den mska som gör efter dem 3.Mos.l8:5
att I icke g. en efter någon av de
18:30
hålla mina stadgar och g. efter
19:37
hålla mina stadgar och g. efter dem 20:8
hålla alla stadgar och g. efter
20:22
I skolen hålla mina bud och g. efter 22:31
I skolen g. efter mina stadgar
25: 18
skolen g. efter dem (mina rätter) 25: 18
hållen mina bud och g. en efter
26:3
om I Icke g. en efter alla dessa
26:14
att I icke g. en efter alla mina bud 26: 15
g. efter någnt av dessa bud 4. Mos. 15:22
tänka på H. bud och g. efter dem
15:39
g. efter alla mina bud
15:40
att jag efter eget tycke gjorde ngt 24: 13
för att I mån g. efter dem 5. Mos. 4:1
4:5
I mån g. efter dem (stadgarna)
I akolen g. efter dem (stadgar)
4:6
för att I skullen g. efter dem
4:14
hällen dem och g. en efter dem
5:1
så vilja vi höra det och g. därefter 5:27
lära dem ,for att de må g.efter dem 5:31
I skolen g. efter dem (buden)
6:1
Så skall du nu g. efter dem (buden) 6:3
bjöd oss att g. efter dessa stadgar 6:24
när vi hälla och g. efter dessa bud 6:25
Så håll nu de bud och gör efter dem 7: 11
Om I nu hören dessa och g. en efter 7: 12
efter dem (buden) skolen I g.
8:1
I hällen dessa bud och g. en efter 11:22
. 11:32
och g. en efter dem (stadgarna)
häller alla dessa bud och gör efter 15:5
så hålla dessa stadgar och g. efter 16: 12
efter den dom skall du g.
17: 11
häller dessa stadgar och gör efter 17:19
att g. efter hednb!garnas styggelser 18:9
om du då gör efter alla dessa bud 19:9
skall hålla dem och g. efter dem
26:16
Så skall du då g. efter hans bud
27:10
Förbannad den s. icke gör eftar
27:26
häller alla hans bud och gör efter 28: l
du skall hälla och g. efter dem
28: 13
om du icke gör efter dem
28: 15
28:58
du icke gör efter dem (lags ord)
förbundets ord och g. en efter
29:9
vi skola g. efter denna lags ord
29:29
du skall g. efter alla hans bud
30:8
höra det, så att vi kunna g. därefter 30:12
så att vi kunna g. därefter?
30:13
så att du kan g. därefter
30:14
de må g. efter alla denna lags ord 31:12
hälla denna lags ord och g. efter
32:46
hålla den lag och g. efter den Jos. 1:7
håller det (lagen) och gör därefter 1:8
Allenast mån I noga g. sfter de bud 22:5
g. efter vad I mitt hjärta
l. Sam. 2:35
efter ditt hjärta har du gjort 2.Sam. 7:21
(David:) gör nu efter din
l. Kon. 2:6
o}ll du gör efter mina rätter
6:12
De gjorde efter alla styggslser
14:24
2. Kon. 17:34
g. icke efter de stadgar
om du häller och gör efter l. Krön. 22: 13
att g. efter mina bud ss. han gör
28:7
såsom de gjort efter
2. Krön. 21:19
gjorde man därefter en kista
24:8
Så gjorde de gäng efter annan
24:11
att g. efter vad konungen bjudit
30:12
de skulle g. efter förbundets ord
34:31
gjorde efter Guds förbund
34:32
35:6
I g. en efter H. ord genom Mose
begrunda H.lag och g. efter
Esra 7:10
som icke gör efter din Guds lag
7:26
om I g. en efter dem, då vill Neh. 1:9
att den mska s. gör efter dem får
9:29
våra fäder hava icke gjort efter din 9:34
10:29
g. efter alla H. bud och räiter
Est. 1:15
Vad skall man efter lag g.
gjorde efter Mordokais befallning
2:20
g. icke efter konungens lagar
3:8
att g. efter påbudet för i dag
9:13
gör efter dem (H. befallningar) Ps.103:18
de s. g. därefter (frukta H).
111:10
att g.efter dina stadgar
1l9:1l2
Gör med din tjänare efter din nåd 1l9:124
jag gör efter dina bud
119:166
Hören .. ord och g. efter dem Jer. 1l:6
g. var och en efter sitt hjärtas
18:12
om I g. en efter delta ord
22:4
utan gör med hm efter s. han begär 39:12
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om vi Icke i alla stycken g. efter
42:5
haven icke gjort efter mina rätter
icke ens gjort efter de
Hes. 5:7
skall g. med dem efter deras
7:27
gjort efter mina rätter, utan haven
gjort efter de' hednafolks rätter
11:12
så att de g. efter dem (H. räiter)
1l:20
att g. efter deras styggelser
16:47
en som gör efter mina rätter
18:17
sonen gjorde efter (stadgarna)
18:19
den mska s. gör efter dem lår leva 20:1l
den mska s. gör efter dem
20:13
(H:) g. en efter dem (mina rätter) 20:19
icke gjorde efter dem, fastän den
mska s. gör efter dem får leva
20:21
eftersom de Icke gjorde efter
20:24
(I.) skola g. med Edom efter
25:14
höra dina ord,men g.icke efter 33:31,32
hållen mina rätter och g. en efter 36:27
hälla mina stadgar och g. efter
37:24
så att de g. efter dem (stadgarna) 43:11
mina ord och gör efter dem
Matt. 7 :24
hör mina ord och icke gör efter dem 7 :26
s. hör och gör efter dem
Luk. 6:47
icke redde till eller gjorde efter
12:47
s. icke gör därefter
Gal. 3:10
Den s.gör efter dessa stadgar
3:12
se till, att du gör allt efter Hebr. 8:5
GÖRA (gnd)
det goda s.H.gjort mot I. 2. Mos. 18:9
det goda s.H.gör mot oss 4. Mos. 10:32
du skall g. vad rätt och gott 5. Mos. 6:18
så gör att H. vill giva .. goda land
9:6
när du gör vad gott och rätt är
12:28
Vad dig synes gott och rätt att g.
mot oss, det må du g.
Jos. 9:25
det goda s. han gjort mot I. Dom. 8:35
H.gör med •. det goda
1. Sam. 25:30
allt det goda s. Herren gjort 1. Kon. 8:66
gjort vad gott är i dina ögon 2.Kon.20:3
det goda s. Herren gjort
2. Krön. 7:10
Asa gjorde vad gott och rätt var
14:2
24:16
(Jojada) hade gjort vad gott var
(Hiskia) gjorde vad gott var
31:20
ingen finnes, s. gör vad gott är Ps. 14:1
ingen finnes, s. gör vad gott är, icke 14:3
Vänd dig bort och gör vad gott är 34:15
icke g. vad förståndigt och gott är 36:4
Förtrösta på H. och gör vad gott
37:3
Vän<! dig bort •• och gör vad gott är 37:27
när du gör dig goda dagar
49:19
inlren finnes, som gör vad gott är 53:2,4
Du är god och gör vad gott är
119:68
gör dig nu goda dagar
Pred. 2:1
och g. sig goda dagar under sin
2:24
än att de g. sig goda dagar
3:12
gör sig goda dagar vid den möda
5: 17
att hon (mskan) gör vad gott är
7:21
Lären att g. vad gott är
Jes. 1:17
gjort vad gott är I dina ögon
38:3
att g. vad gott är forstä de ej Jer. 4:22
det goda s. jag sagt att jag ville g. 18:10
g.en med mig vad eder gott synes 26:14
Icke få se det goda som jag vill g. 29:32
höra allt det goda s. jag ~r med
33:9
s. icke var gott , han mås9' dö Hes. 18:18
på sabbaten g. vad gott är
Matt. 12:12
att g. vad gott är
Mark. 3:4
lovligt .• att g. vad gott är
Luk. 6:9
de s. hava gjort vad gott är
Joh. 5:29
uthållighet i att g. det goda
Rom. 2:7
var och en som gör det goda
2:10
ingen finnes s. gör vad gott är
3:12
men att g.det gnds förmår jag icke 7:18
det goda s.jag vill gör jag icke.
7:19
som har viljan att g. det goda
7:21
han g. e det med gott hjärta
12:8
icke för dem som g. vad gott är
13:3
Vill du vara utan fruktan gör •• gott 13:3
2. Kor. 13:7
I skolen g. vad gott är
icke fortröttas att g. vad gott är Gal. 6:9
Må vi g. vad gott är mot var man
6:10
andra som g. det av god vilja Fil. 1:15
g. vad gott är mot varandra l. Tess. 5:15
icke förtröttas g. vad gott är 2.Tess. 3:13
Men en sådan s. gör sig goda 1. Tlm. 5:6
vinnlägga sig om att g. vad gott är 6:2
beflitar sig om att g. vad gott Tit. 2:14
goda du gjorde skulle g.s
Filem. v.14
prisa dem s. g. vad gott
l. Pet. 2:14
om I g.en vad gott är
3:6
g.e vad gott är, han söke friden
3:11
under det att de g. vad gott är
4:19
3.Joh. v.1l
Den s.gör vad gott är
s.f6rstår att g.vad gott är
Jak. 4:17
5:5
I haven gjort eder goda dagar

han skall g. dig gott
30:5
skall han då åter g. dig gott
30:9
vet jag att H.skall g. mig gott Dom. 17:13
g.med dem vad I finnen fdr gott
19:24
efter bördesrätt, gott, må han g.Rut 3:13
(Elkana:)Gör vad du•• för gott 1.sam.1:23
I mån g. med oss vadhelst •• for gott 11:10
allt gott som Herren har gjort
12:7
får g. med hm vad du finner gott
24:5
när Herren gör min herre gott
25:31
vill jag (David) g. eder gott 2. Sam. 2:6
vad du och dina bröder finnen för
gott att g. ,det mån I g.
Esra 7:18
må du g. ss. du finner for gott Est. 3:1l
när någon Icke gör gott mot Job 24:21
forgät icke vad gott han gjort Ps. 103:2
Du gör din tjänare gott, Herre
119:65
Gör gott, i Herre, mot de goda
125:4
för vad gott han har gjort
Ords. 19:17
att g. något gott, det förmå de Jer. 10:5
skulle också I kunna g. ngt gott
13:23
jag icke upphör att g. dem gott
32:40
min fröjd i att g. dem gott
32:41
skall g. eder ännu mer gott Hes. 36:11
gör dig frt gm att g. gott
Dan. 4:24
H. gör intet, varken gott eller Sef. 1:12
i denna tid beslutit att g. gott Sak. 8:15
vad gott skall jag g. för att Matt. 19:16
Mark. 14:7
kunnen I g. dem gott
g.en gott mot dem s.hata eder Luk.6:27
I g.en gott mot dem s. g.en eder· gott 6:33
älsken edra ovänner och g.en gott
6:35
J. från Nasaret s. gjorde gott Apg. 10:38
dö for den s. gjort hm gott
Rom. 5:7
gjort vare sig gott eller ont 2. Kor. 5:10
vad gott var och en gör
Ef. 618
bjud dem att g. gott
1. Tlm. 6:18
förgäien icke att g.gott
Hebr. 13:16
GÖRA (Gud gör)
Och Gud gjorde fästet
l. Mos. 1:7
Gud gjorde de två stora ljusen
1 :16
Gud gjorde de vilda djuren
1 :25
Och Gud såg på allt s. han hade gjort 1:31
Gud fullbordade det s. han hade gjort 2:2
verk, s. Gud gjort, när han skapade 2:3
när H.Gud gjorde jord och himmel 2:4
listigare än .. djur s. H. Gud gjort
3:1
H. Gud gjorde åt Adam •• kläder
3:21
gjorde han dem (mskor) lika Gud
5:1
Gud har gjort mskan t. sin avbild
9:6
Gud gjorde henne (Rakel) fruktsam 30:22
(Josef:) vad Gud ämnar g.
41: 25,28
(Josef:)Gud har gjort mig fruktsam 41:52
Vad har Gud gjort mot oss!
42:28
Gud g. e dig lik .. och Manasse
48:20
vad Gud gjort med Mose
2. Mos. 18:1
tavlorna voro gjorda av Gud
32:16
O Gud, gör henne åter frisk 4.Mos.12:13
sägas om I. :Vad gör icke Gud
23:23
att Gud har gjort mig oräit l. Sam. 22: 3
att Gud har gjort mig oräit
Job 19:6
23: 16
Gud s. gjort mitt hjärta forsagt
Guds ande är det s. har gjort mig 33:4
Gud gör i sanning Intet s. är orätt 34:12
Gud gjort henne glömsk för vishet 39:20
Förstlingen •• av vad Gud har gjort 40:14
H. ,min Gud gör mitt mörker Ps. 18:29
Gud har gjort sig känd ss. ett värn 48:4
64:10
forkunna vad Gud har gjort
Kommen och sen vad Gud har gjort 66:5
o Gud, vad du har gjort för oss
68:29
Du s. gjort så stora ting, o Gud
71:19
Israels Gud, s. allena gör under
77:15
106:21
Gud.. s. gjort så stora ting
fatta det verk s. Gud har gjort Pred. 3:11
vad Gud gör skall förbliva
3:14
Gud har så gjort för att man skall 3:14
att Gud har gjort den (goda dagen) 7:15
att Gud har gjort mskorna sådana
7:30
Varför har H. ,vår Gud, gjort Jer. 5:19
under s. den högste Guden gjort Dan. 3:32
5:26
Gud har gjort ände på (ditt rike)
gjorde Gud dem t. man och Mark. 10:6
huru stora ting Gud har gjort Luk. 8:39
tecken •• Gud gm hm gjorde
Apg. 2:22
Gud gjorde en ände på dödens vånda 2:24
hm har Gud gjort till Messias
2:36
Guden, s. har gjort himmelen och 14:15
huru stora ting Gud hade gjort med 14:27
huru stora ting Gud gjort med dem 15:4
och under Gud gm dem hade gjort 15:12
Den Gud som har gjort världen
17:27
Gud gjorde gm Paulus kraftgärn. 19:11
lagen icke kunde •• gjorde Gud Rom. 8:3

GÖRA (gott, subst. och adv.)
gör med henne •• for gott
1. Mos. 16:6
(Lot:) g. med dem •• finnen för gott 19:8
Icke gjort dig annat än gott
26:29
Vänd•• så skall jag g. dig gott
32:9
Jag skall g. dig mycket gott
32:12
så vilja vi g. dig gott
4. Mos. 10:29
för att kunna g. dig gott
5. Mos. 8:16
när han fick g. eder gott
28:63

GÖRA (Herren gör)
när H.Gud gjorde jord och 1.Mos. 2:4
listigare än•• djur s. H. Gud gjort
3:1
3:21
H. Gud gjorde åt Adam och hans
ångrade H. att han gjort mskorna
6:6
(Sara:) H.har gjort mig ofruktsam 16:2
H.hade •. gjort alla kvinnor
20:18
H. gjorde med Sara ss.han sagt
21:1
om H. gjort hans resa lyckosam
24:21
Herren gjort min resa lyckosam
24:56
H. , varfor har du gjort så 2. Mos. 5:22

2223

2224

Göra
Jag, Herren, är den s. gör allt
45:7
Har icke jag, H. gjort det
45:21
Herren gör dess öken lik ett Eden 51:3
vad skall jag nu g. här, säger H.
52:5
efter allt vad H. har gjort mot oss
vad han gjort mot dem efter sin
63:7
Varför har H. ,vår Gud, gjort Jer. 5:19
jag är Herren, s. gör nåd, rätt
9:24
Varför har H. gjort så mot denna 22:8
Jeremia sade: Amen. Så g. e H.
28:6
H. g.e med dig ss. med Sidkia och 29:22
32: 17
H. du är ju den s. gjort himmel
jag skall i Moah så g. ,säger H.
48:35
H. har gjort vad han beslutit Klag. 2: 17
H. vill di g. en ände på Israel? Hes. ll: 13
att jag icke utan sak har gjort allt
vad jag har gjort mot det, säger H. 14:2~
H. ,s. gör torra träd grönskande
17:24
H. du som så gjorde dig ett Dan. 9:15
H. gör alls intet utan att
Amos 3:7
jag dyrkar H. ,s. gjort havet Jona 1:9
Ty du,H. ,har~ort Bs.dig läckes
1:14
H. gör intet, varken gott eller Sef. 1:12
Herren gör intet orätt
3:5
på edert anslag mot H.gör han Nab.1:9
Ss. H. Sebaot hade beslutit att g. med
oss •• så har han ock gjort med Sak. 1:6
beslöt att g. eder ont, säger H.
8:14
9:4
H. skall åter g. henne fattig
huru stora ting H. har gjort Mark. 5: 19
Så har H.gjort med mig
Luk. 1:25
H., gör dig icke omak
7:6
H., det är du s. har gjort
Apg. 4:24

H. gjorde ss. Mose hade begärt
8:13
8:24
H. gjorde så: flugsvärmar kommo
H. gjorda ss. Mose hade begärt
8:30
H. skall därvid g. en åtskillnsd
9:4
9:5
I morgon skall H. g. så i landet
dagen därefter gjorde Herren så
9:6
11:7
H. gör åtskillnad meltan Egypten
av tacksamhet för vad H. gjorde
13:8
o H. , s. du har gjort till din boning 15:17
allt vad H. hade gjort ')]led Farao
18:8
det goda s. H. hade gjort mot Israel 18:9
på 6 dagar gjorde H.himmelen
20:11
på 6 dagar gjorde H.hlmmel och
31:17
det goda s. H. går mot oss 4. Mos. 10:32
I morgon skall H. g. kunnigt
16:5
vad H. gjort med dessa 2 kon.5.Mos. 3:21
vad H.gjort i fråga om Baal-Peor 4:3
vilket allt H. gjort med eder i
4:34
H. gjorde stora och gruvliga tecken 6:22
vad Herren gjorde med Farao
7: 18
på samma sätt skall H. nu g.
7:19
10:22
men nu har H. gjort dig talrik
de stora gärningar s. H. har gjort 11:7
24:9
Kom ihåg vad H. gjorde med
Herren skall g. dig till huvud
28:13
29:2
I haven sett allt vad H. har gjort
Varför har H. gjort så mot detta
29:24
Herren skall g. med dem ss. han
gjorde med Sihon och Og •. och
såsom han gjorde med
31:4
det var icke H. s. gjord" allt detta 32:27
Jos. 3:5
i morgon skall H. g. under
på den dagen gjorde H. Josua stor 4:14
likasom H. gjorde med Röda havet 4:23
så skall H. g. med alla fiender
10:25
vad H. gjorde med alla dessa folk 23:3
H.har gjort dessa stora under
24:17
de gärningar H. hade gjort för I.
24:31
stora gärningar H. hade gjort Dom. 2:7
att Herren skall g. mig gott
17:13
tI. hade gjort en rämns bland I.
21:15
Lovad vare H. ,s. i dag så gjort Rut 4:14
H. gjort (Hanns) ofruktsam l. Sam. 1:5
att H. hade gjort henne ofruktsam
1:6
H. gör fattig, han gör ock rik
2:7
Han är H. ,han g.e vad honom täckes 3: 18
allt gott 8. H. har gjort mot eder
12:7
det stora under s. H. skall g.
12:16
12:22
H. behagat g. eder till sitt folk
kanhända skall H. g. ngt för
14:6
H. går med min berre allt det goda 25:30
när Herren gör min herre gott
25:31
H.har gjort vad han hade sagt
28:17
därför har Herren nu gjort dig
28:18
må H. g. vad honom täckes 2. Sam. 10: 12
H. ,gör Ahitofels råd till dårskap 15:31
H. gör mitt mörker ljust
22:29
har H. gjort så mot detta land 1.Kon. 9:8
Om H. gjorde fönster på
2.Kon.7:2
Om H. gjorde fönster på himmelen 7:19
H.har gjort vad han har sagt
10:10
H. du har gjort himmel och jord
19:15
H. nitälskan skall g. detta
19:31
att Herren skall g. mig frisk
20:8
att H. skall g. vad han har lovat
20:9
H. är den s. gjort himmelen 1. Krön.16:26
Sedan må H. g. vad hm täckes
19:13
H. gjorde Salomo övermåttan stor 29:25
H. gjorde hm övermåttan 2. Krön. 1:1
fröjd över det goda s.H.hade gjort 7:10
Varför har H. gjort så mot detta
7:21
det är H. hand s. har gjort det Joh 12:9
Ps. 5:9
H. går din väg jämn för mig
Herren har gjort sig känd
9: 17
H. ,min Gud,går mitt mörker ljust 18:29
19:8
H. vittnesbörd gör den enfaldige
Himmelen är gjord gm H. ord
33:6
Stora äro de under du gjort,H.
40:6
H. är den s. har gjort himmelen
96:5
H. gör rättfärdighetens verk
103:6
du, H. har gjort det (hjälpt mig)
109:27
Herren s. gjort himmel och jord 115:15
H. har gjort väl mot dig (min själ) ll6:7
H. högra hand gör mäktiga ting ll8:15,16
Detta är den dag s. H. har gjort
ll8:24
Du gör din tjänare gott, H.
ll9:65
H. ,s. har gjort himmel och jord 121:2
Herren, s. har gjort himmel
124:8
H. har gjort stora ting med dem 126:2
H. hade gjort stora ting med oss 126:3
134:3
H. s. har gjort himmel och jord
Herren kan g. allt. vad han vill
135:6
H. har gjort var sak för dess Ords.16:4
Örat och ögat har H. gjort
20:12
Rik och fattig •• H. har gjort dem
22:2
H. Sebaots nitälskan skall g.. Jes. 9:7
H. skall g. sig känd för egyptierna 19:21
H. du gör underfulla ting
25: l
H. Sebaot skall g. ett gästabud
25:6
H. du har gjort himmel och jord
37:16
H.Sebaots nitälskan skall g.detta 37:32
38:7
H. skall g. vad han nu har lovat
förstå att H. hand har gjort detta 41:20
(Jes:) Har icke H. gjort det
42:24
43:16
H. ,han som gör en väg i havet
Jag, H. ,är den s. går allt
44:24

GÖRA ( levande m levandegöra)
dödar och jag gör levande 5. Mos. 32:3 9
H.dödar och gör levande
1. Sam. 2:6
jag skulle kunns g.levande 2. KoR. 5:7
vars son han hade gjort levande
8:1
hU1"\! han hade gjort en död levande 8:5
vars son (Ellsa) hade gjort levande 8:5
den s. Elisa har gjort levande
8:5
Ps. 71:20
du skall åter g. oss levande
ss. Fadern gör dem levande, så gör
ock Sonen levande vem han
Joh. 5:21
Det är Anden som gör levande
6:63

GÖRA (ont, det onda, subst. )
g.dig mer ont än dem
l. Mos. 19:9
att du icke skall g. oss ngt ont
26 :29
(Jakob:) att g. mig något ont
31:7
(Laban:) i min makt att g.ederont 31:29
Huru skulle jag kunna g. så ont
39:9
allt det onda s. vi hava gjort
50:15
Ingen har jag gjort ont
4. Mos. 16:15
icke mer g. ngt sådant ont 5. Mos. 13:11
skall icke vidare g. ngt sådant ont 19:20
för allt det ondas skull s. de gjort 31:18
det onda s.Ablmelek gjort
Dom. 9:56
det onda s. Sikems män hade gjort 9:57
15:3
om jag (Simson) gör dem ngt ont
Varför g.en I allt detta onda 1.Sam. 2':23
han s. gjorde oss allt detta onda
6:9
huru mycket ont I haven gjort
12:17
Väl haven I gjort allt detta onda
12:20
att jag icke har velat g. ngt ont
24:12
avhållit mig från att g. dig ngt ont 25:34
jag vill icke mer g. dig ngt ont
26:21
H. vedergälle den s. ont gör 2. Sam. 3:39
12:18
Han (David) kimde g. ngt ont
s. resa sig upp för att g. dig ngt ont 18:32
det onda s. du har gjort min l. Kon. 2:44
14:9
du har gjort mer ont än alla
det onda s. han har gjort i H. ögon 16:7
(Omri) gjorde mer ont än någon
16:25
huru ont du skall g. Israel 2. Kon. 8:12
de gjorde mer ont än de folk
21:9
Eftersom Manasse gjort mer ont 21:11
g.en ej mina profeter ont l. Krön. 16:22
så att de gjorde mer ont 2. Krön. 33:9
Neh. 6:2
De tänkte g. mig ngt ont
det onda som Eljasib hade gjort
13:7

2225
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GÖRA (Jesus gör)
huru stora ting J. hade gjort Luk. 8:39
J. gjorde gossen frisk
9:42
det andra s. J.gjorde
Joh. 4:54
det var J. s. gjort honom frisk
5:15
9:11
Den man s. heter J. gjorde en deg
J.gjorde degen och öppnade hans
9:14
hade sett vad J.hade gjort
11:45
omtalade för dem vad J. gjort
11:46
mycket annst var det s. J.gjorde 21:25
berättat om allt vad J.gjorde Apg. 1:1
J.från Nasaret, s.gjorde gott
10:38
GÖRA (till konung)
gjorde Abimelek till konung Dom. 9:6
haven gjort Abimelek till konung
9:16
9: 18
haven gjort Abimelek till konung
gjorde Saul till konung där 1. Sam. 11:15
ångrar att jag gjort Saul till kon. 15: 11
att han gjort Saul till konung
15:35
gjorde (Is-Bo set) till konung 2.Sam. 2:9
David, gjort Salomo till kon. 1. Kon. 1:43
H .• gjort din tjänare till konung
3:7
for att g. (Rehabeam) till konung 12: l
gjorde (Jerobeam) till kon. över
12:20
gjorde hela Israel Omr! till kon.
16:16
ville g. hm (Tibni) till konung
16:21
Vi vilja icke g. ngn till kon. 2. Kon. 10:5
de gjorde honom till konung
11:12
14:21
och gjorde (Asarja) till konung
de hade gjort Jerobeam till kon.
17:21
gjorde Josia till kon. efter honom 21:24
och gjorde (Joabas) till kon. efter 23:30
Neko gjorde Eljakim till konung
23:34
för att g. David till kon. 1. Krön. 12:31,38
Israel var enigt i att g. David
till konung
12:38
gjorde han sin son Salomo till kon. 23:1
han gjorde mig till konung över
28:4
gjorde för andra gången Salomo
till konung
29:22
gjort mig till konung över 2. Krön. 1:9
folk över vilket jag har gjort
dig till konung
1:11
för att g. (Rehabeam) till konung 10:1
i sinnet att g. (Abia) till konung
11:22
gjorde Ahasja till kon. efter hm
22:1
23:11
och gjorde hm (Joas) till konung
gjorde hm (Ussia) till konung
26:1
33:25
gjorde folket Josia till konung
gjorde (Joahas) till konung
36:1
gjorde Eljakim till kon. över Juda 36:4
han gjorde Sldkia till konung
36:10
g. Tabals son till konung där Jes. 7:6
konungen i Babel gjorde honom
till konung
Jer. 37:1
som gjorde hm till konung
Hes. 17:16
Joh. 6:15
tänkte g. hm till konung
Vemhelst som gör sig till konung 19:12
gjorde David till kon. över dem ApgJ.3:22

hm s. gör de döda levande
Rom.
g. edra dödliga kroppar levande
skola i K. alla g.s levande 1. Kor.
men Anden gör levande
2. Kor.
en lag s. kunde g.levande
Gal.
har han ock gjort eder levande Ef.
(Gud har) gjort oss levande med K.
eder har han gjort levande
Kol.
till anden •• gjord levande
1. Pet.

4:17
8:11
15:22
3:6
3:21
2:1
2:5
2:13
3: 18

GÖRA (göra löfte)
Och Jakob gjorde ett löfte 1. Mos. 28:20
i Betel •. du gjorde mig ett löfte
31:13
efter vad den s. gjort löftet 3. Mos. 27:8
efter innehållet i det löfte han
har avlagt skall han g.
4. Mos. 6:21
21:2
Då gjorde I. ett löfte åt Herren
Om någon gör ett löfte åt Herren 30:3
om en kvinna gör ett löfte
30: 4,11
Om du gjort ett löfte åt H. 5. Mos. 23:21
om du under låter att g. något löfte 23:22
Jefta gjorde ett löfte åt H.
Dom.ll:30
efter det löfte (Jefta) hade gjort
11:39
1. Sam. 1:11
(Hanna) gjorde ett löfte
det löfte s. jag gjort åt H. 2. Sam. 15:7
15:8
din tjänare gjorde ett löfte
de löften du gör skall du få.. Job 22:27
G.en löften och infrlen dem åt Ps. 76:12
David gjorde ett löfte
132:2
När du har gjort ett löfte
Pred. 5:3
gör ett löfte och icke infriar det
5:4
egyptierna skola g.löften åt H. Jes.19:21
fullgöra de löften s. vi gjorde Jer .44:25
offrade •. och gjorde löften
Jona 1:16
när han har gjort ett löfte
Mal. 1:14
GÖRA (om intet = omintetgöra)
g. Ahitofels råd om intet
2. Sam. 15:34
Mitofels goda råd gjordes om Intet 17 :14
gjordes rådslag om intet
Esr. 4:5
gör de klokas anslag om intet Job 5:12
så gör du mskans hopp om intet
14:19
du gör gudsfruktan om intet
15:4
vem kan g.mina ord om intet?
24:25
Vill du g. min rätt om Intet
40:3
Herren gjorde hedningarnas
råd om intet
Ps. 33:10
de hava gjort din lag om intet
119:126
vem kan då g.det om intet? Jes. 14:27
deras råd skall jag g. om intet
19:3
på detta berg g. om intet det dok
25:7
för alltid g. döden om Intet
25:8
Jag är den s. gör .• tecken om intet 44:25
då skall jag g. om intet
Jer. 19:7
när I g. en om intet mitt förbund
33:20
haven gjort •• budord om intet Matt. 15:6
g.en I Guds budord om intet Mark. 7:13
icke ville g. sabbaten om intet Joh. 5:18
Moses lag skulle g. s om intet
7:23
g.Guds trofasthet om intet? Rom. 3:3
G.vi vad lag är om intet gm tron? 3:31
löftet är gjort om intet
4:14
6:6
syndakroppen skall g.s om intet
akall g. de visas •• om intet 1. Kor. 1:19
skall g.min berömmelse om Intet
9:15
att löftet har gjorts om intet Gal. 3:17
gjorde han om intet budens
Ef.
2:15
gjort dödens makt om intet 2. Tim. 1:10
skulle g. dens mskt om intet Hebr. 2:14
g. om Intet djävulens
l. Joh. 3:8

I haven gjort allt detta stora onda 13:27
s. icke gör sin broder ngt ont Ps. 15:3
emot dem s.g.det onda
34:17
g.en ej mina profeter ngt ont
105:15
från dem s. glädjas att g. ont Ords. 2:14
han icke har gjort dig ngt ont
3:30
sluppit att se vad ont s. g.es Pred. 4:3
dom icke går över vad ont s. g.es
8:11
avhåller sin hand från att g.ontJes.56:2
gjorde ännu mer ont än deras •• Jer. 7:26
10:5
(avgudarna) kunna ej g. ngt ont
I haven gjort ännu mer ont, än
edra fåller gjorde
16:12
det onda s. jag tänkt att g. dem
18:8
styrka modet hos dem s. g. ont
23:14
det onda jag har i sinnet att g.
26:3
gör (Jeremia) icke ngt ont
39:12
det onda s.Ismael hade gjort
41:11
ångrar det onda s.jag gjort eder
42:10
for det onda s. de hava gjort Hes. 6:9
för allt det onda s. I haven gjort
20:43
onda han hotat g. mot dem Jona 3:10
H. gör intet, varken gott e. ont Sef. 1:12
beslöt att g. eder ont, säger H. Sak. 8:14
Den s.gör ont är ändå god i Mal. 2:17
Vad ont har han då gjort?
Matt. 27:23
Vad ont har han (J.) då gjort Mark. 15:14
det onda s. han eljest gjort
Luk. 23:22
Vad ont har denne (J.) gjort
23:22
23:41
denne man har intet ont gjort
huru mycket ont den .. gjort Apg. 9: 13
16:28
(Paulus:) Gör dig intet ont
fastän vi icke hava gjort ngt ont
19:40
den mskas själ, s. gör det onda Rom. 2:9
det onda s.jag icke vill, det gör jag 7:19
innan de gjort vare sig gott eller ont 9:11
Kärleken gör Intet ont mot nästan 13:10
vare sig han gjort •• eller ont 2. Kor. 5:10
att I Icke mån g. ngt ont
13:7
Alexander har gjort mig ont 2. Tlm. 4:14
H. är emot dem s. g. det onda 1. Pet. 3 :12
vem är den s. kan g. eder ngt ont
3 :13

s.

GÖRA (ond, ont, adj.)
en ond gärning I haven gjort 1. Mos.44:5
gjort vad ont var i H.ögon 4.Mos.32:13
hade gjort vad ont var i H. ögon
32:13
så att I g.en vad s. är ont
5. Mos. 4:25
begått gm att g. vad ont var
9:18
Om ngn man befinnes g. vad ont var 17:2
som har gjort denns onda gärning 17: 5
när I g.en vad ont är i H. ögon
31:29
gjorde Israels barn vad ont var Dom.2:11
gjorde Israels barn vad ont var
3:7
Israels barn gjorde åter vad ont
3:12
gjorde vad ont var i Herrens ögon 3:12
Israels barn gjorde åter vad ont var 4:1
när Israels barn gjorde vad ont var 6:1
Israels barn gjorde åter vad ont
10:6
Israels barn gjorde vad ont var i 13:1
om I g.en vad ont är
1. Sam. 12:25
Varför har du gjort vad ont är
15:19
bevarat .. från att g. vad ont var
25:39
har du gjort vad ont är
2. Sam. 12:9
Salomo gjorde vad ont var 1. Kon. 11:6
Juda gjorde vad ont var i H. ögon 14:22
Han (Nsdab) gjorde vad ont var
15:26
15:34
Han (Baesa) gjorde vad ont var i
(Simri) gjorde vad ont var i H. ögon 16:19
Omri gjorde vad ont var I H. ögon 16:25
Ahab gjorde vad ont var i H.ögon 16:30
att g. vad ont var i Herrens ögon 21:20
g. vad ont var i Herrens ögon
21:25
22:53
(Ahasja) gjorde vad ont var I H.
Han gjorde vad ont var i H. 2. Kon. 3:2
(Joram) gjorde vad ont var I H.
8:18
8:27
(Ahasja) gjorde vad ont var i H.
(Joabas) gjorde vad ont var
13:2
(Joas) gjorde vad ont var I H. ögon 13:ll
(Jerobeam) gjorde vad ont var
14:24
(Sakarja) gjorde vad ont var i H.
15:9
15:18
(Menahem) gjorde vad ont var
(Pekaja) gjorde vad ont var
15:24
(Peka) gjorde vad ont var I H. ögon 15:28
(Hosea) gjorde vad ont var
17:2
och hade gjort onda ting
17:11
till att g. vad ont var i H. ögon
17:17
21:2
(Manasse) gjorde vad ont var
Han gjorde mycket s. var ont i H. 21:6
de hava gjort vad ont är i mina
21:15
och g. vad ont var i Herrens ögon 21:16
(Amon) gjorde vad ont var i H.
21:20
(Joahas) gjorde vad ont var i H.
23:32
(Jojaklm) gjorde vad ont var i H. 23:37
(Jojakin) gjorde vad ont var i H.
24:9
(Sldkia) gjorde vad ont var i H.
24:19
syndat och gjort vad ont
l. Krön. 21:17
(Rehabeam) gjorde vad ont 2. Krön. 12:14
(Joram) gjorde vad ont var
21:6
22:4
(Ahasja) gjorde vad ont var
våra fåder gjorde vad ont var
29:6
(Manasse) gjorde vad ont var
33:2
(Manasse) gjorde mycket s. var ont 33:6
(Amon) gjorde vad ont var i H.ögon33:22
(Jojakim) gjorde vad ont var
36:5
(Jojakin) gjorde vad ont var
36:9
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Göra-Göromål
(Sldkia) gjorde vad ont var
36:12
gjorde de vad ont var Inför
Neh. 9:28
gjort vad ont är I dina ögon
Ps. 51:6
om de ej få g. vad ont är
Ords. 4: 16
(dårarna) g. så vad ont är
Pred. 4:17
dristighet att g. det ont är
8:11
syndaren 100 gånger kan g. vad ont 8: 12
Hören upp att g. vad ont är
Jes. 1:16
hava gjort upp onda planer mot dig 7: 5
g. vad ont och fördärvligt är
11:9
gjorden vad ont var i mina ögon
65: 12
skall man då g. vad ont är
Jer. 3:5
Visa äro de till att g. vad ont är
4:22
Juda barn hava gjort vad ont är
7:30
om det gör vad ont är i mina ögon 18:10
Juda barn allenast gjort vad ont är 32:30
(Sidkia) gjorde vad ont var i H.
52:2
eller att g. vad ont är
Mark. 3:4
g. vad gott .. eller g. vad ont är Luk. 6:9
var och en s. gör vad ont är
Joh. 3:20
och de s. hava gjort vad ont är
5:29
g. vad ont är, för att gott måtte Rom.3:8
för dem som g. vad ont är
13:3
gör du vad ont är, då må du frukta 13:4
över den som gör vad ont är
13:4
I det att I gjorden vad ont var Kol. 1:21
straffa dem s. g. vad ont är 1. Pet. 2:14
gör sig delaktig i hans onda 2. Joh. v.11
den som gör vad ont är
3. Joh. v.11
GÖRA (orätt)
sade till den s.gjorde orätt 2. Mos. 2:13
jag och mitt folk hava gjort orätt
9:27
I skolen Icke g.orätt
3. Mos •. 25:14
25:17
I skolen icke g. varandra orätt
icke g. en daglönare orätt 5. Mos. 24:14
styggelse för H•• s. gör orätt
25:16
ha fader gjort sådan orätt 1. Sam. 20:34
att Gud har gjort mig orätt
Job 19:6
Gud gör i sanning intet orätt
34:12
om jag gjort ngt orätt, vill jag då 34:32
vem kansäga: Du gör vad orätt är
36:23
avundas icke dem s. g.orätt
Ps. 37:1
de s.icke g. vad orätt är
119:3
de hava gjort mig orätt utan sak 119:78
med män s.göra vad orätt är
141:4
Jag har Intet orätt gjort
Ords. 30:20
gör han då vad orätt är
Jes. 26:10
fastän han ingen orätt gjort
53:9
man gör orätt mot en mska Klag. 3:36
om en man gör vad or ätt är Hes. 3 :20
den rättfärdige gör vad orätt är 18:24,26
gm det orätta s. han gör måste han 18:26
Om den rättfärdige gör vad orätt 33 :13
gm det orätta s.han gör sWI han 33:13
så att han icke gör vad orätt är
33:15
Om den rättfärdige gör vad orätt
33:18
H. gör intet orätt
Sef. 3:5
Kvarlevan av Israel •. icke g. orätt 3:13
(J.:) dem s.g.vad orätt är
Matt. 13:41
Jag gör dig ingen orätt
20:13
g.en I då varandra orätt
Apg. 7:26
s.gjorde orätt mot sin landsman
7:27
Mot judarna•• intet orätt gjort
25:10
I g.en nu själva orätt
1. Kor. 6:8
Icke för den .• s.gjort orätt 2. Kor. 7:12
skallfå igen den orätt han gjort Kol. 3 :25
Har han gjort dig ngn orätt Filem. v.18
GÖRA (redo)
gör digredo,jagvill sända 1. Mos.37:13
han (mågen) gjorde sig redo Dom. 19:5
mannen ändå gjorde sig redo att
19:7
När mannen gjorde sig redo
19:9
gjorde sig redo och reste sin väg 19:10
sedan gjorde mannen sig redo
19:28
filisreen gjorde sig redo
1. Sam. 17:48
(Ben-Hadad:) G.en eder redo 1.Kon.20:12
G.en eder redo efter edra 2. Krön. 35:4
båge spänner han och gör redo Ps. 7:13
59:5
(fienderna) g. sig redo
gör allting redo åt dig
Ords. 24:27
för konungen är den gjord redo Jes.30:33
Träd fram och gör dig redo Jer. 46:14
Hes. 7:23
(H:) Gör kedjorna redo
Rusta dig (Gog) och gör dig redo
38:7
han gör dem redo till strid
Nah. 2:3
mot murar •. stormtaken g.s redo
2:5
Låten krigsmän g. sig redo Apg. 23:23
vem gör sig redo till strid? 1. Kor. 14:8

gjorde detta till lag och rätt 1. Sam. 30:25
om där är ngn s.gör rätt
Jer. 5:1
jag är H., s.gör nåd, rätt och
9:24
Däri gör du rätt
Jak. 2:19
GÖRA (rätt, adj.)
Skulle han Icke g. vad rätt 1. Mos. 18:25
Om du gör vad rätt är i
2. Mos. 15:26
du skall g. vad rätt och gott 5. Mos. 6:18
när du gör vad rätt är i H. ögon
12:25
när du gör vad gott och rätt är
12:28
om du gör vad rätt är i H. ögon
13:18
21:9
du skall g. vad rätt är I H. ögon
Vad dig synes gott och rätt att g.
med oss, det må du g.
Jos. 9:25
icke gjort vad rätt är i mina 1.Kon.11:33
om du gör vad rätt är i mina ögon 11:38
gjorde allenast vad rätt var
14:8
David gjorde vad rätt var i H. ögon 15:5
Asa gjorde vad rätt var i H. ögon 15:11
(Josafat) gjorde vad rätt var i H. 22:43
Joss gjorde vad rätt var
2. Kon. 12:2
14:3
(Amasja) gjorde vad rätt var
(Asarja) gjorde vad rätt var I H.
15:3
(Jotam) gjorde vad rätt var
15:34
16:2
(Ahas) gjorde icke vad rätt var
(Hiskia) gjorde vad rätt var
18:3
(Jo sia) gjorde vad rätt var i HI
22:2
Asa gjorde vad gott och rätt 2.KrönJ.4:2
(Josafat) gjorde vad rätt var
20:32
Joas gjorde vad rätt var i H. ögon 24:2
(Amasja) gjorde vad rätt var
25:2
(Ussia) gjorde vad rätt var I H.
26:4
(Jotam) gjorde vad rätt var I H.
27:2
(Ahas) gjorde icke vad rätt var i
28: 1
29:2
(Hfskia) gjorde vad rätt var i H.
syntes det konungen rätt att g. så 30:4
(Hiskia) gjorde inför H.. och rätt 31:20
(Josia) gjorde vad rätt var i H.
34:2
Vad I g.en är icke rätt
Neh. 5:9
den som gör vad rätt är
Ps. 15:2
att sådana s. gjort vad rätt Pred. 8:10
de icke vilja g. vad rätt är
Ords. 21:7
I haven nyss gjort vad rätt Jer. 34:15
förstår icke att g. vad rätt
Amos 3: 10
annat än att du gör vad rätt Mika 6:8
Rom. 10:2
g.de detta icke med rätt
GÖRA (slut)
skall g.slut på vilddjuren 3.Mos.26:6
g. slut på Israels barns
4. Mos. 17:5
till dess det gjort slut på
5.Mos.28:51
g. slut på deras åminnelse bland
32:26
Neko gjorde slut på hans
2. Kon. 23:33
så skola vi g. slut på arbetet Neh. 4:11
har gjort slut på (Davids)
Ps. 89:45
g. slut på de fräckas övermod Jes. 13:11
påskördeskriet har jag gjort slut 16:10
på all suckan vill jag g. slut
21:2
skall jag g. slut på fröjderop Jer. 7:34
g. slut på fröjderop och glädjerop 16:9
jag skall i dem g. slut på fröjderop 25:10
g. slut på både mskor och djur
36:29
vinet i pressarna har jag gjort slut 48:33
gör slut på det stora larmet
51:55
skall jag g. slut på •. övermod Hes. 7:24
Jag skali g. slut på det ordspråket 12:23
så skall jag g. slut på din otukt
16:41
skall jag g. slut på din skändlighet 23:27
Så skall jag g. slut på skändligheten 23:48
Jag skall g. slut på dina sångers
26:13
skall g. slut på Egyptens rikedomar 30:10
skall g. slut på avgudarna I Nof
30:13
skall g. slut på deras herdetjänst 34:10
en härförare skall g. slut på Dan. 11:18
och g. slut på konungadömet Hos. 1:4
jag skall g. slut på all hennes
2:11
viljen g. slut på de ödmjuka Amos 8:4

GÖRA (r ätt, subst. )
Efter mina rätter skolen I g. 3. Mos. 18:4
g. efter dessa •• rätter
5. Mos. 26:16

GÖRA (tecken)
stav •. du skall g. tecken
2.Mos. 4:17
de tecken, s. han bjudit hm att g.
4:28
han gjorde tecknen Inför folkets
4:30
jag skall g. många tecken och under 7:3
att jag skulle g. dessa mina tecken 10:1
tecken jag har gjort ibland dem
10:2
alla de tecken jag gjort
4. Mos. 14:11
14:22
de tecken jag har gjort
tecken han gjorde l Egypten 5. Mos. 11:3
de tecken •. s. H. sänt hm att g.
34:11
Du gjorde tecken och under
Neh. 9: 10
gjorde sina tecken I Egypten Ps. 78:43
Gör ett tecken med mig
86:17
(Mose) gjorde hans tecken Ibland 105:27
jag skall g.ett tecken Ibland Jes. 66:19
du s. gjorde tecken och under Jer. 32:20
jag gör dig till ett tecken
Hes. 12:6
jag skall g. hm till ett tecken
14:8
(Daniels Gud) gör tecken och Dan. 6:27
de skola g. stora tecken och Matt. 24:24
de skola g. tecken och under Mark. 13:22
få se (Jesus) g. ngt tecken
Luk. 23:8
det första tecken s. J. gjorde Joh. 2:11
de sågo de tecken s. han gjorde
2:23
3:2
Rabbi. ingen kan g. sådana tecken
de tecken s. han gjorde med de sjuka 6:2
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GÖRA (ren)
g.en skillnad mellan rena 3. Mos. 20:25
vill du, så kan du g. mig ren Matt. 8:2
(J. till apostl:) g.en spetälska rena 10:8
(J:) g.en det yttre av bägaren rent 23:25
gör först insidan av bägaren ren
23:26
Vill du, så kan du g. mig ren Mark. 1:40
likväl blev ingen gjord ren
Luk. 4:27
H.vill du,så kan du g.mig ren
5:12
11:39
I g.en det yttre av bägaren rent
17 :17
Blevo Icke alla 10 gjorda rena
g.enedra hjärtan rena ,I mskor Jak. 4:8

sett det tecken s. han hade gjort
6:14
Vad för tecken gör du då?
6:30
g. flera tecken än denne gjort
7:31
en syndare kunna g. sådana tecken 9: 16
Väl gjorde Johannes intet tecken
10:41
Denne man gör ju många tecken
11:47
att han hade gjort det tecknet
12:18
han hade gjort så många tecken
12:37
Ännu många andra tecken gjorde J. 20:30
tecken, vilka Gud gm hm gjorde Apg.2:22
under och tecken gjordes genom
2:43
märkligt tecken har blivit gjort av 4:16
gm apostlarna gjordes många tecken 5:12
Stefanus gjorde under och tecken
6:8
(Mose_s) gjorde under och tecken
7:36
8:6
de sågo de tecken han gjorde
tecken och under Gud gm dem gjort 15:12
(vilddjuret) gör stora tecken Upp. 13:13
de tecken,s.det fått makt att g.
13:14
De äro onda andar s. g. tecken
16:14
som I dess åsyn gjort de tecken
19:20
GÖRA (till intet = tillintetgöra)
den s.gör furstarna till intet Jes. 40:23
att du ej må g. mig till intet Jer. 10:24
g. hednarikenas makt till intet Hagg. 2:23
han skulle g.det till Intet
1. Kor. 1:28
bådadera skall Gud g. till intet
6:13
GÖRA (tjänst)
mot det att du gör tjänst
1. Mos. 29:27
när han (Aron) gör tjänst
2. Mos. 28:35
för att g. tjänst i helgedomen
29:30
för att g. tjänst gm att antända
30:20
bära tabernaklet och g. tjänst 4.Mos. 1:50
g. tjänst vid uppenbarelsetältet 4 :37,41
g. tjänst vid uppenbarelsetältet 8: 15,24
du och dina söner g. en tjänst
18:2
du och dina söner skola g. tjänst
18:7
och g. tjänst Inför hm
5. Mos. 10:8
s. står och gör tjänst där Inför H. 17:12
skola stå och g. tjänst I H. namn
18:5
han må då g. tjänst I H. namn
18:7
dem har H. utvalt till att g. tjänst 21:5
Pinehas gjorde tjänst på den Dom. 20:28
gossen gjorde tjänst inför H.1.Sam. 2:11
Samuel gjorde tjänst Inför H. ansikte 2:18
skulle få g. tjänst Inför mig
2:30
han skall g. tjänst
2:35
Så gjorde nu den unge Samuel tjänst 3: 1
prästerna icke kunde g. tjänst 1.Kon. 8: 11
lät han g. tjänst i Betel
12:32
gjorde tjänst ss. sångare 1. Krön. 6:32
ända till nu g. de tjänst
9: 18
har H. utvalt till att g. tjänst
15:2
till att g. tjänst Inför Herrens ark 16:4
beständigt g. tjänst inför arken
16:37
till att g .. tjänst Inför honom
23: 13
att var morgon g. tjänst
23:30
den ordning i vilken de g. tjänst 24: 3,19
gjorde tjänst i Guds hus
25:6
för att g. tjänst i Herrens hus
26:12
prästerna Icke .. g.tjänst 2. Krön. 5:14
Arons söner, s. g. tjänst inför H.
13:10
de s.gjorde tjänst inför konungen 17:19
utvalt till att g. tjänst inför hm
29:11
till att därvid g. tjänst
31:2
till prästerna s. gjorde tjänst Neh. 10:36
och leviterna nu gjorde sin tjänst 12:44
gjorde sångarna och •. tjänst
12:45
de 7 hovmän gjorde tjänst
Est. 1:10
avkomling gör tjänst inför mig Jer. 33:18
prästerna som g. tjänst åt mig
33:21
leviterna, som g. tjänst åt mig
33:22
till H. för att g. tjänst inför
Hes. 40:46
kläder i vilka de hava gjort tjänst 42:14
för att g. tjänst inför mig
43:19
för att g. tjänst Inför mig
44:15
träda fram för att g. tjänst inför
44: 16
g. tjänst i förgårdens portar
44:17
kläder i vilka de hava gjort tjänst 44:19
för att g. tjänst I helgedomen
44:27
tillhöra prästerna, s. g. tjänst i helgedomen,dem s. g. tjänst inför H. 45:4
leviterna, s. g. tjänst i huset
45:5
få g. tjänst hos konungen
Dan. 1:5
fingo så g. tjänst hos konungen
1:19
din gång bland dessa s. g. tjänst Sak. 3:7
(Sakarias) gjorde tjänst
Luk. 1:8
att g. tjänst inför hm (Gud)
1:75
för att g. tjänst vid borden
Apg. 6:2
mina händer hava gjort tjänst
20:34
g.en eder tjänst med villighet Ef.
6:7
till mskors bästa g. tjänst
Hebr. 5:1
ingen s.har gjort tjänst vid altaret 7:13
att g. tjänst i det allraheligaste
8:2
13: 10
de som g. tjänst vid tabernaklet
GÖRA (under)
alla slags under, s. jag vill g. 2. Mos. 3:20
gör de under jag givit dig makt att g. 4:21
jag skall g. under I Egyptens land
7:3
Mose och Aron gjorde dessa under 11:10
Vem är dlg lik.. du s. gör under? 15:11
Inför dltt folk skall jag g. under
34:10
H. gjorde under I Egypten 5. Mos. 6:22
under s. H. hade sänt hm att g.
34:11
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i morgon sltall H. g. under
Jos. 3:5
Herren gjort dessa stora under
24:17
det stora under s. H. skall g. 1.Sam.12:16
de under s.du gjort med dem Neh. 9:17
Stora äro de under du gjort
Ps. 40:6
Israels Gud, s. allena gör under!
72:18
gjort, att hans under äro
111:4
hm som allena gör stora under
136:4
du s. gjorde tecken och under Jer. 32:20
under s. högste Guden gjort
Dan. 3:32
(Daniels Gud) gör tecken och under 6:27
sågo de under s. (J.) gjorde Matt. 21:15
de skola g. stora tecken och under 24:24
de skola g. tecken och under Mark. 13:22
under och tecken .• Gud gjor<!e Apg. 2:22
under och tecken gjordes genom
2:43
Stefanus gjorde stora under
6:8
(Moses) s. gjorde under och tecken 7:36
tecken och under Gud gm dem gjort15: 12
GÖRA (väl)
Vad du gjort är icke väl gjort 1. Sam. 26:16
väl har du gjort sådant
2. Sam. 12:12
så gör du visserligen väl
1. Kon. 8:18
så gör du väl däri att
2. Kröfi. 6:8
Om du syndar ,vad gör duväl
Job.35:6
(H.) har gjort väl mot mig
Ps. 13:6
Gör väl mot Sion i din nåd
51 :20
Gör du väl under för de döda
88:11
H. har gjort väl mot dig
116:7
Gör väl mot din tjänare
119:17
när du (H.) gör väl mot mig
142:8
du gjorde väl i att du kom
Apg. 10:33
du gör väl i att avhålla dig
Rom. 14:21
gör väl i att icke komma vid 1. Kor; 7:1
ogifta g. väl, om de förbliva
7:8
den mska gör väl,s.förbliver ss.
7:26
ss. hon är, då gör denne väl
7:37
s. gifter bort sin dotter, gör väl
7 :38
Fil. 4:14
Dock gjorden I väl däri
I g.en väl.om I akten därpå 2. Pet. 1:19
3. Joh. v.6
du gör väl,om du utrustar
då g.en l visserligen väl
Jak. 2:8
GÖRA (ände)
beslutit g. ände på allt kött 1. Mos. 6:13
g.en ände på.. knorrande
4.Mos.17:10
förrän jag gjort en ände på 2. Sam. 22:38
jag gjorde en ände på dem och slog 22:39
hade gjort ände på folket 2. Krön. 20:23
de hade gjort linde på dem
31: 1
gjorde du Icke ände på dem
Neh. 9:31
Ps. 18:38
hade gjort ände på dem
Lotikastning gör en ände på Ords.18:18
skall han alldeles g. en ände Jes. 10:18
om jag än ej vill g. ände därpå Jer. 4:27
utan att alldeles g. ände på henne
5:10
5:18
Icke alldeles g. ände på eder
till dess att jag gjort ände på dem 9: 16
och gjort ände på hm (Jakob)
10:25
jag skall g. ände på alla de folk
30:11
på dig vill jag ej alldeles g. ände
46:28
till dess att jag gjort ände på dem 49:37
H. vill du då g. ände på Israel? HesJ.1:13
20:17
(H:) jag gjorde icke ände på dem
(H:) jag gör ände på dem
22:31
jag skall g. ände på vilddjuren
34:25
skall g. en ände på alla
Dan. 2:44
5:26
Gud har gjort ände på det
gm en störtflod gör han ände Nah. 1:8
på edert anslag mot H. gör han ände 1:9
i det du gör ände på folk
Hab. 2: 10
Gud gjorde en ände på dödens Apg. 2:24
eden gör en ände på all tvist Hebr. 6:16
GöRANDE

(Abner) ville utforska ditt g. 2.Sam. 3:25
GöRARE

lagens g. förklaras rättfärdiga Rom.
varen ordets g.
Jak.
ordets hörare, men icke dess g.
utan en verklig g.
är du icke en lagens g.

Se: Bälte.

2:13
1 :22
1:23
1 :25
4:11

GöRDEL

-gördel

linnegördel Jer.13:1
lädergördel 2.Kon.1:8; Matt.3:4
GÖRDEL
Han lossar de starkes g.
Job 12:21
(förbannelsen) varde ss. en g. Ps.109:19
g.llll; luktflaskQr
Jes. 3 :20
Icke förgäter en brud sin g. Jer. 2:32
jag köpte en g., ss. H. befallt
13 :2
Tag g.n s.du har köpt
13:4
den g. s. jag bjöd dig gömma där
13:6
gick till Frat och grävde upp g.n
13:7
denna g., vilken icke duger till
13 :10
g. sluter sig tätt omkring ha länder 13:11
med g.lar kring sina länder Hes. 23 :15
GöROMÅL

till dess detta g. var
2. Krön. 29:34
var och en fick sitt bestämda g.
31:2
arbetarna vid de särskilda g.en
34:13
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