H
HABACKUK
hebr. omfamning. Den åttonde i raden
av de tolv småprofeterna, författare
till Habackuks bok.
Om Habackuks person och liv vet
man intet utom de små glimtar hans
egen skrift ger. Avslutningsorden i
Habackuks bok : »För sångrnästaren,
med mitt strängaspeb> synes tyda på
att han - vid sidan av sin profetgärning
- tjänstgjorde som sångare i tempelkören. I så fall måste han ha tillhört
Levi stam.
En judisk tradition hävdar, att
Habackuk var verksam under konung
Manasses regeringstid och att han reducerade G.T.s 613 bud till ett enda:
»den rättfardige skall leva genom sin
tro» (2:4). Hab.!:1; 3:1.
HABAJA
hebr. Herren döljer el. har dolt. En
präst, vilkens släkt följde med Serubbabel till Juda från fångenskapen i
Babel. Eftersom Habajas ättlingar inte
kunde uppvisa något släktregister, blev
de uteslutna från prästadömet (Esr.
2:62). Esr.2:61; Neh.7:63.
HABBAIT
hebr. huset ; möjl. templet . Ort i Moab.
Troligen fanns här ett berömt avgudatempel, jfr den norska kyrkobibelns
översättning: »huset» (= avgudatemplet). I stället för»Habbait och Diborn>
(habbåjit we!!i!?on) läser somliga
»dottern Diborn> (ba! di!?on); jfr Jer.
48:18 (»dottem brukas här liksom ofta
eljest som personifikation aven stad
el. ort; jfr »dotter Siorn». Jes.!5:2 .

till den i 2.Sam.20 omnämnde Bikri,
se d.o. Seba, Bikris son, som gjorde
uppror mot David, drog enligt v.14
genom alla Israels stammar. Enligt den
sistnämnda läsarten skulle slutet av
denna vers översättas: »och alla bikriterna samlade sig och gingo också
efter honom». 2.sam.20:14.
HABOR
hebr. förenad. Flod i Mesopotamien,
>)en ström i Gosan», dit fångar från de
tio stammarna bortfördes. Numera bär
den namnet Chabur. Den rinner i
nord-sydlig riktning och förenar sig
nära Mari med Eufrat. 2.Kon.!7 :6;
18 :11; 1.Krön.5 :26.
HACKA
Olika slag av hackor användes av
israeliterna, särskilt i arbetet med vinträden, som ofta var planterade i
terrasser. Den \'anligaste hackan hade
ett blad, som var spetsigt i den ena
änden och brett i den andra.
HACKA (subst.)
be rg , där man arbetar med h .n

Jes. 7:25

HACKA (verb)
hs öga skola korparna h. ut

han h .de upp (vingården)
plÖjer han och h .r sin mark

Ords.30:17
Jes. 5:2
28:24

HACKATAN
hebr. den lille el. den yngre. Fader
till Johanan av Asgads barn. Han
återvände till Jerusalem med Esra efter
exilen. Esr.8:12.
HACKOS
hebr. den avhuggne el. törnbusken.
En präst på konung Davids tid, hövits-

man för prästernas sjunde avdelning.
Hans efterkommande återvände med
Serubbabel från fångenskapen i Babel,
men då de inte kunde bevisa sin
härkomst , uteslöts de från prästadömet
Gfr Esr.2 :62).
Ovisshet råder om det är samme
Hackos, som i Neh.3 omtalas som
farfader till Meremot. 1.Krön.24:10;
Esr.2:61; Neh.3 :4 ,2 1; 7:63 .
HADAD
hebr. (nr I) skarp; (nr 2-5) möjl.
dundrare , tordönsman.
l. En av Ismaels tolv söner. LMos.
25:15; 1.Krön.l :30.
2. Son till Bedad. Han efterträdde
Husam som konung över Edoms land.
Om honom heter det, att han slog
midjaniterna på Moabs mark och att
hans stad hette Avit (1.Krön.l :46).
I.Mos.36:35,36; I .Krön . I :46,47 .
3. En edomeisk konungaättling. Tillsåmmans med några andra edomeiska
män lyckades han som ung gosse fly
till Egypten, då konung Davids härförare Joab var i strid med edomeerna
och utrotade allt mankön i Edom
(1.Kon.11 :16). Farao gav Hadad till
hustru en syster till drottning Tapenes.
Efter Davids död återvände Hadad till
Edom, där han uppviglade folket till
motstånd emot Israel under Salomos
regering.
HADAD
en motst åndare till Salomo ... H. l. Kon. 11 :14
H. var då en ung gosse
1 J :17
H. fann mycken nåd för Faraos ögon 11 :19

H . hörde att David gått till vila
gjorde det skada, (Reson) såväl s. H.

II :21
11 :25

HABASSINJA
hebr. , av okänt ursprung. En man av
rekabiternas släkt, farfader till Jaasanja,
se d.o . Jer.35:3 .
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HADADESER
hebr. (guden) Hadad är hjälp. Rehobs
son, konung i det aram eiska riket
Soba, se d.o.
Hadadeser drog ut med sin krigshär
för att vidga sitt lands gränser fram
till floden Eufrats stränder, men han
möttes av konung Davids här, som
besegrade honom . Arameerna i Damaskus kom Hadadeser till undsättning,
men de blev också slagna, och Damaskus intogs av israeliterna. Som krigsbyte tog David de gyllene sköldar,
som Hadadesers tjänare hade burit,
och från städerna Beta och Berotai
tog han koppar i stor myckenhet.
Hadadeser lyckades dock undkomma.
Senare uppstod strid mellan konung
David och ammoniterna , som nu fick
hjälp av Hadadeser och arameer från
Eufrats östra sida. I slaget vid Helam
vann Davids här en ny stor seger över
både ammoniterna och deras allierade
arameer. När Hadadeser och hans lydkonungar såg, att de hade blivit slagna
av Israel , ingick de fred med israeliterna och blev deras tjänare , 2.Sam.
10:19.
Namnet Hadadeser skrives ibland
Hadareser, se d.o .
HADADES E R
Likaledes slog David H.

HABBERIM
hebr., bestämd form av plur. berim.
Detta ord har varit föremål för en
mängd olika tolkningar. Sett i sitt
textsammanhang skulle det kunna beteckna ett folk eller en trakt inom eller
nära Dans stams område Gfr Abeioch
Bet-Maaka). Kimchi m.fl. läs6r habbe'erotim, beerotiterna, dvs. invånarna i
Bee~ot , se d.o. (se t.ex. 2.Sam.4:2-3).
Andra åter, däribland Vulgata, läser
habbal.lUrim, de utvalda; alltså: alla
de utvalda församlade sig osv. Numera
är man dock mer benägen att läsa
habb~im , bikriterna, dvs. ättlingarna

4. En konung i Edom, Baal-Hanans
efterföljare. Han är samme konung,
som i 1.Mos.36 :39 kallas Hadar, se
d.o . 1.Krön.l :50,51.
5. En arameisk gudom, dyrkad som
åskans och regnets gud. I hellenistisk
tid identifieras Hadad med Zeus (Ju piter) och i assyriska inskriptioner med
luft- eller väderguden Rimmon (Rammon). Namnet Hadad förekommer i
sammansättningar såsom Ben-Hadad,
Hadadeser och Hadadrimmon , se d.o.

2.Sam. 8:3

arameerna kommo för att hjälpa H.

8:5

gyllene sköldar s. H.s tjänare burit
H.s städer ... tog David koppar
att David slagit H .s hela här
hade givit sig i strid med H .
ty H . hade varit Tois fiend e

8:7
8:8
8:9
8:10
8:10

;';~~ä~~~ t;:ut~ :~nd~a:.:.::!~: :~~no~de ~:: ~

1
anförda av Sobak , H .s härhövit s man
10 :16
H.s alla lydkonungar sågo
10 :19
Reson ... flytt ifrån sin herre, H . 1.Kon.ll :23

Ett avsnitt ur Habackuks-kommentaren (en av de s.k. Dödahavsnlllarna).
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HADADRIMMON
hebr. Hadad är Rimmon. I grundtexten
står ordagrant: »såsom Hadadrimmons
(döds-)klagan på Megi ddons slätt». Härav är det svårt att sluta, om Hadadrimmon betecknar den arameiske gu-
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Hadar-Hagel
Abraliam sig för detta , och morgonen
därpå sände han Hagar och I smael
ifrån sig.
I Bee r-Sebas öken tog emellertid
va ttnet slut , och när Hagar och Ismael
var nära döden av törst , uppenbarade
sig Herrens ängel på nytt för Hagar. Än
en gång fick hon löftet om att hennes
son skulle bli stamfader till ett stort
folk. Gud öppnade hennes ögon, så
att hon fick se en vattenbrunn i närheten. Sedan uppehöll de sig i öknen
Paran , och Hagar tog en hust ru åt
Ismael från Egypten. Se även: Hagarit.
I Gal.4 :21 ff. ger Paulus en ty pologisk tolkning av tjänstekvinnan Hagar
(Agar) och hennes son Ismael, sedd i
motsats till den fria hustrun Sara och
hennes son Isak . Hagar och Sara sy mboliserar två förbund : Hagar är en
förebild till det gamla förbundet , som
föder sina barn till träldom, v.24-2S.
Hennes son är född »efte r köttet»,
v.23, och har därför ingen del i det
arv som tillhör den fria hustruns son ,
v.3 0, som är född till frihet, v.26 ,
»i kraft av löftet», v.23 , »e fter Anden»,
v.29. Se för övrigt : Förb und , Lagen ,
Löfte.

den Hadadrimmon (Hadad och Rimmon äi: två namn på samma gudom)
eller en plats för dyrkan av denne gud.
De som låte r Hadadrimmon avse själve
guden, hänvisar bl.a. till Hes.8 :14, som
omtalar klagan över guden Tammus,
se d.{). Det skulle då röra sig om en
fruktbarhetskult , i"vilken man i särskilda ce remonier begrät naturens förvissnaHde under den torra årstiden. Targumen, den arameiska översättningen
avG.T. , förklarar uttrycket i Sak.l 2 :11
sålunda : »såsom (döds-)klagan över
Ahab , Omris son , som Hadadrimmon ,
Tabrimmons son, dödade vid Ramot i
Gilead» Gfr I.Kon.IS:18; 22 :30-37)
»och såsom (döds-)klagan över Josia ,
Amons son, som Farao Neko dödade
på Megiddos slätt» Gfr 2.Kon.23 :2930T2.Krön.3S :20-25). Bland dem som
låter Hadadrimmon åsyfta en kultplats ,
har niigra identifierat orten med nuv.
Rummana söder om Megiddo. Se även:
Hadad 5, Rimmon 2. Sak.l2:11.
HADAR
hebr. möjl. prydnad d. härlighet. En av
Edoms konungar , densamme som Hadad , se Hadad 4. I.Mos.36:39.

HAGAR

HADARESER
hebr. (guden) Hadar (Hadad) är hjälp.
En konung i det arameiska riket Soba,
identisk med Hadadeser, se d.o.
HADARESE R

Likaledes slog David H.
I.Krön . 18 :3
arameerna .o.kommo för att hjälpa H. 18:S
gyllene sköldar s. H.s tj äna re burit
18:7
fr ån H .s städer ... tog David koppar
18 :8
David hade slagit H .s hela här
18 :9
hade givit sig i strid med H.
18 :10
ty H. hade varit Tous fiende
18:10
anförda av Sofak , H .s härh övits rnan
19 :16
H. s tjänare sågo att de blivit slagna
19 :19

HADASA
hebr. ny. Ort i Låglandet, nämnd
tillsammans med Senan och MigdalGad. Enligt Mishna var Hadasa den
minsta staden i J uda . Dess läge har ej
med säkerhet kunnat fastställas. Man
har bl.a. föreslagit det moderna H[tta,
17 km öster om AskaIon , och Chirbet
el-Djudeide , väster om La kis. Jos. IS :
37.
HADASSA
hebr. myrten. Drottning Esters judiska
namn. Se: Ester. Est.2:7.
HADID
hebr. skarp, spetsig. Ort i Benjamins
område, två gånger omtalad tillsammans med Lod (Lydda) och Ono. Man
har menat sig återfinna Hadid i de
egyptiska faraonerna Thotmes I1Ls
(15. årh. f.Kr.) och Sheshonk I.s
(G.T.s Sisak, lO. årh. f. Kr.) sege rlistor. Vanligen identifieras orten med
Adida i Låglandet, en plats som blev
befäst av Simon Mackabeus, 1.Mack.
12 :38, och som motsvaras av nuv. byn
el-Chadithe, på en kulle ca 5 km ostnordost om Lydda. Esr.2:33; Neh.7:37;
11:34.
HADLAI
hebr. vilande, slapp. Fader till Amasa,
som var en av Efraims stams huvudmän.2.Krön.28:12.
HADORAM
hebr. (guden) Hador (Hadad) är upp·
höjd.
l. Son till semiten Joktan. I.Mos.IO:
27; I.Krön.1 :21.
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Från den brunn, vilken utpekas som platsen för Hagars möte med Herren.

2. Son till konung Tou (To i) i Hamat.
Av sin fader sändes Hadoram till konung David för att lyckönska honom
till segern över Hadareser, som också
var Tous fiende. - I 2.Sam.8:10 har
han namnet Joram. I.Krön .18:10.

3. En uppsyningsman under konung
Rehabeam. Hadoram är ett annat namn
på Adoniram(även skrivet i förkortad
form , Adoram), se d.o. 2.Krön.IO:18.

H AGAB

Dessa fån I äta .. .h. med arte r

3.Mos. 11 :22

HAGABA
hebr. gräshoppa. Stamfader till en
släkt av tempelträlar, som återvände
med Serubbabel från fångenskapen
Babel. Esr.2:4 S; Neh.7:48.

tjänstekvinna s. h e tt e H.
l. Mos. 16 :1
tog H. och gav henn e åt Abram
16 :3
(Abram) gick in till H.
-16:4
H. varifrån kommer du
16:8
H. födde åt Abram en son; och Ab ram
gav den son s. H . fött namn et lsmael 16: 1 S
Abram var 86 år när H. födde Ismael 16 :16
Då fick Sara se H .s son
21 :9
tog Ab raham bröd och gav d et åt H . 2 J : 14
G uds ä ngel ropade till H. frå n h im .
21 :17
Vad fatl as dig, H.
21 :17
2S :12
Ismaels .. .föddes åt Abrah am av H .

HAGARIT
Hagariterna var tydligen ett ökenfolk,
som bodde i de områden , som tilldelades Rubens , Gads och Manasses stam.
På konung Sauls tid var de i krig med
israeliterna, och deras makt tillkännagavs med det stora antalet stridsdugliga
män , som Rubens , Gads och Manasses
stam ansåg vara nödvändigt för att
övervinna dem , sammanlagt 44.760.
De övervanns av israeliterna, som tillfångatog 100.000 människor fö rutom
50.000 kameler , 25 0 .000 får och 2.000
åsnor , som de tog i krigsbyte.
Hagariterna utgjordes sannolikt av
flera arabiska stammar. - Judiska traditioner förbinder hagariterna med Hagar, se d.o., något som synes bekräftas
aven jämförelse meIJan I.Mos.23 :1S
och I.Krön.S:19. I så fall är hagariter
och ismaeliter synonyma benämningar.
Konung David hade en hagarit vid
namn Jasis som uppsyningsman öve r
småboskapen , I.Krön.27 :31.

HAFARAIM
hebr. två gropar el. brunnar. Ort i
Isaskar , i J os.19:19 uppräknad efte r
Sunem och före Sion och Anaharat ,
som låg i områdets östra del. Platsen
antas vara identisk med nuvarande etTaijibe, nordväst om Bet-Sean. Jos.
19:19.
HAGAB
hebr. gräshoppa. En tempelträl, vilkens
efterkonunande återvände med Serubbabel från fångenskapen i Babel. Esr.
2:46.
HAGAB
En gräshoppsart, hebr. (iägäq, i Moselagen uppräknad bland rena flygande
smådjur. I 2.Krön.7:13; Pred.12:S och
Jes.40 :22 är ordet övers. gräshoppa,
de d.o .

HAGAR
hebr. flykt el. vandring. Abraliams
hustru Sara s egyptiska tjänstekvinna.
Sara, som var ofruktsam , anmodade
Abraliam att taga Hagar till sig för
att skaffa avkomma genom henne. Han
lyssnade till Saras ord, säkerligen med
tanke på det löfte Gud hade givit
honom: »en som utgår från ditt eget
liv skall bliva din arvinge», I .Mos.1S :4;
När Hagar nu »såg att hon var havande,
ringaktade hon sin fru» , 16:4. För
detta hennes högmod tuktade Sara
henne , varpå Hagar flydde, antagligen
med Egypten som mål.
På vägen till Sur uppenbarade sig
Herrens ängel för Hagar och bjöd
henne vända tillbaka till sin fru och
ödmjuka sig under henne. Samtidigt
fick Hagar löftet om att hon skulle
föda en son, och denne skulle hon giva
namnet Ismael (Gud hör). I överensstämmelse med löftet till Abraliam
(15 :4) , skulle hennes säd bliva så talrik ,
att ingen skulle kunna räkna den. Hagar
återvände till Sara, och i Abrahams
åttiosjätte år födde hon honom sonen
Ismael.
Sedan Sara några år efte r hade fött
Isak, krävde hon , att både Hagar och
hennes son skulle fördrivas, emedan
hon inte ville, att tjänstekvinnans son
skulle bli medarvinge till hennes son,
men när Gud bekräftade, att det var
i överensstämmelse med hans gudomliga vilja , att säd skulle uppkallas
efter honom genom lsak , så bojde

HAGEL
I Palestina, såväl som i Syrien och
ibland i ' Egypten , förekom hagelstorrnar , även om detta icke var vanligt.
Flera gånger nämnes hagel i Skriften
som en Herrens straffdom , t.ex. över
Egypten , 2 .Mos.9:18 ff., och ammoniterna , Jos.lO :ll;jfr Ps.l 8:13-l4. Som
ett led i Guds stora dom öve r jorden
skall bl.a. centnertunga hagel kastas
ned på jorden från himmelen och
vålla stor skada, Upp.l6:21; jfr 8:7.
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HADRAK
Hebr., namn av okänt (möjl. assyr.)
ursprung . Ett land eller område , som
i Sak.9 nämnes .tillsammans med Damaskus, Hamat, Tyrus och Sidon. Några har uppfattat Hadrak som huvudstad i ett område i Syrien, men Bibeln
ger ingen närmare upplysning därom .
Dock härskar bland forskarna ganska
stor enighet om att Hadrak är identiskt
med Hatarikka, omtalat i assyriska
inskriptioner. Utifrån dessa har Hadrak
lokaliserats till Orontesdalen, mellan
Hamat och Arpad. Sak.9:1.

HAGARIT

förde d e krig m o t h.erna
l. Krön. 5 :10
de förde krig mot h.erna
5: 19
h.erna blevo givna .i deras hand
5 :20
(uppsikten) hade h.en Jasis
27:31
sluta fö rbund Moab och h.erna
Ps.83:7

Hagel- Halakberget
Jfr också »haglets förrådshus» , Job
38:22.
HAGEL
låta ett svårt h. komma
2.Mos. 9:18
skola träffas av haglet och bliva
9 :19
skall h. falla över hela Egyptens
9:22

lät Herren h. komma över Egyptens
9 :23
haglet var så svårt
9 :24
slog haglet ned all t s. fanns
9:25
haglet slog ned alla markens örter
9:25
hs dunder och h. har varat länge nog
9:28
då skall intet h. mer komma
9:29
och dundret och haglet upphörde
9:33
när Farao såg att haglet upphört
9:34
har blivi t över åt eder efter haglet
10:5
allt vad haglet har lämnat kvar
10:12
allt s. haglet hade lämnat kvar
10:15
haglets förrådshus , du såg väl
Job 38:22
h. föll , och eldsglöd for ned
Ps.18:13,14
han slog deras vinträd med h.
78:47
han gav deras husdjur till pris åt h.
78:48
Han gav (egyptierna) h. för regn
IOS :32
147:17
Han kastar sitt h. ss. smulor
(Loven Herren) eld och h ., snö och 148:8
h . skall slå eder lögntillfIykt
Jes.28 :17
slog eder säd med rost och h.
Hagg. 2:18
Då kom h. och eld
Upp. 8:7

HAGGIT
Den fjärde var Adonia, H.s §on 2.Sam.
Adonia , H.s son ,' hov sig upp
1. Kon .
Adonia , H.s son, har blivit konung
Adonia , H.s son , kom till Bat-Seba
Adonia , den fjärde , H .s son
I.Krön.

3:4
I:S
1:11
2 :13
3:2

HAGGITER
Efterkommande till Gads son Haggi,
jfr d.o. 4.Mos.26:15 .
HAGLA
Herren lät det dundra och h .
2.Mos, 9:23
det h.de och bland hagelskurarna
9:24
i landet Gosen h.de det icke
9:26

släkt av tempelträlar, som återvände
med Serubbabel från fångenskapen
Babel. Esr.2:51; Neh.7:53.
HAL
Se även: Slät, slipprig, lögn, lögnaktig,
svek, bedraga, skrymteri, smicker, list ,
ränker , ogudaktig, trolös, falsk, tom,
fåfäng, oredlig, tunga , läppar, tal , tala,
ord, hjärta, behaglig, förvilla, fördärv,
djävul, illfundig.

HAGGIA
hebr. Herrens högtid el. fest. En levit,
en av Meraris efterkommande. l.Krön.
6:30.
HAGGIT
hebr. högtidlig, festlig. En av Davids
hustrur, moder till Adonia.

HAKUFA
hebt. möjl. böjd. Stamfader för en

Hal, halhet
Orden »hal» och »halhet» brukas i vår
kyrkobibel på så gott som samtliga
ställen i överförd betydelse (i Ords.
27 :16 saknar ordet motsvarighet i
grundtexten). Det hebreiska verbet
F}älalf, vara hal el. glatt; hif. göra hal
el. glatt, förekommer i Ps.5 :1O; 55 :22;
Ords.2 :16; 7:5 ; 28:23; Hos.IO :2. Samma verb är i Ps.36 :3 övers. intala
(någon) vad som är behagligt, i Ords.
29 :5 smickra. Av \.läla~ kommer adj.
F}älälf, Ps.12:3,4; Ords.5:3; 26:28; det
förekommer t.ex. även i I.Mos.27:11,
övers. slät, i Hes.12 :24, övers. lögnaktig. Fem. pluL F}iilälfot är i Dan.
11 :32 övers. hala ord; jfr Jes.30:10,
övers. sådant som är välbehagligt;
Ps.73:18 slipprig mark. Subst. F}ällfä
och f}elälf, halhet , brukas i Ords.6:24,
resp. 7:21.
LXX återger t.ex. i Ps.12:3 ,4 \:lä1ä~
med do lias , bedräglig, svekfull (av:
dolos, bedrägeri, svek); detta adj. förekommer i N.T. i 2.Kor.l1 :13 , i vår
kyrkobibel övers. oredlig. Verbet \:lällil5:
i Ps.5:1O har i LXX översatts med
dolioun , handla bedrägligt el. svekfullt,
och i enlighet härmed citeras också
stället av Paulus i Rom.3 :13, där det
ordagrant står: med sina tungor handla
de bedrägligt (el. svekfullt); övers.
sina tungor bruka de till sve k.
Orden för »hab> och »halhet» brukas
nästan uteslutande om människans
tunga, läppar och ord. Att det hala
och falska talet har sitt ursprung i
hjärtats trolöshet och svek, framgår av
Hos.10:2 , där det talas om Israels
hala hjärtan, varifrån allt det onda
framspringer som omtalas i v.! och 4.
Sambandet mellan fördärvets avgrund i
människans inre och hennes opålitliga
och hala tunga framhäves också i t.ex.
Ps.5:1O; 55:16 b,22. Det utmärkande
för en människa med hal tunga är
hennes ogudaktighet och ondska, som
yttrar sig i övermod, lögn , mordlust
och falskhet, Ps.5:5-7; 12 :3-6; 55:4,
11-15,20 b,21; Ords.26:28; Dan. 11 :21,
27,32; jfr Rom.3:1O-18; Jak .3:6,8-12.
I Ordspråksboken varnas särskilt för
en lättfårdig kvinnas hala och förförande tunga, vars ord har sin rot i ett
falskt och trolöst hjärta, Ords.2 :16;
5 :3; 6 :24; 7:5 . Hennes stigar är villostigar, och hon söker förvilla andra,
5 :6; 7:25-26.
Synden är till sin natur hal och
talar hala, behagliga ord till människan,
Ps.36:3. Genom halhet och smicker
fångas hon liksom i ett nät, Ords.29:5 .
Det utmärkande för de falska profeterna i Israel var just detta, att de talade
hala ord, spådomar som var lögnaktiga,
dvs. i strid med den gudomliga sanningen, Hes.12:24, samtidigt som de
var välbehagliga för åhörarna, vilka
härigenom befästes i sin ogudaktighet,
Jes.30:1O. All halhet och falskhet går
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kommo jordbävning och starkt h.

11 :19

stora h. föllo ned från himmelen
för den pIågals . haglen vållade

16 :21
16 :21

HAGELSKUR
det haglade, och bland h.arna
stark och väldig, lik en h.
under h.ar skall skogen fällas

2.Mos. 9:24
Jes. 28:2
32:19

HAGELSTEN
de s. dödades genom h.ama
Jos.IO:11
slog deras fikonträd med h.ar
Ps. 78:47
hans arm drabbar med h.ar
Jes.30:30
I skolen fara ned, I h.ar
Hes . 13:11
och h.ar genom min förtörnelse
13 :13
h.ar skall jag låta regna över honom
38:22

HAGGAl
hebr. högtidlig, festlig. Den tionde i
raden av de tolv småprofeterna, författare till boken, som bär hans namn.
Han var den förste av de tre profeter,
som verkade i Israel efter fångenskapen
i Babel.
Haggai profeterade under konung
Darejaves' andra regeringsår (520 f.KL).
Om Hagg.2:4 kan uppfattas som ett
bevis på att profeten såg det förra
templet (ödelagt år 587 f.Kr.), måste
han ha varit en gammal man, när
han började att profetera.
Jämte Sakarja, Iddos son, uppmuntrade Haggai de hemvändande judarna
att fullföra återuppresningen av templet, något som tidigare hade förhindrats , Esr.5:1 ff.; 6:14, jfr 4:21 ff.
HAGGA/
profeten H . profeterade för
Esr.
gm profeten H.s profetiska tal
kom Herrens ord gm profeten H . Hagg.
Herrens ord kom gm profeten H .
folket lyssnade till H .s ord
Då sade H., Herrens sändebud
kom Herrens ord gm profeten H.
kom Herrens ord till profeten H.
Ater frågade H.: Om den s. blivit
Då tog H. till orda och sade
kom för andra gången till H.

S:1
6:14
1:1
1:3
1 :12
1 :13
2:2
2 :11
2 :14
2 :15
2 :21

HAGGEDOLIM
hebr. de stora. Fader till Sabdiel. En
del översättningar uppfattar inte grundtextens ord som ett egennamn utan
snarare som en hedersbeteckning på
en ansedd familj . Neh.11 :14.
HAGGI
hebr. högtidlig, festlig. Den andre av
Gads sju söner, stamfader till haggiternas släkt. l.Mos.46:16 ; 4.Mos.26 :l5.

HAGRI
hebr. flyende el. vandrande. Fader till
en av Davids hjältar, Mibhar. l.Krön.
II :3 8.
HAHIROT
Ort på Röda havets västra sida, densamma som Pi-Hahirot, se d.o. 4.Mos.
33:8.
HAKA (subst.)
ngt ställe på h.n angripet
3.Mos. 13:29
för det över ditt huvud och din h . Hes . S:1
HAKA (verb)
du skall h . in häktorna i

2 .Mos . 26 :11

HAKAUA
hebr. möjl. vänta på Herren . Fader
till Nehemja. Neh.I:I ; lO:) .
HAKE
De hakar, som omtalas i förbindelse
med tabernaklets uppbyggnad och inredning, och som skulle göras av guld
eller silver, 2.Mos.26 :32; 27:10 osv.,
vet man icke något säkert om, varken
när det gäller utseende eller användning.
I Job 40 :21 omtalas en hake eller
en ring, som fästes i käften på stora
fiskar för att hålla dessa fångna i
vattnet.
HAKE
skola hava h .ar av guld
2.Mos.26:32
h.arna på dem skola vara av guld
26 :37
stolparnas h.ar och kransar av silver 27 :10,11
stolparna hava h.ar av silver
27:17
h.arna till dem gjordes av guld
36 :36
till detta fem stolpar med deras h.ar
36:28
stolparnas h .ar gjordes av silver
38:10,11
stolparnas h .ar och kransar av silver 38:12,16
men deras h.ar gjordes av silver
38:19
till att göra h.ar till stolparna
38:28
Kan du borra en h . gm hs käft
Job 40:21

HAKILAHöJDEN
hebr. gig'a! hal).i11.dlä , den dunkla höjden. En höjd i södra Juda, antagligen i
eller nära öknen Sif, där David dolde
sig efter att ha flytt undan Saul. Dess
exakta läge är ovisst, men den har
vanligen blivit lokaliserad till den nuvarande höjdsträckningen Dahret elKola, sydost om Hebron, mellan Sifs
och En-Gedis öken. l.Sam.23:19; 26:
1,3.
HAKMONl
hebr. vis. Fader eller stamfader till
Jehiel, som var anställd hos konung
Davids söner. Samma hebreiska ord,
som här har återgivits som egennamn,
Hakmoni, har i l.Krön.11 :11 översatts med släktbenämningen »hakmonit». Det kan i bägge fallen röra sig
om ett egennamn eller - kanske troligare - en släktbenämning, som i sin
tur går tillbaka på stamfaderns namn.
l.Krön.27 :32.
HAKMONIT
Se : Hakmoni. I.Krön.11 :1 l.
HAKSPETÄLSKA
ty då är det huvud- eller h.

3.Mos. 13 :30

ytterst tillbaka på frestarens listiga
och förförande ord, I.Mos.3 :1-5; jfr
2.Kor.11 :3. Se: Djävul, Fall, Förvilla.
Eftersom halheten har sin grund i
trolöshet mot Gud och hans vilja, får
den allvarliga konsekvenser ; den leder
mot fördärv , undergång och död , Ps.
55:16 a, 24; Ords.2 :18 ,22; 5:5; 7:27.
Det går med de ogudaktiga som det
heter i Ps.73:18 enligt den gamla
kyrkobibelns övers.: »du satte dem på
det hala»; jfr Jer.23:12 .
I motsats till en människa med hal
tunga sättes en som talar det som
gagnar hans nästa, Ords.28 :23; jfr Ps.
34:14; Ef.4:29; Jak .3:9-1O. Detta blir
möjligt först sedan man fått del av
den gudomliga visheten och insikten ,
som också räddar människan från de
hala ordens förförande makt , Ords.
2:10; 6:20; 7:14,24; 8:1-21 ,32-36; jfr
Ef.4:12-14,20-25; KoI.2:24 ; Jak.3:13 ,
17.
Herren själv, hans ord och gärningar
framträder i skarpaste kontrast till all
mänsklig halhet. Herrens ord når sin
fullbordan trots lögn profeternas hala
förkunnelse , Hes.12:25. Hans tal är
rent och luttrat, och han bevarar dem
som tar sin tillflykt till honom undan
människor med hala läppar, Ps.l2:7-8;
Ords.2 :20-21 .
Räddning undan hjärtats fördärv
och tungans svekfullhet vinnes genom
tron på det fasta ordet om rättfärdiggörelse av Guds nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus, Rom.3:21-26
(läst mot bakgrund av v.10-20). I
honom, som var utan synd och vilkens
mun var fri från svek, fmns frälsning,
läkedom, för den vilsegångne, l.Pet.
2:22-25.
HAL
sin tunga göra de h.
Ps. S :10
med h.a läppar tala de
12:3
Herren utrote alla h.a läppar
12:4
Orden i hs mun äro h .a ss. smör
SS :22
din nästas hustru, s. talar h.a ord Ords. 2 :16
h .are än Olja är hennes mun
S:3
för din nästas h ustrus h .a t unga
6 :24
din nästas hustru, s. talar h.a ord
7:S
en h . mun kommer fall åstad
26:28
h.a oljan möter hs högra hand
27:16
mer än den s. gör sin tunga h.
28:23
ined h.a ord locka till avfall
Oan . 11 :32
Deras hjärtan voro h.a
Hos. 10:2
HALHET
gm sina läppars h. förför hon

Ords. 7 :21

HALA
hebr. av assyr. , betydelse okänd. Ett
område , dit fångarna från de tio stammarna bortfördes. Beskrivningen synes
tillkännage , att platsen kan sökas i
norra Mesopotamien, men dess lokalitet har inte kunnat fastslås. Av föreslagna områden kan nämnas Chalkitis
nära Gosan (se d.o .) och Chalachcha
nära Haran (se d.o.). 2 .Kon.17 :6;
18:11; l.Krön.5 :26.
HALAKBERGET
hebr. hähär häJ:tälä~ , det kala berget.
Ett berg, som utgjorde en sydlig gränsmarkering för J osuas erövringar i Kanaans land. Det har ej med säkerhet
kunnat identifieras. På de ställen , där
berget nämnes , säges endast, att det
»höjer sig mot Seim, se d.o. Berget bör
alltså sökas i området söder om Döda
havet. Man har bl.a. föreslagit de ca 13
km söder om Döda havet belägna vita
klippor, som skiljer Jordansänkan från
Hedmarken, samt den sydväst om
Skorpionhöjden (se d .o .) belägna höjden Djebel Madara. Jos.l1:l7; 12:7.
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Halhul- Halsprydnad
HALHUL
hebr. förvriden. Stad i Juda bergsbygd,
nämnd tillsammans med bl.a. Bet-Sur.
Den anses vara identisk med nuv. byn
Chalchul, ca 6 km norr om Hebron.
Där har man funnit en mängd ruiner
och gravplatser från forntiden. Enligt
en judisk tradition skall Gad, Davids
siare, ha blivit begraven i Halhul.
Jos..15:58.
HALl
hebr. smycke. Gränsstad i Aser. Den
har icke med säkerhet kunnat lokaliseras. Man har t.ex. föreslagit Chirbet
Alia, ca 20 km nordost om Acko (se
d.o.), och Tell el-Aly, söder om Haroset-Haggoim. Jos.l9:25.
HALLELUJA
Se även: Gud, Herren, pris, ära, lov,
lovprisning, tack , tacksägelse, upphöja,
namn, härlighet, psalm, gudstjänst.

med ett »hallelujID> i himmelen. - Sången
vid Jesu intåg i Jerusalem hämtade sin
text från Ps.! 18 :25-26.
Lovsång och lovprisning hade en
dominerande plats i urkristendomen,
och hallelujaropet intog en framträdande plats i dess gudstjänster, som
ett uttryck för glädje och tacksamhet
över frälsningen i Jesus Kristus. Ä ven
i senare psalmsång har ordet bibehållits som ett liturgiskt utrop i församlingen. Se även : Gudstjänst, Lovprisning, Tacksägelse.
Halleluja
Vi skall tacka Herren, PS.ll1: l,
och lova honom så länge vi lever, Ps.
146:2. Herrens tjänare uppmanas att
lova Herren, PS.I13:l.
Allt folket skall säga : Amen, Halleluja, Ps.l06:48. Den himmelska skaran
skall säga: Halleluja, Upp.19:1 ,6.
HALLELUJA
Lova Herren, min själ. H .
Ps. 104:35
och taga hans lagar i akt. H.
IOS :45
H. Tacken Herren, ty han är god
106:1
allt folket säge: Amen, H .
106:48
H . Jag vill tacka Herren
111:1
H. Säll är den man, s. fruktar Herren 112:1
H. Loven, l Herrens tjänare. loven
113 :1
11 3:9
ss. moder. omgiven av barn! H .

Halm har sedan gammalt brukats
vid tegeltillverkning, varvid det blandats med lera. I 2.Mos.5 :7 ff. berättas
om hur egyptierna försvårade arbetet
för israeliterna genom att inte förse
dem med halm ut~ låta dem skaffa
denna själva.
Eftersom halm lätt föres bort av
vinden, Job 21 :18, och snabbt förtäres
av elden, Jes.5:24, brukas den som
bild på det som är värdelöst och
förgängligt. I Jes.33:11 säges det om
Israels fiender, att de går havande med
halm, en symbol för tomma, fåfangliga
tankar. Förhållandet mellan lögnprofetemas drömmar och Herrens ord framställes i Jer.23 :28 under bilden av
halmen och säden , vilka inte har något
med varandra att göra.
HALM
Vi hava rikligt med både h.
1.Mos. 24:25
tog fram h. och foder åt kamelerna
24:32
I skolen icke giva folket h.
2.Mos. 5:7
Låten dem själva skaffa sig h.
5:7
Jag vill icke längre giva eder h.
5:10
Gån själva och skaffen eder h.
5:11
samlade strå för att bruka det ss. h.
5 :12
likasom när man gav eder h.
5 :13
Ingen h. giver man åt dina tjänare
5 :16
(Farao:) H. skall man icke giva
5 :18
Jag har h . och foder åt våra
Dom.19 :19
h .en för hästarna och travarna 1. Kon. 4:28
De borde ju bliva ss. h.
Job 21 :18
Han aktar järn ss. h .
41 :18
ss. h . sjunker tillsammans i lågan Jes. 5 :24
lejon skola äta h . likasom oxar
11:7
Med h . gån I havande
33:11
lejon skola äta h.likasom oxar
65:25
Vad har h .en att skaffa med
Jer.23:28

Halleluja
Ordet halleluja, hebr. halelu-Jåh, är
sammansatt av imperativ plur. aV
verbet hi/lel, lovsjunga, prisa, och en
förkortning av det heliga, outtalbara
gudsnamnet JHWH, i vår bibel återgivet med HERREN, se d.o. Ordet är
alltså en uppmaning: »Loven Herren!»
Halleluja var församlingens kultrop
eller svarssång i den israelitiska tempelgudstjänsten, där det ingick som ett
centralt moment och förekom efter
det att kören hade sjungit en psalm.
Vi möter ordet »halleluja» i G.T.s
psalmbok Psaltaren. Denna har många
s.k. »klagopsalmem, och där finns det
inget hallelujarop. Men däremot förekommer det ymnigt i en annan grupp,
de s.k. »hymnerna», vilkas huvudtema
är lovprisning av Gud för hans gärningar i skapelsen, historien och den
enskilda människans liv. Hymnernas
sammansättning är sådan, att de inleds
med en uppfordran till lovprisning:
»Loven Herren» eller »lag vill lova
Herren» eller »Lovad vare Herren».
Därpå omtalar psalmisten anledningen
till lovprisningen, och psalmen avslutas
med en ny uppfordran till lovprisning
eller en bön om Guds ingripande.
Hallel-psalmerna, Ps.! 13-118, i Talmud kallade »det egyptiska Halleb>,
utgjorde för judarna »Iovsångell» i
eminent mening. De sjöngs i samband
med påskhögtiden, veckohögtiden
(pingsten) och lövhyddohögtiden. I
templet sjöngs de av leviterna när
påskalammet slaktades till minne av
befrielsen ur Egypten . I hemmen sjöngs
Hallel vid själva påskmåltiden. Ps.! 13
och 114 sjöngs i böljan av måltiden,
varefter den andra vinbägaren gick
runt. Efter måltiden sjöngs psalmerna
115-118, varpå den fjärde bägaren
följde. Denna sedvana följde också
Jesus vid sin avskedsmåltid med sina
läljungar, Matt.26:30 med par.
Valje dag läste man i synagogan
de s:k. Halleluja-psalmerna, PS.145150. En central plats intog också
Ps.l36, som ofta har kallats »det stora
Halleb>.
I N.T. har utropet Halleluja karaktären av segersång, vilkens höjdpunkt
vi möter i Upp.19: domen över den
stora skökan, den mot Herren trolösa
kristenheten, och tiden för Lammets
bröllop, Kristi slutgiltiga förening med
sin brud, dvs. sina trogna, proklameras

Halm
Grundtextens vanligaste ord för sv.
övers. »halm», hebr. tdqän, betecknar
söndertröskad halm. I Jes.5:24; 33:11
står f:U!/as, ett ord som avser stoff
som snabbt och lätt virvlar omkring,
torrt gräs, agnar osv.
Halm användes till foder ät husdjur,
såsom kameler, l.Mos.24:32, åsnor,
Dom.l9:19, och hästar, l.KonA:28.
Profeten siar om en tid då »Iejon skola
äta halm likasom oxaD>, Jes.ll :7; 65 :25 .

HALS
beklädde släta delen av hs h.
I.Mos . 27:16
att du river hans ok från din h.
27 :40
Esau föll (Jakob) om h .en
33:4
hängde den gyllene kedjan om hs h.
41 :42
föll sin broder Benjamin om h.en
45 :14
och Benjamin grät vid hans h.
45 :14
föU (Josef) honom om h .en och grät 46 :29
(Josef) grät länge vid hans h .
46:29
vrida huvudet av den invid h.en 3.Mos. 5:8
lägga ett järnok på din h.
5 .Mos.28:48
edra fötter på konungars h.ar
Jos. 10:24
satte sina fötter på deras h .ar
10:24
.2 dukar för de fångnas h .ar
Dom. 5 :30
kedjor s; suttit på deras kamelers h .ar
8:26
böjt sin h. att tjäna sin Herre
Neh . 3:5
stormade mot hm med trotsig h.
Job 15:26
kläder hans h . med brusande man
39:22
På hans h . har kraften sin boning
41 :13
en kedja till prydnad för din h. Ords. 1:9
bind dem omkring din h.
3:3
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vi skola lova Herren ... H.

11 S :18

mitt i dig, Jerusalem. H.
sanning varar i evighet. H.

116:19
117:2

H. Loven Herrens namn
135:1
Lovad vare Herren ... H.
135 :21
H. Lova Herren min själ
146:1
Herren är konung ... H.
146:10
H. Ja, det är gott att lovsjunga
147:1
hans rätter känna de icke. H.
147:20
H. Loven Herren från himmelen
148:1
ett ämne tilllovsång ... H .
148:14
H. Sjungen till Herrens ära en ny
149:1
härlighet för hans fromma. H .
149:9
H . Loven Gud i hs helgedom
150:1
Allt vad anda har love Herren. H.
150:6
H. Frälsningen och äran
Upp. 19:1
Och åter sade de:H.
19:3
de sade.: Amen! H .
19:4
H. Herren, vår Gud, har trätt fram
19:6

HALLOHES
hebr. viskaren. En av folkets huvudmän
som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse . Hans son Sallum var
med vid restaureringen av Jerusalems
murar. Neh.3:12; 10:24.
HALLUHIT
hebr. möjl. den glänsande. En icke
identifierad ort, belägen på en höjd i
Moab, dit moabitiska flyktingar enligt
profetian skulle fly undan invaderande
fiender. Halluhit (i JerA8:5 skrivet
Halluhot) nämnes jämsides med Horonaim, se d.o. Orten omtalas i flera
översättningar utan artikel: Luhit e.d.
(LXX har Louith.) Enligt Eusebius låg
orten (av honom kallad Loueltha)
mellan Ar och Soar, se d.o. Jes.15:5.
HALLUHOT
Detsamma som Halluhit, se d.o. Jer.
48:5.
HALM·
Se även: Agnar, gräs, hö, strå, foder ,
tegel.

HALMKÄRVE
ss. eldbloss bland h .ar

Sak.12:6

HALS
Att falla en person om halsen var i
Orienten en vanlig hälsningsform, som
ofta åtföljdes aven kyss, l.Mos.33 :4;
46 :29; Luk.15:20.
Hals förekommer också i uttryck
med en negativ innebörd. Genom att
sätta sina fötter på sin fiendes hals
kunde man markera sin seger och
överlägsenhet, Jos.lO:24, något som
ofta förekommer i avbildningar på
egyptiska monument; jfr de mer symboliska uttrycken i l.MosA9 :8; Jes.
11:14.
Att lägga ett ok på någons hals
betyder att ta herraväldet över någon ,
att betunga någon med arbete, 5.Mos.
28:48; Jer.28:14; Apg.l5:10. Att giva
sin hals under någons ok är detsamma
som att vara någon underdånig, Jer.
27 :8; jfr Neh.3:5: »böja sin hals till
att tjäna sin Herre>). Motsatsen, återvinnandet av frihet och oberoende,
uttryckes i l.Mos.27 :40 med orden:
»du river hans ok från din hals».
Jfr Jes.IO:27 , där det talas om den tid,
då assyriernas börda skall tagas bort
från Israels skuldra och deras ok frän
dess hals.

skola bliva ett smycke för din h.
3:22
fäst de m omkring din h.
6 :21
din h. med sina pärlerader
HV . 1 :10
Din h. är lik Davids torn
4:4
med en länk av kedjan kring din h.
4:9
Din h. liknar Elfenbenstornet
7:4
Sions döttrar gå med rak h.
les. 3:16
Den skall räcka ända upp till h.en
8:8
och hans ok ifrån din h .
10:27
så att den når ända upp till h.en
30:28
lös banden från din h. dotter Sion
52:2
Ropa med full h., utan återhåU
58:1
Jer. 12:6
dessa ropa med full h.
sätt detta på din h .
27:2
folk s. icke vill giva sin h . under
27:8
böjer sin h. under babyloniske kon.
27:11
Böjen eder h. under babyloniske
27:12
tog oket från profeten Jeremias h .
28:10
taga (oket) från aUa folkens h.
28:11
tagit (oket) från Jeremias h.
28 :12
Ett ok av järn på dessa folks h.
28:14
jag skall taga (oket) från din h .
30:8
hopbundna lades de på min h.
K1ag. 1:14
Våra förföljare äro oss på h .en
5:5
jag satte en kedja om din h.
Hes.16:11
sättas på de dödsdömdas h.
21 :29
gyllene kedjan hängas om hs h.
Dan. 5:7
gyllene kedjan skall hängas om din h.
5 :16
jag har skonat hans frodiga h.
Hos. 10:11
jag lättade oket över deras h .ar
11:4
icke kunna draga eder h. därur
Mika 2:3
kvarnsten hängdes om hs h .
Matt. 18:6
kvarnsten hängdes om hs h.
Mark. 9:42
hs fader föll hm om h.en
Luk.15:20
en kvarnsten hängdes om hs h.
17:2
på lärjungarnas h. lägga ett ok
Apg.1 5:10
föllo Paulus om h .en och kysste hm
20:37

HALSHUGGA
Se även: Straff, rätt, dom, döda, svärd,
avrätta.
Halshuggning
Som en form för dödsstraff förekom
tydligen halshuggning bland egyptierna, l.MosAO:19. Vi möter halshuggning som en hämndeakt mot fiender
t.ex. i 2.SamA:8; 20:22.
I romersk tid var halshuggning en
vanlig form för straffutmätning. Johannes döparens halshuggning under Herodes Antipas hade dock en alldeles
speciell bakgrund, Matt.l4:6 ff.; Mark.
6:21 ff. I sin syn fick aposteln
Johannes se »de människors själar som
hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds ords skulb>, Upp.
20:4.
Jakob, Johannes' broder, blev halshuggen under Herodes Agrippa I, Apg.
12:1-2, och även Paulus skall ha lidit
martyrdöden genom halshuggning.
HALSHUGGA
lät h. Johannes i fängelset
Matt.14:10
Johannes , den jag lät h .
Mark. 6 :16
halshögg (Johannes) i fängelset
6:27
Johannes har jag låtit h.
Luk. 9:9
h.na för Jesu vittnesbörds skull Upp.20:4

HALSJÄRN
Halsjärn användes i fangelserummen
för att länka fast fängama och därmed
hindra dem från att fly.
HALSJÄRN
sätta sådana i stock och h.

Jer. 29 :26

HALSPRYDNAD
Halsprydnader av olika slag har sedan
äldsta tider varit flitigt i bruk i
Orienten. De kunde utgöras av kedjor,
Hes.l6 :11, guldsmycken, 2.Mos.35:22,
eller pärlrader, HY.l :10. Till och med
djur kunde prydas med halssmycken,
t.ex. kameler, Dom.8:2 1,26.
Att den gyllene kedjan hänges om
en persons hals är i I.MosAl :42 (Josef
i Egypten) och Dan.5:29 (Daniel i
Babel) ett synligt tecken på att furstlig
värdighet och ära kommer vederbörande till del. Se även : Kedja, Smycke .
HALSPRYDNAD
detta förutom de h .er
är högmod deras h .
taga bort derasståt ... h.er
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Dom . 8:26
Ps . 73:6
Jes. 3:18

Halssmycke-Hamiter
HALSSMYCKE
framburo fingerringar och h.n
ss. offergåva åt Herren h.n

2.Mos . 3S :2 2
4 .Mos. 31 :50

HALT
En Arons-ättling, som var halt eller
hade något annat lyte , fick inte tjänstgöra som präst i Israel, 3.Mos.21 :18.
Ej heller fick man som offer åt Herren
frambära ett djur, som var halt eller
hade något annat ont lyte, 5.Mos.
15:21. Se : Lyte.
I evangelierna berättas det ofta, att
Jesus också botade halta människor,
Matt.l1:5 m.fl ställen. Se : Helbrägdagörelse.
Att »halta på båda sidom är i
I.Kon.l8 :21 ett uttryck för Israels
vacklande och ostadiga troshållning,
som yttrade sig i att de dyrkade än
Herren, än Baal. Jfr Jo{24:15; Matt.
6:24; Jak .4:8. Den som älskar Herrens
lag, hatar »dem som halta på båda
sidoo>, Ps.l19:113.
HALT
Ingen , varken blind eller h.
3.Mos. 21 :18
om djuret är h . eller blint
S.Mos. 1 S :21
(Jonatans son) blev därefter h . 2.Sam . 4:4
blinda och h .a skola driva dig bort
5:6
han slår ihjäl just dessa h .a
5:8
Ingen blind och h . må komma in i
5:8
(Mefiboset) var h . på båda fö tterna
9:13
din tjänare är ju b.
19:26
fötter var jag åt den h.e
Job 29 :15
församla både blinda och h .a
Jer. 31:8
blinda få syn, h .a gå
Matt.II:5
och (folket) hade med sig h .a
IS :30
de funno h.a gå, och blinda se
15:31
all ingå i livet Iyll eller h .
18 :8
blinda och h.a kommo fram till hm
21 :14
bällre för dig ingå i livet h .
Mark. 9:45
blinda få sin syn, h .a gå
Luk. 7:22
bjud falliga, h .a, blinda
14 :13
för hitin .. .blinda och h.a
14:21
I dessa lågo sjuka, blinda , h.a
Joh. 5:3

HALTA
men (Jakob) h.de på höften
Huru länge viljen I h . på båda
h .de de åstad kring altaret
Jag hatar dem s. h. på båda
skall jag församla de h .n de
låta de h .nde bliva en kvarleva
Jag skall frälsa de h .nde

l.Mos. 32 :31
l.Kon.18:21
18:26
Ps. 119:113
Mika 4 :6
4 :7
Sak. 3:19
den fot s. h .r icke vrides ur 'ed Hebr.12 :13

HALTLÖS
försvara sin sak med h.t tal
HALV

Job 15:3

näsring av guld , en h . sikel
l.Mos.24 :22
skall den h .a våd hänga ned
2 .Mos.26: 12
en h. sikel, efter helgedomssikelns
vikt , en h. sikel ss. offergärd
30:13
fattige icke mindre än en h. sikel
30 :15
En beka, det är en h. sikel
38:26
begjutet med en h . hin Olja
4.Mos.15 :9
ss. drickoffer en h. hin vin
15 :10
en h. hin vin till var tjur
28:14
givas åt den ena h.a stammen
34 :13
h.a stam hava fåll sin arvedel
34 :15
alltså ock avh.a Gilead
Jos. 13:31
angående den ena h .a stammen
14:2
den andra h .a stammen hade
14 :3
sträcka av ett h .t plogIand
l.Sam . 14 :14
lät raka av dem h.a skägget
2.Sam. 10:4
rund uppsats, en h. aln hög
l.Kon . 7 :35
H.a Manasse stams barn
1. Krön. 5 :23
muren hopfogad till sin h.a höjd Neh . 4:6
falska skola ej nå sin h.a ålder
Ps. 55 :24
tag mig icke bort i mina h .a daga r
I 02 :2 5
i sina h.a dagar måste han
J er. 17 :11
Kanten runtomkring en h . aln
Hes.43:17
en tid och tider och en h. tid
Dan. 7:25
för en·h. vecka skola slaktoffer
9:27
efter en tid och tider och en h. tid
12:7
när h.a högtiden var förliden
loh. 7 :14
s. varade vid pass en h. timme
Upp. 8:1
under en tid och tider och en h . tid
12:14

HALVDÖD
rövare läto hm ligga där h.

Luk.10:30

HAM
hebr. möjl. hop el. mängd. En ort på
Jordans östra sida, mellan AsterotKarnaim och Save-KiJjataim. På Abrahams tid blev suseerna slagna här av
KedorIaomer. I.Mos.14 :5.
HAM
hebr. möjl. het, varm el. mörk, svart.
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Den yngste av Noas tre söner, fader
till Kus, Misraim, Put och Kanaan,
I.Mos.lO:1 ff. · Med sin hustru gick
även Ham in i arken, som hans fader
hade byggt, och räddades undan vattenfloden.
Därför att Ham hade sett sin fader
ligga blottad i sitt tält och sedan
berättat detta för sina bröder, förbannade Noa honom efteråt, i det att han
sade: »Förbannad vare Kanaan, en
trälars träl vare han åt sina bröder! »,
9:25. Att sonen Kanaans namn här
förbindes med Ham, kan tyda på att
förbannelsen, i stället för att gälla
Hams person och alla hans efterkommande , endast gällde hans son Kanaans
ätt, jfr v.22.
Ham räknas som stamfader till de
folkslag, som bodde söder om hebreerna. Jfr uttrycken »Hams land» (ps.
105:23,27; 106 :22) och»Hamshyddoo>
(78 :51), som avser Egypten. Se även:
Hamiter.
HAM
födde (Noa) Sem, H. och Jafet I.Mos . 5:32
födde tre söner: Sem, H . och lafet
6:10
in i arken, så ock Sem, H. och lafet
7:13
Noas söner vor o Sem, H. och lafet
9:18
men H. var Kanaans fader
9:18
H. såg sin faders blygd och berättade
9:22
De voro Sem, H . och lafet
10 :1
H.s söner voro Kus, Misraim, Put
10:6
Dessa voro H.s söner
10 :2 0
Noa, Sem, H . och Jafet
l. Krön . 1:4
H.s söner vara Kus, Misraim, Put
1:8
kraftens förstling i H.s hyddor
Ps. 78 :51

HAMAN
trol. av pers., betydelse oviss. Agagiten
Hammedatas son, som intog den
främsta platsen bland perserkonungen
Ahasveros' furstar , Est.3:1. I vers 10
kallas han »judarnas ovän».
Därför att juden Mordokai, drottning Esters fosterfader , icke ville böja
knä och falla ned för honom, inhämtade Haman konung Ahasveros' tillåtelse
att utrota alla judar i riket. Folket
räddades emellertid tack vare Mordokais skickliga diplomati och drottning
Esters trofasthet och hjälp, kapA-7.
Haman fick böta med livet för sitt
högmod och sin ondska, i det att han
själv blev hängd i den galge , som han
hade låtit resa för Mordokai. Se även:
Ester.
Hamans onda och hatiska hållning
till judarna tillskrives gärna hans släktförhållande till amalekiterna (Agag var
en amalekitisk konungatitel). Emot
dem hade Mose profeterat: »jag lyfter
min hand upp mot Herrens tron och
betygar att Herren skall strida mot
Amalek från släkte till släkte», 2.Mos.
17 :16. Hamans plan om utrotande av
judarna, Est.3:8-13, kan jämföras med
Guds tidigare påbud till konung Saul
om att utrota amalekiterna, I.Sam.
15 :3.
HAMAN
agatiten H . till hög värdighet Est.
alla kon. tjänare föllo ned för H .
berällade de det för H.
H. såg att Mordokai icke bÖjde knä
H. sökte tillfälle all utrota judar
kastades pur, det är lott, inför H.
H. sade till kon ung Ahasveras
(Ahasveros) gav (ringen) åt H.
Därefter sade konungen till H.
skrivelse ... sådan s. H. ville, utfärdades
och H. salle sig ned till all dricka
penningsumma s. H . lovat väga upp
må konungen jämte H . i dag komma
Skyn den all hämta hit H.
kommo konungen och H . till gästab .
och H . komma till ännu ett gästabud
H. gick därifrån den dagen, glad
uppfylldes H. med vrede mot
H. betvang sig och gick hem
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3:1
3:2
3 :4
3:5
3:6
3:7
3:8
3:10
3:11
3:12
3:15
4:7
5:4
5:5
S:5
S:8
5:9
5 :9
5:10

H . talade för dem om sin rikedom
H . sade ytterligare till sina vänner
Detta behagade H ., och han lät resa
H. hade just kommit in på den yttre
Ja, H . står därute p å gården
När då H. kom in, sade konungen
H. tänkte i sill hjärta
Därför sade H. till konungen
Då sade konungen till H . : Skynda dig
tog då H. klädnaden och hästen
H. skyndade hem, sörjande
H. förtäljde för sin hustru Seres
skyndsamt hämta H. till gästabudet
kommo konungen och H. till gästabudet
hätsk man är det: den onde H. där
Då blev H . förskräckt för konungen
H. trädde fram för all bedja Ester
hade H . sjunkit ned mot den soffa
förrän man höljde över H.s ansikte
Yid H.s hus står redan en påle
s. H . har låtit resa för Mordokai
Så hängde de upp H. på den påle
gav Ahasveros åt drottning Ester H.s
ringen s. han låtit taga ifrån H .
Ester satte Mordokai över H.s hus
all han skulle avvända H .s onda råd
brev s. innehöllo agagiten H .s anslag
H .s h us har jag givit åt Ester
judarnas ovän H .s tio söner dräpte de
förgjort 500 män utom H .s tio söner
må H .s tio söner bliva upphängda
blevo H.s tio söner upphängda
H. hade förehaft anslag mot judarna

S :11
S :12
5 :14
6 :4
6:5
6 :6
6:6
6:7
6:10
6:11
6 :12
6 :13
6:14
7 :1
7:6
7 :6
7:7
7:8
7:8
7:9
7:9
7 :10
8:1
8:2
8:2
8:3
8:S
8:7
9:10
9:12
9:13
9:14
9:24

Hamat förlorade alltmer sin betydelse. Det omtalas i I.Mack.l2 :25 i
samband med den judiske motståndsledaren Jonatans krigståg mot den
syriske konungen Demetrius U.S här,
v.24. Av greker och romare kallades
staden Epifaneia, ett namn som givits
den av den seleukidiske konungen
Antiokus IV Epifanes. Se även: Hamateer, Hamats land.
HAMAT
Rehob, där vägen går till H.
4.Mos. 13 :22
gränslinje dit där vägen går till H .
34:8
dit där vägen går till H.
Jos.13:5
dit där vägen går till H.
Dom. 3:3
Toi , konungen i H., hörde
2.Sam. 8:9
ställe där vägen går till H .
l. Kon. 8:65
ställe där vägen går till H .
2 .Kon.14:25
(Jerobeam) återvann H.
14 :2 8
lät folk komma från ... H . och bosäHa 17 :24
folket ifrån H. gjorde sig en Asima
17:30
Var äro H.s och Arpads gudar
18 :34
Var är H.s konung
19 :13
dit där vägen går till H .
l. Krön. 13 :5
slog David Hadareser vid H.
18:3
Då nu Tou, konungen i H., hörde
18:9
ställe där vägen går till H .
2.Krön . 7:8
förrådsstäder s. i H . äro byggda
8:4
Har <;Iet icke gåll H. ss. Arpad
Jes .1 0 :9
vad s. har blivit räddat fr ån H.
II :11
Yar äro H.s och Arpads gudar
18 :34
Var är H.s konung
37:13
H . och Arpad komma på skam
Jer.49:23
H., Berota, Sibraim
Hes .
47:16
mellan Damaskus ' och H.s områden
47:16
skall gränsen gå.. .mot H.s område
47:17
mitt emot där vägen går till H.
47:20
dit fram där vägen går till H .
48:1
Damaskus' område jämte H. i norr
48:1
det ställe där vägen går till H.
Am . 6:14
Den drabbar ock H ., s. gränsar
Sak. 9:2

HAMAT
hebr. möjl. fästning, befäst. En gammal
stad, vars historia går tillbaka till stenåldern. Hamat är även en beteckning
på det område, som Hamat rådde över.
l Am.6 :2 kallas staden »Stora Hamat».
Hamat motsvaras av nuv. Chama, ca
200 km norr om Damaskus. Man har
där bl.a. gjort keramikfynd från ca
4500 f.Kr.
JIAMATEER
Beläget i övre Syrien , vid floden
Invånarna i eller - troligare - grundlägOrontes, i en fruktbar dal vid foten av
garna av Hamat, se d.o. Enligt I.Mos.
Libanon, var Hamat en starkt befåst
10:18 och I.Krön.1 :16 var hamateerna
stad, huvudstad i en självständig stat,
efterkommande till Hams son Kanaan.
som troligen först var kananeisk Ofr
(I historisk tid tycks Hamats invånare
I.Mos.10:18), därefter arameisk. Inha varit semiter.) I.Mos.lO:l8; I.Krön.
skriptioner på stenar, funna i Hamat,
1:16.
har blivit identifierade som hetitiska,
HAMATSLAND
något som tyder på att staden en tid
Det område, huvudsakligen i övre Syvarit behärskad av hetiter. Harnat nämrien, som lydde under Hamat, se d.o.
nes ofta i G.T. som ett gränsmärke för
HAMATS LAND
Israels land i norr, se t.ex. Jos.l3:5; sätta
(Joahas) i fängelse i H. 2.Kon .23:3 3
I.Kon.8 :65; HesA 7 :16.
25 :21
avliva dem i Ribla. i H .
Jer.39:5
till Nebukadressar .. .i H.
Konung David hade förbindelse med babyloniske kon. i Ribla i H.
52 :9
52:27
Hamats konung Toi , 2.Kon.8:9 ff. lät avliva dem i Ribla i H.
Under Salomo var Hamat uppenbarliHAMAT-SOBA
gen - i likhet med andra områden i
norr - under Israels herradöme , se Ett arameiskt område, som konung
t.ex. 2.Krön.8:3-8. I vA omtalas, att Salomo bemäktigade sig. Det har icke
Salomo lät bygga upp förrådsstäder i med säkerhet kunnat identifieras. HaHamat. Efter Salomos död synes Hamat mat och Soba var namn på två grannför en tid ha återvunnit sitt oberoende . riken Ofr I.Krön.l8:3,9). Hamat-Soba
I sina inskriptioner efter slaget vid kan rent språkligt beteckna en för oss
Karkar å r 853 f.Kr. hävdar den assy- okänd ort Hamat i riket Soba. Enligt
riske konungen Salmanassar III , att han en annan förklaring är Hamat-Soba
övervunnit 89 städer, som tillhört identiskt med Hamat, se d.o. 2.Krön.
Hamat. I 2.Kon.l4 :28 omtalas, att Is- 8:3 .
HAMITAL
raels (Nordrikets) konung Jerobearn II
återvann den del av Damaskus och hebr. möjl. daggens släkting. Juda-·
Hamat, som tidigare hade tillhört konungen Josias hustru och moder
till konungarna Joahas och Sidkia.
Juda (Sydriket), jfr v.25.
Hamital var dotter till Jeremia (se
Enligt assyriska inskriptioner från
Jeremia I) och kom från Libna, en
omkring 730 f.Kr. var konungen av
stad söder om Jerusalem (se Libna 2).
Hamat skattepliktig under TiglatI 2.Kon.23 :31 är hennes namn skrivet
Pile se r 1II. I sina inskriptioner från
Hamutal. 2.Kon.24 :18; Jer.52 :1.
omkring 720 f.Kr. skryter assyrerkonungen Sargon II över att han
HAMITER
utrotat Hamats land. Hamat blev helt Efterkommande till Noas son Ham.
införlivat med det assyriska väldet, jfr Hams söner räknas som stamfåder till
2.Kon.18:34. Assyrierna lät kolonister var sitt folkslag : Kus, Misraim, Put
från bl.a. Hamat bosätta sig i Samarien . och Kanaan, I.Mos.IO:6.
i israeliternas ställe, 17 :24, och om
Enligt I.Mos.lO:8 var hamiten Nimfolket från Hamat säges det, att de
rod den förste, som upprättade ett
medförde dyrkan av sin avgud Asima, välde på jorden. Han härskade i Babyv.30. Av Jes.11 :11 framgår, att israe- lonien och Assyrien, bl.a. över Babel,
liter blivit förflyttade till Hamat.
Erek, Ackad, Nineve och Kela, v.lO-I1.
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Hammare- Han

De hamiter, som nämnes i l.Krön.
4:40, var troligen kanantler eller möjligen egyptier.
Till hamiterna räknades vanligtvis
de folk, som bodde söder och sydväst
om israeliterna. Termen hamiter användes numera som beteckning för den
nordafrikanska folkgruppan. Hamiterna är högväxta, långskalliga' och mörk·
hyade (från gult till rödbrunt). Se
även : Ham.
HAMITER
s. förut bodde·därvoro h.

HAMMARE
·hammare
arbetshammare Dorll.5 :26
stridshammare Ords.25 :18

l. Krön. 4 :40

HAMMEATORNET
hebr. migdal hamme'a, de hundras
tom. Ett av tomen på Jerusalems mur.
Det stod nära Hananeltornet, mellan
Fårporten mot öster och Fiskporten
mot väster. Tornet kan möjligen ha
fått sitt nanm av att det var 100 alnar
högt eller av att det hade 100 trappsteg. Neh.3 :1; 12:39.
HAMMEDATA
hebr. av pers., möjl. given av månen.
Fader till Haman, se d.o.
HAMMEDATA
upphöjde agagiten Haman, H.s son Est.
gav (ringen) åt Haman, H.s son
Hamaos, H.s sons, anslag
Hamans, H.s sons, tio söner dräpte de
agagiten Haman, H.s son, judars ovän

3:1
3 :10
8:5
9:10
9 :24

Hammare
HAMMENUHOT~LÄKTEN
Hammaren är ett av människornas
allra äldsta verktyg, och den har haft En släkt, vars ena hälft var efteren vid användning. I Dom.4:21 omtalas kommande till Kalebs ättling Sobal.
en arbetshammare , som bl.a. användes Förmodligen är hammenul}o[ (övers.
till att slå ned tältpluggar med. Det var Hammenuhot-släkten) i l.Krön.2:52
antagligen en klubba, gjord av trä. identiskt med i v.54 omnämnda hamGrundtextens ord, mattlil]ä! (av: mänalJti (övers. manaliatiterna). Se:
Manaliatiter. l.Krön.2 :52.
näJ.ca~, genomborra), förekommer också i l.Kon.6 :7; Jes.44:12 och Jer.IO:4,
HAMMOLEKET
där det betecknar en hammare , som hebr. drottningen. Makirs dotter och
brukades av stenhuggare och smeder. Gileads syster. l.Krön.7 :18.
Hebr. parti! är ordet för hammare i
HAMMON
Jer.23:29 och 50:23; det avser troligen
en större och kraftigare hammare , hebr. het, varm.
l. Stad i Aser, möjligen motsvarande
använd till att bryta sten med. Samma
ord förekommer också i Jes.41 :7, där ruin platsen Chirbet Umm el-Awamid
det ingår i uttrycket mal).ä1iJ.c paHi§, söder om Tyrus. Inskriptioner berättar,
den som glättar med hammaren; övers.
att här dyrkades guden Baal-Hamman.
bleckslagaren. Här är det fråga om Jos.19:28.
den hammare, som brukas vid smides- 2. Stad i Naftali stams område, given
arbete . Som krigsvapen omtalas ham- åt leviten Gersoms släkt. Staden är
mare i Ords.25 :18 (mepi~ , övers. strids- troligen identisk med HalIl1llat och
hammare) och Jer.51 :20 (mappe~) . Hammot-Dor, se d.o. I.Krön.6:76.
Hammare brukas i G.T. som en
HAMMOT-DOR
kraftladdad symbol. Stormakten Babel
kallas en Herrens hammare, ett strids- hebr. Dars varma källa. Levitstad i
vapen, varmed Herren krossat och Naftali, sannolikt identisk med Hamfördärvat folk och riken, en hammare, mat och Hammot, se d.o. Jos.21 :32.
som slagit hela jorden, Jer.SO :23; 51 :
HAMMUEL
20. Den som bär falskt vittnesbörd
hebr. möjl. Guds hetta el. sol. En son
mot sin nästa, liknas i Ords.25 :18 bl.a.
·till simeoniten Misma. I.Krön.4 :26.
vid en stridshammare . Hammare står i
Jer.23 :29 som uttryck för Guds ords
HAMN
genomslagskraft: »Är icke mitt ord lika Fenicierna hade mycket goda hamnar,
som en eld, säger Herren, och såsom särskilt i' Tyrus och Sidon, som var
en hammar, den berg sönderslår? » betydande sjöfartsstäder. Även romar(gamla sv. övers.).
na anlade nya hanmar och förbättrade
HAMMARE
gamla, främst i militärt syfte . Under
Dom. 4 :21
tog en h. i sin hand
romartiden restaurerades även Palestihördes varken h . eller yxa
l.Kon. 6:7
nas medelliavshanmar.
Jes.44:12
Smeden formar det med h.
fäster dem med spikar och h.
Jer.l0:4
De goda förbindelser, som hamnarna
23 :29
Är icke mitt ord likt en h.
vid Medelhavet möjliggjorde, utnytt50:23
den h. s. slog hela jorden
jades inte minst av aposteln Paulus
51 :20
Du var min h., mitt stridsvapen
på hans missionsresor .
HAMMAT
HAMN
hebr. varm källa. En av Naftalis befasta förde dem till den h. dit de ville Ps.I07 :30
Apg.27:8
städer. Tvivelsutan är Hammat iden- en ort s. kallades Goda h.arna
h.en icke låg väl till för övervintring
27 :12
tiskt med det av Josefus omtalade
Fenix, en h . på Kreta
27 :12
Emmaus, idag kallat Chammam TabaHAMNA
rije, beläget vid de varma källorna hennes gäster h. i dödsrikets
Ords. 9:18
söder om Tiberias, på sjön Gennesarets Den mska h .r i skuggornas krets
21 :16
västra sida. Staden är än idag känd
HAMONA
för sina varma källor, och dess vatten hebr. larmande hop. En stad, sOm
anses ha helbrägdagörande verkningar,
enligt Hesekie\s profetior skall byggas
särskilt för reumatiska sjukdomar och
till minne av Gogs härars undergång i
hudåkommor. Troligen är Hammot»Gogs larmande hops dahl, se d.o.
Dor (Jos.21 :32) och Hammon (I.Krön.
Grundtextens ord är i detta samman6:76) identiska med Hammat. Jos.
hang mycket svårtolkat, men det är
19:35.
naturligt att lokalisera Hamona i eller
HAMMAT
nära denna dal, som enligt några
hebr. het, varm. Stamfader till Rekabs
forskare bör sökas i bergstrakterna
släkt. l.Krön.2:55 .
öster om Döda havet. Hes.39:16.
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HAN (Gud) o((
h. s . är hela jordens domare
l.Mos.18 :2S
Abrahams Gud, h . s. ock Isak fruktar 31 :42
h. blev mig till frälsning
2'.Mos . 15:2
ss. h. handlade mot eder
5.Mos. 1 :30
h . har låtit sig vårda om din vandring
2 :7
6 :24
i det all h . behöll oss vid liv
älskar honom och håller hs bud
7 :9
förbund s . h. med ed har ingåll
8 :18
H. är dill lov, och h. är din Gud
10 :21
den plats s . h . utväljer till boning
14:23
förklara, all h. vill vara din Gud
26:17
När Herren såg della, förkastade h .
32:19
och all h. förvisso vill fördriva
Jos . 3 :10
H . förde mig ut på rymlig plats 2.Sam.22:20
h. räddade mig, ty h . hade behag till 22 :20
och h . skall hjälpa oss
2.Krön . 32 :8
om h . sargar, så förbinder h. ock Job 5:18
om h . slår, så hela ock hs hönder
5:18
täckelse sätter h. för dess domares ögon 9 :24
Ty h. är ej min like
9 :32
intill döden skall h.ledsaga oss
Ps . 48:15
h . skall uppehålla dig
55:23
Allenast h. är min klippa
62 :3,7
h . s. skådar på jorden och hon bävar 104:32
H. är Herren, vår Gud
10S:7
h. s. utgjuter förakt över furstar
107 :40
vår Gud, h. s . siller så högt
113:5
h. är deras hjälp och sköld
113:9
och h . blev mig till frälsning
118:14
h. s. låter regnskyar stiga upp
135:7
h. s. slog de förstfödda i Egypten
135 :8
h. s. slog stora folk
135:10
Tacken Herren , ty h. är god
136:1
h. s . lärde mina armar att kriga
144 :1
H. skaffar dina gränser frid
147 :14
H . låter sitt tal gå ut till jorden
147 :15
H.låter snö falla ss. ull
147 :16
h.leder dem varthelst h. vill
Ords.21 :1
h. må undervisa oss sina vägar
les . 2:3
h. blev mig till frälsning
12:2

H. skall för alltid göra döden om intet 25:8
H. är underbar i råd och stor i vishet 28:29
Också h . är ju vis
31 :2
själV kommer h . och frälsar eder
3S :4
H. är den s. tronar över jordens rund 40 :22
h. s . har skapat jo rdens ändar
49:28
H . giver den trölle ny kraft
40:29
h. s . har skapat himmelen
45 :18
h. s. är Gud
45:18
h . förlossar Jerusalem
52:9
H. sköt upp ss. en ringa telning
53 :2
h . var sargad för våra överträdelser
5 3:5
53:7
H. blev plågad fastän h . ödmjukade
om h.s liv så bleve ell skuldoffer
53:10
h. s . bar mångas synder
53 :12
för Israels Heliges skull, när h.
55 :5
ty h. förhärligar dig
60 :9
Vem är h . s . kommer från Edom
63 :1
63 :10
de bedrövade h.s helige Ande
H . betyder intet
ler. 5:12
h . ser njurar och hjärta
20 :12
Herren, h. s. ock utför sitt verk
33 :2
H. har gjort jorden gm sin kraft
51 :15
Dan. 6:27
H . är en räddare och hjälpare
H . svarade och sade uttydningen
7 :16
h . s . har danat bergen
Am. 4 :13
h. s. har gjort Sjustjärnorna
5:8
Herren Sebaot, h. s. rör vid jorden
8 :14
vill jag bära h .s vrede
Mika 7:9
till dess h . utför min sak
7:9
Åklagaren stod vid h.s högra sida Sak. 3:1
H . kommer fattig, ridande på
9 :9
vem kan uthärda hs tillkommelses Mal. 3 :2
h. skall förkunna rällen
Mall. 12 :18
förbjöd h . lärjungarna all säga
16 :20
eder Fader, h. s. är i himmelen
23:9
H. är icke här , ty h . är uppstånden
28:6
Välsignad vare h . s. kommer
Mark . ll:9
h . är en och att ingen annan är än h . 12 :32
H. skall bliva stor och kallas
Luk. 1 :32
h . skall döpa eder i helig ande
3 :16
ty h. har smort mig
4 :18
om h . är Guds smorde, den utvalde
23:35
h. var den s. skulle förlossa Israel
24:21
I världen varh.
Joh . l:l0
H . kom till sill eget
1 :11
h. är före mig; ty h . var förr än jag
1 :1 S
h . har kungjort vad Gud är
1 :18
h. s. kommer efter mig
1 :27
ty h . var förr än jag
1:30
h. växer till och jag förminskas
3:30
h. i sanning är världens Frälsare
4:42
Den s. gjorde mig frick, h . sade
5:11
och h . har sänt mig
7 :29
H . s . har sänt mig är sannfärdig
8:26
h. S. har sänt mig är med ~ ig
8:29
det är h . s. har sänt mig
8:42
det är h. s. talar med dig
9:37
Guds Son , h . s. skulle komma
1.1 :27
Kunde icke h. s. öppnade den blindes 11 :37
Välsignad vare h. s. kommer i
12 :13
Hjälparen •.. h . skall lära eder allt
14 :26
då skall h. villna om mig
l S :26
när h . kommer , skall h . låta världen
16 :8
h . kommer, s. är sanningens Ande
16 :13
h . skall förhärliga mig
16 :14
J K. namn, h .s s. I haven korsfäst Apg. 4 :10
mot Herren och h.s Smorde
4:26
h. s. I själva nu haven förrått
7 :52
H. svarade : Jag är J ., den du förfÖljer
9:5
om 1., all h. var Guds Son
9 :20
h. är den s. av Gud blivit bestämd
10 :42
H. har under framfarna tider tillsatt
14:16
har h . icke låtit sig vara utan
14 :17
h . s. är Herre ö ver himmel och jord
17 :24
H. sade: Jag är J. från Nasaret
22:8
h . utrannsakar hjärtan, h. vet Rom. 8 :27
dem s. h . har förutbestämt ,
dem kallar h. ock
8 :30
h. s. är över allling, Glid, högtlovad
9 :5
Äro då vi starkare än h .
l. Kor. 10 :22
h. är den s . har låtit ljus gå upp 2 . Kor . 4:6
h . s . uppväckte Herren J ., h. skall
4 :14
h. s. är högtlovad i evighet
Il :31
h. s. alll ifrån min moders liv
Gal. 1:15
h. s. förlänade eder Anden
3 :5
när h . blev en förbannelse
3 :13
ss. h. ju, förrän världens grund var Ef. 1:4
Så skulle vi, h.s härlighetlill pris
1 :12
förlossas , h.s härlighet till pris
1 :14
Ty h . är vår frid, h . s. av de båda har
2 :14
h. är ock den s. for upp
4 :10
h . gav oss somliga till apostlar
4 :11
h . s. ock är denna sin kropps Frälsare
5:23
h. s. i eder har begynt ett goll verk Fil. 1:6
h. s. var till i Guds-skepnad
2:6
h. är till före allt annat
Kol. 1:17
ty h . har förlåtit oss alla våra synder
2:13
när h. kommer med alla sina
I .Tess. 3 :11
vi må leva tillika med honom
5 :10
Trofast är h. s. kallar eder
5 :24
h. skall ock utföra sill verk
5 :24
h. hugne edra hjärtan
2 .Tess. 2 :16
h. s. är konungarnas konung
l.Tim. 6:1 S
h. s. allena har odödlighet
6:16
står h . troget fast vid sill ord
2 .Tim. 2 :13
h. s. har utgivit sig själv
Tit. 2 :14
(Sonen) är h.s härlighets
Hebr. 1:3
då h. gm evig ande framburit
9:14
Så är h. medlare för ell nyll förbund
9:15
s. givit oss löftet , h. är trofast
10 :23
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HAMOR
hebr. åsna. En hive , kananeisk hövding, fader till Sikem, som kränkte
patriarken Jakobs dotter Dina. Av
Hamors barn köpte Jakob ett jordstycke , som senare blev Josefs gravplats, Jos.24:32. På Sikems begäran
gick Hamor till Jakob för att utbedja
sig Dina till hustru för sin son. Jakobs
söner, som ville hämnas den begångna
'orätten mot deras syster, gjorde upp en
listig plan, och några dagar efter dräpte
de både Hamor och hans son samt
alla stadens märl, l.Mos.34:1 ff.
HAMOR
jordstycke köpte han av H.s
l.Mos.33:19
Sikem s. var son till hiveen H.
34:2
Sikem sade till sin fader H.
34:4
gick H . ut till Jakob för att tala
34:6
Då t alade H . med dem och sade
34:8
svarade Jako bs söner ... H .
34 :13
H . och Sikem, H.s son , voro till freds 34 :18
Så trädde då H . upp i sin stads port
34 :20
folket lydde H . och hs son Sikem
34 :24
Också H . och hs son Sikem dräpte de 34 :26
jordstycke Iakob köpt av H .s
Jos.24:32
män s. härstamma från H.
Dom. 9 :28
HAMRA
Man h.de ut guldet till tunna
2 .Mos.39 :3
fyrfat skall man h . ut till
4.Mos.16:38
16!39
man h.de ut (koppar·fyrfaten)
bleckslagaren i den s. h .r på
Jes.41 :7

HAMRAN
hebr. röd. Den"samme som Hemdan, se
d.o. l.Krön.1:41.
HAMS LAND
Poetiskt namn på Egypten. Själva
kallade egyptierna sitt land för Kemet,
det svarta landet. Se även: Ham,
Hamiter, Egypten. Ps.I0S:23 ,2?; 106:
22.
HAMUL
hebr. sparad, skonad. En son till Judas'
son Peres, stamfader till hamuliterna.
l.Mos.46:12; 4 .Mos.26 :21; l.Krön.2:5.
HAMULlTER
Efterkommande till Peres' son Hamul,
se d.o. 4 .Mos .26 :2l.
HAMUTAL
hebr. möjl. daggens släkting. En dotter
till Jeremia från Libna, identisk med
Hamital, se d.o. 2.Kon.23:3l.

s.

Han-Hand
och h. skall icke dröja
10 :37
har h . blivit uppenbarad
I.Pet. 1:20
H. hade ingen synd gjort
2 :22
våra synder bar h. i sin kropp
2 :24
i ljuset , ss . h . är i ljuset
1.Joh . 1 :7
rättfärdig , likasom h. är rättfärdig
3 :7
ty h. s . är i eder är större
4 :4
sådan är h ., sådana äro ock vi
4 :17
Därför att h. först har älskat oss
4 :19
H. är den s. kom gm vatten och blod
5:6
h. s. är och s. var och s. skall
Upp. 1 :8
h . s. håller de sju s tjärnorna
2 :1
h. s. var död och åter blivit levande
2:8
säger h . s. har det skarpa , tveeggade
2 :12
h . s. har ögon ss. eldslågor
2 :18
h. s. har Guds sju andar
3:1
h . s. har Davids nycklar
3:7
h . s. upplåter och ingen kan tillsluta
3:7
säger h . s. är Amen
3 :14
h. s. satt därp ä var till utseendet ss.
4 :3
Allsmäktige , h. s . var och s. är
4 :8
Gud, hm s. sitter på tronen, och
7 :10
h . s. sitter på tronen skall slå upp
7 :15
och h . s kall vara konung i evigheternas 11:1 S
h. hade på siit huvud en gyllene
14 :14

hädade Guds namn , h .s s. har makten
Loven vår Gud, alla I h .s tjänare
h . dömer o ch strider i rättfärdighet
h . s. satt på tronen sade
h. s. talade till mig hade mätstång

16:9
19:5
19 :11
21 :5
21 :15

HAN (människa) 11
giv mannen h.s hus tru tillbaka 1.Mos.20:7
ty h . är en profet
20:7
Josef dog, när h. var 110 år gammal
50 :26
husfadern och h.s närmaste
2 .Mos.12:4
din broder Aron och h .s söner
28 :1
evärdlig stadga för hm och h .s
28 :43
h . skall få se (landet)
S.Mos. 1:36
de intogo h .s land och ags land
4 :47
h. var ljuslätt och hade sköna l.Sam . 16 :12
o m h .s livsdagar bleve än så
Pred. 6 :3
när h.· h.s barn· få se mina
Jes.29:23
den s. syndar, h. skall dö
Hes . 18 :4,20
fångenskap , h. själv och h.s hövd. Am. 1:15
h . är ju Herren Sebaots sändebud Mal. 2:7
h . är E lias, den s. skulle komma Matt . ll :14
Den s. har öron , h. höre
11 :15
13 :19
river bort det s. såddes i h .s hjärta
ödmjukar sig, att h. bliver ss. barn
18:4
förrädare n hade givit tecken; h. hade 26:48
h. skall bereda vägen för dig
Mark. 1:2
s. har ö ron till att höra , h. höre
4:9
h. skall bliva stor inför Herren
Luk. 1 :15
H. är den , om vilket det är s krivet
7 :27
7 :27
h . skall bereda vägen för dig
var och en s. beder, h. fär
II :10
s. är starkare än h. angriper hm
11 :22
s. icke är med mig, h . är emot mig
11 :23
s. har bjudit dig säger, när h . kommer 14 :10
s. har öron till att höra, h . höre
14 :35
Icke var h. ljuset
Joh . 1 :8
men h. skulle vittna om ljuset
1 :8
11:3
h . s. du har så kär ligger sjuk
H. lutade sig då mot J. bröst
13 :25
så bär h. mycken frukt
15 :5
Apg. 1:17
H. var ju räkn a d bland oss
det var h . (Mose) s. förde ut dem
7:36
h. undfick levande ord för att giva
7 :38
begynte h . (Paulus) i synagogorna
9 :2 1
eftersom det var h . s. förde ordet
14:12
eftersom h . är Guds avbild
1. Kor. II :7
H . utfö r ju Herrens verk, h. såväl s.
16:10
viss om att h . hör K. till
2. Ko r. l0:7
så vare h. förbannad
GaI.l :8 ,9
H. s. förut förfÖljde oss, h. förkunnar
1 :23
h . hade ock stått mig bi
2 :8
för att h . skall hugna edra
Kol. 4:8
h. s. därtill nu är en KJ. f ånge Filem. v.9
att h . å dina vägnar kunde betjä nat
v.13
h. tänkte på att Gud var mäktig Hebr. ll :19
h. förbliver i ljuset
l.Joh . 2 :10
fö rbliver i kärleken , h . förbliver i Gud 4 :16
h . är född av Gud
5:1
Den s. har öra, h. höre vad A.
Upp . 2:7
h.s namn var Döden
6:8
den s . hör det , h . säge: Kom
22 :17
den s. törstar , h . komme
22 :17

kommande; en familjehövding i Bonjamins stam, som var bosatt i Jerusalem.
I.Krön.8 :23.
2. Den siste i raden av benjaminiten
Asels söner, en efterkommande till
Saul. I.Krön.8:38; 9:44.
3. Maakas son, en av Davids hjältar.
l .Krön.11 :43.
4. Överhuvud för en släkt tempelträlar , som med Serubbabel återvände
från fångenskapen i Babel. Esr.2 :46;
Neh.7:49 .
5. En levit, som var Esra behjälplig
med att läsa upp lagen och undervisa
i den. Troligen är han samme person,
som enligt Neh.l0:10 undertecknade
Nehemjas förbundsskrivelse . J fr även
nr 8. Neh.8:7; 10:10.
6-7. Två hövdingar , som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.
10:22,26.
8. Sackurs son och Mattanjas sonson ;
en pålitlig man, som Nehemja förordnade till att vara behjälplig med
förvaltningen av förrådshusen. Möjligen
var Mattanja en levit , och några forskare antyder, att denne Hanan kan vara
identisk med den under nr 5 omnämnde . Neh.13:13.
9. Jigdaljas son, en »gudsman» , dvs .
profet. Hans söner hade en kammare i
templet i Jerusalem. Jer.35 :4.

HANANELTORNET
hebr. migdal J:tlinan'el, Gud är nådigtornet. Ett torn, troligen i nordöstra
delen av Jerusalems mur, mellan Fiskporten och Fårporten, inte långt från
Hammeatornet , jfr Neh.12 :39. Profeten
Jeremia förutsade Jerusalems återuppbyggnad »från Hanane1tornet intill
Hörnporter\», Jer.31 :38 (= hela norra
sidan av Jerusalems mur).
HANANELTORNET
byggde de fram till H .
gm H. och Hammeatornet
från H . intill Hörnporten
s taden sträcka sig till H .

Neh. 3:1
12:39
Jer. 31 :38
Sak. 14:10

HANANI
hebr. nådig, el. möjl. kortform av
Hananja, Herren har varit nådig, Herren
är nådig.
l. En son till Davids siare Heman.
Han var ledare för tempelsångarnas
adertonde avdelning. I .Krön .25 :4 ,25 .
2. En siare, som kom till Asa, Juda
konung, och tillrättavisade denne för
att ha sökt hjälp hos den syri ske
konungen i striden mot Israels konung
Baesa. Hanani förkunnade Herrens
straff över Asa för att han icke hade
förtröstat på Israels Gud : »Därför skall
du hädanefter hava ständiga strideD>,
2 .Krön.l6:9 . Förbittrad över profetens
ord kastade Asa honom i fängelse ,
v.lO.
Denne Hanani är sannolikt identisk
med profeten Jehus fader , se t.ex .
1.Kon.l6 :1; 2.Krön .19 :2.

HANAMEL
hebr. trol. Gud är nådig. Jeremias
kusin från Anatot , en son till profeten
Jeremias farbroder SalIum. Ännu
medan Jeremia satt i Hingelse o.ch
Jerusalem var omringat av kaldeerna,
kom Haname1 till honom med erbjudande om att få köpa hans åker i
Anatot. Profeten köpte den för 17
siklar silver, i fast förtröstan om att
man ännu en gång skulle få köpa hus
och åkrar och vingårdar i Israels land.
Jer.32 :7,8,9, 12.
HANAN
hebr. nådig, barmhärtig.
l. En av Sasaks söner eller efter-

3. En präst, av Immers barn, som
hade tagit sig hustru från ett främmande folk. Esr.lO :20.
4. En broder till ståthållaren Nehemja.
Hanani kom till Nehemja i Susans
borg (möjligen ditsänd av Esra) och
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HANANI
ko m till Jehu , H .s son
l.Kon . 16 :1
gm Je hu , H .s son , hade Herrens ord
16:7
samma tid kom siaren H . till 2 . K.rön.16:7
gick siaren Jehu , H.s son, ut
19:2
upptecknat i Jehus. H .s sons, krönika 20 :34

berättade att Jerusalems murar låg
nedrivna och att folket led nöd . Senare
blev Hanani jämte Hananja (se Hananja
8) satt till befaIhavare över Jerusalem.
Neh.l :2; 7 :2.
5. En levit, som deltog i en av lovsångskörerna vid invigningen av Jerusalems mur. Neh.12 :36.

HANANJA
hebr. Herren har varit nådig, Herren
är nådig.
l . En son till Serubbabel. I .Krön.3 :
19,2 1.
2. En son till benjaminiten Sasak. I.
Krön .8:24.
3. Tempelsångaren Hemans son, ledare
för sångarnas sextonde avdelning. 1.
Krön .25 :4 ,23 .
4 . En av konung Ussias hövdingar.
2.Krön.26:11.
5. En levit, av Bebais familj . Han
tillhörde de israeliter, som hade tagit
främmande kvinnor till hustrur. Esr.
10:28.
6. En salvoberedare, som hjälpte till
med återuppbyggandet av Jerusalems
mur. Jfr nr 7. Neh.3 :8.
7. Selemjas son. Han var med vid
återuppbyggandet av Jerusalems mur.
Det är möjligt , att denne Hananja är
identisk med salvoberedaren i Neh.3:8
(se nr 6). Neh.3 :30.
8. En hövitsman i Jerusalems borg, )len
pålitlig man och gudfruktig mer än
många andnI>). Jämte Hanani (se Hanani 4) sattes han som befaIhavare över
Jerusalem . Neh.7:2.
9. En hövding, som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse . Neh.lO:23.
10. En präst på Jojakims tid , huvudman för Jeremias präst familj . Han
blåste i trumpet vid invigningen av
Jerusalems mur efter återuppbyggandet. Neh.12:12,41.
Il. Assurs son , från Gibeon , falsk
profet. Han förkunnade, att den babyloniske konungens ok skulle sönderbrytas och att Jekonja och alla
bortförda från J uda skulle återvända
inom två år. Som tecken härpå tog han
det ok, som Herrens profet Jeremia
hade om sin hals och bröt det itu. Då
ljöd Herrens ord till Jeremia: »Gå
åstad och säg till Hananja: Ett ok av trä
har du brutit sönder, men i dess ställe
har du skaffat ett ok av järlD), Jer.
28:13. Herrens dom över den falske
profeten var: »Se, jag skall taga dig
bort ifrån jorden. I detta år skall du
dö , efte rsom du har predikat avfall
frän HerrelD), v.16.
HANANJA
Jer. 28 :1
talade profeten H . till mig
Jeremia svarade profeten H .
28 :5
28 :10
Då tog profeten H . oket fr ån
28 :11
H. sade i allt folkets närvaro
28:12
profeten H . hade brutit sönder oket
28:13
Gå åstad och säg till H . : s å säger
28 :15
Jeremia sade till profeten H .
Hör, du H.
28 :15
samma år dog profeten H .
28 :17

12. Fader till hövdingen Sidkia. Jer.
36 :12.
13. Hövitsmannen Jirias farfader. Jer.
37 :13.
14. Profeten Daniels vän , som senare
fick namnet Sadrak, se d.o.
HANANJA
Bland dessa voro Daniel, H .
H . (kallade han) Sadrak

2259

Dan . 1:6
1:7

till att hava uppsikt över Daniel, H.
ingen s. kunde förliknas med ... H .
omtalade för H . vad s. var på färde

1:11
1 :19
2 :17

HAND
Se även: Arm , lem, fmger , makt , leda,
hjälpa, gripa, taga, giva , skriva, handpåläggning.
Hand, Guds
Se även: Makt, allmakt , skapelse, frälsning, nåd, hjälp , välsignelse, under ,
bevara, leda, fatta , gripa, taga, Herren ,
Kristus.
-hand
fiendehand 3.Mos.26:25
krukmakarhänder Klag.4:2
människohand 2.Sam.24:14
rövarhänder Luk.lO:36
Hand, händer
Guds hand
Herrens hand är stark, Jos.4 :24.
Mäktig, I.Krön.29 :12. Uträckt, Ps.
18:17. Icke för kort till att förlossa ,
Jes.50:2. Frälsar, Ps.17:7;20 :7. Stöder,
Ps.l8 :36. Uppehåller, Ps.63 :9 . Håller
fast , Ps.139 :10. Leder, Ps.73:3 ; 139:10.
Upphöjer, Ps.1l8:16. Gömmer , Jes.
49 :2. Hemsöker, Job 19:21. Alla de
heliga är under Herrens hand , 5.Mos.
33 :3 .
Guds -hand är över dem som söker
honom , Esr.8:22. Herren s hand var
med apostlarna, Apg.I!:21. Herrens
hand kan vara tung över oss, Ps.32 :4.
Den kan drabba oss, Rut . I :13.
Guds händer
Är skapande, Ps.95:5 ; 119:73. Gud
höljer sina händer i ljungeldsljus, Job
36:32. Ve den som säger, att Gud har
inga händ.er, Jes.45 :9. Gud har räckt ut
sina händer till ett gensträvigt folk ,
Jes.65 :2. Det är förskräckligt att falla
i den levande Gudens händer, Hebr.
10:31. Herrens folk är upptecknat på
hans händer, Jes.49:16 . Vår tid står
i Guds händer, Ps.3l :16. J esus befallde
sin an~e i Guds händer, Luk.23:46.

Jesu händer
Allt var av Fadern givet i Jesu
händer, Joh.l3:3. Jesus lade sina händer på barnen och välsignade dem,
Matt.l9 :13 ,15 ; Mark.lO:16. På de sjuka
och botade dem , Mark.6:5 ; Luk.4:40.
På en döv man , Mark.7 :32. På en hopkrumpen kvinna , Luk.l3 :13. - De
genomborrades, Joh.l9:l8 ; 20 :25,27 ;
jfr Ps.22:17. Efter uppståndelsen visade
han läIjungarna sina händer och fötter ,
Luk.24 :40.
Å·nglarnas händer
De heliga skall bäras på änglarnas
händer, Ps.91 :12.
Händer
Oskyldiga händer, Ps.24 :4. Rena
händer, I.Mos.20 :5; Jak.4:8 .
Spänstiga händer - styrka, I.Mos.
49:24. Maktlösa händer, Job 4 :3; J es.
35 :3. Upplyfta händer - människans
bön , Ps.28 :2; Klag.3:41 , Kristi välsignelse , Luk.24:50. Uträckta händer människans bön , Jes.!:15; Klag.1:l7 ,
Herrens omsorg, Jes.65 :2 . Bundna händer - fångenskap, 2.Sam.3 :34. Fallande
händer - nederlag, Ps.76 :6. Hopslagna
händer- hån, Job 27 :23, veklagan , Hes.
6:11, vrede , Hes.2 !:17. Korslagda händer - vila , Ords.6:10. Sjunkande händer
- förHiran , Jes.13 :7; Hes.2!:7 . Tomma
händer - fattigdom , I .Mos.31 :42; Luk .
1:53.
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Hand
Den gudfruktiges händer
Är renade, Jak.4:8. Upplyftes i bön,
I.Tim.2:8. Brukas till det som är gott,
Ef.4:28.
Den ogudaktiges händer
Är fulla med möda och med jagande
efter vind, Pred.4:6. Är fläckade av
blod, Jes.59 :3. Är redo till att främja
det onda, Mika 7:3.
He"ens händers verk
Djuren, Ps.8:7-9. Himlarna, Ps.
102 :26. Hela skapelsen, les.45:ll-l2.
Den fromme, Ps.138:8. Israels folk ,
Jes.60:21. Herrens gärningar, Ps.92:5;
143 :5.
Icke gjort med händer
Det tempel som Jesus skulle bygga
upp , Mark.l4 :58, / jfr Joh .2: l9-21.
Guds boning, Apg.7:48; 17:24. Det
nya förbundets tabernakel , Hebr.9: 11.
Det nya förbundets allraheligaste ,
Hebr.9:24. De troendes eviga boning
i himmelen , 2.Kor.5 :1.
Upplyft hand
Människors: Bekräftelse, I.Mos.l4:
22. Seger, 2.Mos.l4:8. Bön, 2.Mos.
17:11. Trots, 4.Mos.15:30.
Guds: Tillförlitlighet, 2.Mos.6:8.
Makt, Jes.26 :11.

Guds hand, Ps.78.
l) En glömd hand, v.42. 2) En
segrande hand, v.54. 3) En ledande
hand, v.72.
Jesu händer, Joh.20:27 .
l) Välsignande, Mark.lO:16. 2) Botande , Luk.4:40. 3) Försonande, Joh.
20:25,27.
HAND, HÄNDER
Uppdelning: allmänt, Herrens, höger,
lägga handen på, upplyfta, vänster.
HAND (allmänt)
Må han icke räcka ut sin h.
I.Mos. 3:22
mottaga broders bl o d av din h.
4:11
trösta vid våra händers möda
• 5 :29
Då räckte (Noa) ut sin h.
8:9
(Gud :) vare de givna i eder h .
9 :2
s. givit dina ovänne r i din h.
14:20
Din tjänstekvinna är ju i din h.
16:6
hs h. s kall vara emot var man
16:12
och var mans h. emot honom
16 :12
Då räckte männ e n ut sina händ e r
19 :10
19 :16
20:5
21 :18
22:10
Lät icke din h. komma vid gossen
22 :12
Lägg din h. under min länd
24 :2
lade sin h . under Abrahams länd
24:9
(Rebecka) lyfte ned krukan på sin h. 24:18
denne höll med sin h. i Esaus häl
25 :26
med skinnen b eklädde hon hs händer 27:16
(Isak:) händerna äro Esaus händer
27:22
hs händer voro ludna ss . Esa us
27 :23
32 :11
Rädda mig undan Esaus h.
rädda hm undan deras händer
37 :21 ,22
(Rube n :) men bären icke h . på hm
37:22
(luda:) m å vår h. ick e komma vid
37:27
38:18
(Tama r :) staven s . du har i din h .
38 :28
s tack den ene fram e n h.
band (tråden) om hs h . och sade
38:28
när han å ter drog sin h. tillbaka
38 .29
s. hade den röda tr åde n o m sin h.
38 :30
lät Herre n lyckas vä l und e r hs h .
39 :3
han lämnad e mant e ln i h e nn es h.
39:12
lämnat sin mant e l i h e nn es h.
39:13
alls ic ke av ngt s. Josef had e o m h.
3 9:2 3
jag hade Faraos bägare i min h .
40: 11
och gav Farao bägaren i h. en
40:11
(J osef:) giva Farao bägaren i h .e n
40:13
40 :21
fick giva Farao bägaren i h .en
togo männen honom vid h.en

med rena hände r har jag gjort detta
tag (Ismael) vid h.en
Och Abraham räckte ut sin h.

Farao to g ringen av sin h. och
satte de n på Josefs h.
(Farao:) in ge n ly fta h . ell e r fo t
(luda :) av min h. m å du utkräva
Jose fs h. s kall till sluta dina ögon
(I srael :) lägg din h. unde r min länd
tog Josef dem båda vid h. e n
han lade s ina hände r korsvis
(Josef) fattade sin fad ers h .
din h. s kall vara på dina fiend e rs na cke
dock fö rbli ve r hs händ er och arma r
späns tiga , geno m dens händer
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41 :42
41:44
43 :9
46:4
47:29
48:13
48:14
48:17

49 :8
49 :24

fär känna min starka h.
2.Mos. 3 :19
jag s kall räcka ut min h.
3:20
draga bort m e d t o mma händer
3:21
(Herren:) Vad är det du har i din h .
4 :2
4 :4
He rren sade till Mose: Räck ut din h.
4 :4
Då räckte (Mose) ut sin h.
förv a ndlad es åter tilJ s tav i Mose h.
4:4
Stick din h . i barme n
4:6
(Mose) stack sin h. i barmen
4:6
dä va r h .en vit ss. snö av spetälska
4 :6
Stick din h. tillbaka i barmen
4 :7
4 :17
han s tack s in h. tillbaka i barme n
4:20
Mose tog Guds stav i sin h.
5 :21
satt dem svä rd et i h . tiU att dräpa oss
gm min s tarka h. skall han nÖdgas
6:1
6 :1
han s kall gm min s tarka h . driv as
jag räcker ut min h. över Egypten
7 :5
7:15
tag i din h. s taven s. fö rvandlad es
se , med staven s. jag h åll er i min h .
7:17
räck ut din h. över egyptie rn as
7:19
8:5
Räck ut din h. med din s tav över
räckte Aron ut sin h. öve r Egyptens
8:6
8:17
Aron räckte ut sin h. med sin stav
9:8
Tagen. ed ra händer fulla med sot
9:1 S
räckt ut min h . att slå dig me d pest
9 :22
Räck din h. upp m ot himmelen
9:29
s kall jag uträcka mina händ e r
Mose uträckte sina händer till Herren
9:33
Rä ck ut din h. över Egyptens land
10:12
Räck din h . upp mot himmele n
10 :21
räckt e Mose si n h . upp mot himmele n 10 :22
12 :11
skolen hava edra stavar i händerna
13 :3
med s tark h. har Herren fört eder ut
13:9
med stark h. har He rren fört dig ut
13:9
skall vara ss. e tt tec ken på din h.
Med stark h. har He rren fört oss
13 :14 , 16
13 :16
s kall vara ss. e tt tec ken på din h.
räck ut din h. över havet
14 :16 ,26
14:21
Mose räckte ut sin h . över havet
14:27
Då räckte Mose ut sin h. över
14:30
frälste Herren fr än egyptiernas h .
16:12
fylla sina händer m ed stött röke lse
22 :25
Icke hell e r aven utlännings h.
25 :28
i köparens h . intill jube läret
hava h. om de högheliga
4.Mos. 4:4
5:18
på hennes händer å minnelse offret
5 :18
i sin h. olycksvattnet
5:25
taga misstankeoffret ur kvinnans h .
oc h lägga detta på nasirens händer
6:19
7:9
att hava h. om d e heliga förem älen
14:34
att jag tager min h. ifr ån ede r
21 :2
giver detta folk i min h.
21 :3
Herren gav kanan ee rna i deras h .
30 :21
De skola tvä sina händer och fötter
s. du med stark h. har fört ut
32 :11
jag skall övertäcka dig med min h.
33:22 ,
33:23'
Se dan skall jag taga bort min h.
ingen skall med tomma händer träda 34 :20
kvinnor spunno med sina händer
35 :25
gjord e h an en list aven h.s bredd
37 :12
Mose och Aroll tvådde sina händer
40:31
s. denne överlämnat i hs h.
3 .M os. 6:2
Med eg na hände r skall han bära fram
7 :30
8:27
på Arons och hs söners händer
Sedan tog Mose d e t ur deras händer
8:28
14:17
de t s. bliver öve r av Oljan i hs h.
14:18
det s. är över av Oljan i präs tens h.
Oljan s. han har i sin h. bestryka
14 :28
de t s. är öve r av oljan i präste ns h.
14 :29
15 :11
utan att hava sköljt si na händ er
15 :9
min h. skall fö rgöra dem
helgedom s. dina hände r be rett
15 :17
15 :2 0
Mirjam tog en puka i sin h .
17 :5
tag i din h . s tave n , med vilken du
17:9
med Guds s tav i min h.
så länge Mose höll upp sin h. rådde
17 :11
Israel, när han lät sin h. sj unka
när Mases hän de r blevo tunga
17 :12
stödde Aron och Hur hans händer
17:12
17:12
Så h ö ll os han s händer s tadiga
räddat ur egyp ti e rnas h.
18:9
He rren s. r ädd a t ed er ur egyptiernas
h. oc h ur Fa raos h ., He rren, s. har
18:10
räddat undan egy ptie rnas h.
19 :13
me n ingen h. m å komma vid honom
21 :13
Gud lät d enn e träffas av han s h.
den ene slår de n andre med knut e n h. 2 1 :18
21 :2 0
så a tt d e n slagn e d ö r und er han s h .
21 :24
h. fö r h. , fot för fot
me d tomma händ er s kall inge n träd a 23:15
23 :31
landets inby gga re i eder h.
(Herren) lät icke sin h . drabba Isra els 24:1 1
25 :25
göra en li st aven h.s bredd
lägga på Arans och hs sö n e rs händ er 29 :24
skall du taga d e t ur deras händ e r
29 :25
30:19
skola två sina händ er me d vatten
i din h. har jag givit (Og)
21 :34
med ett dra get svä rd i si n h .
22 :23,31
om jag hade haft ett svärd i min h.
22 :29
(Ilalak) slog ih op h ä nd e rna
24:10
(Pinehas) tog e tt s pjut i sin h.
25:7
om någon i sin h. har en s ten
35: 17
i s in h. h a r e tt föremål av trä
35: 18
slår honom till döds med h .e n
35 :21
rädda dr åparen ur blodshämnar ens h. 35 :25
5 .M os. 1 :27
giva oss i a m o rce rnas h.
2 :7
väls ign at dig i h ä nd ers verk
2 :30
fö r att h an skulle giva h m i din h.
i din h . har jag givit h ono m
3:2
3:3
Så gav He rren i vår h. också Og
din tj änare se din s tarka h.
3:2 4

genom s tark h. och uträckt arm
4 :34
fört dig ut därifr ån med s tark h..
5 : 15
6:8
ss. e tt tecken på din h.
med stark h. förd e Herre n oss ut
6:2 1
förde Herren eder ut med s tark h .
7:8
förde Herren eder ut ur Fa r aos h.
7:8
de folk s. Herren giver i din h.
7 :16
starka h. varm ed Herren förde dig ut
7 :19
skall giva d eras konungar i din h.
7:24
min h.s s tyrka har förskaffat mig
8:17
i mina händ e r tv å tavlor
9:15
kastade dem ifr ån mig m e d hände rna
9:17
me d stark h. har fört ut ur Egypten
9:26
besinnen h a ns s tarka h.
Il :2
ss. ett tec ken pä eder h .
Il :18
vad ed ra händer bära fram
12 :6
ti o nde, vad e dra händ er b ära fram
12 :11
av det din h . bär fram ss . offergärd
12:17
först skall din ege n h. lyftas m o t hm
och sedan hela folkets h.
13 :9
Lät intet läda vid din h .
13:17
välsigna dig i dina händers verk
14:29
sa s kall du icke tillsluta din h.
15 :7
utan du skall öppna din h.
15 :8
Du skall öppna din h. för din broder 15 :11
icke lå ta hm gå med tomma händer
15 :13
bära fram din h .s frivilliga gåva
16 :10
välsigna .. i dina händers alla verk
16:15
me d tomma hände r s kall ingen träda 16:16
var och e n s kall giva vad han s h.
16 :17
Först s kall vittnenas h.lyftas mot hm
oc h sedan folkets h.
17 :7
hs h. hugger till med yxan
19 :5
lämna hm i blodshämnarens h.
19 :12
h. fö r h., fo t för fot
19 :2 1
om Herren d å giver (staden) i din h .
20:13
s kola tv å sina händer öve r kvigan
21:6
Våra händer hava ic ke utgjutit
21:7
Om He rren giver dem i din h.
21 :10
f år du plocka ax med din h.
23:25
givit h enn e (skiljeb revet) i h.e n
24:1
give r h enne (skiljebrevet) i h .e n
24:3
välsigna i alla dina hände rs ve rk
24:19
Om hon räcker ut sin h.
25:11
så skall du hugga av hen ne h.en
25:12
pr ästen skall taga korgen ur din h.
26:4
förde oss ur Egyp te n med stark h.
26:8
ve rk aven konstarbetares händ er
27:15
välsigna all a dina händers verk
28:12
lycka i alla dina händers verk
30 :9
förtörnen hm gm ed ra händ ers verk
31 :29
de s kulle säga: Vår h. va r så sta rk
32:27
Ingen finnes, s. ka n rädda ur min h.
32 :39
när min h. tage r till att s kipa rätt
32 :41
folk e ts heliga äro alla under din h.
33:3
Med sina händer utförde han
33:7
låt hans händers verk behaga dig
33:11
om n ågons h . kommer vid
Jos. 2 :19
Herren har givit hela landet i vä r h.
2 :24
förnimma huru stark Herrens h. är
4:24
en man med ett draget svärd i sin h.
5 :13
jag har givit Jeriko i din h .
6:2
om du vill giva oss i amoreernas h.
7:7
i din h. har jag givit konungen i Ai
8:1
Herren har givit (Ai) i eder h.
8:7
ty jag skall giva den i din h.
8 :18
Räck ut lansen , s. du har i din h.
8 :18
snart (Josua) räckte ut sin h.
8 :19
Josua drog icke tillbaka sin h .
8:26
se , nu äro vi i din h.
9:25
han friade dem fr ån Israels barn s h.
9:26
Drag icke din h. fr ån dina tjänare
10:6
har givit dem i (Josuas) händer
10:8
Herren har givit dem i eder h.
10:19
Herren gav (Libna) i Israels h.
10:30
Herren gav Lakis i Israels h.
10:32
Herren gav dem i Israels h.
11 :8
icke överlämna drå paren i hans h .
20:5
slippa dö för blodshämnarens h.
20:9
Herre n gav deras fi end er i d eras h.
21 :44
r äddat Israels barn undan He rrens h . 22 :31
jag gav (amoreerna) i e der h.
24:8
jag räddade eder ur (Balaks) h.
24:10
jag (Herren) gav de m i eder h.
24:11
har givit landet i (J udas) h.
Dom. 1 :2
gav He rren kananeerna i deras h .
1:4
J osefs barns h. blev tung över
1:35
(Herre n) sälde dem i d eras fiend ers h . 2:14
(Herren) gav dem i plundrares h.
2 :14
s. frälste dem ur plundrares h.
2:16
Herren frälste d em ur fienders h.
2 :18
(H erre n) gav d e m icke i Josuas h.
2 :23
(Herren) sålde dem i Ku san · Risataims h.3 :8
(Otniels) h. blev övermäktig
3 :10
gav Herr en Kusan·Risataim i hs h.
3:10
Ehud räc kte ut sin vänstra h .
3:21
Herren har givit edra fiend er i eder h.
3 :28
sä blev Moab kuvat under Israels h.
3:30
Då sålde Herren dem i Jabins h.
4:2
jag vill giva (Sisera) i din h .
4:7
skall sälja Sisera i en kvinnas h.
4:9
givit Sisera i (Baraks) h.
4:14
Jae l t og en hammare i sin h.
4:21
Israels barns h. vilade tyngre på J a bin 4 :24
Sin h . räckt e (Jael) ut efter tältpluggen 5 :26
sin högra h. e fter arbetshammaren
5 :26
gav Herren (Israel) i Midjans h.
6:1
Midjans h. blev Israel så övermäktig
6:2
räddat eder frän egyptiernas h. och
från edra förtryckares h.
6:9
stave n s. han hade i sin h .
6:21

Om du vill gm min h. frälsa Israel
6:36
att du gm min h. skall frälsa Israel
6 :37
Min egen h. har frälst mig
7:2
sku lle vilja giva Midjan i deras h.
7:2
med h.en föra (vattnet) till munnen
7:6
skall giva Midjan i (Gideons) h .
7:7
jag har givit (lägret) i din h.
7 :9
har givit Midjan i (Gideons) h .
7 :14
givit midjaniternas läger i eder h .
7:15
gav basuner i händerna
7 :16
krukorna s. de hade i sina händer
7 :19
I ede r h. var det s. Gud gav
8:3
He rren give r Seba och Salmunna i min h. 8:7
du har frälst oss ur Midjans h .
8 :22
r äddat dem från deras fienders h .
8:34
för att rädda eder frän Midjans h.
9 :17
göra vad tillfället giver vid h.en
9:33
Abimelek tog en yxa i sin h.
9:48
(Herren) sålde dem i filisteernas h.
10:7
frälste jag ede r från deras h.
10:12
He rre n gav Sihon ... i Israels h.
11 :21
Om du giver Ammons barn i min h.
11 :30
Herren gav dem i (J eftas) h .
11 :32
I villen icke frälsa mig ur deras h.
12:2
Herre n gav (Ammons barn) i min h .
12:3
tog jag min själ i min h .
12 :3
gav Herren dem i fiJisteernas h .
13:1
att frälsa Israel ur filisteernas h.
13:5
brännoffer och spisoffer av vår h.
13 :23
(Simson) icke hade någonting i sin h. 14:6
skrapade ut honungen i sin a händer
14:9
lämna (Simson) i fiIisteernas h.
15 :12
vi vilja lämna dig i deras h.
15:13
banden smälte bort ifrån hs händer
15:14
(S.imson) räckte ut sin h. och tog
15 :15
m ås te jag falla i de oomskurnas h.
15:18
. Vär gud har givit Simson i vår h.
16:23
har givit vår fiende i vår h.
16:24
gosse s. h ö ll (Simson) i h.en
16:26
Gud har givit (landet) i eder h .
18:10
fick se sin bihustru med hände rna på 19:27
skall jag giva (Benjamin) i din h.
20:28
du köper äkern av Noomis h.
Rut 4:5
att jag nu har köpt av Noomis h. allt
4:9
en treuddig gaffel i siri h .
l.Sam. 2 :13
frälsa oss från vära fienders h.
4:3
rädda oss från Guds h.
4:8
Dagons händer lägo avslagna
5:4
varför hans h. icke drager sig tillbaka
6:3
tager han då bort sin tunga h.
6:5
dä veta vi att det icke var hans h.
6:9
rädda eder ifrån filisteernas h.
7:3
frälsa oss ifrän filisteernas h.
7:8
frälsa mitt folk ifrån fiJisteernas h .
9:16
vad tillfället giver vid h.en
10 :7
icke haven funnit något i min h .
't 2:5
sålde han dem i Siseras h. och i
filisteernas h. och i Moabs konungs h. 12:9
rädda oss från våra fienders h.
12:10
14 :10
dä har Herren givit dem i vär h.
Jonatan klättrade p å händer uppför
14:13
vägade ingen föra h.en upp till
14 :26
staven s. han hade i s in h.
14:27
(Jonatan) förde så h. en till munnen
14 :27
förde med egen h. fram sina oxar
14:34
14:37
Herren har givit dem i Israels h.
staven s. jag hade i min h.
14:43
räddade eder från edra fienders h.
14:48
17:40
(David) tog sin stav i h.en
(David) tog sin slunga i h .e n
17:40
Herren s kall öve rl ä mna dig i min h.
17:46
(Herren) skall giva dem i vå r h.
17:47
David stack sin h. i väskan och tog
17:49
utan att David h a de svärd i sin h.
17 :51
hade filisteen s huvud i sin h.
17:57
Saul hade sitt spjut i h.en
18:10
M in h . m å icke drabba honom
18:17
filiste e rnas h . m å drabba honom
18 :17
att filisteernas h. drabbar (David)
18 :21
f å David fälld gm filisteernas h.
18:25
Han tog sin själ i sin h . och slog ned
19 :5
(SauI) satt m ed spjutet i h.en
19:9
Giv mig nu vad du har till h .s
21 :3
Vanligt bröd har jag icke till h.s
21 :4
Har du icke här till h.s n ågot spjut
21 :8
Saul satt med sitt spjut i h.en
22:6
icke uträc ka sina händ er till att stöta 22:17
jag vill giva filis teerna i din h.
23 :4
Gud har givit (David) i min h.
23:7
Gud gav (David) icke i han s h .
23:14
23:17
min fader Sauls h. skall icke träffa
Jag vill nu giva din fiende i din h.
24:5
jag sk ulle uträcka min h. mot honom 24:7
Herre n i dag hade givit dig i min h.
24:11
24:11
icke uträcka min h. mot min herre
se fliken av din mantel i min h.
24:12
min h.s kall icke röra dig
24:13
därför skall min h. icke röra dig
24:14
mä han döma mig fri ifrän din h.
24:16
Herren hade överlämnat mig i din h.
24:19
Israel s konungadöme förbliva i din h. 24:21
Giv vad du kan hava till h.s
25 :8
och skaffa dig rätt med egen h.
25:26
att skaffa mig rätt med egen h .
25 :33
öve rl ämnat din fiende i din h.
26:8
uträckt s in h . mot Herrens smorde
26 :9
uträcka min h. mot Herrens smorde
26:11
vad för ont är i min h.
26:18
jag ville icke uträcka min h.
26:23
Herren gav dig ju i dag i min h.
26:23
En dag s kall jag omkomma gm Sauls h.27:1
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vill du då giva dem i min h.
jag skall giva misteerna i din h.
räckte Ussa ut sin h. mot Guds ark
David tog den ur filisteernas h.
har räddat dig ur Sauls h .
fl den ur hennes h. att äta"
så att jag kan få dem ur hennes h.
rädda mig från den mans h.
Har icke Joab sin "h . med i allt
räckte (Absalom) ut sin h.
skulle jag icke vilja uträcka min h.
väga upp silver i mina händer
Därefter tog (Joab) tre spjut i sin h.
dömt hm fri ifrån"hans fienders h .
har dömt dig de mäns h., s. hava
räddat oss från våra fienders h.
hjälpt oss ifrån filisteernas h .
det svärd s. Joab hade i sin h.
hade sex fingrar på var h.
föllo för Davids och hs tjänares h .
räddat hm från alla hs fienders h.
22:1
och från Sauls h.
(Herren) räckte ut sin h .
22:17
efter mina händers renhet vedergäller 22:21
22 :35
du s. lärde mina händer att strida
23:6
törnen s. man ej vill taga i med h .en
23:10
att (Eleasars) h. blev så trött
23:21
egyptiern hade ett spjut i h.en
23:21
ryckte spjutet ur egyptierns h.
när ängeln räckte ut sin h.
24:16
24:16
drag nu din h. tillbaka
24:17
Må din h. vända sig mot mig
blev befäst i Salomos h.
"Kon. 2:46
8:15
s. med sin h. har fullbordat
uträckte sina händer mot himmelen
8:22
8:24
det fullbordade du med din h.
8 :38
uträcka sina händer mot detta hus
8:42
höra talas om din starka h .
händerna uträckta mot himmelen
8 :54
först ur din sons h. skall jag rycka
11:12
jag vill rycka riket ur Salomos h.
11 :31
räckte han ut sin h . från altaret
13 :4
h.en s. han räckt ut förvissnade
13:4
att jag må kunna draga min h. tillbaka 13:6
kunde då draga sin h. tillbaka till sig 13:6
förtörn'ade hm gm sina händers verk 16:7
giva din tjänare i Ahabs h .
18:9
moln, icke större än en mans h .
18 :44
fylla händerna på allt det folk
20:10
jag vill i dag giva den i din h.
20:13
giver jag hela denna hop i din h.
20:28
du har släppt ur din h. den man
20:42
giva det i konungens h.
22:6,12,15
för att giva dem i Moab, h .
2.Kon. 3:10
gjuta vatten på Elias händer
3:11
för att giva dem i Moabs h.
3 :13
han vill ock giva Moab i eder h.
3:18
tag min stav i din h. och gå åstad
4:29
sina händer på hans händer
4 :34
när detta brev kommer dig till h.a
5:6
föra sin h. fram och åter över stället
5 :11
han då stöder sig vid min h.
5 :18
tog (Gehasi) det ur deras h .
5 :24
Då räckte mannen ut sin h .
6:7
'vid vars h . konungen stödde sig
7:2
arameerna hava för händer mot oss
7 :12
vid vars h. konungen plägade stödja sig 7:17
Jehu hade fattat bågen i sin h .
9 :24
av (Isebel) intet annat än händer
9 :35
när detta brev kommer eder till h.a
10:2
Då nu brevet kom dem till h.a
10:7
Är det så, så räck mig din h.
10:15
Då räckte (Jehu) sin h.
10 :15
män s. jag överlämnar i edra händer
10:24
v;ar och en med sina vapen i h.en
11:8
var och en med vapen i h .en
11 :11
de klappade i händerna
11 :12
han gav dem i Hasaels h . och i
Ben-Hadads, Hasaels sons, h.
13:3
räddade ur arameernas h.
13:5
13:16
Fatta i bågen med din h .
konungadömet befäst i hans h.
14:5
och befästa konungadömet i hans h.
15:19
Egyptens land, undan Faraos h.
17:7
(Herren) gav dem i plundrares h .
17 :20
rädda eder ur alla ed"r a fienders h.
17:39
går den in i hs h . och genomborrar
18:21
förmår icke rädda eder ur min h.
18:29
given i assyriske konungens h.
18:30
räddat ur den assyriske konungens h . 18:33
hava de räddat Samaria ur min h.
18:34
18:35
har väl räddat sitt land ur min h .
19:10
givet i den assyriske konungens h.
fräls oss ur (Sanheribs) h.
19:19
rädda ur den assyrieks konungens h. 2(}:6
giva dem i deras fienders h.
21 :14
22:17
med alla sina händers verk

att du ville låta din h. vara
l. Krön . 4:10
hagariterna föllo för deras h .
5:10
blevo givna i deras h .
5:20
Fastän egyptiern i h .en hade ett
Il :23
ryckte spjutet ur egyptierns h.
Il :23
12:17
ingen orätt är i mina händer
13:9
räckte Ussa ut sin h .
13:10
hade räckt ut sin h. mot arken
Vill du då giva dem i min h .
14:10
14:10
jag vill giva dem i din h.
brutit ned mina fiender gm min h .
14:11
18:1
tog han Gat ur filisteernas h .
20:8
föllo för Davids och hs tjänares h .
21 :15
drag nu din h. tillbaka
21 :16
Herrens ängel med ett svärd i sin h.
22:18
han har givit inbyggare i min h .
28:19
undervisat gm en skrift av sin h.
29:5
fylla sin h . med gåvor åt Herren
i din h. är kraft och makt
29:12
i din h. att göra vad s. helst stort
29:12
ur din h . hava vi givit det åt dig
29:14
29:16
från din h . hava de kommit
(Salomo) uträckte händer
2.Krön . 6:12
6:13
uträckte sina händer mot himmelen
6:15
fullbordade du med din h.
uträcka sina händer mot detta hus
6:29
6:32
för din starka h.s skull
12:5
och givit eder i Sisaks h.
12:7
icke bliva utgjuten gm Sisaks h.
Gud gav (Israel) i deras h.
13:16
16:7
konungens här sluppit undan din h.
16:8
gav han dem i (Asas) h .
17:5
konungadömet i (Josafats) h.
skall giva det i konungens h.
18:5,11
18 :14
de skola bliva givna i eder h.
20:6
I din h. är kraft och makt
21:12
en skrivelse kom (Joram) till h.a
var och en med sina vapen i h .en
23:7
23 :10
var och en med sitt vapen i h .en
arbetet gick framåt under deras h.er
24 :13
gav Herren i deras h. en talrik här
24 :24
25:15
rädda sitt folk ur din h.
(Ussia) med ett rökelsekar i sin h .
26:19
i den arameiske konungens h .
28:5
28:5
(Ahas) given i Israels konungs h.
28:9
har Herren givit dem i (Israels) h . .
30:6
undan de assyriska konungarnas h.
rädda ur den assyriske konungens h.
32:11
32:13
rädda sina länder ur min h.
32:14
förmått rädda sitt folk ur min h.
Gud förmår rädda eder ur min h .
32:14
32:15
Gud kunna rädda eder ur min h.
ingen gud har förmått rädda sitt folk
32 :15
ur min h. eller mina fäders h.
kunnat rädda sina folk ur min h.
12:17
HisIdas Gud rädda sitt folk ur J)lin h . 32 :17
frälste Herren Hiskia ur Sanheribs h .
32:22
och ur alla andras h.
förtörnat mig med sina händers verk 34:25
givet i (kal<lOernas konungs) h.
36:17
framging under deras händer
Esr. 5:8
gav dem i babyloniske konungens h .
5:12
slå ned folk s. uträcka sin h.
6:12
efter din Guds lag, s. är i din h.
7:14
uträckte mina händer mot Herren
9:5
givna i främmande konungars h .
9:7
gåvo sin h. därpå att de skulle avlägsna 10:19
du förlossat gm din starka h.
Neh. 1:10
gjorde sitt arbete med ena h.en
4:17
våra åkrar äro i andras händer
5:5
J ag har ett stort arbete för händer
6:3
lovade Gud med uppräckta händer
8:6
och gav dessa i deras h.
9:24
Di gav du dem i deras ovänners h.
9:27
frälste dem ur ovänners h.
9:27
överlämnade dem i deras fienders h.
9:28
gav dem i de främmande folkens h .
9:30
gick konungen 1i11 h.a
11 :24
skaU jag låta min h . drabba eder
13:21
sökte tillfälle att bära h . på
Est. 2 :21
att bära h. allenast på Mordokai
3:6
tog konungen ringen av sin h.
3:10
den gyllene spira han hade i sin h.
5:2
att bära h. pi konung Ahasveros
6:2
att han ville bära h. på judarna
8:7
räckte de icke ut sin h.
9:10
plundring räckte de icke ut sin h.
9:15,16
välsignat hans händers verk
Job 1 :10
Men räck ut din h.
1 :11
allt han äger vare givet i din h.
1 :12
må du icke räcka ut din h.
1:12
räck ut din h. och kom vid hans
2:5
Välan , (Job) vare given i din h.
2:6
maktlösa händer har du stärkt
4:3
deras händer intet uträtta med förnuft 5 :12
frälsar ur den övermäktiges h.
5 :15
om han slår, så hela ock hs händer
5:18
räcka ut sin h. och avskära mitt liv
6:9
köpa mig fri ur våldsverkares h .
6:23
håller ej heller de onda vid h.en
8:20
Jorden är given i de ogudaktigas h .
9:24
Om jag renar mTna händer med lutsalt 9:30
att förkasta dina händers verk
10:3
ingen s . kan rädda ur din h .
10:7
Dina händer hava danat och gjort mig 10:8
Om du nu uträcker dina händer
11 :13
det fördärv, s. kan låda vid din h .
11 :14
de s. hava sin gud i sin h.
12:6
I hans h. är ju allt levandes själ
12:10
förvillade och förvillaren äro i hs h.
12:16
taga min själ i min h.
13:14

din h. må du ej låta komma mig
13:21
efter dina händers verk skulle du
14:15
15 :23
mörkrets dag är för h .en
15 :25
mot Gud räckte han ut sin h.
16:11
kastar mig i de ogudaktigas händer
16:17
våld ej finnes i mina händer
den s. har rena händer bemannar
17:9
20:10
hans händer återbära hans vinning
20:22
eländig vänder mot hm sin h.
i deras egen h. står ej deras lycka
21 :16
22:9
änkor lät du gå med tomma händer
22 :30
genom dina händers renhet räddas
23 :2
Min h. kännes matt för min suckans
hans h . genomborrade den snabba
26:13
27 :22
för hans h . måste han flykta
27:23
Då man slår ihop händerna
28:9
där bär man h . på hårda stenen
min båge föryngras i min h.
29:20
30:21
med din starka h. ansätter du mig
vid sitt faU ej få sträcka ut h .en
30:24
har jag lyft min h. mot den
31 :21
att min h. förvärvade så mycket
31 :25
aUa äro de hans händers verk
34:19
34 :37
till hån slår han ihop sina händer
vad undfår han av din h.
35 :7
I ljungeldsljus hÖljer han sina händer 36:32
37:7
Därmed fjättrar han alla händer
40:27
försök att bära h. på honom
Ps. 7:4
är orätt i mina händer
herre över dina händers verk
8:7
9:17
snärjer ogudaktige i hs händers verk
för att taga det i din h .
10 :14
17 :14
ja, med din h . från människorna
18:1
räddat hm från hans fienders h .
(Herren) räckte ut sin h .
18:17
18:21
efter mina händers renhet
mina händers renhet inför hs ögon
18:25
18:35
du s. lärde mina händer att strida
fästet förkunnar hans händers verk
19:2
giver (Herrens) högrå h. seger
20:7
21 :9
Din h. skall nå alla dina fiender
22:17
mina händer hava de genomborrat
Den s. har oskyldiga händer
24:4
Jag tvår mina händer i oskuld
26:6
i vars händer är skändlighet
26:10
giv dem efter deras händers verk
28:4
28:5
akta icke på hans händers verk
I din h. befaller jag min ande
31 :6
31 :9
icke överlämnar mig i fiendens h.
Min tid står i dina händer
31 :16
rädda mig från mina fienders h .
31 :16
dag och natt var din h. tung över mig 32:4
icke de ogudaktigas h . driva mig
36:12
Herren håller hm icke i hans h .
37:33
och din h. drabbar mig
38:3
för din h.s aga försmäktar jag
39:11
s. med din h . utrotade hedningarna
44:3
uträckt våra händer till främmande
44:21
lQappen i händerna alla folk
47:2
Den mannen bär händer på sin vän
55:21
I vägen ut i landet edra händers vå1d
58:3
må du giva seger med din högra h.
60:7
till Gud, med gåvor i händerna
68:32
befria mig ur förtryckarens h.
71:4
tvådde mina händer i oskuld
73:13
Varför håller du tillbaka din h.
74:11
hava måst låta händerna falla
76:6
min h . är utsträckt om natten
77 :3
så förde du ditt folk gm Moses h .
77 :21
betänkte icke vad hans h. uträttat
78:42
ledde dem med förståndig h .
78:72
Håll din h . över din högra h.s man
80 :18
hans händer blevo fria ifrån
81:7
min h . mot deras ovänner
81 :15
rädden hm från de ogudaktigas h.
82:4
lik dem s. äro avskilda från din h.
88:6
Herren jag uträcker mina händer till
88 :10
mäktig är din h.
89:14
Jag har lagt hjälp i en hjältes h.
89:20
Min h . skall vara med (David)
89:22
Jag skall lägga havet under hans h .
89 :26
Må du främja för oss våra händers verk
ja, våra händers verk främje du
90:17
De skola bära dig på händerna
91 :12
vill jubla över dina händers verk
92:5
Han har jordens djur i sin h.
95:4
hans händer hava danat det torra
95:5
ur de ogudaktigas h. räddar han
97:10
Strömmarna klappe i händerna
98:8
himlarna äro dina händers verk
102:26
du (Herre) upplåter din .h .
104:28
frälste dem från motståndares h.
106:10
förlossade dem ifrån fienders h.
106:10
(Herren) gav (Israel) i hedningars h . 106:41
de blevo kuvade under deras h .
106:42
må du giva seger med din högra h.
108:7
må de förnimma att det är din h .
109:27
Hans händers verk äro trofasthet
111:7
Med sina händer taga de icke
115 :7
med lövrika kvistar i händerna
118:27
Dina händer hava gjort mig
119:73
Jag bär min själ aUtid i min h.
119:109
Din h. vare mig till hjälp
119:173
ss. tjänares ögon skåda på deras herres
h., ss. ögon pä hennes frus h.
123:2
ej mä uträcka sina händer
125:3
Likasom pilar i en hjältes h.
127:4
av dina händers arbete får du
128:2
ingen skördeman fyller sin h.
129 :7
med stark h. och uträckt arm
136:12
(Herren) räcker ut din h. till värn
138:7

din högra h. frälsar mig
138:7
övergiv icke dina händers verk
138:8
och håller mig i din h.
139:5
skulle också där din h.leda mig
139:10
Bevara mig för ogudaktigas händer
140:5
händers upplyftande ss. aftonoffer
141:2
dina händers verk eftersinnar jag
143:5
Jag uträcker mina händer till dig
143 :6
Herren, s.lärde mina händer att strida 144:1
Räck ut dina händer från höjden
144 :7
rädda mig ur främlingarnas h.
144:7,11
Du upplåter din h. och mättar allt
145:16
ett tveeggat svärd i deras h .
149:6
när jag räckte ut min h.
Ords. 1 :24
lägg ännu litet händerna i kors
6:10
händer s. utgjuta oskyldigt blod
6:17
Fattig den s. arbetar med lat h.
10:4
de idogas h . skaffar rikedom
10:4
vad en mskas händer hava förövat
12:14
De idogas h. kommer till 'välde
12:24
en lat h . måste göra trältjänst
12 :24
den s. samlar efter h . får mycket
13 :11
14 :1
river ned det med egna händer
gagna penningar i dårens h.
17:16
Den late sticker sin h. i fatet
19 :24
att hans händer icke vilja arbeta
21 :25
lägg ännu litet händerna i kors
24 :33
törntagg i drucken mans h .
26:9
Den late sticker sin h. i fatet
26:15
Vem samlat vinden i sina händer
30:4
gecko-ödlan gripas med händerna
30:28
låter sina händer arbeta med lust
31 :13
av sina händers förvärv planterar
31":16
griper hon med sina händer
31 :19
För den betryckte öppnar hon sin h. 31 :20
de verk s. mina händer gjort
Pred. 2 :11
övervåld av förtryckarens h.
4:1
Dåren lägger händerna i kors
4:5
än båda händerna fulla med möda
4:6
han fördärvar dina händers verk
5:5
Min vän räckte sin h. gm lyckan HV. 5:4
mina händer dröpo av myrra
5:5
Hans händer äro tenar av guld
5 :14
kupor gjorda av konstnärs händer
7:1
Edra händer äro fulla av blod
Jes. 1:15
huru I än uträcken edra händer
1:15
Jag vill vända min h. emot dig
1 :25
egna händers verk tillbedja
2:8
tag du h. om detta vacklande rike
3:6
på hans händers verk se de icke
5 :12
(Herren) uträcker sin h. emot det
5 :25
hans h . är ännu uträckt
5:25
hade i·sin h. ett glödande kol
6:6
när hans h . kom över mig
8:11
hans h. är ännu uträckt
9:12,17,21
hans h. är ännu uträckt
10:4
min ogunst ss. en stav i hans h.
10:5
min h . träffat de andra gudarnas
10 :10
Med min h.s kraft har jag utfört
10:13
min h . grep efter folkens skatter
10:14
lyfter sin h . mot dottern Sions berg
10:32
ett avvant barn sträcka ut sin h .
11:8
Herren skall räcka ut sin h.
11 :11
Moab skola gripas av deras h .
11 :14
lyfta sin h. mot floden
11 :15
viften med h.en att de må draga in
13 :2
Därför sjunka alla händer ned
13 :7
den h. s. är uträckt mot alla folk
14 :26
(Herrens) h. är det s. är uträckt
14:27
altaren s. deras händer hava gjort
17 :8
egyptierna i en hård herres h.
19:4
du Assyrien, mina händers verk
19 :25
skall lägga ditt välde i hans h.
22 :21
Han räckte ut sin h. över havet
23:11
huru han breder ut sina händer
25 :11
medan han ännu har det i sin h.
28:4
fä se mina händers verk ibland sig
29:23
s. edra händer hava gjort åt eder
31:7
den s. avhåller sina händer från
33:15
hans h. tillskiftar dem deras mark
34:17
Stärken maktlösa händer
35 :3
går (rörstaven) in i hans h.
36:6
given i den assyriske konungens h.
36:15
räddat ur den assyriske konungens h. 36:18
hava de räddat Samaria ur min h.
36:19
räddat sitt land ur min h.
36:20
rädda Jerusalem ur min h.
36:20
givet i den assyriske konungens h.
37:10
fräls oss Herre ur (Sanheribs) h.
37:20
rädda ur den assyriske konungens h. 38:6
mäter upp havens vatten i sin h.
40:12
jag vill fatta dig vid h .en
42:6
och ingen kan rädda från min h .
43:13
skriva på sin h . : Herrens "egen
44:5
Han har inga händer
45:9
mina söner, mina hän"d ers verk
45 :11
mina händer utspänt himmelen
45 :12
det skall allt övergå i din h.
45 :14
och gav dem i (Babeis) h.
47:6
Min h . har lagt jordens grund
48:13
gömde mig under sin h .s skugga
49:2
på mina händer har jag uppteCknat
49:16
upplyfta min h . till tecken åt folken 49:22
rycka bytet ur den väldiges h.
49:25
Av min h. skall detta vederfaras
50 :11
övertäckt dig med min h .s skugga
51 :16
ingen s. fattade henne vid h.en
51 :18
ur din h . berusningens bägare
51 :22
jag sätter den i dina plågares h.
51 :23
alla träd skola klappa i händerna
55 :12
avhåller sin h . från att göra ont
56:2

2265

2266

2267

2268

så undkommer jag (Sauis) h.
27:1
Herren har ryckt riket ur din h.
28 :17
Herren giva dig i filisteernas h.
28 :19
också Israels läger i ftlisteernas h.
28:19
jag tog min själ i min h.
28 :21
(Herren) gav i vår h . denna rövarskara 30 :23
fruktan för att uträcka din h. 2.Sam. 1 :14
icke låtit dig falla i Davids h.
3:8
Genom Davids h. skall jag frälsa rvitt

folk Israel ifrån filisteernas h. och
ifrån alla dess fienders h.
Dina händer voro ju ej bundna

utkräva hans blod av eder h.
höggo av deras händer och fötter

3:18
3:34
4 :11
4:12
5 :19
5:19
6:6
8:1
12:7
13:5
13:6
14 :16
14 :19
15 :5
18:12
18 :12
18:14
18:19
18:31
19:9
19:9
20 :10
21 :20
21 :22

Hand
Så länge du kunde röra din h.
57:10
edra händer äro fläckade av blod
59:3
59 :6
våldsgärningar öva deras händer
60:21
ett verk av mina händer
64:8
äro allasammans verk av din h.
65:22
njuta av sina händers verk
66:2
Min h. har ju gjort allt detta
Jer. 1:9
Herren skall räcka ut sin h .
tillbett sina händers verk
1 :16
De s. hade lagen om händer
2:8
gå din väg, med händerna på huvudet 2:37
(dottern Sian) räcker ut sina händer
4:31
6:9
Räck ut din h . åter och åter
uträcka min h. mot landets inbyggare
6:12
sjunka våra händer ned
6:24
konstnärens händer tillyxa dem
10 :3
arbetat aven gUldsmeds händer
10 :9
om du icke vill dö för vår h .
I I :21
uträckte jag mot dig min h.
15:6
15:17
för din h.s sk ull har jag måst sitta
förlossa dig ur våldsverkarens h .
15:2 I
16:21
låta dem känna min h.
18:4
kärlet misslyskades i hans h .
ss. leret i krukmakarens h.,
18:6
så ären ock I i min h., I av Israels
19:7
falla för de mäns h ., s. stå efter
20:4
giva i babyloniske konungens h .
alla skatter i deras fienders h.
20:5
han räddar ur de ondas h.
20 :13
vapen i eder h. , dem skall jag vända
21:4
strida mot eder med uträckt h.
21 :5
låta Sidkia falla i Nebukadressars h.
och i deras fienders h ., de mäns h.
21 :7
given i den babyloniske konungens h . 21 :10
rädde n ur förtryckarens h.
21 :12
22:3
den plundrade ur förtryckarens h.
i de mäns h ., s. stå efter ditt liv, och
i de mäns h ., s. du fruktar för , i
Nebukadressars h . och i kaldeernas h. 22:25
25 :6
förtörnen genom edra händers verk
25:7
förtörnaden gm edra händers verk
vedergälla deras händers verk
25:14
25 :15
Tag denna kalk ur min h.
icke vilja taga emot kalken ur din h .
25:28
26:14
vad mig angår, så är jag i eder h.
26 :24
Ahikam höll sin h. över Jeremia
26:24
man icke lämnade hm i folkets h.
27:6
giver jag i Nebukadnessars h.
27:8
jag har förgjort dem gm hans h .
29:21
skall giva dem i Nebukadressars h .
alla män hålla sina händer på länderna 30:6
lösköpa ur den övermäktiges h.
31:11
31:32
den dag jag tog dem vid h .en
denna stad i babyloniske konungens h. 32:3
32 :4
icke undkomma kaldeernas h .
32:4,36
given i babyloniske konungens h.
32:21
ur Egyptens land med stark h.
är staden given i belägrarnas ·h.
32:24
staden är given i kaldeernas h.
32 :25
giva denna stad i kaldeernas h .
32 :28
32:30
med sina händers verk berett
det är givet i kajdeernas h .
32:43
denna stad i babyloniske konungens h. 34:2
34 :3
skall icke undkomma hans h .
34 :3
utan skall bliva given i hans h .
skall jag giva i deras fienders h.
34:20
34:20
i de mäns h. , s. stå efter deras liv
skall jag giva i deras fienders h.
34:21
34:21
i de mäns h ., s . stå efter deras liv
given i den babyloniske konungens h . 37:17
38:3
given i händerna på konungens här
Välan , -(Jeremia) är i eder h .
38:5
38:16
lämna dig i händerna på dessa män
du skall icke undkomma deras h.
38:18
denna stad given i kaldeernas h .
38:18
skall lämna mig i deras händer
38:19
38:23
du skall icke undkomma deras h.
skall icke bliva given i de mäns h .
39:17
40:4
s. dina händer hava varit bundna
rädda eder ur hans h .
42 :11
vi må bliva givna i kaldeernas h .
43 :3
förtörnen mig gm edra händers verk
44:8
44 :25
med edra händer fullgjort
Farao Hofra i hans fienders h.
och i de mäns h ., s. stå efter hans liv 44 :30
44:30
givit Sidkia i Nebukadressars h .
bliver given i nordlandsfolkets h.
46 :24
i de mäns h., s. stå efter han s liv , i
Nebukadressars och i hs tjänares h.
46:26
48:37
på alla händer äro sårmärken
50:43
sjunka hans händer ned
jag skall uträcka min h . mot dig
51 :2 5
folk har fallit för ovännens h .
K1ag. 1 :7
Ovännen räckte ut sin h.
1:10
Herren gav mig i händerna på
1:14
överträdelser knötos samman av hs h . 1:14
Sion räcker ut sina händer
1:17
2:7
Murarna gav han i fiendernas h.
(Herren) drog sin h. ej tillbaka
2:8
Alla vägfarande slog ihop händerna
2:15
mot mig vänder han sin h . beständigt
3:3
vedergällning efter deras händers verk 3:64
Med egna händer koka sina barn
4 :10
blevo upphängda av deras händer
5 :12
fick se en h . uträckas mot mig
Hes. 2:9
Herrens h. var stark över mig
3:14
skall jag utkräva av din h .
3 :18 ,20
Slå dina händer tillsammans
6:11
jag skall uträcka min h. mot dem
6:14
Alla händer skola sjunka ned
7:17
ss. byte i främlingars h.
7:21

folket skall stå med darrande händer
7:27
räckte ut ngt s. var bildat ss. en h.
8:3
hade sitt rökelsekar i h.en
"
8:11
var och en sitt mordvapen i h.en
9:1
var och en sin stridshammare i h.en
9:2
tag dina händer fulla med eldsglöd
10 :2
Då räckte keruben där ut sin h.
10 :7
lade (elden) i händerna p å honom
10:7
deras händer voro fulla med ögon
10 :12
giva eder i främlingars h .
11:9
gjorde jag mig med h.en en öppning
12:7
min h . skall drabba profeterna
13 :9
skall rädda mitt folk ur eder h.
13:2 I
de skola icke mer vara byte i eder h . 13 :21
jag skall rädda mitt folk ur eder h .
13:23
jag skall uträcka min h . mot honom
14 :9
jag måste uträcka min h . mot det
14 :13
se , då uträckte jag min h . mot dig
16 :2 7
jag skall giva dig i deras h .
16:39
håller sin h . tillbaka fr å n vad orätt
18:8
Men jag drog min h . tillbaka
20 :22
med stark h . skall jag regera
20 :33
med stark h. skall jag föra eder ut
20 :34
att alla händer sjunka ned
21:7
för att d et skall fattas i h.en
21 :11
för att sättas i en dråpares h .
21 :11
slå händerna tillsammans
21 :14
skall slå mina händer tillsammans
21 :17
jag sJår mina händer tillsammans
22 :13
att dina händer skola vara starka
22 :14
skall sätta i din h . samma kalk
23 :31
blod låder vid deras händer
23:37
och blod låder vid deras händer
23:45
du klappar i händerna vid Israels
25:6
skall jag uträcka min h. mot dig
25 :7
Jag skall uträcka min h . mot Edom
25 :13
skall du dö för främlingars h.
28:10
dessa fatta i (Farao) med h.en
29:7
skall sälja landet i onda mäns h.
30:12
låta svärdet falla ur Faraos h.
30:22
skall sätta mitt svärd i hans h.
30:24
jag sätter mitt svärd i konungens h .
30:25
hs blod skall jag utkräva av väktarens h. 33:6
blo d skall jag utkräva av din h .
33 :8
skall utkräva mina får ur deras h .
34:10
jag räddar dem från de mskors h .
34 :2 7
vill uträcka min h . mot dig
35:3
de bliva förenade till ett i din h .
37:17
Josefs stav, den s. är i Efraims h .
37:19
de bliva ett i min h.
37 :19
stavarna skall du hålla i din h.
37:20
(Gogs) här med svärd i h.
38:4
vill vända din h. mot ödemarker
38:12
huru jag låtit min h. drabba dem
39:21
gav dem d å i deras ovänners h .
39:23
hade ett linnesnöre i sin h .
40:3
mätstången s. mannen hade i sin h.
40:5
mannen, med ett mätsnöre i h .en
47:3
gav Jojakim i hans h.
Dan . 1 :2
2 :38
i vars h. han givit människors barn
den gud s. kan rädda ur min h.
3:15
rädda oss ur din h. , o konung
3:17
ingen kan stå emot hans h.
4 :32
konungen såg h.en s. skrev
5 :S
Därför har av hm denna hand blivit
5:24
de (heliga) skola givas i hans h.
7:25
förde ditt folk ut med stark h .
9:15
rörde en h . vid mig och hjälpte mig
10 :10
resa mig på mina knän och händer
10:10
sk~lI varda given i den andres h.
11 :11
förstöring skall komma gm hans h.
11:16
skola komma undan hans h .
11 :41
uträcka sin h. mot främmande
11 :42
ingen skall rädda ur min h.
Hos. 2:10
räckte han bespottarna h.en
7 :5
Kanaans folk med falsk våg i sin h .
12:7
våra händers verk skola vi icke mer
14:4
sälja söner i Juda barns h.
Joel 3 :8
skall vända min h. mot Ekron
Am. 1:8
vid det han sätter h.en mot väggen
5 :19
i sin h. höll han ett sänklod
7:7
skulle min h. hämta dem därifrån
9:2
räck icke ut din h. efter hs gods
Ob. v.13
den orätt s. han haft för händer J ona 3:8
förlossa dig ur fienders h.
Mika 4:10
icke tillbedja händers verk
5 :13
främja det onda äro deras händer redo 7:3
Alla klappa i händerna över dig Nah. 3:19
m o t höjden lyfter det händer
Hab. 3:10
lag skall uträcka min h . mot
Sef. 1:4
uträcka sin h. mot norr
2 :13
Alla skola slå ihop händerna
2:15
frukt av edra händers arbete
Hagg. 1 :11
så är det med deras händers verk
2:1 S
Vid allt edra händers arbete slog jag
2 :18
en man s. hade mätsnöre i sin h.
Sak. 2:1
jag (Herren) lyfter min h. mot dem
2:9
Serubbabels händer hava lagt grunden 4 :9
hans händer skola få fullborda
4:9
se muriodet i Serubbabels h .
4 :10
var och en med sin stav i h .en
8:4
låta mskorna falla i varandras h.
11 :6
och i sina konungars h :
11:6
icke rädda n ågon ur deras h .
13:7
vill nu vända min h. mot de svaga
14:13
de skola bära h . på varandra
14:13
den enes h . skall lyftas mot
till offergåvor av eder h.
Mal. 1:10
behag till sådana gåvor av eder h .
1:13
ej med välbehag kan taga ur eder h.
2:13
den i vars h . det står att vår ande
2 :15

Han har sin kastskovel i h.en
Matt. 3:12
änglarna skola bära dig på händerna
4:6
Då räckte han ut h.en
8:3
Då rörde (l.) vid hennes h.
8:15
(1.) tog flickan vid h .en
9:25
en man s. hade en förvissnad h .
12:10
Räck ut din h.
12:13
(J .) räckte ut h.en mot sina lärj .
12:49
Och strax räckte J. ut h.en
14:31
De två ju icke sina händer
15:2
men att äta med otvagna händer
1 S :20
överlämnad i människors händer
17 :2 2
Om nu din h. är dig till förförelse
18:8
än att hava båda händerna i behåll
18:8
Gripen hm vid händer och fötter
22 :13
Den s. doppade h.en i fatet
26:23
överlämnad i syndares händer
26:45
en av dem förde h .en till sitt svärd
26:51
slog hm den andre med flata h.en
26:67
(Pila tus) tvådde sina händer
27 :24
(J.) tog henne vid h.en
Mark . 1:31
(1.) räckte ut h.en och rörde vid hm
1 :41.
s. hade en förvissnad h.
3:1
mannen s. hade den förvissnade h .en
3:3
(J.) sade till mannen: Räck ut din h .
3:5
och hans h . blev frisk igen
3:5
han tog flickan vid h .en
5 :41
äta med otvagna händer
7:2
noga hava tvagit sina händer
7 :3
utan äta med orena händer
7:5
Då tog han den blinde vid h.en
8:23
l. tog hm vid h .en och reste upp hm
9:27
överlämnad i människors händer
9:31
Om din h . är dig till förförelse
9:43
än att hava båda händerna i behåll
9:43
överlämnad i syndares händer
14:41
tempel s. är gjort med händer
14:58
ett annat , s. icke är gjort med händer 14 :58
ormar skola de taga i händerna
16 :18
på sjuka skola de lägga händerna
16 :18
skickat bort med tomma händer Luk. 1 :53
frälsa oss ur motståndares h .
1:71
frälsa ur våra ovänners h .
1 :74
Han har sin kastskovel i h.en
3:17
De skola bära dig på händerna
4:11
räckte han ut h .en och rÖrde vid hm
5 :13
gnuggade sönder dem med händerna
6:1
mannen s. hade den förvissnade h .en
6:8
(l .:) Räck ut din h .
6:10
han"s h . blev frisk igen
6:10
han tog henne vid h .en och sade
8:54
överlämnad i människors händer
9:44
han har satt sin h . till plogen
9:62
Då tog han mannen vid h.en
14:4
sätten en ring på hans h .
15 :22
hans h . är med mig på bordet
22:21
22 :53
icke sträckt ut edra händer emot
i dina händer befaller jag min ande
23:46
överlämnad i människors händer
24:7
Sen här mina händer
24:39
visade han dem sina hän.der
24:40
allt har han givit i hans h .
loh. 3:35
kom ingen med sin h. vid hm
7:30,44
men ingen bar h . p å (l.)
8:20
ingen skall rycka dem ur min h.
10 :28
ingen rycka dem ur min Faders h.
10:29
gick sin väg, undan deras händer
10:39
med händer och fötter inlindade
11:44
penningpungen, vilken han hade om h . 12:6
Fadern givit allt i hans händer
13:3
utan (två) ock händer och huvud
13 :9
Judas hade penningpungen om h.
13 :29
visade han dem sina händer
20:20
Om jag icke ser hålen i hans händer
och sticker min h. i hans sida
20 :2 S
se, här äro mina händer; räck hit din h. 20:27
skall du sträcka ut dina händer
21 :18
vad din h. bestämt skola ske
Apg. 4:28
uträcker din h. till att bota
4:30
gladde sig över sina händers verk
7 :41
icke i hus s. äro gjorda med händer
7:48
Min h . har ju gjort allt detta
7:50
togo h onom därför vid h .en
9:8
(Petrus) räckte henne h.en
9:41
och kedjorna föllo ifrån hans händer 12 :7
Herren har räddat mig ur Herodes ' h . 12 :11
(Petrus) gav tecken med h .en
12 :17
(Paulus) gav tecken med h.en
13:16
icke i tempel , s. äro gjorda med händer 17 :24
Alexander gav tecken med h .en
19 :33
Då gav Paulus med h .en ett tecken
19 :33
mina händer hava gjort tjänst
20:34
tog (Agabus) och band sina händer
21:1 I
överlämna i hedningarnas händer
21 :11
Då gav Paulus med h.en ett tecken
21 :40
togo mina följeslagare mig vid h.en
22 :11
tog öve rsten (ynglingen) vid h.en
23 :19
Då räckte Paulus ut h .en
26:1
kastade med egna händer ut
27:19
huggo rm högg sig fast vid hans h.
28:3
se ormen hänga vid Paulus') h.
28:4
överlämna i romarnas händer
28:17
Hela dagen uträckt mina h än der Rom.l0:21
fullgjort och lämnat i deras händer
15:28
arbeta med våra händer
1. Kor. 4 :12
Om foten ville säga: Jag är icke h.
12:15
Ögat kan icke säga till h.en
12 :21
skriver min hälsning med egen h .
16:21
boning icke gjord med händer 2.Kor. S:1
om den goda viljan är för h.en
8:12
kom så undan hans händer
11 :3 3

HAND (Herrens/Guds hand)
skall Herrens h. med svår pest 2.Mos. 9:3
med stark h. har Herren fört eder
13:3
med stark h. har Herren fört dig ut
13:9
Med stark h . har Herren fört oss ut 13:14,16
Din högra h. , Herre, du härlige och
starke. din högra h ., Herre
15 :6
helgedom, Herre, s. dina händer
15 :17
Ack att vi hade fått dö för Herrens h. 16 :3
Gud lät denne träffas av hans h.
21 : 13
Herrens h. drabbade dem
S.Mos. 2:1 S
med stark h. förde Herren oss ut
6 :21
förde Herren eder ut med stark h .
7:8
starka h. varmed Herren förde dig ut
7:19
Herren förde oss -ut med stark h .
26:8
förnimma huru stark Herrens h. är Jos. 4 :24
räddat Israels barn undan Herrens h . 22:31
var Herrens h. emot dem
Dom . 2:15
eftersom Herrens h. så drabbat
Rut 1 :13
rädda oss från Guds h .
LSam. 4:8
Herrens h. var tung över asdoditerna
5:6
kom gm Herrens h. en stor förvirring
5:9
Guds h . låg mycket tung p å den
5:1 I
Herrens h . var emot filisteerna
7 :13
då skall Herrens h . drabba eder
12:15
låt oss då falla i Herrens h.
2.Sam.24:14
Herrens h. hade kommit
l.Kon . 18 :46
kom nämligen Herrens h . över 2.Kon . 3 :15
lå t mig då falla i Herrens h .
I . Krön. 2 1:13
Herre , min Gud, må din h. vända sig 21 :17
Herren , s. med sina händer
2.Krön. 6:4
Också i luda verkade G uds h .
30 :12
hans Guds h . var över hm
Esr. 7:6
Guds goda h . var över hm
7:9
Herrens, min Guds h ., var över
7 :28
vår Guds goda h. var över oss
8:18
Vår Guds h. är över alla dem
8:22
vår Guds h . var över oss
8:31
min Guds goda h. var över mig
Neh. 2:8
min Guds h . hade varit mig nådig
2:18
det är Herrens h . s. har gjort det Job 12:9
då nu Guds h . hemsökt mig
19 :2 1
Ps. 7:1 I
Min sköld är i Guds h .
Gud , upplyft din h ., förgät icke
10 :12
Ty en kalk är i Herrens h .
75:9
Herrens högra h. gör mäktiga ting 118:15 ,16
Herrens högra h. upphö jer
118 :16
Konungars hjärtan i Herrens h . Ords. 21:1
detta kommer från Guds h .
Pred. 2 :24
Herren skall räcka ut sin h.
Jes.l1 :11
bäva för Herren Sebaots upplyfta h .
19:16
Herrens h. skall vila över detta
25:10
Herre, din h . är upplyft
26:11
Herren skall räcka ut sin h.
31:3
fått dubbelt igen av Herrens h.
40 :2
att Herrens h. har gjort detta
41 :20
av Herrens h. har fått att dricka
51 :17
en härlig krona i Herrens h.
62 :3
huvudbindel i din Guds h .
62:3
Herren svurit vid sin högra h.
62:8
Herrens h . är med hans tjänare
66:14
Herren räckte ut sin h.
Jer. 1 :9
uträcka min h. mot landets
6 :12
jag tog kalken ur Herrens h .
2S :17
Babel var i Herrens h. en gyllene
51 :7
Herrens h . kom där över hm
Hes. 1:3
Herrens h. var stark över mig
3:14
Herrens h . kom där över mig
3:22
kom Herrens h . där över mig
8 :1
Nu hade Herrens h. kommit över mig 33 :22
Herrens h. kom över mig
37:1
kom Herrens h. över mig
40:1
betygar med upplyft h ., säger Herren 44:12
Kalken räckas dig av Herrens h. Hab. 2 :16
Också var ju Herrens h. med dem Luk. 1 :66
sedan han gm Guds h . blivit
Apg. 2 :33
Herrens h . var med dem
11 :21
nu kommer Herrens h . över dig
13 :11
Hebr. l0 :31
i den levande Gudens händer
under Guds mäktiga h.
LPet. 5 :6
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räckte mig h.en till samarbete
Gal. 2:9
överlämnades i en medlares h.
3:19
omskärelse s. med händer göres
Ef. 2 :11
uträtte med sina händer vad gott är
4:28
omskärelse skedde med händer
Kol. 2 :11
Här skriver jag med egen h.
4:18
arbeta med edra händer
l.Tess. 4:11
skriver med egen h.
2.Tess. 3:17
Jag skriver här med egen h.
Filem. v.19
himlarna dina händers verk
Hebr. 1 :10
herre över dina händers verk
2:7
jag tog (Israel) vid h.en
8:9
icke gjort med händer
9:11
allraheligaste, s. är gjort med händer
9:24
stärken maktlösa händer
12 :12
med egna händer togo p å
Lloh. 1:1
Renen edra händer , l syndare
Jak. 4:8
mannen hade en vågskål i sin h . Upp. 6:5
de hade palmer i sina händer
7:9
ur ängelns h. steg röken av rökelsen
8:4
belätena s. de gjort med egna händer
9 :20
i sin h . hade han en öppen bokrulle
10 :2
öppna bokrulle s. ängeln har i sin h .
10:8
Då tog jag bokrullen ur ängelns h.
10 :10
låta giva sig e tt märke på h .en
13 :16
Om ngn tager dess märke på sin h .
14:9
hade i sin h. en vass lie
14:14
med Guds harpor i sina händer
15:2
utkrävt sina tjänares blod av hennes h . 19:2
han hade en stor kedja i sin h.
20:1
dess märke på pannor och h änder
"20:4

Hand - Handel
HAND (höger hand)
l.Mos.48 :13
tog Efraim i sin högra h.
Israel räckte ut sin högra h.
48:14
48:17
lade sin högra h. på Efraims huvud
48 :18
lägg din högra h. på hans huvud
Din högra h. , Herre, du härlige
och starke, din högra h .
2 .Mos .• S:6
Du räckte ut din högra h .
IS :12
bestryka tummen på deras högra h.
29:20
beströk på hans högra h .
3.Mos. 8:23
bes trök tummen på deras högra h .
8 :24
bestryka tummen på hs högra h .
14:14,17
bestryka tummen på hs högra h.
14 :25 ,28
Sin h. räckte hon ut,sin hö gra h. Dom. 5 :26
de fatta med högra h.en i basunerna
7 :20
fattade i den ena med högra h.en
16:29
fattade Joab med högra h.en
2.Sam.20 :9
med höger och vänster h .
I.Krön.I2:2
segern s. din högra h. berett
Job 40:9
ljuvlighet i din högra h.
Ps.16:11
taga sin tillflykt till din högra h.
17 :7
din högra h. slÖdde mig
18 :36
giver hans högra h. seger
20 :7
din h ögra h . skall träffa dem
21:9
vars högra h. är full av mutor
26:10
icke seger , utan din högra h.
44 :4
så skall din högra h. lära dig
4S :5
din högra h . full av rättfärdighe t
48 :11
må du giva seger med din högra h.
60 :7
din högra h. uppehåller mig
63 :9
du håller mig vid din högra h.
73:23
håller tillbaka din h ., din högra h .
74 :11
den Högstes högra h. är ej ss . förr
77:11
det berg s. han s högra h. hade
78 :54
trädet s. din högra h. har planterat
80:16
Håll din h. över din högra h.s man
80:18
hög är din högra h .
89: 14
strömmarna under hans högra h .
89:26
upphöjt hans ovänners högra h.
89:43
vunnit seger med siQ högra h.
98:1
108:7
må du giva seger med din högra h.
Herrens högra h. gör m äktiga ting 118:15 , 16
Herrens högra h. upphöjer
118 :16
förgäte min högra h . sin tjänst
137 :5
138:7
din högra h. frälsar mig
och din högra h. fatta mig
139:10
vars högra h. är falskhetens h.
144 :8,11
Långt liv bär hon i sin högra h. Ords. 3 :16
hala oljan möter hans högra h .
27 :16
min rätttlrdighets högra h.
Jes.41 :10
håller dig vid din högra h .
41 :13
vad jag håller i min högra h.
44 :20
s. jag har fattat vid han s hö gra h.
45:1
min högra h. har utspänt himmelen
48:13
Herren har svurit vid sin högra h .
62:8
en signetring på min högra h.
Jer: 22 :24
hö ll sin högra h. tillbaka
Klag. 2 :3
med sin högra h. stod (Herren) fram
2:4
I sin högra h. får han
Hes. 21 :22
pilarna falla ur din högra h.
39 :3
lyfte sin högra h . upp mot
Dan.12 :7
om din högra hand är dig till
Matt. 5 :30
i hans högra h. satte de ett rör
27 :29
en man vars högra h. var
Luk. 6 :6
gm Guds högra h. blivit upphöjd Apg. 2 :33
fattade han hm vid högra h.en
3:7
Gud har med sin högra h . upphöjt
5:31
vapen både i högra h.en
2 . Kor. 6:7
han lade sin högra h. på mig
Upp. 1:17
stjärnorna , s. du sett i min högra h.
1 :20
2 :1
håller de sju stjärnorna i sin högra h .
i högra h .en såg jag en bokrulle
5:1
(lammet) tog bokrullen ur högra h.en
5:7
10:5
ängeln lyfte upp sin högra h.
giva sig ett märke på högra h .en
13:16

8 :2 5
lade åter händerna på hans ögon
10 :16
(J .) lade händerna på (barnen)
lade händerna på var o ch en
Luk. 4:40
(J .) lade händerna på henne
13 :13
bådo och lade händerna på dem Apg. 6:6
8: 17
De lade då händerna p å dem
8:19
var och en jag lägger händerna p å
lade händerna på (Saulus)
9 :12
9:17
lade sina händer p å (Saulus)
13 :3
lade händerna på dem
när Paulus lade händerna på de m
19 :6
Paulus lade händerna på honom
28:8
HAND (upplyftaflyfta upp handen )
lyfter min h . upp till He rren
I .Mos . 14 :22
land s. jag med upplyft h .
2.Mos. 6:8
när de dr ogo ut med upplyft h .
14:8
jag lyfter min h. upp mot H. tron
17 :16
Aro n lyfte upp sina händer
3.Mos. 9 :2 2
land s. jag med upplyft h.
4 .Mos. 14 :30
den s. begår något med uppl yft h .
15 :30
Mose lyfte upp sin h.
20 :11
drogo Israels barn ut med upplyft h . 33:3
jag lyfte r min h . upp mot
5.Mos. 32 :40
s. upplyft sin h. mot min
2.Sam.18 :28
med upplyft hand hade lovat
Neh. 9 :15
Gud , upplyft din h .
Ps. I0:12
när jag upplyfter mina händ er
28:2
skall jag uppl yfta mina händer
63:5
Då lyfte han upp sin h . mot dem
106:26
lyfta mina händer upp till dina
119 :48
Lyften edra händer upp mot
134:2
för Herren Sebaots upplyfta h .
Jes. 19 :16
Herre, din h. är uppl y ft
Klag. 2:19
Utom oss upplyfta våra händer
3:41
då upplyft e jag min h . till ed
Hes. 20:5
jag uppl yfte min h . till ed
20:5
lovade jag dem med upplyft h.
20 :6
uppl yfte jag min h . i öknen
20:1 S
uppl yfte jag min h . inför dem
20 :23
med uppl y ft h . hade lovat giva
20:28
land s. jag med upplyft h . lovade
20 :42
Jag upplyfter min h .
36 :7
be tygar jag me d upplyft h .
44 :12
med upplyft h . har lovat att giva
47 :14
lyfte sin högra h. och sin vänstra
h . upp mot himmelen
Dan . 12 :7
må din h . vara upplyft ö ver
Mika 5 :9
Luk.24:50
där lyfte han upp sina händer
l.Tim . 2:8
upplyfta heliga händer
Upp.l0:5
ängel lyfte sin högra h . upp
HAND (vänster hand)
tog Manasse i sin vänstra h .
l.Mos.48 :13
lade sin vänstra h. på Manasses
48 :14
och gjuta i sin vänstra h .
3 .Mos. 14 :1 S
14 :16
oljan s . han har i sin vänstra h .
gjuta ngt av Oljan i sin vänstra h .
14 :26
av Oljan s. han har i sin vänstra h .
14:27
Ehud räckt e ut sin vänstra h.
Dom . 3:2 1

HAND (lägga handen på)
jag skall lägga min h. på
2.Mos. 7 :4
lägga sina händer på djurens huvud
29:10
lägga sina händer på vädurens
29:15 , 19
lägga sin h . på brännofferdjuret 3.Mos. 1 :4
lägga sin h. på offerdjurs huvud
3 :2 ,8
han skall lägga sin h. på dess huvud
3 :13
4:4
skall lägga sin h. på tjurens huvud
skall lägga sina händer på tjurens
4:1 S
lägga sin h. på bockens huvud
4:24
lägga sin h. på syndofferdjurets
4 :29 ,33
Aron och hans söne r lade händer på
8:14
hans söne r lade sina händer på
8 :18,22
Aron skall lägga b åda sina händer
16:21
må lägga sina händer på
4.Mos. 8 :10
lägga sina händer på tjurarnas
8:12
och lägg din h. på (Josua)
27:18
denne lade sina händer på honom
27:23
Mose lagt sina händer på hm
5.Mos. 34:9
Tig, lägg h.en på din mun
Dom.18 :19
(Tamar) lade h.en på sitt huvud-2.Sam. 13 :19
lade Elisa sina händer på
2 . Kon.13 :16
lade sina händer på dem
2.Krön.29 :23
nödgas lägga h.en på munnen
Job 21:S
hövdingar lade h.en på munnen
29 :9
Jag måste lägga h .en på munnen
39:37
så lägg h.en på munnen
Ords. 30 :32
De skola lägga h.en på munnen Mika 7:16
lägg din h. på henne så bliver
Matt. 9 :18
skulle lägga händerna på dem
19:13
(J.) lade händerna på dem
19:15
lägg händerna på henne
Mark. 5 :23
gm att lägga händerna på dem
6:5
bad hm alt lägga h.en på denne
7 :32
lade händerna på (den blinde)
8:23
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fattade med vänstra h.en fackJorna
7 :20
me d höger och vänster h .
1 .Krön.12:2
slå b åge n ur din vänstra h .
Hes.39:3
lyfte s in vänstra h . upp mot
Dan . 12 :7
låt din vänstra h. icke få veta
Matt. 6:3
lämnade denna ö på vän ster h .
Apg. 2 1 :3
både i hö gra h .en och i vänstra 2 . Kor . 6:7

HANDEL

Se även : Köpa , köpenskap , köpman ,
krämare, kanane, sälja, handla, betalning, penning, mått, vikt, skepp, flotta,
rik, rikedom, vinning, ränta , gods.
Handel, köpenskap
G.T.

Palestinas geografiska läge - i skärningspunkten mellan tre världsdelar gjorde landet till ett viktigt handelsområde. Genom Palestina gick t.ex.
karavantrafiken mellan Egypten, Syrien
och Mesopotamien samt mellan Arabien och Medelhavet. Eftersom israeliterna i äldsta tid var ett nomad- och
jordbrukarfolk, bedrevs handeln av
främlingar.
Det är värt att observera, att de
hebreiska orden för Kanaan och kanane
ibland står som beteckning för köpman
eller krämare , Job 40 :25; Ords.31 :24;
Jes.23 :8; Hes.l6:29 ; 17 :4 ; Hos.12 :7;
Sef.l :11 (genomgående övers. krämare ,
krämar-). Kananeema, som var stadsbor, bedrev en ganska livlig handel.
Fenicierna , som var ett utpräglat handelsfolk , kallade sig själva kananeer och
sitt land Kanaan. De hade en betydande handelsflotta, som främst gick på
Egypten. Bland större feniciska handelsstäder kan nämnas Tyrus, Sidon
och Gebal (Bybios). Även filisteerna
var ett sjöfolk med vidsträckt handel.
Arameerna var ett framstående handelsfolk i det östra medelhavsområdet.
Arameiskan vann st'or spridning; vikter
och mått var t.ex. försedda med ara-

meiska beteckningar. Karavantrafiken
ombesörjdes främst 'av araber. Ett
exempel på en sådan karavan fmner
vi i l.Mos.37 :25, där det talas om ett
tåg av ismaeliter , som var på väg till
Egypten och vilkas kameler var lastade
med dragantgummi, balsam och ladanum.
Länderna omkring Eufrat och Tigris hade ett väl utvecklat handelsväsen.
Staden Ur (i Bibeln känd som det
kaldeiska Ur) var ett centrum för
hantverk och handel i det gamla Babylonien. Här liksom i andra framträdande kulturländer i Orienten fanns ett
väl organiserat affärsliv med handelsbolag, handelskontrakt samt ordnad
import och export. De assyriska köpmännen uppfann iden med checker i
form av lertavlor som betecknade ett
motsvarande värde i silver.
Längs de stora handelsvägarna uppstod städer, som var mer eller mindre
beroende av karavanerna. I synnerhet
gällde detta de ställen, där de stora
vägarna korsade varandra. Viktiga anhalter vid handelsvägarna mot Egypten
var Mari vid mellersta Eufrat samt Tadmor (palrnyra) och Damaskus längre
västerut. Bland andra viktiga handelscentra kan nämnas nabateerrikets huvudstad, Petra, »klippstaden», som
framför allt hade den öst-västliga handeln att tacka för sin blomstring. Då
handelsvägarna lades om, fick detta
katastrofala följder för staden.
Som exempel på varor från olika
länder och områden kan anföras: guld
och kryddor från Arabien Gfr HV.3:6),
glas, spanrunål och papyrus från Egypten , silver från Mindre Asien och trävirke , purpur, vävnader m.m. från
Fenicien. Filisteerna synes under lång

Basargatan i Nasaret, handelscentrum för såväl judar som araber.
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Handel-Handla

tid ha haft monopol på järn och
järnhantering, jfr Dom.l :19; l.Sam.l3:
19-22. Slavhandel var vanlig i det
gamla Orienten, jfr l.Mos.37:36; Joel
3:6; l.Mack.3:41; 2.Mack.8:10-11. En
målande beskrivning av orientaliskt
handelsliv ges i klagosången över Tyrus,
»som bor vid havets portar och driver
köpenskap med folken», Hes.27:3-25.
Under konungatiden väcktes i stigande grad Israels intresse för handel
med grannländerna, och under Salomos
regeringstid kontrollerade Israel alla
de handelsförbindelser, som förekom
över dess landområde. Avgifter lades
på de varor, som korsade Salomos
rike. Salomos förbund med konung
Hiram av Tyrus hade bl.a. en handelspolitisk aspekt. De bedrev byteshandel
på det sättet, att Hiram levererade
cederträ och cypressträ till Salomo,
medan denne i gengäld tillhandahöll
matvaror, l.Kon.5:10-11. De båda konungarna samarbetade också på havet,
10:22. Här nämnes några av de varor
som Salomos flotta förde med sig från
främmande länder (uppenbarligen
främst Sydarabien och Afrika): guld,
silver, elfenben, apor och påfåglar.
Salomo lät vidare importera hästar och
vagnar från Egypten, både till eget
bruk och för försäljning till de hetitiska
och arameiska konungarna, 10:28-29.
Efter Israels delning i två riken blev
det främst Nordriket som svarade för
handeln. Genom Ahabs giftermål med
lsebel, l.Kon.16:31, kom Israel i en
närmare kontakt med handelsfolket
fenicierna, jfr Hes.27:17. Samme konung slöt fårdrag med den arameiske
konungen Ben-Hadad, vilken lät Ahab
inrätta handelskvarter i Damaskus, på
samma sätt som det fanns arameiska
köpmän i Samaria, I.Kon.20 :34.
Handel förekom givetvis också inom
Israel, mellan privatpersoner och grupper. Sedan äldsta tid förekom privata
transaktioner, såsom jordköp o.dyl.,
se· t.ex. l.Mos.23; Rut 4:1-9. I Jer.
32:7-12 ges en skildring av hur man
avfattade köpebrev. Enligt 13:1; 19:1
uppmanades profeten att köpa sig en
llnnegördel och en lerkruka, något som
också tyder på förekomsten av inhemsk
handel. Först under och efter den babyloniska fångenskapen blev judarna mer
aktiva på det kommersiella området.
Från denna tid härstammar alltså det
som man till våra dagar främst har förknippat med judarna: deras verksamhet
som köpmän och bankirer. Att handel
bedrevs både av judar och främlingar,
framgär t.ex. av Neh.3:31-32; 10:31;
13:15-16,20. I 5:3·4,7 omtaIasockrare.
Det blev alltmer vanligt med omsättning av alla slags varor, och i städerna
samlades köpmännen på torg och
öppna platser. Den äldsta formen för
handel, byteshandel, förekom jämsides
med handel med pengar. Mynt kom i
allmänt bruk i Palestina mot slutet av
gammaItestamentlig tid, i synnerhet
efter Alexander den store, dvs. omkring 300 f.Kr. Judiska bankirer fanns
överallt i medelhavsvärlden. Judar i
fårskingringen hade handelskolonier
bl.a. i norra Syrien och i Alexandria i
Egypten.
Mose lag innehåller inga detaljföreskrifter om handel och absolut inte
något förbud mot köpenskap. Tvärtom

förutsättes förekomsten av handel, 3.
Mos.25:14; 5.Mos.2:6; 14:25-26 m.fl.
ställen. I enlighet med budet »Du skall
icke stjäla», 2.Mos.20:15, jfr 3.Mos.
19:11, förbjudes all oärlighet också i
kommersiellt avseende. Vid försäljning
och köp skall folket vinnlägga sig om
rättvis betalning, 25 :14-16. Framför
allt inskärpes, att mått och vikter skall
vara riktiga och enhetliga, 19:35-36;
5.Mos.25:13-16, jfr Ords.l6:1l. Jordegendom skulle icke säljas en gång för
alla, utan den ursprunglige ägaren skulle
ha möjlighet att återköpa den, och vid
jubelåret skulle egendomen automatiskt tillfalla honom, 3.Mos.25:23-28.
Se: Bördeman. Flera av Israels profeter
vände sig i sin förkunnelse mot den
ofta slappa affärsmoralen, som stod
under Herrens vrede och dom, se t.ex.
Hos.12:7-8; Am.8:4-8; Mika 6:10-1l.
Utifrån strikt judisk synpunkt kunde
emellertid handeln vara förbunden med
vissa problem. Den omfattande kontakten med främlingar medförde risk för
kultisk orenhet, och vidare kunde
affårslivet med alla sina frestelser leda
till mora1iskt förfall. Mot denna bakgrund kan man förstå utsagorna och
varningarna i Syr.26:29-27:2; 37:1l.
Den i Talmud nedtecknade judiska
traditionen säger ingenting emot handeln som sådan. Alla förmaningar
gäller endast en orätt utövning av
köpenskap, i oärlighet och missriktat
vinstbegär.

Handelsverksamhet bedrevs också
av kristna, något som bl.a. framgår av
Jak.4:13. Aposteln vänder sig inte mot
handeln som sådan men mot benägenheten att lägga handelsplaner utan att
fråga efter Herrens vilja, v.I4-16. Herrens varnande ord till församlingen i
Laodicea i Mindre Asien, Upp.3:17-18,
kan bl.a. förstås mot bakgrund av den
omfattande bank- och affårsrörelse,
som bedrevs i staden. I skildringen av
det stora Babylons fall nämnes också
den katastrof detta innebär för all
handel och sjöfart, Upp.18:11-19.
För övrigt brukas ofta i N.T.s undervisning ekonomiska uttryck och termer, t.ex. om Jesus Kristus som vår
återlösare (den som köpt oss), l.Kor.
6:20; 7:23; Gal.3:13, och om den
helige Ande, som i 2.Kor.l :22; 5:5;
Ef.l :14 benämnes arrabÖn, ett grekiskt
ord, som bäst kan återges med: handpenning, förskottsbeta1ning (övers. underpaRt).

N.T.
På Jesu och apostlarnas tid förekom en livlig handel. De romerska
köpmännen hade en stor marknad för
sina varor. Deras handelsfårder sträckte
sig å ena sidan till östersjöländerna,
å andra sidan till Indien, eventuellt
också till Kina. Handel inom Palestina
antydes t.ex. i Mark.14:3-5; 15:46;
16:1; Luk.22:36; Joh.4:8; 6:5,7; 13:29;
19:39. I sin undervisning hämtade
Jesus ofta motiv från affårsvärlden,
Matt.l0:29; 13:44-46; 22:5; 25:8-9,
14 ff.; Luk.14:18-19 m.fl. ställen.
Jesus reagerade aldrig mot handeln som
sådan, endast mot ohederlighet och
profitbegär, jfr Matt.23:25; Mark.
12:40. Hans utdrivande av dem som
drev handel med offerdjur och hade
hand om penningväxlingen i Jerusalems tempel (på en av förgårdarna),
Matt.21:12 f. med par., bör ses mot
denna bakgrund (lägg märke till det
starka uttrycket »rövarkula», v.13). Jfr
Hannas.
Också utanför evangelierna finner
vi exempel på handel och köpenskap.
Paulus företog flera resor med handelsskepp, se t.ex. Apg.21 :1-3; 27:2-6;
28:11 (på de två sistnämnda ställena
omtalas skepp från den betydande
.handelsstaden Alexandria). I Filippi
verkade purpurkrämerskan Lydia från
Tyatira i Mindre Asien, 16:14. Under
sin vistelse i Efesus kom Paulus i
konflikt med de konsthantverkare, som
livnärde sig av att. tillverka små Dianatempel av silver, 19:24-27. Denna berättelse ger oss en god inblick i hantverks- och handelsgillenas stora makt
och inflytande i medelhavsvärlden.
Varje sådant gille stod under beskydd
aven gudom, i detta fall gudinnan
Artemis eller Diana.

HANDELSMAN
gm kringresande handelsmän
s. infördes gm ...handelsmän
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l.Mos.23:16
silver s. var gångbart i h.
Ps.I07:23
dreva sin h. på stora vatten
Jes.23:3
drev h. därmed bland folken
Sebas resliga folk med sin h.
4S:14
Hes.27:1S
havsländer dreva h. i din tjänst
de dreva h. i din tjänst
27:21
27:21
med lamm dreva de h. hos dig
Hebr.13:S
Varen i eder h. fria ifrån
där vilja vi driva h.
Jak. 4:13

HANDELSFÖRVÄRV
h. skall vara helgat åt Herren
av hennes h. hava mat till fyllest
HANDELSKVARTER
få inrätta h. i Damaskus

Jes.23:18
23:18

l.Kon.20:34
l.Kon.l0:lS
2.Krön. 9:14

HANDELSVARA
främmande förde in h.or
Neh.l0:31
skall plundra dina h.or
Hes.26:12
handels-och bytesvaror sjunka ned
27:27
dina h.or sattes i land från havet
27:33

fyllningsvädur, v.l ,19-22,26-27,31-32.
Handfyllningen skulle upprepas sju
dagar, v.29-30,35-37.
Uttrycket mille' jåg förekommer
också i Hes.43 :26, där det är översatt
»inviga» och står i överförd betydelse
om altaret i det nya tempel, som
profeten fick skåda i sin syn.
HAND FYLLNING
skall företaga h. med dem
2.Mos.28:41
Så skall du företaga h. med Aran
29:9
för att de i dem må mottaga h.
29:29
bringa försoning vid deras h.
29:33
sju dagar skall deras h. vara
29:3S
mån I i dag taga h. till Herrens tjänst 32:29
sju dagar skall eder h. vara
3.Mos. 8:33
den präst, s. har mottagit h.
16:32
s. har mottagit h. till att ikläda sig
21 :10
Arans söner s. mottagit h.
4.Mos. 3:3
insatte gm h.en av sina söner
Dom.17:s
Mika insatte leviten gm h.
17 :12
fickav (Jerobeam) mottaga h. l.Kon.13:33
kommer för att taga h.
2.Krön.13:9
I haven nu tagit h. till Herrens tjänst 29:31

HANDFYLLNINGSDAG
icke förrän edra h.ar äro ute

3.Mos. 8 :33

HANDFYL~NGSKORG

jämte bröder s. är i h.en

3.Mos. 8:31

HANDFYLLNINGSKÖTT
om ngt av h.et bliver över

2.Mos.29:34

HANDFYL~NGSOFFER

3.Mos. 7:37
Detta är lagen om h.ret
8:28
ett h. till en välbehaglig lukt
av h.rets vädur fick Mose detta
8:29

·HANDFYLLNINGSVÄDUR
ty detta är h.en
2.Mos.29:22
du skall taga bringan av Arans h.
29:26
de delar av h.en, s. skola tillhöra
29:27
du skall taga h.en
29:31
förde fram väduren, h.en
3.Mos. 8:22
HANDHAVA
så h.en I det vanvördigt
när I h.en undervisningen
HANDJUR
offret skall vara ett felfritt h.
HANDKLÄDE
tog h.n s. varit i beröring

Mal. 1:13
2:9
3.Mos. 22 :19
Apg.19:12

HANDKVARN
Se: Kvarn.

HANDELSVÄN
h.er från ungdomstiden
Tarsis var (Tyrus') h.
Aram var din h.
Damaskus var din h.

Jes.47:1S
Hes.27:12
27:16
27:18

HAND KVARN
s. arbetar vid h..en
Folket malde det på h.
skall icke taga h.en i pant

HANDFALLEN
handfallna stån I av förfäran

Job

HANDKYSS
jag med h. gav dem min hyllning Job 31:27

HANDFAST
några h.a män i hans här

Dan. 3:20

6:21

HANDFULL
prästen skall taga en h.
3.Mos. 2:2
och prästen skall taga en h. därav
S :12
6:1S
skall taga en h. därav
bar fram spisoffret och tog en h.
9 :17
4.Mos. S:26
skall av offret taga en h.
allenast en h. mjöl i krukan
l. Kon. 17:12
bättre är en h. ro än båda
Pred. 4:6

2.Mos.ll:s
4.Mos.ll:8
s.Mos.24:6

HANDLA

-handla
misshandla Matt.21 :35
underhandla Luk.14:32

Handfyllning
Att företaga handfyllning med någon,
ego att fylla någons hand, hebr.
mUle' jäg, är ett uttryck för att giva
någon en fullmakt, insätta någon i ett
ämbete. Motsvarande substantiv heter
mUlu'im.
Handfyllning fåretogs med prästerna som en särskild invigningsakt efter
det att de blivit smorda till sin tjänst,
2.Mos.28:40-41; 29:7-9; 3.Mos.2'1:10;
4.Mos.3:3 m.fl. ställen. Enligt en förklaring lades därvid i prästens händer
tecknen på hans värdighet, enligt en
annan de första offer han skulle frambära (som viftoffer), 2.Mos.29:22-28.
I invigningsoffret ingick två vädurar,
av vilka den ena fungerade som hand-

HANDLA
otillbörligt har du h.t mot
l.Mos. 20:9
eder fader har h.t svikligt mot mig
31 :7
(Laban:) Du har h.t dåraktigt
31:28
att de hava h.t så illa mot dig
50:17
Farao icke mer h. svikUgt
2.Mos. 8:29
man h.de övermodigt mot detta
18:11
när han så h.t trolöst mot henne
21:8
så skall du icke h. mot honom
22:25
skall ock jag h. på samma sätt 3.Mos. 26 :16
genom att h. trolöst mot mig
26:40
Vill du så h. mot mig
4.Mos.ll:ls
jag icke har h.t efter eget tycke
16:28
Du har h.t skamligt mot mig
22 :29
h.des mot eder i Egypten
s.Mos. 1:30
De åter h.de illa mot honom
32:5
I h.den trolöst mot mig
32 :51
har du kunnat h. så mot oss
Dom. 8:1
l.Sam.13:13
(Saul) har h.t dåraktigt
I.haven h.t brottsligt
14:33
jag har h.t emot dina ord
15 :24
har h.t i mycket stor dårskap
26:21
om jag icke h.r så mot
2.Sam. 3:9
har Joab h.t på detta sätt
14:20
jag har h.t mycket dåraktigt
24:10
h.de i enlighet med det
l. Kon. 21:11
de finge h. på heder och tro
2.Kon.12:15
de skola få h. på heder och tro
22:7
jag har h.t dåraktigt
l.Krön.21:8
Härutinnan har du h.t
2.Krön.16:9
(Amasja) h.de i enlighet med
25:4
männen 1"mgo h. på heder och tro
34:12
att I icke handlen försumligt
Esr. 4:22
(egyptierna) h.de övermodigt
Neh. 9:10
Huru kunnen I h. så illa
13:17
s. så h.r, skall icke vackla
Ps. 15 :5
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HANDFYLI.NING
Se även: Helig, helga, inviga, invigning,
insätta, avskilja, offer, viftoffer.

Handled - Hannas
på skam komma de s. h. trolöst
25:3
h.t i vrede mot (David)
89:39
h.r icke med oss efter våra
103:10
Det är tid för Herren att h.
119:126
de s. h. redligt behaga honom
Ords. 12:22
rättskaffens man h.r redligt
21:8
sett en annan Gudh. så mot dem Jes.64:4
Var och en h.r sviklig!
Jer. 9:5
kanhända viD Herren h. med oss
21:2
dessa män h.t illa i aDt
38:9
mot Herren har det h.t övermodigt
50:29
h.t efter dina gärningar
Hes.16:59
jag är Herre när jag h.r med eder
20:44
Eftersom Edom har h.t så
25:12
25 :15
hava h.t så hämndgirigt
(Herren:) så viD jag h. med dem
36:37
Efter deras orenhet h.de jag
39 :24
Mot Herren hava de h.t trolöst
Hos. 5:7
däri hava de h.t trolöst
6:7
han s. h.t så underbart
Joel 2:26
Varför h. vi så trolöst
Mal. 2 :10
Juda har h.t trolöst
2:11
att han hade h.t klokt
Luk.16:8
Så h.de icke Abraham
Joh. 8:40
de s. h. så förtjäna döden
Rom. 1 :32
giva sitt bifaD åt andra s. h. likaså
1 :32
eftersom du själV h.r på samma sätt
2:1
Guds dom kommer över dem s. h. så
2:2
du mska, s. dömer dem s. h. så
2:3
kan icke fatta att jag h.r ss. jag gör
7 :15
om någon menar sig h.
loKor. 7:36
icke h.t i vankelmod
2.Kor. 1 :17
5:10
skall få igen aDtefter s. han h.t
vi hava icke h.t orätt mot någon
7:2
I herrar, han dien på samma sätt
Ef. 6:9
så handlen I mot bröderna
loTess. 4: 1O
när jag i min otro h.de så
1. Tim. 1:13
Gud h.r med eder ss. söner
Hebr.12:7
du h.r ss. en trofast man
3.Joh. v.5
Talen och handlen så
Jak. 2 :12
De s. handlade med sådant
Upp.18:15

HANDLED
Ve eder s. syn bindlar till h.er
HANDLINGSSÄTI
Jag känner hans opäJitliga h.

Hes.13:18
Jer.48:30

HANDPÅK
En sorts träklubba, för det mesta
använd av herdarna, som försvarsmedel
mot vilda djur. I Hes.39:9 nämnes
handpåken som ett stridsvapen. Se för
övrigt: Vapen.
HANDPAK
skaD taga h.ar och spjut ss. bränsle Hes. 39:9

HANDPÅLÄGGNING
Se även: Hand, avskilja, helga, tjänst,
ämbete, nådegåva, apostel, äldste, offer,
bön, välsignelse, bota, helbrägdagörelse, kraft.
Handpåläggning
Handpåläggning omtalas ofta i samband med handlingar av särskild
betydelse i Israels och den kristna
församlingens liv.
Ofta tillämpades handpåläggning på
offerdjur, t.ex. av präster och leviter
vid deras vigning till sin tjänst, 2.Mos.
29:10,15,19; 4.Mos.8:12, och vid
brännoffer, tackoffer och syndoffer,
3.Mos.l :4; 3:2; 4:15. Härigenom åskådliggjordes syndens överförande på
offerdjuret. På den stora försoningsdagen skulle översteprästen lägga båda
sina händer på den levande bockens
huvud och därvid bekänna Israels
synder, som sedan skulle bäras av
djuret (»SyndabockeIl)) ut i öknen,
16:21-22.
I 3.Mos.24:14 berättas, hur man vid
ett tillfålle straffade en man som hade
gjort sig skyldig till hädelse: vittnena
lade sina händer på hans huvud, varigenom domen lades på ogärningsmannen, som därefter måste plikta med
livet för sitt brott.
Handpåläggning omtalas också i samband med Jakobs välsignelse av Josefs
söner Efraim och Manasse, l.Mos.
48 :14 ff. Denna välsignelsehandling
framstår som en akt med ett reellt
innehåll, se t.ex. v.17-19.
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Leviterna skulle avskiljas för sin
tjänst genom att Israels barn lade sina
händer på dem, 4.Mos.8:10. På liknande sätt berättas det, att J osua skulle
insättas i sitt ämbete genom att Mose
lade sin hand på honom och därigenom
lade något av sin värdighet på honom,
27:18-20, jfr v.22-23. Att Mose handpåläggning var verksam framgår av 5.
Mos.34:9, där det heter, att Josua på
grund av den var »full med vishetens
ande».
Att handpåläggning redan i garmnaltestamentlig tid förekom vid helbrägdagörelse av sjuka, synes kunna utläsas av
2.Kon.5 :11, jfr 4:34.
Om Jesus förtäljes det, att han vid
ett tillfålle välsignade barn, som bars
fram till honom, genom att lägga
händerna på dem, Mark.10:16. I Luk.
4:40 omtalas, att man förde till honom
sina sjuka och att han lade händerna
på var och en av dem och botade dem.
Handpåläggning i samband med Jesu
helbrägdagörelseunder omtalas t.ex.
också i Matt.8:15 med par.; Mark.6:5;
7:32; 8:23; Luk.13:13. Enligt Mark.
16 :15 skulle även de troende lägga
händerna på sjuka, för att dessa skulle
.bli friska. Att detta praktiserades av de
första kristna framgår t.ex. av Apg.
9:12,17-18; 28:8-9.
Den handpåläggning, som apostlarna
enligt Apg.8:17; 19:6 företog på döpta
människor i Samanen och Efesus, bör
närmast förstås som en särskild, för de
närvarande uppenbar andemeddelelse,
en yttre bekräftelse på att frälsningen
kommit dessa människor till del. I Apg.
19:1-5 är det tal om skillnaden mellan
Johannes döparens dop och dopet i
Jesu namn. Jfr Hebr.6:2, där grundtextens ord för )>doP», som står i plur.,
möjligen kan avse dessa två dop och
deras olika innebörd. Undervisning om
dop och handpåläggning nämnes här
bland de »första grunderna av läran om
KristuS», v.l.
Liksom i det gammaltestamentliga
Israel blev också i den kristna urförsamlingen personer avskilda till särskilda tjänster medelst handpåläggning. De
sju diakonerna avskildes genom apostlarnas bön och handpåläggning, Apg.
6:5-6. I församlingen i Antiokia avskildes Barnabas och Saulus för sin
missionsgärning genom fasta, bön och
handpåläggning, 13:1-3. Härigenom var
de »Utsända av den helige Ande», v.4.
I samband med handpåläggningen
fick den avskilde en särskild nådegåva,
l.Tim.4:14; 2.Tim.l :6. När Paulus
varnar sin medarbetare Timoteus för
att förhasta sig med handpåläggning,
l.Tim.5:22, syftar han med all sannolikhet på ordination till en särskild
tjänst i församlingen. Enligt en vanlig
uppfattning är det här fråga om insättande av äldste, något som först
kunde ske efter noggrann prövning,
jfr Tit.l :5-9.
HANDPALÄGGNING
gm apostlarnas h. s. A. blev given Apg.
nådegåva s. gavs dig under h.
LTim.
Förhasta dig icke med h.
2. Tim.
i följd av min h. f"mnes i dig
undervisning om dop och h.
Hebr.

8:18
4:14
5:22
1:6
6:2

HANDSBREDD
(kopparhavets) tjocklek en h. loKan. 7 :26
Dess tjocklek var en h.
2.Krön. 4:5
Ps. 39:6
ss. en h. har du gjort dagars mått
var aln en h.längre än vanlig aln Hes.40:5
dubbelkrakar, en h.långa
40:43
var aln en h.längre än vanlig aln
43:13
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HANDSKRIFT
Uttrycket »handskrift» förekommer på
endast ett ställe i Bibeln, KoI.2:14.
Grundtextens grekiska ord, cheirographon (av: cheir, hand, och gråphein,
skriva), betecknar något som en person
har skrivit med egen hand, dvs. en
egenhändigt skriven eller undertecknad
förbindelse, skuldbrev etc. Ordet förekommer t.ex. i Tob.5:3, där det är
övers. skriftlig förbindelse. Bilden i
Kol.2 är hämtad från det antika rättsspråket. Paulus använder ordet för att
uttrycka den skuld människan står i
till Gud på grund av att hon har brutit
mot hans lag. Det är Ilbudens stadgelag»
(Ef.2:15), vilken på grund av människans synd har blivit ett skuldbrev.
Den har förlorat sin anklagande och
fördömande kraft genom att Kristus i
sin död på korset har utplånat »handskriften emot oss, den som genom
stadgarna varossemotl>, Ko1.2:14 (grt.).
Jfr Rom.8:1-3; Gal.3:13; l.Pet.2:24.
Ett skuldbrev annullerades eller utplånades genom att man överströk det
med den korsformade bokstaven X
(chi), som är den första bokstaven i
ordet Christas (Kristus) och samtidigt
en bild på korset. Se för övrigt: Skrift.
HANDSKRIFT
utplånat den h. s. gm sina stadgar

HANDSLAG
vilken vill giva mig sitt h.
givit ditt h. för en främmande
den s. skyr att giva h. är trygg
utan förstånd är den s. giver h.
Var icke en av dem s. giva h.
HANDTAG
myrra, s. fuktade rigelns h.

Kol. 2:14
Job 17:3
Orda. 6:1
11:15
17:18
22:26
HV. 5:5

HANE
Se även: Morgonväkt, nattväkt, väkt.

Hane, hanegäll
G.T. antyder icke något om att man
bedrev hönsavei i Israel. Man har antagit att den blev introducerad i Palestina först under romartiden.
Hanen omtalas i samtliga evangelier
i förbindelse med Jesu lidandeshistoria
och Petrus' förnekelse av sin Mästare. I
Mark.13:35 omtalas hanegället som
den tredje av nattens fyra väkter enligt
den romerska indelningen av natten.
Hanegället inföll efter midnatt.
HANE
förrän h.n har galit skaD du tre Matt. 26:34
Och i detsamma gol h.n
26:74
Förrän h.n gal, skan du tre gånger
26:75
förrän h.n galit två gånger
Mark. 14:30
i detaamma gol h.n för andra
14:72
förrän h.n har galit två gånger
14:72
I dag skaD icke h.n gala
Luk. 22 :34
22 :60
i detsamma gol h.n
Förrän h.n i dag har galit
22:61
Joh.13:38
H.n skaD icke gala, förrän du
Och i detsamma gol h.n
18 :27
HANEGÄLL
i h.et eUer på morgonen

Mark. 13:35

HANES
hebr. av egypt., betydelse oviss. En
icke identifierad plats, som omtalas
jämsides med Soan. Hanes har av några
forskare förknippats med Taltpanhes,
en befäst stad vid Egyptens östgräns.
Andra menar, att platsen är identisk
med Heracleopolis Magna (nuv. Ihnasije el-Medine), en stad på Nilens västra
sida, ca 90 km söder om Memfis.
Jes.30:4.
HANKÖN
h. och honkön skola de vara 1.Mos.
av fåglar sju par, h. och honkön
gingo två och två, h. och honkön
s. gingo dit in vara h. och honkön
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6:19
7:3
7:9
7 :16

Ett årsgammalt lamm av h.
2.Mos.12:5
födes bland din boskap om det är h. 13:12
aUt s. öppnar moderlivet och är h.
13 :15
också aUt h. bland din boskap
34 :19
3.Mos.1 :3,10
taga ett felfritt djur av h.
ett felfritt djur av h. eDer honkön
3:1,6
.en bock, ett felfritt djur av h.
4:23
skall han taga två felfria lamm av h.
14:10
lamm av h. tiD brännoffer
4.Mos. 6:14
Allt förstföttavh.skaU du
5.Mos.15:19
i sin hjord har ett djur av h.
Mal. 1 :14

HANNA
hebr. benådad.
l. Efraimiten Elkanas hustru. Under
lång tid var Hanna barnlös, för vilket
Elkanas andra hustru, Peninna, retades
med henne. I sin nöd bad Hanna till
Herren om en son och lovade att inviga
honom till en Guds nasir, om hon blev
bönhörd. Herren hörde hennes bön,
och Hanna födde en son, som hon
kallade Samuel, se d.o. Förutom Samuel fick Hanna sedan tre söner och
två döttrar.
Hannas lovsång, i vilken hon lovprisar Herren för hans makt och godhet, l.Sam.2:1-1O, hör till de gammaltestamentliga texter, som klingar med
i Marias, Jesu moders, lovsång, Luk.
1:46-55.
HANNA
två hustrur; den ena hette H. 1.Sam. 1:2
men H. var barnlös
1 :2
åt H. gav han dubbelt så stor andel
1:5
ty han hade H. kär
1 :5
H., varför gråter du
1 :8
hände sig •..att H. stod upp
1 :9
H. talade nämligen i sitt hjärta
1 :13
1 :15
H. svarade och sade; Nej, min herre
Elkana kände sin hustru H.
1 :19
H. blev havande och födde en son
1 :20
gick H. icke med ditupp, utan sade
1 :22
H. bad och sade: Mitt hjärta fröjdar sig 2:1
Herren såg till H., och hon blev havande 2:21

2.En profetissa, Fanuels dotter, av
Asers stam. Efter sju års äktenskap
blev Hanna änka, och när Jesusbarnet
frambars i Jerusalems tempel, var hon
84 år gammal. Hanna förrättade ständig bön och gudstjänst i templet. Vid
synen av barnet Jesus prisade hon - i
likhet med Simeon - Gud för uppfyllelsen av löftet om frälsning och förlossnin,g för Israel. Luk.2:36.

HANNAS
grek. Annas, kortform av Ananias =
hebr. Hananja, He"en är nådig. En
judisk överstepräst, av Josefus omtalad
som Ananus, Sets son. Ar 6 e.Kr. insattes han i sitt ämbete av landshövding
Kvirinius av Syrien. Efter nio år blev
han avsatt av Valerius Gratus, Judeens
landshövding. Hannas' fem söner innehade samma värdighet. översteprästen
Kaifas var svärson till Hannas.
Även sedan Hannas blivit avsatt,
åtnjöt han stort anseende bland judarna, som alltjämt betraktade honom
som överstepräst. I Luk.3:2 nämnes
Hannas - vid sidan av Kaifas - som
överstepräst vid tidpunkten för J ohannes döparens frarnträdande. Efter det
att Jesus blivit gripen, blev han först
förd till Hannas för förhör, därefter
till den officielle översteprästen för
året, Kaifas, Joh.18:12-13,19-24. Vidare omtalas Hannas, »Översteprästem),
som en av de ledande i det förhör, som
Petrus och Johannes fick undergå på
grund av sin kristna verksamhet, Apg.
4:1-6.
Att Hannas även efter sin avsättning
blev ansedd som överstepräst, hänger
samman med att judarna brukade benämningen om alla som hade innehaft
översteprästämbetet och om alla ledan2284

Hannaton - Hantverk
de medlemmaL av de familjer , från
vilka innehavarna av översteprästämbetet rekryterades (jfr uttrycket »alla
som voro av översteprästerlig släkt»,
Apg.4 :6). Det är mycket som talar för
att judarna också efter Hannas' avsättning betraktade honom som överstepräst både de facto och de jure . Hannas
och hans familj hade en betydande
rikedom och makt. Hannas' sörter bedreven omfattande handelsverksamhet med offerdjur o.dyl. Deras salustånd eller basarer var belägna antingen
i templets förgårdar eller vid Oljeberget, jfr Mark.! I :15 med par. Jesu
uppträdande skulle kunna förklara en
del av det motstånd Jw1 fick röna
från Hannas och hans familj.
HANNAS
då H. var överstepräst jämte
förde (J.) bort , först till H.
H. sände hm bunden till Kaifas
där voro då ock H. och Kaifas

JHWH» eller »den mindre JHWH» . Jfr
art. Herren.
Henoksböckerna ger både genom
sitt innehåll och sin form viktiga bidrag
till förståelsen av Nya Testamentets
bakgrund och budskap. Henok själv,
som fått ge namn åt denna tradition,
blir av Hebreerbrevets författare uppräknad bland trosvittnena från gamla
för bundets tid . I Hebr.ll:5 heter det ,
att han genom tron togs bort, »för att
han icke skulle se döden», och att han ,
innan han togs bort, fick det vittnesbördet, »att han hade täckts (behagat)
Gud» (jfr LXX.s ovan anförda övers. av
l.Mos.5 :24). Detta äger sin tillämpning på människor i alla tider och
förhållanden: »utan tro är det omöjligt
att täckas Gud. Ty den som vill komma
till Gud måste tro , att han är till, och
att han lönar dem som söka honoITl) ,
Hebr.ll :6.

Luk. 3:2
Jo h .18:13
18:24
Apg. 4 :6

HANOK
Jered 162 är ... födde han H.
I.Mos.
sedan Jered fött H., levde han 800 är
När H. var 6S år , födde han Metusela
H. vandrade i umgängelse med G ud
blev H.s hela ålder 365 år
H. hade vandrat i umgängelse med Gud
H. , Metusela, Lemek
I. Krön.

HANN~TON

hebr. trol. benådad. En ort vid Sebulons nordgräns, vanligen identifierad
med nuv. Tell el-Bedewije, 17 km
nordväst om Tabor. Här har man
funnit rester aven bebyggelse från
bronsåldern. Jos.19:l4.

3. Abrahams sonson genom Ketura.
Hans fader var Midjan. l.Mos.25:4;
I .Krön'! :33.
4. Rubens äldste son, hanokiternas
stamfader.

HANNE
sj u par, h. och hona

icke rena, ett par, h. och hona
h.arna s. betäckte småboskapen
se huru aUa h.ar äro strimmiga

I.Mos. 7:2
7 :2
31 :10
31 :12

HANNIEL
hebr. Guds nåd el. Gud är nådig.
l. En hövding för Manasse stam, Efods
son. 4 .Mos.34:23 .
2. Aseriten U1las son. l.Krön.7 :39.

5:18
5 :19
5 :21
5:22
5:23
5:24
1:3

Silversmed från Jemen, verksam i det >noderna Israel.

HANOK
Rubens söner voro H., PaUu
Rubens söner voro H. , Pallu
Av H. hanokitemas släkt
Rubens söner voro H. och

I.Mos.46:9
2.Mos. 6:14
4.Mos.26:5
I. Krön. 5:3

Att Henok kom att spela en stor roll
i vissa kretsar inom senjudendomen,
har sin bakgrund i den symbolik och

mystik, som förknippats med hans
centrala plats i 1.Mos.5 och med den
framställning, som där ges av hans
person . I Jubileerboken (från slutet av
2.årh. f.Kr .) finns ett utdrag ur den
dåtida Henokstraditionen , som var
mycket rikhaltig. Henok skildras i
denna skrift som den som tar emot
och vårdar gudomliga hemligheter samt
för dem vidare till kommande släkten ,
vidare som den av Gud bortryckte och
upphöjde , vilken bor i landet Eden.
Gud har insatt honom till skrivare och
vittne .för och emot människorna och
de fallna änglarna. Henok framställes
som den himmelske översteprästen ,
som frambär rökoffer i (den himmelska) helgedomen , och hans upphöjelse sättes i förbindelse med hans
rättfärdighet.
Till vår tid har bevarats tre s.k.
Henoksböcker, dvs. skrifter där Henok
framställes som visionär. l.Henoksboken, från början troligen skriven på
arameiska och hebreiska (i vår tid
funna fragment är avfattade på det sistnämnda språket) och bevarad i en
etiopisk översättning, består av olika
.delar , vilka torde ha skrivits vid olika
tider , de äldsta före mackabeernas
framträdande , alltså före år 168 f.Kr .,
de senaste omkring är 70 f.Kr. 1.Hen.
innehåller stoff om de yttersta tingen,
om änglarna och den himmelska världens mysterier och om astronomiska
ting. Den synnerligen viktiga avdelningen kap.37-7l , de s.k. liknelserna
eller bild talen , hör till de senaste delarna av boken. Den har såsom huvudämne Människosonen , den Utvalde ,
och var väl känd för de judar, för vilka
Jesus förkunnade evangeliet. I anslutning till l.Hen. kallade han sig Människosonen (se d.o.), för att de skulle

3.Henoksboken fmns bevarad på
det ursprungliga avfattningsspråket,
hebreiska. Dess äldsta delar härstammar från l.årh. e.Kr., och den synes
vara sammanställd aven rabbinskt
skolad författare , som försökt anpassa
mycket vittgående Henoks-spekulationer efter rabbinismen. Ett av denna
skrifts huvudintressen är att skildra
Henok som en inkarnerad himmelsk
gestalt, vilken efter sitt liv här på
jorden blir upptagen till himmelen och
upphöjd till Guds viceregent, den som
har en tron lik Guds tron och som bär
det högsta gudomliga namnet. Säsom
upphöjd kallas Henok därför »den lille

Hantverk; hantverkare
Det ord, som i 1.Krön.22:2,15 är
översatt »hantverkare», är part. plur. av
verbet ~å~Q, hugga, hugga ut (särskilt om att hugga sten). I 2.Krön.
24:12; Esr.3:7 är det övers. stenhuggare.
Ordet för »han tverkare» i Apg.19:24,38
är technites, konstnär, hantverkare ; av:
techne , konst, hantverk (i Apg.17:29
öve rs . konst , 18 :3; Upp.18:22 yrke) .
Technites är i Hebr.!l:lO övers. byggmästare , j Upp.!8:22 konstförfaren
man. I Apg.18:3 står hom6technos,
som utövar samma konst el. hantverk;
av: homos, samme , och techne (se
ovan).
Tidigt nådde hantverket en hög utveckling i det gamla Orienten, i synnerhet i Egypten och Bahylonien. Utgrävningar (bl.a. i Abrahams stad Ur i
Kaldeen) har bragt i dagen utsökta
hantverksprodukter redan från 4. och
3.årtusendet f.Kr. I äldsta tid var det
främst slavar, som utförde hantverkssysslor , i synnerhet arbeten av mer
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HANOK
hebr. invigd. En stad i landet Nod ,
öster om Eden, byggd av Kain och uppkallad efter hans äldste son. Hanok,
som är den första »stad», som omtalas i
Skriften ; har ej kunnat identifieras.
l.Mos.4:l7.
HANOK
hebr. invigd.
l. Kains äldste son . l.Mos.4 :l7,1"8.
2. Jereds son, fader till Metusela. I
N.T. kallas han Enok, se d.o. Numera
används vanligen namnformen Henok,
som därför också brukas i denna framställning.
I släkttavlan i 1.Mos.5, som också
innehåller en kort berättelse om Henok
(v.2l-24) , upptas han som den sjunde
från Adam. Det säges om honom , att
han vandrade med Gud (grt.) och att
han blev bortryckt av Gud, då han var
365 år gammal. I v.24 står ordagrant:
»Och Henok vandrade med Gud , och
han fanns icke, ty Gud tog honoITl).
Jfr vad som säges om Noa 'i 6:9 och
om Elia 'i 2.Kon.2:ll.
I. den apokryfiska skriften »Syrak»
omtalas Henok i 44:16: »Henok behagade Herren och blev tagen bort, ett
föredöme i omvändelse för släktena»
och i 49:14: »Ingen sådan som Henok
har blivit skapad på jorden, ty också
han blev upptagen från jorden» (grt.).
Syr.44:16 a är en genklang av LXX.s
övers. av 1.Mos.5 :24: »Och Henok behagade Gud och fanns icke , ty Gud tog
bort honoITl).

ana , vem han var och hur han ville ha
sin uppgift och sitt budskap uppfattade .
l.Hen . torde ha tillkommit i Galileen
och varit särskilt väl känd där. Där var
det som Jesus först uppträdde med sin
förkunnelse om sig själv som Människosonen. I N.T. fmns ett direkt citat från
l.Hen ., nämligen i Jud .v.14-l5 , som
anför l.Hen .1:9. I Judas' brev finns för
övrigt en hel del allusioner på utsagor i
I.Henoksboken .
2.Henoksboken fmns bevarad endast
i en gammalslavisk översättning. Boken
torde ha skrivits omkring början av vår
tideräkning och ursprungligen på grekiska. Den var flitigt läst i den äldsta
kristna tiden och cite ras av kyrkofäderna . De uppenbarelser, som här
omtalas såsom meddelade åt Henok
och vidareförda av honom, är infogade
såsom ett led i historien om Henoks
bortryckande och slutliga upphöjelse.
Denna innebär, att Henok insättes som
den näst högste ärkeängeln. Den upphöjde Henok omtalas som en den gudomliga närhetens eller »det gudomliga ansiktets» ängel, jfr Matt.18:l0.

HANOKITERNA
Rubeniteil Hanoks efterkommande , se
Hanok 4. 4.Mos.26:5.
HANTERA
stamfader f ö r dem s. h . harpa
1.Mos. 4 :21
h.de henne skändligt hela natten Dom.19:25
oomskurna h. mig skändligt
l.Sam. 31:4
icke dessa h. mig skändligt
l. Krön. 10:4
de skola dä h. mig skändligt
Jer.38:19

HANTERING
vår h. kommer i missaktning

Apg.19:27

HANTVERK
Se även: Arbete , byggningsrnän, garvare, handel, konstnär , krukmakare ,
murare , smed, stenhuggare, timmerman, träsnidare, tältmakare, valkare ,
förfardiga, göra, snida, väva.

Hantverkare - Haran
krävande art. Man kan här tänka på de
tvångsarbeten , som egyptierna pålade
israeliterna , 2.Mos.l :11-14; 5 :6-18.
I Egypten hade israeliterna troligen
lärt sig olika slag av konsthantverk, jfr
2.Mos.28:l1. I v.3; 31:2-6; 35:30-36 :2,
där det är tal arn konsthantverkare ,
som arbetade med tabernaklet och dess
inredning, framställes yrkesskicklighet
som en särskild gåva från Gud.
I äldsta tid fick varje familj själv utföra de hantverk, som var nödvändiga
för dess existens. Vävning o.dyl. har
långt fram i tiden hört hemmet till.
Man fick dock snart behov av särskilda
hantverksutövare, främst smeder och
krukmakare. Israel var under en tid helt
beroende av filisteerna, när det gällde
järnbearbetning och smide, l.Sam.l 3:
19-22. Under Davids och Salomos tid
hade Israel livliga förbindelser med
fenicierna, som var kän da för sina
skickliga hantverkare. Hiram,konungen
i Tyrus, skickade förutom trävirke
också hantverkare - timmermän och
stenhuggare - till David, för att dessa
skulle bygga ett hus åt honom, 2.Sam.
5:11. Hantverkare från Tyrus hjälpte
också till med uppförandet av Salomos
tempel , l.Kon .S :6 ,18, jfr l.Krön .22:
2-4,15. De hantverkare , som på konung
Joas' tid restaurerade templet i Jerusalem, synes emellertid ha varit israeliter,
2.Kon.l 2 :11 ff.
Hantverk var - liksom flera andra
sysslor - ofta knutna till vissa släkter
och familjer, se t.ex. l.Krön .4:l4,2 1. I
Jerusalem var vissa områden reserverade
för utövare av samma yrke. Därom
vittnar namn som Krukmakaråkern
och Valkarfaltet. Från nytestamentlig
tid känner vi till förekomsten av inflytelserika sammanslutningar av personer med samma yrke , se t.ex. Apg.
19 :24-27. Jfr Handel.
Inom senjudendomen satte man i
regel hantverk och kroppsarbete högt.
Rabbinerna livnärde sig av förvärvsarbete , vanligen ett hantverk. Vi känner
t.ex. till rabbiner, som var snickare ,
skomakare, skräddare, smeder, krukmakare och byggmästare . I enlighet
med denna praxis utövade Paulus tältmakarens yrke, Apg.18:3. Jesus var
bland sina samtida känd som »timmermannen», Mark.6:3 . Se även: Arbete.
HANTVERK
(Pa ulus) hade sa mma h . s. de

Apg.18 :3

Gammal brunn i närheten av den nuv. byn Charran.
HANTVERKARE
anställde h . för at! by gga
har du ock i myckenhet , h.
s kaffade h .na inkomst

I.Krön . 22 :2
22 :15
Apg. 19 :24
de h. s. h äUa ihop med honom
19 :38

HANTVERKSFOLK
så ock det h . s. fanns kvar

Je r.52 :15

HANUN
hebr. benådad.
1. Son och efterföljare till ammoniternas konung Nahas. För att trösta
Hanun i sorgen efter faderns död, sände
David några av sina tjänare med orden:
»Jag vill bevisa Hanun, Nahas' son,
vänskap, likasom hans fader bevisade
mig vänskap». Emellertid missuppfattades detta vänskapsbevis, något som

resulterade i krig mellan Israel å ena
sidan och ammoniterna och deras allierade å den andra.
HANUN
hs son H . blev ko nung efte r
2.Sam.IO:!
Jag vill bevisa H . vänskap
J 0:2
sade Ammans furst ar till H .
10:3
Då tog H . Davids tjänare och lät raka 10:4
bevisa H ., Nahas ' son, vänskap 1.Krön . 19 :2
till H . för at! trösta honom
19:2
Ammans barns furstar till H .
19 :3
tog H. Davids tjänare och lät raka
19 :4

2289

2290

HARAN

hebr. möjl. bergland. En av de platser,
dit assyrierna bortförde en del av
Israels folk, sannolikt belägen i västra
Assyrien. Namnet Hara är ).ltelämnat i
LXX. På parallellställena, 2.Kon .17 :6;
18 :11 , står: »Mediens städen). Hara har
bl.a. satts i förbindelse med Ara , som
Tiglat-Pileser III nämner bland de 19
områden , som hörde till Hamat, se d.o .
1.Krön.5 :26.
HARACKON
hebr. trol. stranden. En icke identifierad ort i Dans stamområde . Man har
bl.a. föreslagit Tell er-Rekket, ca 10
km norr om Jafo (nuv. Jaffa). Jos.
19 :46.

hebr. av ackad. charranu , väg, gata.
En viktig forntida handelsstad i nordvästra Mesopotarnien, vid Balich, en
biflod till Eufrat. Dess historia kan
ledas tillbaka ända till ca 2S00 f.Kr.
Stadens ackadiska namn förekommer i
assyriska och babyloniska inskriptioner
och hänger sannolikt samman med dess
cen trala läge i skärningspunkten mellan
de karavanvägar, som förband Nineve,
Assur och Babylon med Damaskus ,
Tyrus och Egypten. Under romartiden
var staden känd under namnet Carrhae.
Haran tillhörde Mitanniriket till ca
1200 f.Kr., då det lades under Assur.
I likhet,l!Tled Ur i Kaldeen var också
Haran centrum för måndyrkan . Salmanassar III (860-824 f. Kr .) byggde här
ett tempel åt månguden Sin . På grund
av ett uppror mot Assur (763 f.Kr .), i
vilket också Haran synes ha deltagit,
plundrades staden och förstördes dess
tempel, jfr 2.Kon.19:12. Sargan II
(722-70S f.Kr.) återgav staden dess
privilegier, och templet återuppbyggdes av Assurbanipal (669-626 f.Kr.) ,
som här lät sig krönas med guden Sins
krona. Efter Nineves fall (612 f.Kr.)
och under det assyriska rikets därpå
följan de samman brott blev Haran illa
medfaret , emedan mederna strömmade
in i staden (610 f.Kr.). Både staden och
templet återuppbyggdes mer än ett
halvt århundrade senare av den baby-
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sän de H . och Ammans barn 1000

19 :6

2. En man , som tillsammans med invånarna i Sanoa satte i stånd Dalporten
och byggde ett tusen alnar på Jerusalems mur. Neh.3:13.
3. Salafs son, som deltog i återuppbyggnaden av Jerusalems östra mur.
Neh.3:30.
HAPPISSES
hebr. klyvaren, krossaren. Ledare för
den adertonde prästavdelningen på konung Davids tid . l.Krön.24 :1S.
HARA

Hantverkare som arbetar i trä. Från en egyptisk gravmålning.

HARADA

hebr. förskräckelse , ångest. En av Israels lägerplatser under ökenvandringen.
Dess läge är okänt. 4 .Mos.33 :24,2S .

Haran - Harodit
loniske konungen Nabonid. Efter det
nybabyloniska rikets undergång delade
Haran Syriens öde och kom i tur och
ordning under persernas, grekernas och
romarnas välde.
I Skriften omtalas Haran först som
den plats, där Tera bosatte sig efter att
ha flyttat från Ur med hela sin familj,
1.Mos.11:31. Efter faderns död drog
Abram (Abraham) och Lot med sina
familjer från Haran till Kanaans land,
12:4 ff. Haran och området däromkring omtalas som hemort för såväl
Isaks hustru Rebecka, I.Mos.24, som
för Jakobs hustrur Lea och Rakel, kap.
28-29. - Profeten Hesekiel nämner
Haran som en av de städer, som förde
handel med Tyrus, Hes.27:23.
I N.T. förekommer staden under
namnet Karran, se d.o. Jfr Arameer,
Paddan-Aram, Mesopotamien.
HARAN
I.Mos.ll :31
när de kommo till H.
11:32
därefter dog Tera i H.
12:4
Abram var 75 år när han drog frän H.
12:5
tjänarna s. de skaffat sig i H.
27:43
fly till min broder Laban i H.
28:10
Jakob begav sig ... på väg till H.
29:4
De svarade: Vi äro frän H.
2.Kon.19:12
Hava väl ... Gosan, H. blivit
Jes.37:12
H ...räddade av sina gudar
Hes.27:23
H., Kanne.o.drevo köpenskap

HARAN
hebr. (nr 1,3) möjl. bergsbo; (nr 2)
möjl. bränd.
t. En av Abrahams bröder, Lots fader.
Han dog i Ur, innan Tera.hade flyttat
därifrån med sin familj. 1.Mos.11 :
26-31.
2. En av Kalebs söner med bihustrun
Efa. 1.Krön.2:46.
3. En levit på konung Davids tid, son
till Simei av Gersons ätt. I.Krön.23 :9.

söndras som vanlig spillning. Haren
räknas i den mosaiska lagen till de
orena djuren, som icke fick ätas, 3.
Mos.11:6.
HARE
h.n, ty han idisslar väl
h.n och klippdassen, de idissla

3.Mos.ll :6
5.Mos.14:7

HAREBONA
hebr. av pers. åsnedrivare. En av de sju
hovmän, som gjorde tjänst hos den
persiske konungen Ahasveros. Av konungen fick de befallning att föra
drottning Vasti in i gästabudssalen. Det
var Harebona, som gjorde konungen
uppmärksam på den påle, som Haman
hade låtit resa för att hänga Mordokai
men som han efter Harebonas anvisning
själv blev upphängd på. Est.1 :l O; 7:9.
HAREF
hebr. tidigfrukt el. smälek. Kalebs son,
Bet-Gaders (se d.o.) fader, dvs. dess
grundare el. ledare. 1.Krön.2:S1.

HARGOL
En gräshoppsart, i Moselagen räknad
bland de rena flygande smådjur, som
det var tillåtet att äta. Se: Gräshoppa.
3.Mos.11 :22.
HARHAJA

hebr., betydelse osäker. Fader till guldsmeden Ussiel, som efter fångenskapen
i Babel hjälpte till med återuppbyggnaden av Jerusalems murar. Neh.3 :8.

delning enligt konung Davids indelning.
I.Krön.24:8.
2. Stamfader till en släkt, som återvände med Serubbabel från fångenskapen i Babel. Esr.2:32; 10:31; Neh.
7:35.
.
3. Stamfader till en prästsläkt, som
återvände med Serubbabel från fångenskapen i Babel, möjligen identisk med
nr 1. Esr.2:39; 10:21; Neh.7:42.
4. Fader el. stamfader till Malkia, som
hjälpte till med återuppbyggnaden av
Jerusalems murar. Denne Harim kan
vara densamme som nr 2. Neh.3 :11.
5. En prästhövding, som undertecknade
Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.IO:S;
12:15.
6. En av folkets huvudmän, som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse.
Neh.10:27.
HARM
Se även: Vrede, bitter, förbittra, förtörnelse, raseri.
HARM

l)~ema, n~ ~

glöd, hetta; vrede, förtörnelse. På samtliga i ordlistan anförda ställen står
ordet jämsides med 'ap, se 4 (här övers.
vrede). Se: Förtörna 8, Förtörnelse 5,
Gift 2, Grym 5.
2) utf. ord.
3) zal'åpå,

n; ~ ~ !

Allsmäktiges, stora dag», Upp.16:1314,16. Dessa mot Gud och hans folk
fientliga härar skall besegras av Kristus,
17:12-14; 19:11-21. Jfr Sak.12:1-9;
14: 1-7. Slaget vid Harmagedon utgör
klimax av de domshandlingar, som skall
äga rum i samband med denna tidsålders avslutning och Kristi tillkommelse. Se: Antikrist, Dom, Gog (2), Tillkommelse, Vedermöda. Upp.16:16.

HARMAS
l)~rå,

n ~Q

brinna, glöda (av vrede); i Hab.3:8 J.rnl
med prep. be, vredgas el. harmas på;
på övriga i ordlistan förekommande
ställen hitltp. reta upp sig, gräma sig,
vara missnöjd el. missunnsam. Jfr J!:al
i I.Mos.4:S,6 (opersonl., med prep.ltl),
övers. bliva (vara) vred; Jona 4:4,9
vredgas; hif. i J ob 19:11, övers. låta
brinna. Se: Hård 8, Ivrig 2.
2) kä'as, O]Z ~
bli förargad el. förtörnad. Se: Förargelse 1, Förtörna 2, Förtörnelse 3.
HARMAS
1 H. icke över de onda
1 h. icke över den vilkens väg
l h. icke; därmed gör du illa
2 ogudaktige se det och h.
1 H. icke över de onda
1 H. då Herren på strömmar

Ps.37:1
37:7
37:8
112:10
Ords.24:19
Hab. 3:8

HARMONSBILD
Den svenska kyrkobibeln har uppfattat
hebr. haharmona som beteckning på
en avgudabild. Det ligger närmare till
hands att förstå ordet som ett ortnamn
med ändelse som anger riktning. Med
annan vokalisering betyder den här
förekommande formen av verbet [så1aJ.c l »bli bortkastad» i stället för »kasta
bort». Översättningen skulle då bli: »1
skolen bliva bortkastade till Harmofi».
Någon plats med detta namn har
emellertid in te kunnat påträffas. En
del gamla översättningar, däribland
Targumen (aram. övers. av G.T.), låter
ordet syfta på Armenien. LXX.s övers.
»till Remmans (el. Rommans) berg»
beror troligen på att man har läst hårå
Rimmon, till Rimrnons berg. Jfr Rimmon. Några kommentatorer har föreslagit Hermon. En del versioner har
återgivit ordet med »palats» (vars vanliga hebr. ord är 'armon); i så fall
skulle det kunna åsyfta fiendens och
segerherrens palats. Am.4:3.

HARE
I Palestina förekom i biblisk tid liksom
i våra dagar en mängd olika arter av
harar, samtliga mindre än de som lever
på våra breddgrader. Vanlig i kust-,
skogs- och bergstrakter i Syrien och
Palestina är den mörkgrå Lepus Syriacus, som har bredare huvud och kortare
öron än vår hare, som den eljest påminner ganska mycket om. övriga
arter, som alla är mindre än den föregående, lever främst i ökentrakter.
Lepus Judere har påträffats i nordöstra Palestina, medan de minsta arterna, Lepus Sinaiticus, Lepus Algyptius
och Lepus Isabellinus, förekommer i
södra Palestina.
Att det om haren säges, att den
idisslar, hänger troligen samman med
att den rör käkarna som en idisslare.
Senare undersökningar har visat, att
kaninen och haren faktiskt idisslar men
på ett annat sätt än vanliga idisslare. De frambringar två slags exkrementer,
av vilka det ena tuggas, innan det ut-

HARHAS
hebr. möjl. sken, glans. En levit, Tikvas
fader. Hans sonson Sallum var gift med
profetissan Hulda. På parallellstället
skrives namnet Hasra, se d.o. 2.Kon.
22:14.
HAR-HERES
hebr. solberget. Jämte Ajalon och Saalbim omtalas Har-Heres som en ort, där
amoreerna lyckades hålla sig kvar. Dess
lokalisering är inte helt säker. Har-Heres
har uppfattats som en stad eller ett
område vid gränsen mellan Juda och
Dan. Man har bl.a. föreslagit nuv.
Hirsa, sydost om Ajalon (se Ajalon 2).
Många menar, att Har-Heres är identiskt
med Ir-Semes el. Bet-Semes, se d.o.
Dom.1:3S.
HARHUR
he br. hetta, brand el. ackad. korp.
Stamfader till en släkt av tempelträlar ,
som återvände med Serubbabel från
fångenskapen i Babel. Esr.2 :51; Neh.
7:53.
HARIBLA
hebr. trol. den frnktbara. Ort vid det
utlovade landets nordostgräns, öster
om Ain (se Ain 2), mellan Sefam och
bergssluttningen vid Kinneretsjön. Dess
exakta läge har ej kunnat bestämmas.
Orten har ofta identifierats med staden
Ribla (se d.o.), men den låg efter allt
att döma längre söderut än denna.
4.Mos.34:11.
HARIF
hebr. höstlig.
t. Stamfader för en släkt, som tillsammans med Serubbabel återvände
från fångenskapen i Babel. Jfr nr 2.
Neh.7:24.
2. En huvudman, som undertecknade
Nehemjas förbundsskrivelse. Möjligen
är denne Harif densamme som nr 1.
Neh.10:19.
HARIM
hebr. invigd el. trnbbnäst.
1. Huvudman för prästernas tredje av-

HARMAGEDON
grek. från hebr., Megiddos berg.
Harmagedon syftar troligen på höglandet nära staden Megiddo (hebr, har,
berg, betecknar i G.T. ofta en bergstrakt eller ett högland). Trakten omkring Megiddo var i äldre tid på grund
av sitt strategiska läge skådeplats för
många stora slag. Se: Megiddo.
Harmagedon är i Johannes' syn den
plats, dit världens konungar med sina
härar samlas till »striden på Guds, den

HARODIT
Två av Davids hjältar, Samma och Elika, kallas haroditer. De korn säkerligen
från en plats med namnet Harod, som
vanligen har satts i förbindelse med
Harodskällan, se d.o. I I.Krön.11 :27
omtalas männen som haroriter (de
hebreiska tecknen för d och r är nästan
identiska). 2.Sam.23:2S.
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HARARlT
Den hebreiska beteckningen härari el.
hiirari, som användes om fyra av Davids
hjältar, Aga, Samma, Jonatan och
Abiam, har satts i förbindelse med
har, berg. Den skulle då avse en bergsbo, möjligen en som bodde i Juda
eller Efraims bergsbygd. Ordet kan
också åsyfta en för oss okänd ort eller
ätt.
HARARIT
Samma, son till Age, en h.
h.en Samma; arariten Ahiam
h.en Jonatan, Sages son
h.en Ahiam, Sakars son

2.Sam.23:11
23:33
l. Krön. 11 :34

11 :35

häftighet, våldsamhet; glöd, hetta; i
Ps.119 :53 övers. glödande harm. Se:
Glöda 3.
4) 'ap, ~ ~
näsa; nos; vrede, harm. I Ords.IS:!;
27:4 står ordet parallellt med 1).emå,
se 1 (här övers. vrede). Det är ofta
övers. vrede, t.ex. 1.Mos.30:2; 2.Mos.
4:14; Dom.2:14. Se: Raseri 3.

5) [nå/ylnil, Ofl ~
nif. hysa medlidande; bli tröstad el.
lugnad; i Jes.1 :24 med prep. min,
från, på grund av; övers. släcka sin
harm på. Se: Fred 13, Förbarma 2,
Hämna 3.
6) me'm!, 1'X ~
myckenhet, kraft; vanligen adverb i
betydelsen: mycket, övermåttan. I Ps.
78 :59 står ordet som bestämning till
må'as, se Förkasta 1, därav övers.
förkasta med harm. Se: Hast 16,
Kraft 3, Makt 17.
HARM
1 Herren i vrede och h.
5.Mos.29:23
1 ryckte Herren dem upp med h.
29 :28
Job 17:8
2 h. mot den gudlöse
6 Gud förkastade Israel med h.
Ps.78:59
3 Glödande h. griper mig
119:53
4 hårt ord kommer h. åstad
Ords. l 5:1
4 h. (är) en störtflod
27:4
5 släcka min h. på ovänner
Jes. 1:24
1 strida i vrede och h.
Jer.21:5
1 i vrede och h. fördrivit dem
32:37
2 h. över det skinneri du övar
Hes. 22 :13
22:13
2 h. över det blod du utgjuter

HARNEFER
hebr. möjl. flåsande, flämtande. Son
till Sofa av Asers stam. I.Krön.7 :36.

HARODSKÄLLAN
hebr. 'en härod, förskräckelsens källa.
En källa, 'vid ~ken Gideon och hans
män lägrade sig före striden mot midjaniterna. Den är vanligtvis identifierad
med nuv. Ain Djalud, vid norra foten
av berget Gilboa, öster om Jisreel (se
Jisree1 2). Det är troligen samma källa,
som åsyftas i I.Sam.29:1 (»källan i
Jisreeb». Dom.7:1.

Haroe - Harufit
HAROE
hebr. siaren. Sobals son av Juda stam.
Han är densamme som Reaja, se
Reaja l. l.Krön.2:52.
HARORIT
Se: Harodit. l.Krön.11:27.
HAROSET-HAGGOIM
hebr. hedningarnas Haroset; hedningarnas skog el. snidverk. Den kananeiske
härhövitsmannen Siseras residens, varifrån han med sina vagnar och soldater
drog u t till bäcken Kison för att strida
mot Israels trupper, som stod under
Baraks befal. Denne, som med sin här
drog ned från berget Tabor, besegrade
Siseras här och förföljde den till
Haroset-Haggoim.
Orten har satts i förbindelse med
två ruinhögar öster om berget Karmel
och på norra sidan av bäcken Kison.
Den ena är Tell Amr vid el-Charithije,
ca IS km sydost om nuv. Haifa, den
andra Tell Charbadj, som ligger något
längre norrut. Jfr Helkat. Dom.4 :2,
13 ,16.
HARPA
Se även: Musik, strängaspel, psaltare,
cittra, spela, sång, lovsång , psalm.
Harpa
Det vanligaste hebreiska ordet bakom
sv. övers. »harpa» är kinnor, som enligt
gängse uppfattning betecknar en sorts
lyra Ofr det hebreiska namnet Kinn eret,
som enligt en tolkning skulle syfta på
sjöns form) . Ordet neqäl, som vanligen
anses åsyfta en sorts harpa, är endast
två gånger ågergivet med »harpa», Jes.
14:11; Am.6:5; det är mestadels översatt »psaltare», se d.o. I t.ex . I.Sam.
18:10; 199; 2.Kon.3:15; PS.68:26 står
former av verbet någan, spela på stränginstrument. N.T .s ord för sv. övers.
»harpa» är kithdra, lyra, cittra. Jfr
Cittra.
Kinnor är det i Bibeln först omtalade musikinstrumentet , l.Mos.4 :2 1.

Jfr Jubal. Labans ord i 31 :27 visar, att
detta stränginstrument var i bruk bland
arameerna ca 2000 f.Kr . Av sistnämnda
bibelställe liksom av l.Sam.lO :5 framgår, att kinnor inte var större, än att
det kunde bäras och spelas under gång.
Det var tydligen en lyra , vars strängar
(vilkas antal kunde variera från tre
till tolv) slogs an med e tt plektron
eller direkt med fingrarna. Bland träslag, varav lyran kunde tillverkas, nämns
i G.T. cypressträ, 2.Sam.6:5, ochalgumträ (almugträ) , l.Kon.1O:12; 2.Krön.
9:11. Fynd har visat, att de rika och
förnäma kunde ha lyror av silver eller
elfenben, gärna försedda med konstnärliga dekorationer. Lyran fmns avbildad på flera reliefer och målningar
från det gamla Orienten . Den var ett
av de förnämsta instrumenten i Bibelns
länder , och den användes i både profana och religiösa sammanhang.
Det var tydligen i äldre tid vanligt ,
att man tog avsked genom att följa de
resande ett stycke på väg med sång och
musik, bl.a. till lyra, I .Mos.31 :27.
Kinnor var ett vanligt instrument i
glada samkväm, se t.ex. Job 21 :12; Jes .
5:12, jfr 23:16; 24:8; Hes.26:13.
Bland israeliter, som hanterade lyra,
har David blivit den mest kände . Välbekant är skildringen av hur han med
sin musik lugnade den disharmoniske
Saul, ·1.Sam.l6 :23. Lyran hade en
speciell funktion i profetkretsar , I.Sam.
10:5, jfr 2.Kon .3 :15. I Israel förekom
lyror tillsammans med andra instrument i högtids- och jubel processioner ,
2.Sam.6:5; l.Krön.l3 :8 ; 15 :28;2.Krön.
20:28, jfr Ps.68:26 , och vid invigningsoch glädjehögtider , Neh.12 :27. Framföral1t hade lyrorna sin givna plats i
den israelitiska tempelgudstjänstens
rika musikliv, l.Kon.l0:12; l.Krön.
25 :1,3,6; 2.Krön.29:25 . Detta kommer
också till klart uttryck i flera av
Psaltarens psalmer, se t.ex. Ps.33:2;
81:3; 147 :7; 150 :3. Det är beteck-

Egyptiska harpor.
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Relief aven harpospelare.
nande, att Israels folk fann det omöjligt att spela sina sånger i främmande
land , långt borta från Jerusalem , »vid
Babels floden>, och därför - uttryckt
med poetiskt symbolspråk - hängde
upp sina lyror (övers. harpor) i pilträden, PS.137:1-6.
I Uppenbarelsebokens visioner förekommer spelande t på kithara som ett
uttryck för den himmelska lovsjungande skarans glädje och jubel, Upp.s :8;
14:2; 15:2 . Se för övrigt: Musik.

H.or vid sina dryckeslag
Jes. 5 :1 2
till dödsriket. .. dina h.ors buller
14 :11
klagar mitt hjärta ss. en h .
16:11
Tag din h ... du förgätna sköka
23:16
förbi med fröjden vid h.ns klang
24:8
skola pukor och h.or ljuda
30:32
icke mer klangen av dina h .or
Hes.26:13
I s. skrålen visor till h.ns ljud
Am. 6:5
det m å vara flöjt eller h.
1. Kor. 14 :7
de hade var och en sin h .
Upp. 5:8
ss. när harpospelare spela på h .or
14 :2
såg dem med Guds h .or i sina händer 15:2

HARPA
stamfader för dem s.hantera h. I.Mos. 4 :21
att ledsaga med pukor och h.or
31 :27
profeter med h. före sig
l.Sam.lO:S
han må spela på h.n
16 :16
tog David h.n och spelade
16:23
David spelade på h.n
18 :10
under det alt David spelade på h.n
19:9
fröjdade sig inför Herren med h.or 2Sam.6:5
Av almugträet h.or och psaltare l.Kon.l0:12
Israel frÖjdade sig med h.or
1.Krön . 13:8
förordna till tjänstgöring med h.or
l S :16
Mattitja .. .lecta sången med h.or
1 S :21
man lät psaltare och h.or ljuda
15 :28
Asaf med psaltare och h.or
16 :5
profetisk anda till att spela på h.or
25:1
Jedutuns söner ... med h.or
25:3
sången till cymbaler, psaltare och h.or 25:6
med ... psaltare och h.or
2.Krön . 5 :12
h.or och psaltare för sångarna
9:1 l
i Jerusalem med psaltare , h .or
20:28
tjänstgöring med ... psaltare och h.or
29:25
och glädjehögtid med h.or
Neh.12 :27
stämma upp med ... h.or
Job 21 :12
Tacken Herren på h.
Ps.33:2
att jag får tacka dig på h. , Gud
43 :4
yppa vid h.n min förborgade kunskap 49:5
upp , psaltare och h.
57 :9
jag vill lovsjunga dig till h.
71 :22
81:3
ljuvliga h.or tills. med psaltare
med spel på h .
92:4
Lovsjungen Herren med h'., med
h. och med lovsångs ljud
98:5
108 :3
Vakna uPP. psaltare och h.
I pilträden hängde vi våra h.or
137 :2
lovsjungen vår Gud till h.
147 :7
till puka och h . må de lovsjunga
149 :3
150:3·
lova hm med psaltare och h.

HARPOSPELARE

HARUFIT
Hebr. \:I.aripi el. \:I.lirupi , övers. harufit,
är en benämning på benjaminiten
Sefatja, som övergick till David . i
Siklag. Ordet kan avse en som tillhörde
Harefs eller Harifs släkt. Jfr Haref,
Harif. Betecknirigen kan också åsyfta
en för oss okänd plats med liknande
namn . l.Krön .12 :5.

2299

2300

HARPOSPEL
en man s. är kunnig i h .
I sorgelåt är mitt h. förbytt

I.Sam.16:16
Job 30:31

hämten nu hit åt mig en h.
2.Kon . 3:1 S
Så ofta h.n spefade
3:15
Främst gå sångare, h. fÖlja
Ps.68:26
ljudet var ss. när h. s pela
Upp.14:2
Av h . skall aldrig mer n ågot ljud
18:22

-harpun
fiskharpun Job 40 :26
HARSA
hebr. möjl. stum el. tyst. Huvudman
för en släkt av tempel trälar, som återvände med Serubbabel från fånge nskapen i Babel. Esr.2:52; Neh.7:54.
HARTS
-harts
rökelseharts 2.Mos.30:34
HARTS
(ingen mer köper) välluktande h. Upp.18:13

Harum - Hasor
HARUM
hebr. upphöjd. En efterkommande till
Kos av Juda stam. l.Krön.4:8.
HARUMAF
hebr. trnbbnäst. Fader till Jedaja, som
arbetade på Jerusalems murar. Neh.
3:10.
HARUS
hebr. skarp, flitig el. guld. Fader till
drottning Mesullemet, som var judakonungen Amons moder. 2 .Kon .21 :19.
HARV
I jordbruket användes i biblisk tid ofta
en käpp som harv. Denna drogs över
åkern aven oxe eller en åsna. Harvning
i vår mening förekom inte.
HARV
gå för plogen, Jakob för h.en

Hos. 10:11

HARVA
förmå hm h. markerna jämna
plöjer han och h.r sin mark

Job 39:13
Jes.28:24

HASABJA
hebr. Herren har beräknat el. tänkt ut.
1. En levit bland Meraris efterkommande, Amasjas son och fader till Malluk.
l.Krön.6:45.
2. En levit bland Meraris efterkommande, Bunnis son, fader till Asrlkam.
l.Krön.9:l4; Neh.ll :15.
3. En av sångledaren Jedutuns söner,
ledare för tempelsångarnas tolfte avdelning. l.Krön.25:3,19.
4. En hebronit, ämbetsman i området
väster om Jordan på konung Davids
tid. l.Krön.26:30.
S. Kemuels son, furste över Levi stam
på Davids tid. l.Krön.27:17.
6. En av de främsta bland leviterna på
konung Josias tid. 2.Krön.35:9.
7. En av de leviter, som återvände med
Esra från Babel. J fr nr 9 och 12.
Esr.8 :19,24.
8. Hövding över ena hälften av Kegilas
område, en av dem som hjälpte till med
återuppbyggnaden av Jerusalems murar. Neh.3:17.
9. En levit", som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Möjligen är han
densamme som nr 70ch 12. Neh.10:11.
10. En levit, Mattanjas son och fader
till Bani. Neh.11 :22.
11. Huvudman för prästfamiljen Hilkia på översteprästen Jojakims tid.
Neh.12:21.
12. En huvudman för leviterna. Möjligen' är han densamme som nr 7 och 9.
Neh.12:24.
HASABNA
hebr. trol. kortform av namnet Has(lbneja, se d.o. En hövding, som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse.
Neh.10:25.
HASABNEJA
hebr. trol. Herren har beräknat el.
tänkt ut el. Herren har tänkt på mig.
l. Fader till Hattus, som deltog i återuppbyggnaden av Jerusalems murar.
Neh.3:1O.
2. En levit, som deltog i lovprisningen
på »leviternas upphöjning», sedan Esra
hade föreläst ur Mose lag för hela
folket. Han är möjligen identisk med
Hasabja, som omtalas i Esr.8:19,24,
se Hasabja 7. Neh.9:5.

HASAEL
hebr. Gud ser el. har sett. En av de
mäktigaste härskarna i det gamla Aram
(Syrien), konung i Damaskus under
senare hälften av 9.årh. f.Kr. Samtidigt
med befallningen att smörja Elisa till
sin efterföljare och Jehu till konung
över Israel fick profeten Elia av Herren
i uppdrag att smörja Hasae1 till konung
över Aram, l.Kon.19:15.
Profeten Elisa var i Damaskus medan
Ben-Hadad II låg sjuk. Konungen sände
sin tjänare Hasae1 till profeten för att
fråga denne, om han skulle bli frisk.
Under mötet med Hasae1 brast Elisa i
gråt, emedan Herren uppenbarade för
honom, att Hasae1 skulle bli konung
över Aram och som sådan tillfoga Israel
mycket ont, 2.Kon.8:7-13. Hasael vände tillbaka till Ben-Hadad med bud om
att han skulle tillfriskna, men dagen
efter tog han konungens liv och utropade sig själv till konung, 8 :15.
Det dröjde inte länge, förrän Hasae1
drog ut i krig mot ISrael; han angrep
Ramat i Gilead, som tidigare hade erövrats.av konung Joram, 8:28-29. Han
kom också tidigt i konflikt med de
framträngande assyrierna, vilka betraktade Hasae1som en usurpator. De
kallade honom t.ex. »son aven nolla»,
dvs. en person utan kungliga antecedentia. Två gånger lyckades Damaskus motstå Salmanassar IIl.s belägring.
Israel och Juda fick snart erfara
uppfyllelsen av Elisas profetior om
Hasae1. Från Jehu tog Hasae1 alla
israelitiska områden öster om Jordan,
10:32-33. För att Joahas gjorde vad
ont var i Herrens ögon, gav Herren
Israel i den arameiske konungens hand,
och »han slog dem, så att de blevo
såsom stoft, när man tröskaD), 13:7.
Hasae1 förtryckte Israel så länge J oahas
levde, 13 :22.
Ä ven filisteerna besegrades av Hasael, och genom intagandet av staden
Gat, 12:17, fick han kontroll över den
viktiga arabiska karavanvägen till Medelhavskusten. Efter detta vände han
sig mot Jerusalem, men lämnade staden
i fred, sedan konung Joas hade sänt
honom en mängd dyrbarheter från sin
egen skattkammare och från templets
skattkamrar, 12:18.
Efter över 40 års regering dog
Hasael, och sonen Ben-Hadad III efterträdde honom på tronen.
HASAEL
smörj H. till konung
!.Kon.19:15
den s. kommer undan H.s svärd
19:17
konungen till H.: Tag skänker 2.Kon. 8:8
gick då H. honom till mötes
8:9
sade H.: Varför gråter min herre
8:12
H. sade: Vad är väl din tjänare
8:13
H. blev konung efter (Ben·Hadad)
8:15
(Ahasja) stridde mot H.
8:28
sår i striden mot H.
8:29
för att försvara det mot H.
9:14
tillfogat under hs strid mot H.
9:15
H. slog israeliterna utefter deras gräns 10:32
H. belägrade Gat och intog det
12:17
ställde H. sitt tåg upp mot JerusaJem 12:17
(Joas) sände det till H.
12:18
(Israel) i H.s och i Ben-Hadads,
H.s sons, hand
13:3
H. hade förtryckt Israel
13:22
H., konungen i Aram, dog
13:24
från Ben·Hadad, H.s son, de städer
13:25
(Ahasja) stridde mot H.
2.Krön.22:5
sår i striden mot H.
22:6
sända en eld mot H.s hus
Am. 1:4

HASADJA
hebr. Herren är god el. nådig. En av
Serubbabels söner. l.Krön.3 :20.

HASAJA
hebr. Herren ser el. har sett. En man i
Juda stam. Neh.11 :5.
HASAR-AD DAR
he br. stor el. härlig by el. stad. En ort
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vid Palestinas södra gräns, i öknen
väster om Kades-Barnea. I Jos.15:3
står »Hesron och ...Addan), se d.o.
4.Mos.34:4.
HASAR-ENAN
hebr. källornas by el. stad. En icke
identifierad plats i det område, där
löfteslandets nord- och östgräns möttes.
Forskare lokaliserar vanligen HasarEnan till ett område nordost om
Damaskus, och många menar att platsen motsvaras av nuv. Qarjatein, en
stor by med en källa, ca 130 km från
Damaskus, på vägen mot Palmyra. - I
Hes.47:17 skrives namnet Hasar-Enon.
4.Mos.34:9,10; Hes.48:1.
HASAR-ENON
Se:Hasar-Enan. Hes.47:17.
HASAR-GADDA
hebr. möjl. lyckans by el. stad. Ort i
södra Juda, nära gränsen mot Edom,
möjligen identisk med nuv. ChirbetGhazza, ca 35 km öster om Beer-Seba.
Jos.15:27.
HASARMAVET
hebr. dödens by el. stad. Avkomling
till Joktan av Sems släkt. liksom övriga
namn i 1Mos.1O har Hasarmavet att
göra med ett land eller folk, se v.31-32.
Det har sammanställts med Chadramaut, ett fruktbart, kuperat land i
södra Arabien, nära Indiska oceanen.
Det var känt för sina kryddor, och det
hade livliga handelsförbindelser med
länderna i väster och norr, ut mot
Medelhavet. Utgrävningar har visat, att
Chadramaut under sin blomstringstid
var centrum för en påfallande hög civilisation. l.Mos.1O:26; l.Krön.1 :20.
HASAR-SUAL
hebr. rävbyn. En ort i södra Juda, nära
gränsen mot Edom. Den tilldelades
senare Simeons stam. Hasar-Sual var
en av de få städer, som befolkades
efter fångenskapen.
HASAR-SVAL
H., Beer-Seba och Bisjotja
(för Simeon) H., Bala, Esem
bodde i Beer-Seba ... och H.
H., så ock i Beer-Seba

Jos.15 :28
19 :3
1. Krön. 4:28
Neh.11 :27

HASAR-SUSA
hebr. hästbyn. Stad i södra Juda, befolkad av Simeons stam. Namnet, som
i l.Krön.4:31 skrives Hasar-Susim,
erinrar om hästimporten från Egypten.
Jos.19:5.

HASAR-SUSIM
Se: Hasar-Susa. l.Krön.4:31.
HASASON-TAMAR
hebr. palmbeskärning el. palmrad. En
stad, som på Abrahams tid erövrades
av Kedoriaomer och hans allierade.
I 2.Krön.20:2 identifieras HasasonTamar med En-Gedi, se d.o. l.Mos.
14:7; 2.Krön.20:2.
HASBADDANA
hebr. möjl. omtänksam domare. En av
de män, som stod på Esras vänstra sida,
medan denne föreläste ur lagen. Neh.
8:4.
HAS-BAS
Se: Maher-salal Has-bas. Jes.8 :1.
HASER
hebr. inhägnad; by el. stad. Plats vid
Israels gräns till Haurans område.
Hes.47:16.
HASEROT
hebr. inhägnader; byar. En av Israels
lägerplatser under ökenvandringen. Den
motsvaras möjligen av nuv. Ain Chadra,
ca 60 km nordost om Sinai.
HASEROT
tågade till H.
4.Mos.11 :35
och i H. stannade de
II :35
Därefter bröt folket upp från H.
13:1
(lsrael) lägrade sig i H.
33:17
de bröto upp från V.
33:18
hela Israel mellan ... H. och
S.Mos. 1:1

HASIEL
hebr. Guds åsyn. Simeis son, en levit.
l.Krön.23:9 .
HASMONA
hebr. trol. fetma el. frnktbarhet. Lägerplats under israeliternas ökenvandring,
belägen mellan Mitka och Moserot.
4.Mos.33 :29,30.
HASO
hebr. syn. En son till Abrahams broder
Nahor. l.Mos.22:22.
HASOR
hebr. inhägnad; by el. stad.
1. En gammal kananeisk konungastad i
norra Palestina, inte långt från Hulesjön. När israeliterna intog löfteslandet,
var Jabin (se Jabin 1) konung i Hasor,
och staden var den ledande bland
stadsstaterna i norra Kanaan, Jos. 11 :1,
10, som allierade sig mot Josua. De
blev besegrade av- israeliterna, varvid
Hasor ödelades.
Vid fördelningen av landet tillföll
Hasor Naftali stam, men under domartiden var staden residens för den kananeiske konungen Jabin (se Jabin 2).
Efter tjugo års förtryck lyckades emellertid israeliterna slå Jabins härförare
Sisera. Detta skedde under led'1ing av
Barak och profetissan Debora. På grund
av sitt ~rategiskt viktiga läge befåstes
Hasor av konung Salomo samtidigt
med Jerusalem, Megiddo och Geser,
när konungen reorganiserade sitt rike.

I Hasor funna keramikarbeten från persertiden.
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Hasor-Hadatta - Hast
I det åttonde århundradet f.Kr . blev
Hasor ödelagt av assyrierna, och invånarna bortfördes till Babylon.
Hasor är omtalat i en rad egyptiska
och ackadiska skrifter. Den äldsta egyptiska text , där stadens namn förekommer (19.årh. f.Kr.), omnämner den
som en kananeisk stad, vilken ansågs
utgöra en fara för det egyptiska riket.
Vidare blir Hasor ofta nämnt i de s.k.
Amarnabreven (se Egypten, sp. 1145).
Vid senare tids utgrävningar av det
gamla Hasor, nuvarande Tell el-Qedach,
ca 7-8 km sydväst om Hulesjön, har
man funnit många intressanta ruiner
från både kananeisk och israelitisk tid ,
bl.a. rester av ett tredelat kananeiskt
tempel. Från israelitisk tid finns rester
av stadsmuren med det befastningssystem, som konung Salomo lät bygga.
Forskare har daterat Hasors äldsta
bebyggelse till 3.årtusendet f.Kr. Den
lägre belägna stadsdelen antages vara
grundlagd redan i början av 2. årtusendet, möjligen under hyksostiden (se
Egypten, sp.1143).
HASOR
Jabin, konungen i H. , hörde detta Jos.l1:1
(Josua) intog H.
II :10
H. var fordom huvudstaden
11 :10
H. brände han upp i eld
II :11
utom H . allena, ty det uppbrändes
11:13
konungen i H. en

12 :19

(befästa städer) Adama, Rama, H.
19 :36
Jabins ... s. regerade i H.
Dom. 4:2
vänskap mellan Jabin, kon. i H.
4:17
härhövitsmannens i H .
I.Sam. 12:9
för all bygga H ., Megiddo
l. Kon. 9:15
Tiglat·Pileser intog ... H.
2.Kon.IS :29

Från det gamla Hasor, nuv. Tell el-Qedach.
Juda 4), troligen densamme som nr 1.
Neh.11 :9.

Jfr l.Mos.19 :22, övers. skynda; Est.
6:10 skynda sig. Se: Bedriva 5, Hasta 9.

HASSISHÖJDEN
hebr. ma 'ale ha~s, blomsterhöjden el.
den glänsande höjden. En höjd i Juda
öken, mellan En-Gedi och Tekoa.
Höjden har satts i förbindelse med
Wadi Chasasa, som leder från Döda
havet (strax norr om En-Gedi) till Juda
bergsland. 2.Krön.20:16.

HASSENUA
hebr. den hatade.
l. En benjaminit, fader till Hodauja
(se Hodauja 3). l.Krön .9 :7.
2. En benjarninit, fader till Juda (se

falla , falla ~ed; här övers. med hast
stiga ned. Se t.ex. Fall '1, Falla l.
2) [mähar], liJ~
pi. skynda sig, göra (något) med hast.

3) I;ippäzon, 1 i l ~ n
oro, ängslan; skyndsam flykt ; av:
l,läpaz, se Hasta 4.
4) meherä, n -; il/?
skyndsamhet, snabbhet, hast; av: [mähar], se 2.
5) maher, l il ~
skyndsam; skyndsamt, med hast ; av:
[mähar], se 2.
6) I;u!, TV 1 n
skynda sig, hasta; i S.Mos.32:3S övers.
komma med hast; hif. i Jes.60 :22
övers. med hast fullborda. Jfr adv. J.ll~
i Ps.90 :10, övers. snart. Se: Fly 11 ,
Fullborda 13.
7) 'äma~, y ~ ~
vara fast el. stark; här hithp. spänna
sina krafter, göra (något) skyndsamt.
Jfr hithp. i 2.Krön.13:7 , övers. bliva
(någon) för stark. Se t.ex. Fast 35.
8) ru~, y II
löpa" springa; skynda sig; i HV.1:4
övers. följa med hast; hif. i 2.Krön.
35:13 övers. dela ut med hast . Jfr hif. i
LMosAl :14, övers. skynda att föra ut;
I.Sam.17:17 skaffa sk.yndsamt. Se:
Hasta l, Hastig 6, Jaga 9, Löpa 2.
9) behilu, 1 'I ' n :1
aram. skyndsamhet, hast; av : behal, se
17. Jfr Död (subst.) 8.
10) dähap, '1 n l
driva på, påskynda; här pass. part.
plur., övers. drogo med hast åstad; i
Est.8:14 tillsammans med pu. part.
plur. av [bähal], se Driva 42; därav
övers. drogo skyndsamt och med hast
åstad. Jfr nif. i 2.Krön.26 :20; Est.6 :12,
övers. skynda.
11) je'äp, '1
trötthet, utmattning; av: jä 'ep, se Arbeta 12. I Dan.9 :21 står hof. part. av
jä'ep, följt av prep. be och je'äp. Detta
kan antingen syfta på DanieIs utmatt-
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2. En icke identifierad stad i södra
Juda. Jos.15 :23 .
3. Stad i södra Juda, också kallad
Hesron. Jos.15 :25.
4. Stad i Benjamin, identisk med ruinen
Hazzur, 6 km nord nordväst om
Jerusalem. Neh.11 :33 .
5. En icke identifierad plats eller ett
rike i Arabien , över vilket profeten
Jeremia förkunnade Herrens dom .
JerA9:28 ,30,33 .
HASOR-HADA TTA
hebr. ny by el. stad. Stad i södra Juda,
i Sydlandet. J os.15 :25 .
HASRA
hebr. brist, behov. Fader till Tokehat
och farfader till Sallum, profetissan
Huldas man . På parallellstället skrives
hans namn Harhas, se d.o. 2.Krön.
34:22.
HASSELELPONI
hebr. giv skugga, du som vänder ditt
ansikte till mig! En syster till Jisreel,
Jisma och Jidbas i Juda stam. I.Krön.
4:3.
HASSEMAA
hebr. ryktet, kungörelsen. En benjaminit från Gibea. Hans söner gick över till
David i Siklag. l.Krön.12:3.
HASSENAA
hebr. den hatade el. den törniga.
»Hassenaas barn» byggde Fiskporten i
Jerusalems mur. Namnet förekommer
i Esr.2:3S och Neh.7:38 utan artikel,
Senaa (se d.o.), och tycks här av sammanhanget att döma beteckna en stad,
i så fall troligen i Juda . Neh.3:3.

HASSOBEBA
hebr. den krypande el. den svällande.
En avkomling till Kos av Juda stam.
l.KrönA:8.
HASSOFERET
hebr. skrivaren. En av Salomos tjänare;
hans efterkommande återvände med
Serubbabel från fångenskapen i Babel.
Namnet kan också betraktas som ett
släktnamn och kan då beteckna en
släkt av skrivare. I Neh.7 :57 skrives
namnet utan artikel, Soferet. Esr.2 :SS.
HASSUB
·hebr. uppskattad el. tänkande, omtänksam.
l. Fader till leviten Semaja. l.Krön .
9 :14; Neh.11:IS.
2. Pal!at-Moabs son, en av dem som
hjälpte till med återuppbyggnaden av
Jerusalems murar. Neh.3:1l.
3. En man som arbetade på Jerusalems
murar. Neh.3 :23.
4 . En av de hövdingar , som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse.
Neh.1O:23.
HAST
Se även: Hasta, hastig, löpa, ila, snar,
skyndsam, strax.

HAST
1) nöpal, 'I D l

e;

ning, Dan .8 :17-18 Ofr norska kyrkobibelns övers. »dengang jeg blev så rent
avmektig»; »Elberfeldem-bibelns övers.
»als ich ganz ermattet wav» eller på
Gabriels skyndsamma ankomst; den
senare uppfattningen, som synes vara
den vanligaste , ligger till grund för sv.
övers. i flygande hast. Jfr verbet 'up,
flyga.
12) Se: Flykta 1.
13) dga', V ~ l
ögonblick; i ett ögonblick, plötsligt,
med hast . Jfr Ps.30:6, övers. ett ögonblick; Jer.4 :20 i ett ögonblick.
14) pi(om, o'x DS
ögonblickligen , plötsligt, med hast; i
Jes.29:S tillsammans med päta', se 15 ,
därav övers. plötsligt och med hast. Jfr
pifom i 4.Mos.12:4, övers. strax; 6:9;
Jes.47:II plötsligt .
IS) piita ', V DD
ögonblick; ögonblickligen , plötsligt,
med hast; i Jes.30:13 tillsammans med
pit' om, se 14, därav övers. plötsligt
o;h med hast. Jfr pä!a' i 4.Mos.6:9;
Hab.2:7, övers. oförtänkt .
16) me 'oq, l'X1;J
myckenhet, kraft; mycket , övermåttan;
i Jer.49 :30 står ordet som bestämning
till nug, se Flykta 4, därav övers.
flykta med hast. Se: Harm 6.
17) [behal] , '10?
aram . = hebr. [bähal], se Driva 42;
grundbet. skälva av rädsla; skynda sig,
fly snabbt; här prep. be och hithpe.
inf., övers. med hast. Se : Orolig 5.
18) paraehrema, rrapaXPlIJ.la
på fläcken, genast; 1 Matt.21 :20 övers.
så i hast ; av: {Jrep. para (med ack. = vid ,
hos) ochchrema, sak, föremål ; gärning,
handling. Ordet är ofta övers. strax,
t.ex. Matt.21 :19 ; Luk.8:44; Apg.13 :11.
Jfr Luk.1 :64, övers. i detsamma.

19) tachy, Taxv
adv. snabbt, snart, med hast; neutr. av
adj. tachys , snabb, snar, skyndsam. Jfr
Joh.11:29 , övers. strax; Mark.9:39
strax därefter; Upp.11 :14 snart.
20) anapediJö, ava rrT/o
hoppa el. springa upp; övers. stå upp
med hast.
21) tdchos, Taxo,
snabbhet, skyndsamhet; av: tachys, se
19. I N.T. förekommer ordet endast i
uttrycket en tachei , med snabbhet,
med hast. Uttrycket är ofta övers.
snart, t.ex . Rom .16 :20; Upp.1:1. Jfr
Apg.12 :7, övers. strax; 25:4 inom kort.

aw

22) syntemrlö, aUVT€J.lVW
skära av; förkorta . Se vidare : Avgöra 6.
23) roizeddn , POLST/O OV
adv . med dån eL brak; övers. med
dånande hast; av roizeö , vissla, väsa;
brusa, dåna (av: roizos, vissling, väsning;
brus, dån) .
HAST •
I steg hon med h. ned
J.Mos. 24 :64
2 kallade Farao med h.
2.Mos.10:16
3 I skolen äta det med h.
12 :11
2 med h _ fä dem ut ur landet
12 :33
2 böjde Mose sig med h , ned
34:8
4 bär det så med h. bort
4 .Mos.16:46
5 I med h . skolen förgås
S.Mos. 4:26
S skall med h. förgöra dig
7:4
5 icke med h. få förgöra dem
'7:22
S och utrota dem med h .
9:3
5 Stå upp och gå med h. ned
9 :12
4] skolen med h. bliva utrotade
11 :17
3 med h. måste du draga ut
16:3
5 förgöres och med h. förgås
28:20
6 vad dem väntar kommer med h.
32 :35
2 folket gick över med h.
Jos. 4:10

2308

Hasta-Hat
4 i bakhåll bröto med h. upp
8:19
4 kom hitupp till oss med h.
10:6
23:16
4 med h. bliva utrotade
S veka med h. av ifrån den
Dom. 2:17
S fördrev dem icke med h.
2:23
2 Gören med h. detsamma
9:48
4 ropade (Abimelek) med h.
9:54
2 sprang David med h.
l.Sam. 17 :48
2 stod Abigail upp med h.
25:42
2 slaktade hon nu i h.
28:24
2 icke med h. kommer
2.Sam.15:14
17:16
4 sänden nu med h. bud
4 gin go båda med h. sin väg
17:18
4 gån med h. äver vattnet
17:21
l.Kon.12 :18
7 Rehabeam måste med h.
2.Kon. 5:21
I steg (Naaman) med h.
7 med h. stiga upp
2.Krön.10:18
35:13
8 delade ut det med h.
9 gingo med h. till judarna
Esr. 4:23
Est. 3:15
10 drogo ilbuden med h.
10 drogo ilbuden med h. åstad
8:14
Job 27:22
12 måste han flykta med h.
Ps. 6:11
13 komma på skam me~h.
147:15
4 hans ord löper åstad med h.
14 fÖljer efter henne med h.
Ords. 7:22
HV. 1:4
8 Med h. vilja vi fÖlja dig
Jes. 5 :26
4 och med h. komma de dit
29:5
14 plötsligt och med h.
30:13
1 S med h. störtar ned
47:9
13 olyckor koJt:lma med h.
52:12
3 icke draga ut med h.
4 dina sår läkasdled h.
58:8
60:22
6 med h. fullborda detta
2 med h. stämma upp
Jer. 9:18
49:30
16 Flyn, ja, flykten med h.
17 förde Arjok med h. Daniel
Dan. 2:25
3:24
17 stod upp med h. och frågade
6:19
17 gick med h. till lejongropen
9:21
11 kom Gabriel i flygande h.
Joel 3:4
4 Snart och med h. skall
Sef. 1 :14
S kommer med stor h.
Mal. 3:1
14 med h. skall han komma
Matt. 21 :20
18 fikonträdet i h. förtorkas
28:7
19 gån så åstad med h.
28:8
19 gingo med h. ifrån graven
Mark. 10:50
20 stod upp med h.
Apg.22:18
21 Skynda dig med h. bort
Rom. 9:28
22 slutdom, s. avgör med h.
2.Pet. 3:10
23 med dånande h. förgås

HASTA
l) nt~, r 1 l
löpa, springa; skynda sig, hasta. J fr
I.Sam.8:11, övers. löpa; 2.Kon.S:20
skynda. Jfr Drabant. Se: Hast 8,
Hastig 6, Jaga 9.

2) 'u~, r 1 X
vara trång; tränga sig fram, hasta,
skynda sig. Jfr Jos.17:1S, övers. vara
trång; Ords.19:2; 29 :20 vara snar. Se:
Driva 33.
3) sålah, n? ~

gå ~l. ko~; över, tränga igenom; i
2.Sam.19:17 övers. hasta ned. Se: Duga
2, Falla IS, Framgäng 6, Lycka 6,
Lyckas l, Lyckosam 2.
4) ~åpaz, r ~ Q
skälva, spritta, hasta; skälva av fruktan,
ängslas; här nif. (i 2.Kon.7:1S \<al i
\<.ere), övers. hasta bort, hasta undan.
Jfr Hast 3. Se: Fly 9, Flykt 7.
5) lfälal,

?? 8

vara lätt el. ringa; vara snabb; i Job
9:25 övers. hasta undan. I samma vers
förekommer part. av ru~, se l, övers.
löpare. Se t.ex. Akta 31, Fly 7.
6)[~åqam], OJ~

pi. gå främst, gå i förväg; komma el.
hinna före, komma tidigt. Jfr Ps.
119:147, övers. komma tidigt. Se:
Falla 20, Möta 7, Möte 4.
7) [bå~~], tV i2?
grundbet. undersöka; pi. söka efter; i
Ords.21:6 övers. hasta till. Se: Bedja
14, Fånga 2, Ivrig 6.
8) rådap, 'l 11

följa ~l. löp~ ~fter; i Jes.S:ll övers.
hasta till. Se: Förfölja l, Förföljare l,
Förföljelse l, Jaga 2.
9) [måhar] , I iJ~
pi. skynda sig, hasta; i Jes.49:17; Jer.
48:16 övers. hasta fram. Jfr LMos.
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18:7, övers. skynda sig; Jes.S9:7 vara
snar. Se: Bedriva 5, Hast 2.
10) ment~, il ~ 119

löpande, springande; av: ru~, se 1.
Jer.23:1O ordagrant: och deras löpande
är ont. Jfr 2.Sam.18:27, övers. sätt att
springa. Se: Löpa 7.
11) utf.ord.
12) bo', X \:l
komma, gå. Se: Falla 16, Fly 10, Fu]Jborda IS, Fullbordan 1, Gemenskap l,
Gäst 4.
13) 'ål]ar, l ~ ?
gå över el. förbi; försvinna; i Sef.2:2
övers. hasta .fram. Se: Avvända 5,
Driva 41, Fri 21, Förgås 14, Löpa 4.
HASTA
1 h.de Abraham bort
l.Mos.18:7
2 Solen ... h.de icke att gå ned
Jos.10:13
3 h.t ned till Jordan
2.Sam.19:17
4 när de h.de bort
2.Kon. 7 :15
Job 9:25
5 Mina dagar h. undan
4 för Ijudet ...h.de de undan
Ps. 104:7
6 Mina ögon h. före nattens
119 :148
1 fötter h. till vad ont är
Ords. 1 :16
1 h.r dit och varder beskyddad
18:10
7 och h. till döden
21:6
8 h. till starka drycker
Jes. 5:11
9Måhanh.
5:19
I Så h. de åstad utan att uppgivas
40:31
9 Redan h. dina söner fram
49 :17
55:5
1 folkslag ...skola h. till dig
1 fötter h. till vad ont är
59:7
10 man h.r till vad ont är
ler.23:10
9 olycka h.r fram med fart
48:16
11 bockar s. h. framför hjorden
50:8
1 väsendena h.de fram
Hes. 1 :14
Joel 2:4
1 ss. stridshästar h. de åstad
1 Ss. hjältar h. de åstad
2:7
1 på murarna h. de åstad
2:9
9 De h. mot stadens murar
Nah. 2:5
Hab. 1:9
12 Alla h. de till våld
13 den dagen h.r fram
Sef. 2:2
1 envar h.r mot eget hus
Hagg. 1:9

HASTIG
l) sånah, n) ~
gå ~l. stiga n;d; här övers. stiga hastigt
ned;jfr [zäna\<.], endast pi. hoppa, rusa,
S.Mos.33:22, övers. rusa ned. Jfr ~änaQ.
i Dom.4:21, övers. gå ned.
2) ~l, ? Q
adj. lätt, ringa; snabb, hastig; av: \<älal,
se Hasta 5. Job 24:18 ordagrant: han
[skall bliva] lätt el. snabb på vattenytan. Jfr Pred.9:11, övers. snabb; Jes.
19:1 ilande.
3) utf.ord. Jfr Fri 8.

4) [måhar], IOI;?
pi. skynda sig, hasta; i Ords.2S:8 övers.
vara för hastig. Se: Bedriva S, Hast 2,
Hasta 9.
5) [båhal] , ? iJ?
skälva av rädsla; skynda sig, fly snabbt;
här pi. skynda sig (att göra något);
övers. vara för hastig. Jfr pi. i Pred.S:l,
övers. vara obetänksam. Se: Driva 42.
6) nt~,

r il

löpa, springa; skynda sig, hasta; i
l.Sam.20:6 övers. göra ett hastigt besök i. Se: Hast 8, Hasta l, Jaga 9.
7) tacheös, TaXEW,
adv. snabbt, snart; här övers. så hastigt;
av: tachys, se Hast 19. Jfr Luk.14:2l;
16:6, övers. strax; I.Kor.4:19; Fil.
2:19,24; 2.Tim.4:9 snart.
HASTIG
1 (Aksa) steg h.t ned
1 steg h.t ned från åsnan
6 ett h.t besök i sin stad
2 Men h.t ryckes en sådan
3 h.t göra de sig fria
4 icke för h. att begynna tvist
5 Var icke för h.
7 att hon så h.t stod upp
7 så h.t avfallen från honom
7 h.t bringas ur fattningen
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Jos.15:18
Dom. 1:14
l.Sam.20:6
Job 24:18
39:6
Ords.25:8
Pred. 7:10
10h.11 :31
Gal. 1:6
2.Tess. 2:2

HASUBA
hebr. uppskattad el. tanke, omtanke.
En son till Serubbabel. 1.Krön.3 :20.
HASUFA
hebr. blottad, naken. En tempelträl,
vilkens efterkommande återvände med
Serubbabel från fångenskapen i Babel.
Esr.2:43; Neh.7:46.
HASUM
nebr. fet el. rik.
1. Stamfader för en släkt, som återvände från Babel med Serubbabel.
Esr.2:l9; 10:33; Neh.7:22.
2. En av de sju leviter, som stod på
Esras vänstra sida, när denne föreläste
ur lagen. Neh.8:4.
3. En huvudman, som undertecknade
Nehemjas förbundsskrlvelse. Möjligen
är han densamme som nr 1. Neh.10:l8.
HAT
Se även: Bitter, bitterhet, vrede, förakt,
fiende, fiendskap, motständare, mandråpare, ondska, förföljelse, avsky,
avund, motvilja, agg, styggelse, vederstygglig.
Hat
Det hebreiska ordet bakom sv. övers.
»hata», »hysa hat», iäne', och det därav
bildade substantivet sin 'å uttrycker ett
tillstånd av motvilja och vrede mot den
som är föremäl för ens hat. På grekiska
motsvaras säne' av verbet mise/n, hata,
avsky.
1. Guds hat är hans helighets reaktion
mot synden. Gud hatar det onda i varje
form. Han hatar varje personligt väsen,
som gör sig till redskap för det som
strider mot hans helighet och kärlek.
Guds hat är heligt och därför höjt
över varje syndig affekt.
Guds hat riktar sig mot avguderi,
S.Mos.12:31, mot ogudaktighet, Ps.
11 :5, mot hycklande och falsk gudsdyrkan, Am.S:2l-23. Han hatar också
all orättfärdighet i umgänget människor
emellan, Ps.5:6-7; Jes.61:8; Sak.8:l7.
2. Människors hat är legitimt i den mån
det riktar sig mot det onda. Guds folk
skall inte hata något utom ondskan och
dess upphov, Satan och hans demoniska välde: »1 som älsken Herren,
haten det onda», Ps.97:1O. Se också
Am.5:lS. Hit hör också hat mot lära
och praxis, som strider mot Guds ord.
Mäktigt framträder i Skriften hatet mot
falsk lära och andlig förförelse, Rom.
16:17; Gal.1:8-9; 5:12; 2.Joh.v.9-11;
Upp.2 :6. Hat i den här angivna betydelsen är ett uttryck för gudsfruktan,
Ords.8:13, kärlek till Gud, Ps.97:10,
förstånd, 119 :104, helhjärtenhet,
119:113.
Bibe1ns bruk av begreppet »hatJ> är
stundom något egenartat. Detta gäller
särskilt i förbindelsen hata/älska, t.ex.
S.Mos.21 :15-17 (grt. hata, övers. försmå); Ps.119:113; Luk.16:13; Joh.
12:25. På dessa ställen liksom i Luk.
14 :26 betyder hata närmast: åsidosätta, vara likgiltig för (och älska:
föredraga, sätta först). Jfr Matt.10:37.
Den kristne skall säledes »hata»
t.o.m. fader och moder, syskon och
det högsta goda och värdefulla i detta
livet på det sättet, att han åsidosätter
dem, avstår från dem i den mån de
hindrar honom frän att vara lärjunge.
1 samma grad som dessa relationer blir
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till redskap för sataniska frestelser, fär
hållningen karaktären av »hatJ>, dvs.
radikalt avvisande och kompromisslös
brytning.
Eljest talar Skriften mest om det
illegitima, syndiga hatet. Hatet karaktäriseras både i G.T. och i N.T. som en
av de värsta synderna. Jesus förbjuder
på det strängaste allt hat, som är
uttryck för hämndlystnad och ondska.
Redan i Moselagen heter det: »Du skall
icke hava hat till din broder i ditt
hjärta ... Du skall icke hämnas och icke
hysa agg mot någon av ditt folk, utan
du skall älska din nästa såsom dig själv.
Jag är Herren», 3.Mos.19:17-l8. I sin
undervisning, inte minst i sin bergspredikan, anknyter Jesus till detta och
andra liknande ord i G.T. Se t.ex.
Matt.S :43 ff. Han understryker särskilt
kärleken till fiender. Fiendekärleken är
den kristna livshållningens särmärke.
Ordet om att hata sin ovän (Matt.5 :43)
är inte något direkt citat från G.T. utan
måste syfta på ett för Jesu samtida
känt tillägg till budet om att älska sin
nästa. Detta tillägg betraktas av Jesus
som en misstolkning, och han bekämpar på det kraftigaste denna begränsning av kärleksbudet.
Alla hatets yt+:ingar, »Qvänskap, kiv,
avund, vrede, genstridighet, tvedräkt,
parti söndring, missunnsamhet, mord»,
Gal.S:20-2l, hör till köttets gämingar,
som berövar människan delaktighet i
Guds rike. Den som säger sig vara i
ljuset och ändå hatar sin broder, är
ännu kvar i mörkret, Uoh.2:9,I1, han
är en lögnare, 4:20, och en mandråpare,
3:15.
De ogudaktigas hat är, som allt
annat hos dem, syndigt och under
Guds förbannelse, därför att det har
fått ett falskt innehåll, en felaktig
inriktning. Det riktar sig mot det goda
som sådant, Mika 3:2, mot Gud som
det godas källa, Ps.139:21; Rom.8:7,
mot Jesus Kristus, Joh.1S:23-2S, mot
hans lärjungar, Mark.13:13; Joh.lS:
18-19, mot ljuset, när det avslöjar
synd, 3:20. Enligt både G.T. och
N.T. vilar Guds stränga dom över den
som på detta ondskefulla sätt hatar sin
nästa och därmed Gud själv, 4.Mos.
35:20-21; Uoh.3:lS.
Hat
Gud hatar

Orätt, Ps.S:6. Väld, PS.l1 :5. Stolta
ögon, lögnaktig tunga, händer som
utgjuta oskyldigt blod, ondskefullt
hjärta, fötter som löper efter det onda,
falskt vittnesbörd, den som vållar träta,
Ords.6:16-19. Orättfårdigt rov, Jes.
61 :8. Falsk ed, Sak.8:17.
Vi skall hata

Det onda, Ps.97:10; Ords.8:13; Am.
5:15. Orätt vinning, Ords.28:l6. Orättfårdighet, PS.101 :3. Lögnens vägar, Ps.
119:104,128,163. Nikolaitemas gärningar, Upp.2:6.
Vi skall inte hata

Vår broder, 3.Mos.19:l7. Den rättfärdige, Ps.34:22. Det goda, Mika 3:2.
Kunskap, Ords.1 :22. Vishet, Ords.8:36.
Tillrättavisning, Ords. l S:10. Tuktan,
Ps.50:l7; Ords.S:12.
Hat leder till

Väld, 4.Mos.3S:20. Skam, Job 8:22.
Skuld, PS.34:22. Träta, Ords.IO:12.
Lögn, Ords.lO:18; Uoh.4:20. List,
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Hat-Hav
Ords.26:26. Kärlekslöshet , Ords.lS :17.
Mörker, !.Joh.2:9,1 t. Mord , !.Joh.
3:15 . Straff, 2.Mos.20:S.
Vad skall vi göra när vi blir hatade
Göra väl mot dem som hatar oss,
Matt.S :44. Icke glädjas, när det går våra
fiender illa, Job 31 :29-30. Förbida
Herrens hjälp , Ps.118:7 .
Exempel på människor som hatade
Josefs bröder, I.Mos.37:S. Israels
ovänner, 3.Mos.26:17 ; Ps.lOS:2S. Absalom, 2.Sam.13 :22. De äldste i Gilead ,
Dom.ll :7 . Davids fiender , Ps.2S:19;
35:19 ; 38 :20; 69:5, 15. Israels bröder,
Jes.66:S. Jakobs hövdingar, Mika 3:2.
Israels furstar , Mika 3:2. Konunge ns
lan dsmän
Jesu liknelse, Luk.19:14.
HAT
l) säne', x Jto
hata , hysa hat. Se: Fiend e 4, Led 4,
Motståndare 3, Ovän 2.
2) sin 'ä, il ~ J to
hat; av: säne' , se 1. Se: Fiende 1 t.
3) sene', x Jto
aram. = hebr'~ ~äne', se I ; endast i Dan .
4:16, part. ·plur., övers. de som hata.
4) miseö, ).IW€W
hata , avsky. Jfr part. plur. i Luk.1 :71 ,
övers. motståndare; perf. part. pass. i
Upp .18:2, övers. vederstygglig. Se: Avsky 5.
HA T
1 icke hava h . t ill din broder
3.Mos. 19 :1 7
2 av h . st öter till en annan
4 .Mos. 35 :20
1 utan att förut burit h.
S.Mos. 4 :4 2
19 :4
l ut an att förut burit h . till hm
l icke f örut burit h. till den andre
19 :6
l om n ågon bär h . tiJI sin näst a
1 9: 11
J05.20 :5
l utan att förut burit h .
I alt du fa ltat h. till h e nn e
Dom . 1 5:2
2 b evisa t mig h . f ö r kärlek
Ps. 109 :5
2 hatar m e d starkaste h .
139 :22
2 H . uppväcker trä tor
Ords.10:12
2 gömmer h . är lögna re
10 :18
2 än gödd oxe me d h.
15 :17
2 H.et brukar li st alt fö rdÖlja
26 :26
Pred. 9: 1
2 Vark en om kärlek eller h.
9:6
2 deras h. n ått sin ände
J e r.1 2 :8
1 fattat h. till henn e
I där fick jag h. till de m
H os. 9: 1 5

l de s. h. mig utan sak

69:5
69 :15
De s . h . Herren
81 :1 6
de s. h. dig resa upp huvudet
83:3
de s. h . mig se me d bl ygd
86:17
hemsöka dem s. h . honom
89:2 4
s. älske n Herren , h .en det o nd a
97 :10
1 öva orättfär digh e t h.r jag
101 :3
I till a lt h . han s folk
105 :25
l att d e s. h.de de m fin go r åd a
106:41
l se med lust på dem s. h. mi g
118:7
l h .r jag lögne ns vägar
119:104
l h.r dem s. h a lta på båda sidor
11 9: 113
l alla lögn en s vägar h .r jag
119 :12 8
l Jag h .r lögnen
119 :163
120:6
1 iblan d d e m s. h . friden
12 9:5
l så m ån ga s. h . Sion
l h. dem s. h. dig , Herre
139 :2 1
139:22
l h.r d e m med starkaste hat
1 d årarn a h. kun skap
O rds. 1:22
1 :29
I Därför alt de h .d e kunskap
1 Huru kund e jag så h. tuktan
5:12
6 :1 6
l Sex ting är det Herren h.r
8 :13
1 frukta Herren är att h . det onda
8:13
1 en ränkfull mu n, d et h .r jag
8:36
1 de s. h. mig , d e älska döden
9:8
l a tt h an icke m å h. dig
1 den s. h.r tillrättavisn in g
12:1
13 :24
1 s par si tt ri s, h an h.r sin son
l ränkfull man bli ve r h .d
14:17
14:20
1 av n ärm as te är den fa ttige h .d
15:10
1 s. h .r tillrättavi sning
1 s. h .r 'mutor , h an får leva
I S :27
19:7
I fattige är h.d av alla
l lögnaktig tunga h.r d em
26:28
I den s. h.r o rätt vinning
28 :1 6
29:10
l blo dgiri ga h. den s. är os traffli g
29:24
1 h .r sitt ege t li v
1 och h. h ar sin tid
Pre d . 3:8
J es. 1 :14
l och h ögtider h .r min själ
60:1 S
l va r övergiven och h.d
1 Herren h .r orättfärdigt rov
61:8
66:5
l Edra br ö der , s. h. eder
J e r . 44 :4
l icke sty gge lse , s. jag h .r
·H es. 23 :2 8
1 pris åt dem s. du nu h.r
3 5 :6
l efte rso m du icke h .t blod
3 dr ö mme n gällde de m s. h.
Dan . 4 :1 6
Am.
5 :10
1 h. i porten den s . försvara r
5:1 S
1 H .en vad on t är
1 Jag h.r edra fester
5:21
1 hans pala tse r h.r jag
6 :8
Mik a 3 :2
1 I s . h. en det goda
I a llt såd an t h .r jag
Sak. 8:17
Ma l. 1 :3
l m en Esa u h .de jag
2:16
I jag h.r äktenskapsskillnad
Ma tt . 5:43
4 och h . din ovän
6 :24
4 h. den ene och älska den andre
4 I s kolen bliva h .de av all a
10 :22
4 I skolen bljva h.d e av aUa folk
24 :9
4 den e ne skall h . den and re
24 :10

J r äddad från d em s. h . mig

l
1
I
1
l

HATA
Il s . h .en mig
L Mos.26:27
I se dan h .de de (J osef) ä nnu mer
37:5
1 h .de h on om ännu 'mer
37:8
1 s. h. orätt vinning
2.Mos. 18 :21
1 när man h.r mig
20:5
3.Mos.26:17
l s. h . eder skola r åda
1 s. h . dig fl y för ditt ansikte
4 .Mos.10:35
5.Mos. 1 :27
2 och sade n : Herren h.r oss
l hemsöker ... när man h.r mig
5 :9
7:10
l när det gäller dem s. h . honom
7:10
l och fö rgör dem s. h . hon om
7:1 S
l över alla dem s. h.r dig
2 därför att han h .d e dem
9 :28
12:3 1
l styggel se och s. han h.r
l t y sådant h .r Herren
16 :22
I de m s . h . och f ö rfö lja dig
30:7
l vedergällning av dem s. h .
32:41
l I haven ju h.t mi g
Dom. 11 :7
14 :1 6
1 Du h .r mig allenast
l halta och blinda , Oavid h .r
2.Sam. 5:8
13:2 2
J Absalom h .de An non
J älskar dem s. h. dig
19:6
19:6
1 och h.r dem s. älska di g
l dem s. h.de mig
22:41
2.Krön.19:2
1 älska dem s. h. He rren
I s . h . dig varda h Öljda med
Job 8:22
1 s. h .de vad rätt är
34:17
1 h.r alla ogärningsmän
Ps. 5 :6
l pl ågas av dem s. h . mig
9:14
11:5
1 dem h.r han s själ
l s. h .de mig förgjorde jag
18:41
21 :9
I träffa d e m s. h . dig
1 fiender h . mig m ed orätt
25:19
26:5
l Jag h .r d e ondas fö rsa mling
31 :7
l h .r dem s. h ålla sig till avgudar
J s. h . den r ättfärdige
34:22
35:19
1 dem s. utan sak h . mig
36:3
l missgärning och h. den
38:20
l d e s. h. mig utan sak
41 :8
l De s. h. mig tassla alla
44 :8
l s. h . oss låt er du komma på
44 :11
l s. h . oss taga sig byte
45:8
l Du h.r orättfärdighet
50 :17
1 du s. h.r tuktan
68:2
I de s. h. hm fly f ö r h s ansikte
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4 s kolen bliva h.de av alla
4 när m änn is k o rna h . ede r

Ma r k . 1 3:13
L u k . 6:22
4 göre n gott mot dem s. h. ede r
6 :27
4 och han ej h .r sin fade r
14 :26
4 h . den ene och älska den andre
16 :1 3
4 han s lands män h .d e honom
19 :14
4 I skolen bliva h .d e av alla
21 :17
4 vad ont är, h an h.r ljuse t
J oh. 3:20
7 :7
4 Världen ka n icke h . eder
12:25
4 den s. h.r sitt liv
4 Om världen h .r ed er , betänken
1 5:18
15:18
4 att hon h ar h .t mig fö rr
1 5: 19
4 därfö r h .r världen ede r
I S :23
4 s. h.r mig, han h.r min Fade r
4 likväl h .t mig och min Fad er
1 5:24
4 De hava h.t mi g ut an sak
I S :25
4 världen h ar h.t dem
17:14
4 vad jag h.r , det gö r jag
Rom. 7:15
4 men Esa u h .de jag
9 :13
4 någonsin h .t sitt eget kött
Ef. 5:29
4 vi h.d e varandra
Tit. 3: 3
4 Du har h.t orättfärdighet
Hebr. 1:9
4 i ljuset och h.r broder
I.Joh. 2:9
2 :1 1
4 s. h.r sin brode r . är i mörkret
4 o m världen h.r ede r
3: 13
4 s. h .r sin brode r , är mandr åpare
3 :1 S
4 älska G ud och h .r sin broder
4 :20
4 h.r nikolaiternas gärninga r
Upp. 2:6
4 s. oc kså jag h.r
2:6
4 d e s ko la h . skökan
17:16

HATA K

hebr. trol. av pers. , betydelsen oviss.
En eunuck hos konung Ahasveros.
Genom honom fick drottning Ester
vetskap om Hamans komplott mot judarna. Est.4:S ,6,9 ,10.
HATAT

hebr. förskräckelse. Otniels son och
Kenas' sonson , av Juda stam. l.Krön.
4:13.
HATFULL
h.es o ndska varder uppenbar

O rds.26 :26

HATIFA

hebr. gripen, fångad. En tempel träl,
vars släkt återvände med Serubbabel
från fångenskapen i Babel. Esr.2:S4;
Neh.7:S6.
HATITA

hebr. grävning. En levit, som var stamfader till en dörrvaktarefamilj . Han s

efte rkommande återvände med Serubbabel från fångenskapen i Babel. Esr.
2:42; Neh.7:4S .
HATTIL

hebr. möjl. vacklande, skälvande. Stamfader för en del av »Salomos tjänares
barn». Esr.2 :57; Neh.7 :59.
HATTUS

hebr. av främmande ursprung, möjl.
f örsamlad.
l. Semajas son , av konun gasläkt. 1.
Krön .3:22 .
2. En av Davids efterkommande, vilken
återvände fr ån Babel. Esr.8 :2.
3. Hasabnejas son , som arbetade på
Jerusalems mur. Neh.3 :IO.
4. En präst, som undertecknade Nehemjas förb undsskrivelse. Neh .1O:4.
5. En präst , som återvän de från Babel
tillsammans med Serubbabel. Troligen
identisk med nr 4. Neh.12 :2.
HA URAN
hebr. möjl. grottland el. svart land.
En högplatå i Transjordanien vid norra
änden av flod en Jarmuk. Hauran har
fått sitt namn efter ett berg på slättens
norra sida. Området motsvarar ungefär
det gamla Basan , se d.o. Haurans viktigaste stad var Bosra. Profeten omtalar Hauran som det åte rupprättade
Israels nordöstra gränsort. Hes.4 7 :16,
18.
HAV

Se även : Sjö , djup , vatten , bölja, våg,
båt , skepp, fisk , fiskare , strand , vik ,
hamn , storm.
-hav
glashav Upp.4:6
kopparhavet 2.Kon .2S :13
Hav
Det hebreiska ordet för »hav», järn ,

Från R öda havet.
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Hav

Uppdelning: Allmänt, koppar havet , i för-

HA V (allmän t)
vattensamlingen kallade han h. l.Mos. 1:10
och uppfyllen vattnet i h.en
1:22
må de råda över fiskarna i h.et
1:26
råden över fiskarna i h.et
1:28
jämte alla fiskar i h.et
9:2
Sebulon skall bo vid h.ets strand
49 :13
Mellan MigdoI och h.et
2.Mos.14:2
skolen I lägra eder vid h.et
14:9
räck ut din hand över h.et
14:16
Israel!\, barn kunna gå igenom h.et
14 :16
Mose räckte ut sin hand över h.et
14:21
då drev Herren undan h .et
14 :21
han gjorde så h.et till torrt land
14:21
Israels barn gingo mitt igenom h.et
14:22
kommo ut till mitten av h.et
14:23
Räck ut din hand över h.et
14:26
räckte Mose ut sin hand över h.et
14:27
och mot morgonen vände h.et
14:27
kringströdde egyptierna i h.et
14:27
här s. kommit efter dem i h.et
14:28
Men Israels barn gingo igenom h.et
14:29
Häst och man störtade i h.et
15:1,21
Faraos vagnar kastade han i h.et
1 5:4
vattenmassorna stelnade i h.ets
15:8
då övertäckte dem h.et
15:10
när Faraos hästar kommit ned i h.et
lät Herren h.e'ts vatten vända
15 :19
sedan Israels barn gått igenom h .et
15 :19
på sex dagar gjorde Herren h.et
20:11
ditt lands gränser till filisteemas h.
23:31
samla ihop h.ets fiskar
4.Mos.ll :22
förde med s ig vaktlar frå n h.et
11 :31
kananeerna bo vid h.et
l 3 :30
gingo mitt igenom h.et
33:8
skall gränsen gå ut vid h.et
34:5
i Kustlandet vid h.et
5.Mos. 1:7
är icke heller på andra sidan h.et
30:13
h.ens rikedom få de suga
33 :19
kananeernas konungar vid h.et
Jos. 5:1
gick gränsen ut vid h.et
15 :4,11
vid den vik av detta h.
15:5
(Juda) fingo från Ekron till h.et
15:46
sedan gick (gränsen) ut vid h.et
16:3
gick gränsen ut vid h.et
.16:6
gränsen gick ut vid h.et
16:8
Manasse gräns gick ut vid h.et
17:9
(Efraims) gräns var h .et
17:10
vid h.et träffade den Karmel
19:26
gränsen gick så ut vid h.et
19:29
när I haden kommit till h.et
24:6
(Herren) lät h.et komma över dem
24:7
Aser satt vid h.ets strand
Dom. 5 :17
H.ets bäddar kommo i dagen
2.Sam.22 :16

virket från Libanon till h .et
l.Kon. 5:9
lägga (virket) i flottar på h.et
5:9
en egen Tarsisflotta på h.et
10:22
Gå upp och skåda ut åt h.et
18:43
ser jag ett moln stiga upp ur h.et
18:44
H.et bruse och a llt vad däri är 1.Krön.16:32
flotta det till dig på h.et
2.Krön. 2:16
från landet på andra sidan h.et
20:2
Du (Herren) har gjort h.en
Neh. 9:6
H .et klöv du itu för dem , så att de
gingo mitt igenom h.et på torr mark
9:11
tog skatt av öarna i h.et
Est. 10:1
Ic ke är jag väl ett h.
Job 7:12
s krider fram över h.ets toppar
9:8
i bredd överträffar den h.et
11:9
fiskarna i h.et må giva dig besked
12:8
Med sin kraft förskräckte han h.et
26 :12
h.et säger: Hos mig är hon icke
28:14
vem satte dörrar för h.et
38:8
Har du stigit ned till h .ets källor
38:16
fi s karna i h.et
Ps. 8:9
vad s. vandrar h.ens vägar
8:9
har lagt hennes grund på h.en
24:2
samlar h.ets vatten ss. i en hög
33:7
en tillflykt för h.et i fjärran
65:6
du s. stillar h .ens brus
65:8
han förvandlade h.et till torrt land
66:6
från h.ets djup skall jag hämta
68:23
Hm love h.et och allt s. rör sig däri
69:35
Må han härska frän h. till h.
72:8
de s. delade h.et genom din makt
74 :13
Genom h.et gick din väg
77:20
Han klöv h.et och lät dem gå
78:13
gav dem att dricka ss. ur väldiga h.
78:15
fiende r övertäcktes av h.et
78:53
utbredde sina revor ända till h.et
80:12
Du är den s. råder över h.ets uppror
89:10
lägga h.et under (Davids) hand
89:26
mer än väldiga vatten , h.ets bränningilr 93:4
han s är h.et, ty han har gjort det
95:5
h.et bruse och allt vad däri är
96:11
h.et bruse och allt vad däri är
98:7
Se ock h.et, det stora och vida
104:25
voro gensträviga vid h.et
106:7
De foro på h.et med skepp
107:23
H .et såg det och flydde
114 :3
Varför flyr du undan, du h.
114:5
kan göra allt i h.en och alla djup
135:6
gjorde jag mig en boning i h.et
139;9
s. gjort h.et och allt vad i dem är
146:6
han sa tte för h .et dess gr äns
Ords. 8:29
Det är dig ss. låge du i h.ets djup
23:34
skeppets väg mitt i h.et
30:19
AUa floder rinna ut i h.et
Pred. 1:7
och ändå bliver h.et aldrig fullt
1:7
likt rytandet av ett h.
Jes. 5 :30
sin stav, s. han räckte ut över h.et
10 :26
vilkas skott. giogo över h.et
16:8
det brusar ss. h.et brusar
17 :12
du s. har sänt budbärare över h.et
18:2
vattnet skall försvinna ur h.et
19:5
Utsaga om Öknen vid h.et
21 :1
ty så säge r h.et, h.ets fäste
23:4
Han räckte ut sin hand öve r h.et
23:11
dräpa draken, s. ligger i h.et
27:1
Vem är det s. mäter h.ens vatten
40 :12
42:10
I s. faren på h.et, så ock
Herren, Han s. gör en väg i h.et
43 :16
din rätt ss. h.ets böljor
48 :18
Med min näpst uttorkar jag h.et
50:2
Var det icke du s. uttorkade h.et
5 1 :10
din Gud, han s. r ör upp h.et
51:J 5
ogudaktiga äro ss . ett upprört h. ,
ett h., vars vågor röra upp dy
57:20
h.ets rikedomar skola föras till
60:5
han s. förde dem upp ur h.et
63:11
s tranden till en damm för h.et
Jer. 5 :22
Dånet av dem är ss. h.ets brus
6:23
konungarna p å andra sidan h.et
25:22
Så säger Herren Sebaot om h.et
27:19
Herren , han s. rör upp h.et
31 :35
väldig ss. Karmel vid h.et
46:18
mot Kustlandet vid h .et
47:7
du vars rankor gingo över h.et
48:32
och nådde till Jaesers h.
I h.et råder oro , det kan ej vara stilla 49:23
Dånet av dem äro ss . h.ets brus
50:42
Jag skall låta dess h . sina bort
SI :36
H.et steg upp över Babel
51 :42
Din skada är stor ss. ett h.
Klag. 2 :13
vad s. är kvar av ... vid h.et
Hes. 25 :16
likasom h.et upphäver sina böljor
26:3
torkplats för ftsknät , ute i h.et
26:5
stenarna ska ll man kasta i h.et
26:12
hövdingar vid h.et s kola stiga ned
26:16
26:17
du s. var så mäktig på h.et
26:18
öarna i h.et förfäras
Du s. bor"vid h.ets portar
27:3
(Tyrus) s. har ditt rike i h.et
27:4
Alla h.ets skepp tjänade .dig
27:9
fylldes du där du låg i h.et
27:25
krossade dig, där du låg i h.et
27:26
de sjunka nu ned i h.et
27:27
sjömän på h.et begiva sig i land
27:29
Tyrus ligger i det tysta ute i h.et
27:32
handelsvaror sattes i land från h.et
27:33
du har försvunnit från h.et
27:34
tronar jag mitt ute i h.et
28:2
du skall dö mitt ute j h.et
28:8
32:2
du var dock lik draken i h.et
Då skola de bäva , fiskarna i h.et
38:20
framtågandes dal öster om h.et
39:11
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Arabkvinnor vid Döda havet.

brukas ofta om MedelhaveL Eftersom
detta utgjorde Palestinas västgräns, kan
jäm också användas i betydelsen »västeD>, se t.ex. I .Mos.28:l4; 2.Mos.26:22;
Jos.89. Det grekiska ordet thdlassa är i
evangelierna vanligen återgivet med
»sjö» och avser där i regel Galileiska
sjön, se Lex. Mat[4:18; Mark.6:47. I
Apg.27:5 står pelagos, som framförallt
betecknar öppet hav; ordet är i MatL
18:6 övers. djup (i uttrycket to pelagos
tes thal:isses, havets djup).
Det i G.T. mest omtalade havet,
Medelhavet, kallas stundom Västra havet, t.ex. 5.Mos.l1 :24; Joel 2:20, Stora
havet, t.ex.4.Mos.34:6; Jos.l5:12; Hes.
47 :10, eller »filisteernas hav», 2.Mos.
23 :31. Det nämnes ofta som Israels
västra gräns, 4.Mos.34 :6. (Jfr vad som
ovan anförts om betydelsen av hebr.
jäm.) I förbindelse med uttåget ur
Egypten talar Bibeln ofta om Röda
havet, ~ d.o.
Stora sjöar kallas också, hav, Lex.
Salthavet (se d.o.) , I.Mos.l4:3, även
kallat Hedrnarkshavet, J os.3 :16. I profeti&<t språkbruk omtalas till och med
stora vatten som hav, t.ex. NiJen , Jes.
18:2; Nah.3:8. N.T.s grundtext brukar
ofta beteckningen »hav» om Galileiska
sjön, se ovan. Se även: Sjö.
Kopparhavet (se d.o.) kallades det
stora fat i Salomos tempel, där prästerna tvådde händer och fötter, innan de
började sin tempeltjänst.
I sina syner fick Johannes framför
Guds tron i himmelen se något som
liknade ett glashav (th:ilassa hyaline),
likt kristall, UppA:6; 15:2 . Bilden av
havet i himmelen kan genom den apokalyptiska litteraturen föras tillbaka
till skapelseberättelsens »vattnet ovan

fastet», I.Mos.1:7, jfr Ps.l04:3; 148:4.
Dess likhet med kristall bildar en stark
kon trast till gamla tidens dunkla glas
och betecknar himmelens heliga renhet.
Jfr Himmel.
Hav
Gud har skapat havet, I.Mos.l :10;
Ps.I04:25; Upp.l0:6. Han har makt
över havet, Job 9:8; 26:12; 38:8,16;
Ps.33;7; 65:8; 66:6; 68:23; 74:13;
89:10,26; 95:5; 114:3,5; Ords.8:29;
Jes.43:16; 63:11; Jer.5:22; Nah.l:4;
Sak.lO :l1.
Havet
Blir aldrig fullt, Pred.l :7. Brusar,
Ps.96:11. Stormar, Jona 1 :11. Dödar,
PS.78:53. Skall ge igen sina döda , Upp.
20:13. Skall en gång försvinna, Upp.
21 :1.
Människor och hpvet
Israels barn gick igenom havet,
2.Mos .l4:22. Jona kastades i havet,
Jona 1:12,15; 2:4. Paulus blev räddad
undan havet, Apg.28:4 ; 2.Kor.ll :26.
Johannes stod vid havet, Upp.12:18.
Havet vid ändens tid
Folken skall stå rådlösa vid havets
och vågornas dän , Luk.21 :25. Ett brinnande berg skall kastas i havet, Upp.
8:8,9: 16:3. Verop över havet, Upp.
12:12. Ett vilddjur skall stiga upp ur
havet, Upp.l3: l.
Bildlig betydelse
Stort och vidsträckt, 5.Mos.30:13;
I.Kon.4:29; Job 11:9; Ps.65:6; 72:8;
1399; Klag.2:13; Mika 7 :12 . Överflödande, 5.Mos.33:19; Jes.I1:9. Oroligt,
Ords.23:34; Jer.49:23. Upprört, Jes.
57:20. Oändligt djupt, Mika 7:19.
HAV
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bindelse med sand. (Se även: Adriatiska
havet, Röda havet, Stora havet, Västra
havet, Östra havet.)

Hav - Hebreer
Detta vatten faller ut i h.et
47:8
Vattnet går alltså till h.et
47:8
gränsen från h.et till Hasar·Enon
47:17
fyra vindar stormade mot h.et
Dan. 7:2
fyra stora djur stega upp ur h.et
7:3
mellan h.et och helgedomens berg
II :45
Hos. 4:3
själva fiskarna i h.et förgås
han s. kallar på h.ets vatten
Am. 5:8
Då skall man driva från h. till h. 8:12
dolde de sig än på h.ets botten
9:3
lian s. kallar på h.ets vatten
9:6
Herren sände stark vind över h.et,
att storm uppstod på h.et
Jana 1:4
vad löst s. fanns kastade de i h.et
I :5
jag dyrkar Herren s. har gjort h.et
1:9
så att h.et stillar sig för oss
1 :11
Ty h.et stormade mer och mer
1 :11
1:12
Tagen mig och kasten mig i h.et
så skall h.et stillas för eder
1:12
ty h.et stormade mer och mer
1:13
toga de Jana och kastade hm i h.et
1:15
DåIode sig h.ets raseri
1:15
Du kastade mig i djupet, mitt i h.et
2:4
från h. till h., från berg till
Miko 7 :12
7:19
kasta alla deras synder i h.ets djup
(Herren) näpser h.et
Nah. 1:4
h.ets fäste s. hade ett h. till mur
3:8
mskoma bliva lika fiskar i h.et
Hab. 1 :14
din förgrymmelse mot h.et
3:8
Du far med dina hästar över h.et
3:15
skall förgöra fiskarna i h.et
Sef. 1:3
bebon landsträckan utmed h.et
2:5
landsträckan utmed h.et skall ligga
2:6
skall jag komma h.et att bäva
Hagg. 2:7
bryta hennes murar i h.et
Sak. 9:4
hs herradöme skall nå från h. till h.
9:10
Han skall draga fram gm h.et
10:11
böljorna i h.et skall han slå ned
10:11
trakten åt h.et till
Matt. 4 :15
(Jesus:) när en not kastas i h.et
13:47
att han sänktes ned i h.ets djup
18:6
Häv dig upp och kasta dig i h.et
21 :21
bättre han kastades i h.et
Mark. 9:42
Häv dig upp och kasta dig i h.et
l1 :23
bättre att lian kastades i h.et
Luk.17:2
plantera dig i h.et
17:6
. rådlösa vid h.ets och vågornas dån
21 :25
det är du s. har gjort h.et
Apg. 4:24
Simon, s. har ett hus vid h.et
10:6
i garvaren Simons hus vid h.et
10:32
den levande Guden s. gjort h.et
14:15
17:14
Paulus åstad ända ned till h.et
sedan vi hade seglat över h.et
27:5
firade skeppsbåten i h.et
27:30
gm att kasta vetelasten i h.et
27:38
lämnade ankarna kvar i h.et
27:40
nu ock blivit räddad undan h.et
28:4
Våra fäder gingo genom h.et
l. Kor. 10:1
blevo de i h.et döpta till Moses
10:2
drivit omkring på h.et
2.Kor.11 :25
11 :26
jag har utstått faror på h.et
Ef. 4:14
icke ss. h.ets vågor drivas
den s. tvivlar är lik h.ets våg
Jak. 1:6
skapat under jorden och på h.et Upp. 5 :13
7:1
ingen vind skulle blåsa över h.et
Gören icke jorden eller h.et skada
7:3
brinnande berg blivit kastat i h.et
8:8
tredjedelen av h.et blev blod
8:8
varelser, s. funnas i h.et, omkom
8:9
(ängeln) satte sin högra fot på h.et
10:2
ängeln s. jag såg stå på h.et
.10:5
10:6
svor vid hm s. har skapat h.et
ängeln s. står på h .et och på jorden
10:8
ve dig, du jord, och dig, du h.
12 :12
ett vilddjur stiga upp ur h.et
13:1
hm s. skapat h.et och vattenkällor
14:7
göt ut sin skål i h .et
16:3
andra s. hava sitt arbete på h.et
18:17
alla s. hade skepp på h.et
18 :19
18:21
ängel ... kastade (stenen) i h.et
h.et gav igen de döda s. vara däri
20:13
h.et fanns icke mer
21:1
HAV (kopparhavet)
(Hiram) gjorde ock h.et
l. Kon. 7:23
så att de gingo runt omkring h.et
7:24
h.et stod ovanpå dessa (12 oxar)
7:25
h.et ställde han på högra sidan
7:39
h.et s. var allenast ett, och de
tolv oxarna under h.et
7:44
h.et lyfte han ned från
2.Kon.16:17
h.et s. var allenast ett
25:16
(Salomo) gjorde ock h.et
2.Krön. 4:2
de omslöto h.et runt omkring
4:3
h.et stod ovanpå dessa
4:4
h.et var för prästerna till att två
4:6
h.et ställde han på högra sidan
4:10
så ock h.et, s. var allenast ett
4:15
Vad angår h.et, s. var allenast ett Jer.52:20
HA V (i förbindelse med sand)
ss. sanden på h.ets strand
I.Mos. 22 :17
låta din säd bliva ss. h.ets sand
32 :12
41:49
säd i myckenhet ss. sanden i h.et
så talrik s. sanden på h.ets strand Jos.ll:4
talrika ss. sanden på h.ets
Dom. 7 :12
talrikt s. sanden på h.ets
l.Sam.13:5
talrikt s. sanden vid h.et
2.Sam.17:11
så talrika s. sanden vid h.et
l. Kon. 4:20
liknas vid sanden på h.ets strand
4:29
tyngre är den än h:ets sand
Job 6:3
bevingade fåglar ss. h.ets sand
Ps.78:27
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Israel vore ss. sanden i h.et
talrikare än sanden i h.et
lika otalig s. sanden är i h.et
Israels barn ss. h.ets sand
Israels barn ss. sanden i h.et
s. sanden på h.ets strand
ställde sig på sanden invid h.et
till an talet ss. san den i h .et
HAVA'tl
Hav bort denne, och giv oss
De h. intet vin

Jes.10:22
Jer.15 :8
33:22
Hos. 1:10
Rom. 9:27
Hebr.l1 :12
Upp.12:18
20:8
Luk.23:18
Joh. 2:3

HAVANDE
vedermöda, när du bliver h.
l.Mos. 3:16
hon blev h. och födde Kain
4:1
hon blev h. och födde Hanok
4:17
och (Hagar) blev h.
16:4
När hon såg att hon var h.
16:4
(Sara:) då hon nu ser att hon är h.
16:5
se, du är h. och skall föda en son
16:11
Så blevo Lots döttrar h.
19:36
Sara blev h. och födde en son
21:2
så att hans hustru Rebecka blev h.
25:21
29:32
Leo blev h. och födde en son
hon blev åter h. och födde
29 :34,35
Bilha blev h. och födde en son
30:5
Åter blev Bilha h.
30:7
Gud hörde Lea; så att hon blev h.
30 :17
Åter blev Lea h.
30:19
(Rakel) blev h. och födde en son
30:23
(Suas dotter) blev h. och födde
38:3
Åter blev (Judas hustru) h.
38:4
(Tornar) blev h. genom (Judo)
38:18
i otukt har hon blivit h.
38 :24
hustrun blev h. och födde
2.Mos. 2:2
om någon stöter till en h. kvinna
21 :22
skall bliva h. och föda
Dom. 13 :3,5,7
Hanna blev h. och födde
l.Sam. I :20
Pinehas' hustru, s. var h.
4:19
(Bat·Seba) blev h.
2.Sam.ll:5
Jag är h.
11:5
kvinnan blev h. och födde
2.Kon. 4:17
deras h. kvinnor skall du upprista
8 :12
h. kvinnor lät han upprista
15 :16
l.Krön. 4:17
blev h. och födde Mirjam
hon blev h. och födde en son
7:23
Man går h. med olycka
J ab 15 :35
han går h. med olycka
Ps. 7:15
huru benen bildas i den h.s liv
Pred.ll:5
den unga kvinnan skall varda h.
Jes. 7 :14
och (profetissan) blev h.
8:3
Ss. en h. kvinna våndas
26:17
Vi vara också h. och våndades
26:18
Med halm gån I h.
33:11
59:4
de (Israel) gå h. med Olycka
hennes liv vara h. för evigt
Jer.20:17
(Garner) blev h. och födde
Hos. 1:3
blev (Garner) åter h. och födde en
1:8
ingen skall där föda barn eller gå h.
9 :11
deras h. kvinnor skall man upprista
14:1
de hava uppristat h. kvinnor
Am. l :13
befanns vara h. av helig ande
Matt. 1:18
jungfrun skall bliva h. och föda
l :23
ve dem s. äro h. på den tiden
24 :19
Mark.13:17
ve dem s. äro h. den·tiden
efter den tiden blev Elisabet h.
Luk. 1:24
(Maria) skall bliva h. och föda
l :31
din fränka Elisabet har blivit h.
I :36
Maria, sin trolovade, s. var h.
2:S
Ve dem s. äro h. på den tiden
21 :23
ss. födslovåndorna över en h. I.Tess. 5:3
när begärelsen blivit h. föder
Jak. I :15
Hon var h. och ropade
Upp. 12:2

HAVILA

hebr. möjl. cirkelformad el. sandig.
Ett land, som först omtalas i berättelsen om Edens lustgård. Pison, en av de
fyra förgreningarna av den flod, som
utgick från Eden, omtalas i I.Mos.2:1l
som »den som flyter omkring hela landet Havila». I landet fanns utsökt guld,
bdelliumharts och onyxsten, v.12.
Det råder delade meningar bland
forskarna om lokaliseringen av landet
Havila. Det har bl.a. satts i förbindelse
med området Chawlan i södra Arabien.
Många hävdar emellertid, att det Havila,
som omtalas i förbindelse med Edens
lustgård, skall sökas i Armenien eller
Mesopotamien och att detta Havila bör
skiljas från det i l.Mos.2S :18 och
l.Sam.1S:7 omtalade Havila. Jfr art.
Eden.
HAVILA
flyter omkring hela landet H.
boningsplatser från H. till Sur
Soul förföljde dem från H.

l.Mos. 2:11
25:18
l.Sam.15:7

HAVILA

hebr. cirkelformad el. sandig.
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l. En son till Kus. I.Mos.lO:7; I.Krön.
1:9.
2. En son till Joktan. l Mos.1O:29;
l.Krön.l :23.
HAVSBOTTEN
s. gjorde h.nen till en väg

Jes. 51 :10

HAVSDJUP
dina rätter ss. det stora h.et
Ps.36:7
om än bergen vacklade ned i h.et
46:3
fingo de se hans under på h.et
107:24
likasom h.et är fyllt av vattnet
Jes.11 :9
Jag är den s. säger till h.et
44:27
likasom h.et är fyllt av vattnet
Hab. 2:14

HAVSDJUR

Se även: Drake, havsvidunder, vatten,
hav.

Havsdjur
Grundtextens ord för »havsdjuD), hebr.
tannin, betecknar troligen inte någon
speciell djurart utan är snarare en benämning på olika slag av långsträckta
djur, företrädesvis stora sjödjur. Se för
övrigt: Drake.
HAVSDJUR
Gud skapade de stora h.en
l.Mos. 1:21
Loven Herren I h. och alla djup Ps. 148:7

HAVSFOLK
förstörd, du h.ens tillhåll

Hes.26:17

HAVSöRN

Havsörnen, som tillhör de största rovfåglarna, nämnes i Moselagen bland de
orena fåglarna, vilka icke fick ätas.
Jfr Öm. 3Mos.11 :13; S.Mos.14:12.
HEDER

hebr.[örbund, gemenskap.
l. En son till Asers son Beria. l.Mos.
46:17; 4.Mos.26:4S; I.Krön.7:31 ,32.
2. En kaine, en av Hobabs efterkommande. Hans hustru, Jael, dödade den
kananeiske härhövitsmannen Sisera, då
denne sökte skydd i hennes tält efter
nederlaget i slaget mot israeliterna.
HEBER
H. hade skilt sig från de övriga
Dom.
till Jaels, H.s hustrus, tält
vänskap mellan Jabin och H.s hus
Jael, H.s hustru, grep en tältplugg
Välsignad vare Joel, H.s hustru

4 :11
4:17
4:17
4:21
5 :24

3. Sokos fader, av Juda stam. I.Krön.
4:18.
4. Benjaminiten Elpaals son. l.Krön.
8:17.
HEBERIT

Hebers efterkommande (se Heber l),
av Asers stam. 4.Mos.26:4S.
HEBREER

HAVSGRUND

Havsvägen, hebr. där~ hajjäm, av medeltidens resenärer kallad via maris,
var handelsvägen mellan Damaslms och
Israels kustland. Denna sträcka utgjorde en del av den stora handelsleden
mellan Eufrats dal och Egypten. Jfr
Väg. Jes.9:1.

Hebreer, hebr. 'i/lrim, är en i G.T. ofta
använd benämning på israeliterna. Ordet har satts i förbindelse med verbet
'ågar, gå över, korsa, och kan då
beteckna sådana, som kommer från
andra sidan, gränsöverSkridare, främlingar. Se även: Eber 1.
Abraham kallades »hebre», I.Mos.
14:13, och likaså hans efterkommande,
särskilt genom Jakobs ätt, I.Mos.39 :14;
41 :12; 2.Mos.1 :lS; 2:6 etc. När israeliter skulle presentera sig för andra
folk, använde de beteckningen »hebre»,
t.ex. l.Mos.40:1S; 2.Mos.10:3.
I Apg.6:1 omtalas »infödda hebreeD)
i motsats till »grekiska judar». Paulus
kallar sig själv »en he bre, född av
hebreeD), Fil.3:S, dvs. en äkta hebre,
som hade b~varat sin faders språk och
traditioner i motsats till de judar, som
hade antagit grekernas språk och seder.
I olika texter från Främre Orienten
förekommer ofta ordet chabiru. Det
omnämnes första gången omkring 2000
f.Kr. i en text från Ur. Det råder delade
meningar om ordets betydelse. Olika
tolkningsförslag har framlagts. Vissa
forskare har menat att ordet skulle
betyda »rövare», andra »Understödstagare», »k1ient». Det åsyftar alltså en
grupp människor, men det är omtvistat, huruvida det är fråga om en
social grupp eller en etnisk storhet.
Materialet kan tagas som stöd såväl
för den ena som den andra uppfattningen. I de s.k. Amarnabreven (se
Egypten, sp.114S) har man påträffat
chabiru. Med anledning av de där förekommande namnen på chabiru, vilka
uppvisar ett västsemitiskt ursprung, har
vissa forskare hävdat, att chabiru utgjorde ett folkslag. Det har dock av
andra forskare påpekats, att andra
texter uppvisar chabiru med namn av
icke-semitiskt ursprung. De listor innehållande en förteckning över olika samhällsklasser, som påträffats vid utgrävningar i den hetitiska huvudstaden
Boghazköi i Turkiet, nämner chabiru
såsom en grupp mellan de fria medborgarna och slavarna. Chabiru skulle
således utgöra en term för social klassificering. Man menar, att den variation
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själva h.en höljer han in däri

Job 36:30

HAVSLANDERNA

Hebr. 'ijim (plur. av: 'i, ö, kustland),
som på en rad ställen i Skriften är återgivet med »havsländeD), är i Jer.2:1O;
Hes.27:6,7; Dan.11 :18 övers. )>ÖländeD>.
Jfr uttrycket 'ije hajjäm, Est.IO:1,
övers. öarna i havet. Beteckningen 'ijim
åsyftar mestadels Medelhavets kustländer.
HAVSLÄNDERNA
inbyggarna i hedningarnas H.
I.Mos.l 0:5
Konungarna från Tarsis och h.
Ps.72:IO
h. glädje sig, så många de äro
97:1
Jes.11:11
s. har blivit räddat från h.
ären i h. Herrens namn
24 :15
h.lyfter han ss. ett stoftkorn
40:15
Tigen, I h. och Iyssnen till mig
41:1
H. se det och frukta
41 :5
h. vänta efter hans lag
42:4
I h. med edra inbyggare
42:10
förkunnen hans lov i h.
42:12
Hören på mig, I havsländer
49:1
h. bida efter mig och hoppas
51 :5
h. skall han vedergälla för vad de
59:18
h. bida efter mig
60:9
budbärare till h. i fjärran
66 :19
förkunnen det i h. i fjärran
Jer. 31 :10
vid dånet av ditt fall skola h.
Hes.26:15
Nu förskräckas h. på ditt falls dag
26:18
hän till många havsländer
27:3
h. dreva handel i din tjänst
27:15
h.s alla inbyggare häpna
27:35
eld över dem s. bo trygga i h.
39:6
h. skola tillbedja honom
Sef. 2 :11

HAVSSIDA
länderna från norr och från h.n

Ps. 107:3

HAVSSTRAND
egyptierna ligga döda på h.en 2.Mos.14:30
Salomo till Elot, på h.en
2.Krön. 8:17

HAVSVATTEN
bliver h.net sunt, och allt får liv

Hes.47:9

HAVSVIDUNDER

Se: Drake, havsdjur, vatten, hav. Job
7:12.
HAVSVIK
giva till spillo Egyptens h.

Jes.1l :15

HAVSVÅG
De äro vilda h.or s. uppkasta

Jud. v.13

HAVSVÄGEN

Hebreisk - Hebreiska
i namnens ursprung som påvisats, icke
kan tagas som bevis för chabiru såsom
en etnisk beteckning.
Man har även gjort gällande, att
chabiru i vissa sammanhang betecknat
en etnisk storhet, i andra en social
position. Ofrånkomligt är dock, att
bakom detta ord gömmer sig flera olika
om också besläktade folkslag. Till chabiru hörde bl.a. churritema, kända i
G.T. under nanmet »horeer» (se d.o.).
Det har hävdats, att hebreerna är en
motsvarighet till det ackadiska chabiru.
Hebreerna skulle i så fall vara en gren
av chabiru och hebreer och horeer
utgöra besläktade folk.
HEBRE
berättade för Abram, h.en
l.Mos.14:13
bortförd från h.ernas land
40:1 S
jämte oss var där en ung h.
41 :12
egyptierna få icke äta med h.erna
43:32
Herren, h.ernas Gud, har visat 2.Mos. 3:18
H.emas Gud har visat sig för oss
5:3
Herren, h.ernas Gud, sände mig
7:16
så säger Herren, h.ernas Gud
9:1
Så säger Herren, h.ernas Gud
9:13
Så säger Herren, h.ernas Gud
10:3

{~

......

~~~ ~

jubelrop i h.emas läger
l.Sam. 4:6
4:9
att I icke bliven trälar åt h.erna
13:3
Detta må h.erna höra
13:7
somliga av h.erna gingo över
13:19
filisteerna fruktade att h.erna
14:11
h.erna krypa ut ur hålen
14:21
de h.er s. lydde under filisteerna
29:3
Vad hava dessa h.er här att göra
släppa sin broder, h.en
Jer.34:14
Jona 1:9
Jag är en h.
Apg. 6:1
knorra mot de infödda h.erna
Äro de h.er, så är jag det ock
2.Kor.11 :22
Fil. 3:5
en h., född av h.er

HEBREISK
har fört till oss en h. man
Den h.e tjänaren s. du fört hit
kon. talade till de h.a kvinnor

l.Mos.39:14
39:17
2.Mos. 1:1 S
När I förlösen de h.a kvinnorna
1 :16
De h.a kvinnorna äro icke ss.
1 :19
Detta är ett av de h.a barnen
2:6
att jag skall kalla hit en h. amma
2:7
att en egyptisk man slog en h. man
2 :11
fick se två h.a män träta
2 :13
Om du köper en h. träl, skall han
21 :2
h. man eller en h. kvinna
S.Mos.1 S :12
om det var en h. man eller
Jer.34:9
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I likhet med arameiskan räknas också hebreiskan till den nordväst semitiska
språkgruppen, och i likhet med flera
andra språks alfabet har också det
hebreiska sitt ursprung i det gamla
feniciska alfabetet. Själva skriftspråkets
tillkomst är oklar, men utan tvivel
kan det föras tillbaka till minst 2000 år

Se även: Skrift, språk, arameiska.
Hebreiska
Medan judarna ofta använde arame-

, ~9 tt 9
~~ ~9; ,9.'

'11

iskan i sin undervisning, var hebreiskan
gudsfolkets heliga språk. Det talades
av Israels folk i forntiden, släkte efter
släkte, och i våra dagar har det återuppväckts som Israels nationalspråk.
Hebreiska är Bibelns språk. Med
undantag av de arameiska avsnitten
(se Arameiska) är hela Gamla Testamentets grundtext avfattad på hebreiska.
G. T. talar emellertid aldrig om
språket som »hebreiskID) utan som »Kanaans tungomål», Jes.19:l8, eller »judiskID), 2.Kon.18:26,28; Neh.13:24.
N.T. däremot nämner ofta »hebreiska»,
t.ex. i Joh.S:2; Apg.2l:40; Upp.9:l1.
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f.Kr. Gammalhebreiskan går tillbaka
till Abrahams tid, men huruvida patriarken medförde detta från Haran eller
om han fann det i Palestina, är en obesvarad fråga. Hebreiskans likhet med
moabiternas och kananeernas dialekter
synes dock tala för att patriarken - som
i Mesopotamien talade en arameisk
dialekt - i Kanaan antog en lokal
kananeisk dialekt.
Både som tal- och skriftspråk användes hebreiskan redan vid israeliternas uttåg ur Egypten. Genom arameiskt
och hellenistiskt inflytande blell det
dock allt mindre vanligt i dagligt tal.
Som skriftspråk har emellertid hebreiskan behållits utan avbrott ända
från äldsta tider. Den gammaltestamentliga litteratur, som skrevs över en
period av mer än ett tusen år, visar inte
stora förändringar beträffande stilen,
även om låneord och nya uttryckssätt
blev mer eller mindre märkbara, särskilt
efter den babyloniska fångenskapen.
En viss dialektal skillnad förekom också, jfr Dom. kap.12, där det säges, att
efraimiterna inte hade sina sydliga
landsmäns sje-ljud.
En del av de på senare tid i Qumran
och annorstädes vid Döda havet funna
skriftrullarna har skrivits på hebreiska.
Detta gäller också om en mängd av den
senjudiska, rabbinska litteraturen, bl.a.
den som samlats i Mislma, en tradition
som i N.T. är känd under termen
»f1idernas stadgar» el. »de äldstes stadgan).
Skriftens hebreiska grundtext måste
främst förstås genom ett immanent
studium av G.T. utifrån bibelliebreiskans egenart och sammanhang. En
speciell svårighet vid översättning utgör
de ord, som bara förekommer en gång,
s.k. håpax legomena. För förståelsen
av dessa liksom av flera andra ord är
man hänvisad till jämförelser med liknande ord och stammar i andra semitiska språk. En rad senare skriftfynd
har kastat nytt ljus över de hebreiska
skrifterna. Inte minst har de lertavlor ,
som har återfunnits i Ras Shamra, det
gamla Ugarit (på Syriens nordkust),
bidragit härtill. Denna ugaritiska skrift
- med sina 27 konsonanttecken och 3
vokaltecken - är närbesläktad med
G.T.s hebreiska språk, som har 22 konsonanttecken (23 om man skiljer mellan § och s). Vidare bör också nämnas
de brev, som man har funnit i Mari,
väster om floden Eufrat, vilka har utformats på ett språk, som i många avseenden står bibelliebreiskan närmare
än vad ugaritiskan gör. Den ugaritiska
skriften löper i regel från vänster till
höger, medan hebreiskan skrives från
höger till vänster. Septuaginta (den
grekiska översättningen av G.T.) har
också stort värde för studiet av bibelhe breiskan .
Ursprungligen bestod hebreisk skrift
endast av konsonanter. Ett fullständigt
vokaliseringssystem utarbetades av de
s.k. massoreterna, judiska lärde, vilkas
arbete pågick från 7.årh. e.Kr. och
framåt i flera generationer.

,
En tablå som vIsar utvecklmgen av det hebreIska alfabetet. Fran Davld-Mltchell: Students Hebrew Lexlcon.

Några hebreiska ord förekommer
som låneord i vårt språk, t.ex. sabbat,
jubileum, halleluja.
För övrigt hänvisas till »Praktisk
orientering och vägledning» i början av
band!.
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Hebron - Hebronit
utr o tad e anakiterna i H .

Fran Hebroll. J fÖ lgl1J1ldell SY" S den moske, där Abraham och lIaII S fami lj säges vara Degravl1a.
HE BR EISKA
en da mm , på h . ka ll a d Be tsaida
J o h. 5:2
19 :13
Litos tr o ton , på h . Ga bba ta
Huvuds kall e platse n , på h . GO lga t a
19: 17
19:2 0
(övers krift en) va r avfa tt ad på h .
2
0:1 6
sa de till h o nom pä h. : Ra b bun i
A pg. 2 1 :40
talade (Pa ulus) t ill d e m på h.
2 2 :2
att (Paulus) t ala de till d e m på h .
2 6: 14
en rös t säga till mig på h .: Sa ul
avgrund en s .. vil ke ns namn på h . Up p. 9: 11
16 :16
pla ts s . på h . h e ter Harmaged o n

HEBRON
hebr. fö rbund, gem en skap. Stad i J uda,
ca 30 km sydsydväst om JerusaJem,
där väge n gå r till Beer-Seba. Staden,
som är en av världens äldst a befolka de
städer, byggdes sju år före Soan i
Egypten , 4 .Mos.1 3 :23. Den låg mer än
900 m över havet och kallades se dan
gammalt ](jrjat-Arba , dvs. (an aki ten)
Arbas stad , l.Mos.23 :2; Jos.14: 15.
Abraham uppeh öll sig under lång tid
i närheten av Hebron. Nära stad en låg
Mamres terebintlund , där AbraJlam bosatte sig efter skilsmässan med Lot,
och här byggde han ett aJtare åt Herren ,
l.M os .1 3: 18. I Hebron dog Sara, och
av stadens hetiter köpte Abraham en
grotta i Makpela , där h an begravde
sin hustru . Den na gravplats blev också
Abrahams familjegrav, 23 :1 ff. Ä ven
Isak bodde i närhe ten av Hebron ,
35 :27.
När israeliterna intog Kanaan , regerade den amoreiske kon un ge n Hoham i Hebron. Till samman s med tre
andra konun gar allie rad e han sig med
Adoni-Sedek , konun ge n i Jeru salem,
och drog upp mot gi beonitern a , vilka
hade in gått fred med J osua . Emellertid
.blev konungarn a besegrad e av J osua,
som kom gibeoniterna till undsättni ng,
Jos.10:1 ff. Hebron tilldelades Kaleb
som arvedel, Jos.14:13-14 .
Som konung öve r Juda rege rade
David i öve r sju år i Hebron , och h är
blev han smord till konun g över hela
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Israel. Absalom gjorde Hebron till
ce ntrum för sitt uppror och lät krö na
sig till konun g där. Detta är ett vittnesbörd om Hebron s stora betydelse
som konungastad .
Senare erövrades Hebron av edomeern a men återerövrades av den judiske
frihet skäm pen Judas Mackabeus (2.
årh . f. Kr.) . Längre fram förstördes
staden av romarn a, men så småningo m
blomstrade den upp på nytt. Se: Palestina.
Det gaml a Hebron, Abrahams stad ,
är identi skt me d nuvaran de el-Chalil ,
arab. = »Vän nen», dvs. Gud s vän,

Abraham , se d.o. (sp.148). Det mod erna Hebron är en stad med ca 40000
invånare. Dess främsta sevärdhet är den
väldiga mosken över Abrahams och de
andra patriarkern as gravar.
H E BRO N
Mamres terebintlundinvid H .
l. Mos. 13:1 8
Sa ra d og i Kirja t -Ar ba , d e t är H .
23 :2
Makpela , ge nt e m o t Ma mre, d e t är H . 23 :19
Mamre vid Kirja t -Arba , det är H .
35 :2 7
sände (J osef) ås tad fr ån H .s dal
37 :14
4 .Mos. 13:23
(s pejarna) ko mm o till H.
H . by gg des sju år fö re So an i Egy pten 13 :23
s änd e tiU Ho h a m , ko n . i H .
10s .1 0 :3
fö rsamlade sig ... ko n unge n i H.
lO:S
(till J os ua) ko nungen i H .
10 :2 3
fr ä n Eglo n up p till H .
10 :36
samma sä t t s. med H .
10 :39

12 :10

gav (Ka le b) h . till arve del
fi ck d å ken asee n Kale b H .

14 :13
14 :14

H . h ett e f o rdom Kirjat·Arba

14 :15

A rba s, An a ks fad ers, s tad , det ä r H.
15 :13
Kirja t -Arba, det är H.
I 5 :54
Kirjat ·Arba, det är H .
20 :7
Ma n ga v (Ar o ns sö n er) H .
21 :11
At A r a ns sö n er dr åpa rfri s tad en H .
21 :13
mot d e kan amfe r s. b o dd e i H.
Dom . 1 :10
de gåvo H. åt Kal e b
1 :20
be rg s . ligge r ge nt e mot H .
16 :3
I.Sam . 30 :31
till d e äld s t e i H .
(Herren) svarade : Till H .
2 .Sam. 2 :1
(David) bosatt e sig i H. s st äd er
2 :3
2 :11
Den tid Da vid var ko nung i H .
2 :32
ko mma i da gningen till H .
I H . f ö dde s sö n er åt David
3 :2
Dessa fö dde s åt Da vid i H.
3 :S
3 :19
fö r a tt tal a m ed David i H .
Abn er kom till David i H.
3 :20
Abner var icke längre kvar i H .
3 :22
När Abn er kommit tillb a ka ti ll H .
3 :27
så b egr a va d e Abn er i H.
3:32
Sauls s on hörd e att Abner var d ö d i H. 4 :1
Is-Bose ts hu vud till David i H .
4:8
h ängd e upp de m vid dammen i H.
4 :12
4 :12
begrovo d e t i H.
lsra els sta mmar ti ll Da vid i H.
5:1
5:3
äld st e i Israe l kom m o till kon. i H.
slö t David f ö rbund m ed d e m i H.
5:3
I H. regerad e han ö ver J uda
5:5
se d an (Da vid) had e kommit fr än H .
5 :13
(Ab salom :) Lå t mig begiva mig till H. 15:7
(Absa lo m) begav sig till H.
I 5:9
Nu har Ab sa lo m blivit konung i H .
15 :10
i H. rege rad e h an i sju år
I.Kon. 2:11
sö n er s. f ö ddes åt David i H.
I . Kr Ön . 3:1
3 :4
Dessa sex fö dd es åt hon o m i H .
6:55
gav man H . i Juda land
fri s t äde rn a H. och Libna
6:57
h ela Israe l till David i H.
11 :1
älds te i Israe l kommo till kon . i H.
11 :3
slö t David fö rbund med dem i H .
11 :3
12 :23
kri gs folk s. ko mm o till David i H.
All a dessa krigs män .. . till H.
12 :38
i H. r egera d e (David) i sju år
2 9:27
(befäs te) So rga , Aia lon o ch H. 2.Krön.11 :10

HEBRON
he br. f örbund, gemenskap.
I. En son till Levis son Kehat. Hans
efterkommande kallas »hebronite r».
HE BRON
Ke hat s sön er. .. H. o ch Uss iel
2.Mos. 6 :18
Ke hats sö n er ... H. o ch Uss iel
4.Mos. 3 :19
l. Kr ö n. 6 :2,1 8; I 5 :9; 23:12
H .s sön er vo r o Jeri a , A marja
23 :19

2. En son till Maresa , sonson till Kaleb .
l.Krön .2:4 2,4 3 .
HEBRONIT
Efterkomma nde till Hebron , Kehats
son , se Hebron I .

Lalldskap vid Hebrol/.
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11 :2 J

k onungen i H. en
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Hed - Hedning
3, Frände 5, Fäder 3.

HEBRONIT
Från Kehat ... h.ernas s läkt
4.Mos. 3:27
leviternas släkter : h.erna s släkt
26:58
Vad angår h.erna och
I.Krön.26 :23
Av h .erna t ogos Habasja
26:30
För h.e rna var lena huv udman
26:31
för h. erna e fter deras ättföljd
26:31

3) ethnos, fe vo,
släkt, stam, (icke-israelitiskt) folk; grek.
övers. av goj , se I. Se: Folk 29, Folkslag 4 , Hedning 2.

HED
Se även: Hedmark , öken , öde, mark.
-hed
salthed Ps.J07 :34
Hed, hedmark
Grundtextens ord för »hed», »hedmark»,
heb r. ·ärägå, kommer troligen från en
rot , som betyder: vara torr, vara ofruktbar. Det är i Ps.68:S översatt »öken», i
l er.2:6 »öde» och i Sak.l4:l O »slättmario>. Ordet har i bestämd form ,
hå ·ärågå , i den svenska kyrkobibeln
ofta öve rsatts: Hedmarken , se d.o.
Hed, hedmark är i Skriften ett omfattande begrepp, som icke enbart avser torra och ofruktbara områden.
Främst avser det stäppområden och
ouppodlat eller obebott land överhuvudtaget. På »Moabs hedan> - områdena öster och nordost om Döda havet
- uppehöll israeliterna sig före intagandet av löfteslandet , 4.Mos.22:1 ; 26:
3 m.fl. ställen. Likaså omtalas »l erikos
hedmarken>, 10s.4:13; 5:10; 2.Kon.
25 :5 , som helt enkelt avser området
kring staden Jeriko.
Hedmarken står ibland som uttryck
för Gud s straffdom över Israel och
andra folk , se t.ex.les.33:9; l er.SO:l2;
51 :43 . Men under den messianska tiden
skall hed marken »fröjdas och blomstra
såsom en lilja», vilket är ett uttryck
för Israels förnyelse både nation ellt och
andligt , l es.3S:I ; jfr 41:19 ; 51:3. Se :
Öken.
HED (se även Hedmark)
lägrad e sig på Moabs h.ar
4 .Mos. 22 :1
talade till dem på Moabs h.ar
26:3
mön s trade Isra els barn på Moabs h.ar 26:63
i lägret på Moabs h.ar
31 :12
(Israel) lägrade sig på Moabs h.ar
33:48
Abel ·Hassitim på Moabs h.ar
33:49
Herren talade till Mase på Moa bs h.ar 33:50
talad e till Mase på Moabs h.ar
35:1
36:13
rätter s. Mase gav på Moabs h.ar
Mase gick fr ån Moabs h.ar
S.Mos . 34:1
Israels barn begrät o på Moabs h.ar
34:8
utskiftade på Moabs h.ar
Jos.13:32

HEDER
-heder
vanheder J.Kor.11 :14
HEDER

I) Uttrycket »på heder och tro» är en
återgivning av hebr. bä'amunä, i fasthet, i pålitlighet , i trofasthet ('limunä,
se Fast 22).
2) höcjör, l ~ O
smycke , prydnad; glans , härlighet ; ära ,
berömmelse; av: hågar , smycka, pryda.
Se: Berömmelse 4, Härlig 3, Härlighet 3.
3) kåQaq, l j]~
tyngd; ära, heder; härlighet; av: kåge!) ,
se Hedra J. Se: Förhärliga 3, Härlig 4,
Härlighe tl.

4) doxa,

(j 6~a

grundbet. mening ; därnäst: glans, sken;
ära, heder ; härlighet , majestät; av:
dokeö , mena, anse; synas, tyckas. Ordet
motsvarar hebr. kåbod , se 3. Se: Förhärliga 8, Härlig 28~ Härlighet 20.
5) time, H/.dl
värde, pris; ära, heder; hedersbevisning,
aktning, uppskattning . I Rom .9:21;
2.Tim.2:20,2l stor: eis tim~n , till ära ,
till heder ; övers. till hedersamt bruk
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Utsikt över Hebrol1.
(om skeuo s, kärl). Tim~ är ofta övers.
ära, t.ex. Rom.2:7; J.Te ss.4:4; J.Tim.
6:16; Hebr.2:7; I.Pet.3:7 ; Upp.4:9;
5: 12. lfr Akta 64. Se: Betalning 7,
Dyrbar 21.
6) atimia, UTtf.1.ia
vanära, vanheder, skam; av: åtimos, se
7. I Rom.9:2l; 2.Tim.2:20 står: eis
atimian, till vanära, till vanheder; övers.
till mindre hedersamt (underförstått:
bruk); jfr 5. Atimia är i I.Kor.11:l4
övers. vanheder; 15 :43 ringhet; 2.Kor.
6:8 smälek; Il :2 1 skam.

7) dtimas, äHf.1.0'
utan ära , utan heder; ej aktad , föraktad , ringaktad; av: neg . a- och tim~ ,
se 5. I J.Kor.12:23 står komp. atimoteros, mer föraktad el. ringaktad ; övers.
mindre hedersam . Se: Förakt 20.
HEDER
l utan de fing o h andla på h.
2.Kon.12:1S
I sko la f å handla på h. och tro
22:7
l tillsatt de m att tjäna på h.
1.Krön. 9:22
l på h. och tro voro dessa anställda
9 :26
l Ma ttitja hade på h. och tro uppsikten 9:3 1
2.Krön. 31 :12
1 a llt på h. och tro
l p å h. och tro skulle de förvalta
31 :18
l männen fingo handla på h. och tro 34:12
2 Kraft och h. hennes klädnad
Ords. 31 :25
3 va r är den h . s. skulle visas
Mal. 1 :6
Luk.14 :10
4 Då vederfa res dig h. inför a lla
5 h. å t d en s. h. tillkommer
Rom.13:7
5 bekläda med s törre h.
l.Kor.12:23
S den ringare delen få så större h .
12 :24
5 ligger däri »e n viss h.»
Kol. 2 :23
5 m å aktas dubbe l h. värda
l.Tim. 5:17
S må akta sina herrar all h. värda
6: 1

HEDERSAM
Rom. 9:21
S göra ett kärl till h.t bruk
9:21
6 ett annat till mindre h.t
7 delar s. tyckas mindre h.ma
I.Kor.12 :23
S somliga (kärl) till h.t bruk
2.Tim. 2:20
2:20
6 andra till mindre h .t
5 då bliver han ett kärl till h.t bruk
2:21

fruktbara (landet) , som i vår svenska
kyrkobib el är översatt Hedmarken , betecknar vanligen hela eller delar av det
stäppIan d, som sträcker sig från sjön
Gennesaret över lordandalen och ända
ned till Akabaviken , jfr t.ex. Jos.ll :16;
12:3 ,8.
HEDMARKEN
Mose talade .. på H. mitt emot
S.Mos. 1:1
till alla deras grannfolk på H .
1 :7
H. med Jordan
3:17
H. på an dra si dan J o rd an
4:49
kon ungar s. bodde på H.
Jos.1 1 :2
1 l :16
intog Josua Låg landet och H.
besittning heja H. på östra sidan
12:1
ävensom över H. ända upp tHl
12 :3
(Josua gav åt Israel) H.
12:8
höjd s. ligger framför H., norrut ,
och så ned till H.
18:18
Abner tågade genom H.
2.Sam . 2 :29
(Rekab) färdades gm H. hela natten
4:7
folket tog vägen åt H. till
2.Kon. 25:4
(Sidkia) tog vägen åt H. till
Jer.39:4
de togo vägen åt H . till
52 :7
flyter ned på H.
Hes.47:8

HEDMARKS BÄCKEN
Hedmarksbäcken , eller enligt andra
översättningar: bäcken i hedmarken,
nämnes hos profeten Amos som en
gränspunkt i söder för I sraels land.
Troligen får bäcken sökas i eller nära
Moabs land , sydost om Hedmarkshavet, se d.o . Am.6:14.
HEDMARKSHAVET
Ett annat namn för Döda have t el. Salthavet, se d .o .
HEDMARKSHA VET
från Kinneret ända till H.
S.Mos. 3:17
Hedmarken .. . ända till H.
4:49
vatten s. flöt mot H., Salthavet
Jos. 3:16
12:3
ända ned till H.
Israels område ... ända till H.
2.Kon.14:2S

H EDNA FOLK
l dåraktigt h. förtörna
S.Mos . 32 :21
2.Krön.20:6
l råder över h.ens riken
l icke gjort för n ågo t h.
Ps.147 :20
l h. skola s trömma dit
Jes . 2:2
l (Herren) ska ll döma mellan h.en
2:4
l reser upp ett baner för h.en
5 :26
I h.en söka t elningen från Isais
Il :10
l resa upp ett baner för h.en
11 :12
13:4
l so rlar av riken med hopade h.
l till e tt ljus för h.en
49:6
l ss. budbärare till h.en
66:19
l ngt h. bytt bort sina gudar
Jer. 2 :11
3: 17
l församla sig alla h.
4:2
l h.en skola välsigna sig i honom
1 Hören därför , I h .
6:18
I h.en äro alla oomskurna
9 :2 6
l Frägen efter bland h.en
18:13
1 Hören Herrens o rd , i h.
31:10
1 talat till dig angående a lla h.
36:2
l ss . Herrens ord om h.en
46 :1
Hes. 5:5
l s. jag har satt ibland h.en
l ogudaktiga re s ätt än h.en
5:6
l ra sa t värre än h. en
5:7
l icke gjo rt efter de h.s rätter
5:7
l skipa rätt inför h.ens ögon
5:8
l de värsta h. taga deras hus
7 :24
1 gjort efter de h.s rätter
11 :12
30:3
I h.ens stund är inne
l samla tillhopa alla h .
Joel 3:2
l Ropen ut detta bland h .e n
3:9
lmåh.enresasig
3: 12
Am. 9:9
l siktat bland alla h.en
l Herrens dag är nära för all a H.
Ob. v.IS
l alla h. dricka beständigt
v.16
t m ånga h. skola säga
Mika 4 :2
4:3
l skipa rätt åt mäktiga h.
l många h. församlat sig
4:11
1 utkräva hämnd av h.en
5:1 S
Hagg. 2:8
1 alla h. komma 'a tt bäva
l d y rbara h åvor fr ån alla h.
2 :8
Sak . 1 :1 S
l fö rt örnad på h .en'
1:21
l slå av horn e n på de h.
2:8
1 så säger han om h.en
l många h. sluta s ig till Herren
2 :11
7 :14
l all ahanda h. s. de icke känna
I m ånga folk och mäktiga h.
8:22
l tungom ål s. talas bland h .e n
8:23
2 blanod h.en slår all a hästar
12:4
3 bortförda till allahanda h.
Luk. 21 :24
3 dig till ett ljus för h.en
Apg.13:47
3 tron s lydnad bland alla h.
Rom. 1 :5
3 skörda frukt ss. bland övriga h.
1 :13
3 mot ett h. utan f ö rs tånd
10:19

HEDNAFÖRSAMLING
jag ta ckar dem ... aUa h.ar

Rom.16:4

HEDNARIKE
skall göra h.nas makt till intet

Hagg. 2:23

HEDNASTAD
m ås te nu den grymma h.en

Jes. 25:3

HEDNING
Se även: Folk , hednafolk , hednisk ,
främling, utlänning , ogudaktig, gudlös.

HEDMARKEN
Hebr. hö 'aröQö, trol. det torra el. 0-

HEDMARKSVÄG EN
En ökenväg i Edom, vid vilken israeliterna uppehöll sig under vandringen
mot löfteslandet. Det omtalas, att
Israels barn lämnade Hedmarksvägen
och Elat och Esjon-Geber, när de
vände sig mot norr, mot Moabs öken.
S.Mos.2:8.
HEDNAFOLK
l) gaj, ' j J
nation , folk. Ordet brukas ofta , i
synnerhet i plur. gojim, om främmande
folk , hednafolk , hedningar , i motsats
till Israels folk. Se: Folk l , Folkslag l ,
Främmande 10, Hedning l.
2) 'am, D ~
folk, stam, släkt. Se: Folk 2, Folkslag

Hedningar
G. T. Vi möter här två benämningar
för »folk», nämligen ·am och gaj (plur.
gojim). Båda är uttryck för folk eller
grupper , som hör samman, men det ges
inte någon närmare karakteristik av
dem rent etnologiskt (när det gäller ras,
språk el. dyl.) eller geografiskt. Ordet
'am används om Israel, det heliga
folket , medan ordet gojim står som
uttryck för hednafolken.
Hedningar är för Israel de folk, som
i stället för den levande Guden dyrkar
främmande gudar. De är ogudaktiga
och orättfardiga och därför under Guds
vrede och dom, Jes.34:2; Sak.l:1S .
Israels konung och folk beder om att
Guds rättvisa straff må drabba dem,
Ps.9; 59; 79 m .fl. ställen.
Men Gud är herre och konung också
öve r hedningarna , Jes.lO. (Jfr Upp.
15:3.) Han härskar över hedningarna,
2 .Krön. 20:6; Ps.4 7:9 , och tillin tetgör
deras råd, Ps.33:10. Gud tar hedningarna i sin tjänst. Han begagnade dem
många gånger som straffredskap mot
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HEDERSBEVISNING
5 övertr äffa varandra i h.

Se: Hed.

Rom.12:10

HEDMARK

HEDMARK
. inför Herren på Jerikos h.er
Jos. 4:13
höllo påskhögtid på Jerikos h.er
5:10
den utsatta platsen framför h.en
8:14
i öknen Maon, på h.en
I.Sam . 23:24
hunno hm på Jerikos h.er
2.Kon.2S:S
h.en är det bröd de hava
Job 24:5
h .en gav jag henne till hem
39:9
Saron har blivit likt en h.
Jes.33:9
h.en skall fröjdas och blomstra
35:1
och strömmar på h.en
35:6
pä h.en en jämn väg för vär Gu d
40:3
skall på h.en plantera cypress
41 :19
dess h. lik en Herrens lustgård
5 t:3
fördärvade av vargen från h .en
Jer. 5:6
ss. en torr buske på h.en
17:6
hunno upp Sidkia på Jerikos h.er
39:5
skall bliva ett torrt land och en h.
50 :12
Sä blev (Babel) en h.
SI :43
hunno upp Sidkia på Jerikos h.er
52:8

HEDMARKSKANANEER
Hedmarkskananeer kallades de kananeer, som före israeliternas intåg i Kanaan
levde i hedmarken vid Gilgal och vid
Mores terebintlund. S.Mos.ll :30.

Hedning
Israel, när detta folk vänt sig från
honom, Dom.2:6-23; Am.3. Men Gud
tuktar också. hedningarna för synder,
som de gjort mot varandra och mot
Israel, Jes.10:12-16; Jer.9:2s f.; Am.
1 :3-2:3.
Å andra sidan har vi ord som visar,
att Herren. vill frälsa hedningarna och
få dem att frukta hans' heliga namn,
I.Kon.8:43. När Gud kallade patriarken
Abraham och åt sig utvalde ett egendomsfolk, sade han, att i honom skulle
alla jordens släkter välsignas, l.Mos.
12 :3. Med detta menas, att inte endast
Israel utan också hedningarna skall få
del i välsignelsen.~
En tanke som ofta kommer till
uttl)'ck, särskilt i psalmerna, är att
Israel ensamt inte räckte till för att
rätt lovsjunga Herren. »Höjen jubel till
Gud, alla länden>, Ps.66:1,4,8; 96:5-13;
100:1; 11.7:1. - I anden ser heliga gudsmän mot de sista tiderna, när alla
hednafolk skall komma till Gud, omvända sig och bli hans folk.
Vi möter i G.T. för det mesta ett
centripetalt perspektiv, som går ut på
att hedningarna under slutskedet skall
vallfårda till Jerusalem för att ge Gud
ära och få del i hans frälsning. De skall
emellertid komma till följd av att
Herrens ord först har gått ut från
Jerusalem, Jes.4:3. »Och det skall ske i
kommande dagar att det berg där
Herrens hus är skall stå där fast grundat
och vara det yppersta ibland bergen
och upphöjt över andra höjder; och
alla hednafolk skola strömma dit», Jes.
2:2, jfr 19:23; 55:5; 60:3; Jer.3:17;
Mika 7:12; Hagg.2:7; Sak.8:21-23. Herren skall i den yttersta tiden göra ett
gästabud för alla folk, Jes.2s :6-7.
Hedningarnas frälsning är intimt
knuten till Messias. Han är hedningarnas ljus, Jes.42:6; 9:1 ff. Som Herrens
tjänare (Ebed-JHWH) skall han föra
Guds lag och sanning ut till hednafolken, 42:1. »Det är för litet för dig, då
du är min tjänare, att allenast upprätta
Jakobs stammar och föra tillbaka de
levande av Israel; jag vill sätta dig till
ett ljus för hednafolken, för att min
frälsning må nå till jordens ända», 49 :6,
jfr Sl :4'{). Här möter vi klar missionsuniversalism (den centrifugala aspekten), se också 66:19 ff.; Ps.96:3,10.
Alla hedningar är Guds egendom, 82:8,
och Gud vill ge Messias »hedningarna
till arvedel och jordens ändar till egendom», Ps.2:8, jfr Dan.7:14. Hedningarna skall tjäna honom, PS.72:11. De
skall »söka telningen från Isais rot, där
han står såsom ett baner för folken»,
Jes.11 :10. Genom hans frälsning skall
hela jorden fyllas av Herrens kunskap,
II :9. Hans hus skall bliva en helgedom
för alla folk, 56:7, jfr Ps.22:28; 72:911; Jes.66:18; 45:23; Sef.3:9; Jer.16:
19.
N.T. Också i N.T. möter vi två ord
för »follo>: ethnos och laos. Ethnos
används sextio gånger (i plur. ethnt'j)
som benämning på hedningarna, bara
fyra gånger används det om judafolket.
Några gånger förekommer växlande
bruk av ethnos och laos.
Hedningarna skildras som religiöst
ovetande, I.Kor.1 :21; Rom.1 :28. De
är orena och ligger under för skam och
last, Ef.4:19; 5:12; Rom.1:24-32. De
är i mörkret och i Satans våld, Apg.

26:18; Kol.l :13. De offrar åt onda
andar och inte åt Gud, I.Kor.10:20-21
Gfr s.Mos.32:17). Hedningarna var
före Kristi försoning »utestängda från
medborgarskap i Israel och främmande
för löftets förbund, utan hopp och
utan Gud i världen», Ef.2 :12.
I Rom.1 :18-32 skildrar Paulus hur
hedendomen uppstod. Hedningarna
hade inte tagit vara på det de hade i
den naturliga uppenbarelsen. De under-o
tryckte sanningen i orättfärdighet, v.
18, och gav inte Gud den ära, som
hans gudomliga egenskaper hade rätt
till, v.19-21. Inte heller tackade de
honom för det goda han gav dem. Därmed förlorade de den sanna kunskapen
om Gud, de »förföllo till fåfångliga
tankar; och så blevo deras oförståndiga
hjärtan förmörkade», v.21. Så djupt
sjönk hedningarna, att de »bytte bort
den oförgänglige Gudens härlighet mot
beläten: som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar
och fyrfotadjur och krälande djuD>,
v.23.
Gud överlämnade då hedningarna
till moralisk förvillelse och upplösning,
Rom.1 :24,26,28. Han lät dem gå sina
egna vägar, Apg.14:16, men till sist
skall han döma dem, Rom.2:12. Gud
har likväl inte låtit sig vara utan vittnesbörd. Han har uppenbarat sig för dem i
naturen och i deras samveten, Rom.
1 :19-20,32; Apg.14:17; Rom.2:14-1s.
Jesus hade blick för hedningarnas
frälsning, Matt.8:s-13; 15:22-28; Mark.
7:31-37; Luk.17:11-18; Joh.4:7 ff. Men
hans jordiska verksamhet präglades
aven judisk partikularism, Matt.
10:5; 15:24, som dock i sista instans
syftade till hedningarnas frälsning. Han
måste först grundlägga församlingen i
Israel, eftersom detta folk enligt Guds
frälsningsråd är utvalt till att föra
frälsningen till hedningarna. Missionsuniversalismen hos Jesus kommer klarast fram mot slutet av hans verksamhet. Först efter det att han genom sin
död och uppståndelse hade fullbordat
frälsningsverket, gav han missionsbefallningen, Matt.28:18-20; Mark.16:1 S;
Luk.24:4s-48; Joh.20:21; Apg.1 :8, jfr
Gal.1 :16; Ef.3:3-6; I.Tim.3:16. Av
missionsord av Jesus före hans död kan
särskilt nämnas Matt.8:11-12; 24:14;
26:13 med par.; Mark.13:10.
Hur evangeliet kom till hedningarna
skildras i Apg. kap.10-11; 13:46;
28:28 m.fl. ställen. Det var Petrus, som
fick döpa. de första hedningarna och
upptaga dem i den kristna församlingen; det skedde i den romerske hövitsmannen Kornelius' hus i Cesarea, lO:
24-48. Den urkristna församlingens
store hednamission är var Paulus, och i
hans brev upprullas en hel missionsteologi,Ef.2:11-3:8;Kol.l :24-27; Rom.
11 :11-32. Filippus blev det första redskapet till samariternas frälsning, Apg.
8:5-25.
Hedningarnas delaktighet i frälsningen är förutsagd i Skriften, Rom.
4:13 ff.; Fil.3:4. Gud är inte endast
judarnas Gud, Rom.3:29-30. »Här är
icke jude eller grelo>, GaI.3:28, jfr Kol.
3:11. Efter förlikningen med Gud i
Kristus Jesus får alla vara med, Ef.
2:11-19. På apostlamötet i Jerusalem
beslöts att hedningarna inte behövde
bliva »judan> (låta omskära sig och

Hedningar (folk)
Hedningarna
Har ett töcken över sig, är i mörker, Jes.2s:7; 60:2. Larmar, Ps.2:1.
Gräver gravar åt andra, Ps.9 :16. Orenade ternplH, Ps.79:1. Gick emot
Israel, Hes.7 :24. Byter bort Guds sanning emot lögn, Rom.1 :22-32. Vandrar
i sitt sinnes fåfånglighet, Ef.4:17-19.
Lever i begärelsers lusta, I.Tess.4:s.
Skall förtrampa den heliga staden, Upp.
II :2. Vredgas, Upp.11 :18.
Gud och hedningarna
Gud är även hedningarnas Gud,
Rom.3:29. Är deras konung, PS.47:9.
Råder över dem, Ps.22:29. Ger akt på
dem, PS.66:7. Församlar dem, Joel 3:7.
Uppenbarar för dem sin rättfärdighet,
PS.98:2.
Guds namn skall bliva stort bland
hedningarna, Mal. I :11. Hans namn skall
äras, PS.18:s0. De skall känna hans
frälsning, PS.67:3. Löften om välsignelse över hedningarna, I.Mos.12:3; 22:18.
Hur Gud behandlar hedningar i nytestamentlig tid
Han har sänt frälsning till dem,
Apg.28:28. Öppnat trons dörr, Apg.
14:27. Tager emot dem, Apg.10:34-3s.
Ger dem omvändelse, Apg.11 :18. Får
ett folk bland dem, Apg.1s:14. Rättfårdiggör dem, Gal.3:8. Skänker dem
den helige Ande, Apg.10:4s; 15:8.
Kungör dem sin hemlighet, Rom.16:26.
Hedningarna och Gud
De kan icke uthärda hans vrede,
Jer.l0:l0. De skall resa sig, Joel 3:12.
Komma till Herren, Jer.16:19. Skall
få se Guds frälsning, Ps.98:3; Jes.
52:10; Mika 4:2. Guds rätt, Jes.62:2.
Underbara ting, Mika 7 :16. De skall
prisa Gud för hans barmhärtighet,
Rom.ls:9,11. Prisa honom, Ps.67:6;
72:17. Tillbedja honom, Ps.86:9; Sef.
2:11; Upp.ls:4. Sluta sig till honom,
Sak.2:11. Frukta honom, Ps.102:16.
Tjäna honom, PS.72:11. Strömma till
Herrens hus, Jes.2:2; 66:19-20.
Israel och hedningarna
Israel ville bliva såsom hedningarna,
Hes.20:32. Beblandade sig med dem,
Ps.106:3s. Gjorde efter deras rätter,
Hes.11 :12. Varnades för att vänja sig
vid deras sätt, Jer.1 O:2. Gavs som
byte åt dem, Hes.2s:7. Hemsöktes av
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hålla Mose lag) för att upptagas i den
messianska församlingen, Apg.ls.
Medan den gammaltestamentliga
historien synes ha genomgått en
»progressiv reduktion»: människorna Israels folk - Israels rest - den ende,
Messias - skildrar den nytestamentijga
frälsningshistorien en »progressiv expansioll»: Jesus Messias - apostlarna församlingen - alla människor, alltså
från den ende till de många.
Evangeliets förkunnelse för hedningarna är ett nödvändigt led i det
eskatologiska skeendet, ja, ett villkor
för att Kristus skall komma igen. »Och
detta evangelium om riket skall bliva
predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall
änden komrnID>, Matt.24:14, jfr Mark.
13:10; Apg.1:6-8; Rom.1I:2s; 2.Tess.
2 :6-7. När hedningarnas skara är fulltalig och Israel i slutskedet omvänder
sig, skall Guds rike bryta igenom med
kraft och i härlighet. Se även: Mission.

dem, Hab.1 :5-11. Förströddes bland
dem, 3.Mos.26:33; Klag.1 :3; 2:9; Hes.
11:16; Mika 5:8. Uppslukades av dem,
Hos.8:8.
Israel skall bliva känt bland folken,
Jes.61 :9. Taga hedningarnas länder i
besittning, Jes.s4:3; 61 :6. Få dem till
arvedel, Ps.2:8. Härska över dem, Ps.
18:44. Uppsluka dem, 4.Mos.24:8. Utkräva hämnd på dem, PS.149:7.
Genom Israels fall kom frälsningen
till hedningarna, Rom.11 :11. Hedningarna skall jubla tillsammans med
Israel, Rom.ls:l0.
Kristus och hedningarna
Han är en dårskap för hedningarna,
I.Kor.1 :23. Överlämnades åt hedningarna, Matt.20:19; Mark.IO:33; Luk.
18:32. De församlade sig mot honom,
Apg.4:27.
Kristus skall predikas bland hedningarna, I.Tim.3 :16. Han skall utbreda rätten bland folken, Jes.42:1;
Matt.12:18. Vara deras ljus, Jes.42:6;
49:6; 60:3; Luk.2:32; Apg.26:23. De
skall sätta sitt hopp till hans namn,
Matt.12 :21. Abrahams välsignelse kom
hedningarna till del, Gal.3 :14. Alla judar och hedningar - är ett i Kristus,
I.Kor.12:13. De skall söka honom,
Jes.11 :10. Hasta till honom, Jes.ss :5.
Han skall råda över dem, Rom.1s:12.
De skall tjäna honom, Dan.7:14.
Lärjungarna och hedningarna
De skulle icke först gå till hedningarna, Matt.10:s. De skulle vara ett
vittnesbörd för hedningarna, Matt.IO:
18. Göra alla folk till lärjungar, Matt.
28:19.
Församlingen och hedningarna
Hedningarna stod emot de första
kristna, Apg.14:s. Är medarvingar, lemmar i en och samma kropp och delaktiga i löftet, Ef.3:6. Kristus i församlingen är för hedningarna en hemlighet, Kol.l :27. En hedning, som
omvänt sig till Gud, bör icke betungas,
Apg.ls:19. Hedningarna har del i församlingens andliga goda, Rom.ls:27.
Vi skall inte bedja som hedningarna,
Matt.6:7. Inte ha timliga omsorger som
hedningarna, Matt.6:32; Luk.12:30.
F örsamlingen skall föra en god vandel bland hedningarna, I.Pet.2:12. Inte
vara någon till en stötesten, I.Kor.l0:
. 32. Herrens tjänare tog inte emot något
av hedningarna, 3.Joh.v.7. Den som
vinner seger, skall få makt över hedningarna, Upp.2:26.
HEDNING

l) gaj, ' i "
nation, folk, hednafolk. Esr.6:21 ordagrant: landets hedningar; övers. den
hedniska landsbefolkningen . Se: Hednafolk l.
2) ethnos, i!()voc;
släkt, stam, folk . .ordet står ofta i
motsats till Israels folk, vilket betecknas med laos (se Folk 36), se t.ex.
Apg.26:23; Rom.ls:1O. Se: Folk 29,
Folkslag 4, Hednafolk 3.
3) ethnikOs,. I!()VLK Dc;
hörande till ett folk; i N.T. ickeisraelitisk, hednisk; icke-israelit, hedning; av: ethnos, se 2.
4) utf.ord.
S) ethnikbs, e()vLK wc;
adv. hedniskt, på hedniskt sätt; övers.
efter hednisk sed; av: ethnikos, se 3.
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Hedning - Hel
HEDNING
1 inbyggarn. i h .•rn.s
1.Mos.10:5
1 de h .• r oren.t sig
3.Mos.18:24
1 från h .• rn. s. bo runt omkring
25 :44
26:33
1 sk.ll j.g förströ bl.nd h .• rn.
1 I skolen förgås bl.nd h .•rn.
26:38
1 s. jag förde ut inför h.arnas ögon
26:45
1 då skulle h .• rn. säg.
4.Mos.14:15
1 förj.ga dess. h .• r för dig
5.Mos. 7:22
1 På s.mm. sätt s. h .•r
8:20
1 dessa h .• rs ogudaktighet
9:4
1 ut.n dess. h.ars ogudaktighet
9:5
1 göra efter h.arnas styggelser
18:9
1 H .•ma lyssna till sådana
18:14
1 Jublen, I h .• r, över hans folk
32:43
1 förlossade från h.arna
2.Sam. 7:23
l till ett huvud över h .• r
22 :44
22:50
1 t.cka dig, Herre, bland h .• rna
l Förtäljen bland h.arna
1.Krön.16:24
l bland h .• rna säge man
16:31
16 :35
1 rädda oss frän h .• rna
1 förj.gade h.arna för ditt folk
17:21
l med h.arnas styggelser
2.Krön.36:14
l s. vara såld. åt h.arna
Neh. 5:8
1 våra fiender, h.arna
5:9
1 Varför larma h.arna
Ps. 2:1
l giva dig h .arna till .rvedel
2 :8
l Du har näpst h.arn.
9:6
1 H .• rn. hava sjunkit ned
9:16
1 ned i dödsriket, alla h.ar
9:18
1 låt h.arna bliva dömd.
9 :20
1 må h .• rn. förnimma att de äro
9:21
l h .• ma utrot.s ur hans land
10:16
1 mig till ett huvud över h .• r
18:44
1 t.cka dig bl.nd h.arna, Herre
18:50
1 H.arnas släkter skola tillbedj.
22:28
1 han råder över h.arna
22 :29
33:10
1 gjorde h.arnas råd om intet
l med din h.nd utrot.de h.ama
44:3
l bl.nd h.arna förstrött oss
44:12
1 oss till ett ordspråk bland h.arn.
44:1 S
1 H.arna larma, riken vackla
46:7
l hög v.rder j.g bl.nd h.am.
46:11
1 Gud är konung över h.arna
47:9
1 och hemsök .lIa h.ar
59:6
1 du, Herre, bespottar alla h.ar
59:9
1 hans ögon giva .kt på h .• rn.
66:7
l bland all. h .• r din frälsning
67:3
1
h.ar tjäne honom
72:11
l all. h .....prise honom säll
72 :17
l Han förj.gade h.arna för dem
78:55
1 h.ama hava f.mt in i din .rvedel
79:1
l Utgjut förtörnelse över h.arn.
79:6
1 Varför skuJle h.arn. få säga
79:10.
l bliv. kunnigt på h .•rn.
79:10
1 du förjagade h.arna
80:9
l H.arna tillbedja inför dig
86:9
Is. håJler h .• rn. i tukt
94:10
1 Förtäljen bland h .•ma hs ära
96:3
1 Sägen bl.nd h .• rn.: Herren är
96:10
l rättfärdighet. för h.arnas ögon
98:2
1 skola h .• rn. frukt. Herrens namn 102 :16
l g.v åt dem h.arnas länder
105 :44
l slå ned barn ibland h.arna
106:27
1 beblandade sig med h.am.
106:35
l g.v dem i h.ars hand
106:41
l församla oss från h.arn.
106:47
1 hålla dom bland h .• rna
110:6
1 gav dem h.arnas arvedel
111:6
1 Varför skuJle h .•rna fä säga
11 5:2
1 Loven Herren,allah.ar
117:1
l Alla h.ar omringa mig
118:1 O
l sade man bland h.arna
126:2
l H.arnas avgudar äro silver
135:15
1 utkräva hämnd på h.arna
149:7
1 h.arnas område
Jes. 9:1
l Herren blottar inför h .•rs ögon
52:10
1 taga h.ars länder i besittning
54:3
1 icke vänja vid h.arnas sätt
Jer.10:2
l· h .arna förför.s för de m
10:2
1 din förtörnelse över h.ama
10:2 S
1 h.arn.s fåfängliga .vgudar
14:22
l till dig skola h .•rna komma
16 :19
l (Juda) bor bland h .•rna
Klag. 1:3
l h .•r komma in i hennes helgedom
1 :10
1 och furst.r leva bland h.ar
2:9
l bland h .•rn. säger m.n om dem
4:15
1 Israels b.rn, de .vfälliga h .• rna Hes. 2:3
1 bröd orent bl.nd h .• rn.
4:13
l Vi vilja bliva ss. h .• rn.
20:32
l du i otukt lopp efter h.arna
23:30
l pva dig i byte åt h .• rn.
25:7
1 de grymmaste h.ar skola hämtas
30:11
1 grymmast bland h .•r äro de
32 :12
38:12
1 ett folk hopsaml.t från h .• rn.
1 bland h.arna ss. värdelöst ting Hos. 8:8
1 huru de köpslå bl.nd h .• rna
8:10
1 flyktingar bl.nd h .•rn.
9:17
1 till ordspråk bl.nd h.arna
Joel 2 :17
l till smälek bland h.arna
2 :19
1 förskingrat dem bl.nd h.arn.
3:2
1 h.ar s. uppk.lI.ts efter
Am. 9:12
1 J.kobs kvarlev. bl.nd h .• rn. Mik. 5:8
7:16
1 H.am. skola se det
1 Sen efter bland h .• ma
H.b. 1:5
1 h .•rn.s h.vsländer tillbedj.
Sef. 2:11
1 förbannade bl.nd h .• ma
8:13
2 h.arnas G.meen
Matt. 4:15
3 Göra icke h.arna detsamma
5:47
3 tomma ord ss. h .• m.
6:7
6:32
2 Efter allt detta söka h.am.

.11.
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2 icke eder färd till h.arna
10:5
2 vittnesbörd för h.arna
10:18
3 vare han för dig ss. en h.
18:17
2 överlämna hm åt h.arna
20:19
2 överlämna hm ät h.arna
Mark.10:33
2 ljus uppenbaras för h.arna
Luk. 2:32
2 söka ju h.arna i världen
12:30
2 bliva överlämnad åt h.arna
18:32
2 bliva förtrampat av h.arna
21 :24
2 till dess h.arnas tider äro
21 :24
2 Varför larmade h.arna
Apg. 4:25
2 Pilatus med h.arna
4:27
2 bära fram mitt namn inför h.ar
9:15
2 den heliga A. utgjuten över h.arna 10:45
2 h.arna tagit emot Guds ord
11:1
2 åt h .arna förlänat den bättring
11:18
13:46
2 vända vi oss nu till h.arna
13:48
2 När h.arna hörde detta
2 judar ret.de upp h .• rna
14:2
2 ibl.nd h.ar en storm uppväckt
14:5
14:16
2 h.ar att gå sina egna vägar
14:27
2 för h.arna öppnat en dörr
2 förtäljde om h.arnas omvändelse
15:3
2 h.arn. få höra evangelii ord
15:7
2 gm dem gjort bland h.arna
15:12
2 h.n bl.nd h .•rn. fick ett folk
15:14
2 h.ar s. uppkallats efter mitt namn
15:17
2 varit h.ar, men omvänt sig
15:19
2 J.g går nu till h.arna
18:6
2 överlämna hm i h.arnas händer
21 :11
2 gm hs arbete gjort bl.nd h .•rn.
21 :19
2 s. bo spridda bland h .•rna
21 :21
2 h .• r s. hava kommit till tro
21 :25
2 långt bort till h .arna
22:21
2 rädd. dig från h .• rn.
26:17
2 predikade för h.arna
26:20
2 budskap om ljuset till h .• rna
26:23
2 till h .•rn. Guds frälsning sänd
28:28
2 h.ama s. icke hava lag
Rom. 2:14
2 Guds n.mn smäd.t bland h .• rn.
2:24
2 Är han icke ock h .• rn.s (Gud)
3:29
3:29
2 förvisso också h.arnas
2 h .•rn •...vunnit rättfärdighet
9:30
2 frälsningen kommit till h.arn.
11:11
2 till rikedom för h .•rn.
11 :12
2 jag nu är en h.arnas apostel
11:13
2 intill dess h.arna i fUlltalig skara
11 :25
2 h .• rna åter hav. fått pris. Gud
15:9
2 vill jag prisa dig bl.nd h.arna
15 :9
2 Jublen, I h.ar, med hans folk
IS :10
2 Loven Herren, alla h.ar
15:11
2 för att råda över h .arna
15:12
2 på hm skol. h .• rn. hoppas
15:12
2 KJ. tjänst bland h.arna
15:16
15:16
2 att h .• rna bliva välbehagligt offer
2 att göra h .• rna Iyd.ktiga
15:18
2 om h.arna fått del i andliga goda
15:27
2 kungjord bland alla h.ar
16:26
2 och för h.arna en dårskap
1. Kor. 1 :23
5:1
2 icke ens finner bland h.arna
2 vad h.arna offra, offra de åt onda
10:20
2 medan I varen h.ar
12:2
2 utstått faror gm h .• r
2.Kor.11 :26
2 bland h .•rna förkunna
G.I. 1:16
2 s. j.g predik.r bl.nd h.arna
2:2
2 h.de stått mig bi bland h .• rna
2:8
2:9
2 vi skulle verk. bland h .•rn.
2 ätit tillsammans med h.arna
2:12
2 nödga h.arna att leva efter judiskt
2:14
2 tro s. h.arna skulle bliva
3:8
2 komma också h .•rn. till del
3:14
2 I s. varen h.ar i köttet
Ef. 2:11
2 till gagn för eder, I h .• r
3:1
2 h.arna i Kl. medarvingar
3:6
2 för h.arna förkunna evangelium
3:8
2 icke mer vandra ss. h.arna
4:17
4 h.arna, i fÖljd av den okunnighet
4:18
2 rik på härlighet bland h.arn.
Kol. 1:27
2 hindra oss tala till h.arna
l.Tess. 2:16
2 begärelses lusta ss. h.ama
4:5
2 en lärare för h.ar
1.Tim. 2:7
2 predikad bl.nd h.arna
3:16
2 .tt
h .•r tinge hör.
2.Tim. 4:17
2 god vandel bl.nd h .•rn.
1.Pet. 2:12
2 ijort h.arnas vilja och levat i
4:3
3 t.git emot något av h .• ma
3.Joh. v.7
2 giva makt över h.arna
Upp. 2:26
2 prisgiven åt h.arna
11:2

.11.

HEDNISK
1 h.a I.ndsbefolkningens orenhet Esr. 6:21
2 I bröder .v h. börd
Apg.1 S :23
2 dem s. äro.v h. (börd)
Rom. 9:24
2 I s. ären av h. börd
11:13
S kan leva efter h. sed
Gal. '2 :14
2 judar och icke h.a synd.re
2:1 S

HEDRA
l)kåqerj, , D
vara tung; v~a~ ärad el. hedrad; pi. ära,
hedra. Se t.ex. Akta 34, Förhärliga l,
Härlig 2.
2) timåö, TLJ.law
ära, hedra; av: tim~, se Heder 5.
HEDRA
1 H. din f.der och din moder
1 H. din f.der och din moder
1 En ·son skall h. sin f.der
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2.Mos.20:12
5.Mos. 5:16
Mal. 1:6

HEL (.lImänt)
Gud sk.pade h.a det stim
1.Mos.· 1 :21
2:1
himmelen med h.a sin härskara
en dimma vattnade h.a marken
2:6
Adams h.a levnadsålder 930 år
SiS
blev Sets h.a ålder 912 år
5:8
Alltså blev Enas' h.a ålder 90S år
5:11
Alltså blev Kenans h .• ålder 910 år
5:14
blev Mahal.lels h .• ålder 895 år
5:17
Alltså blev Jereds h.a ålder 962 år
5:20
A1itså blev Hanoks h.a ålder 365 år
5:23
blev Metusel.s h.a ålder 969 år
5:27
Alltså blev Lemeks h .• ålder 777 år
5:31
.lItså blev No.s h .• ålder 950 år
9:29
h.a Jordanslätten vattenrik
13:10
utvalde Lot h .• Jordanslätten
13:11
(Herren:) så vill jag skona h .• orten
18:26
viII du fördärva h .• staden
18:28
st.den därbort. ligger h.t nära
19:20
omstört.de städer med h .• Slätten
19:25
blick.de ned över h .• Slättl.ndet
19:28
rödlätt över h .• kroppen
25:25
h.t litet var det s. du h.de
30:30
J.g vill gå igenom h.a din hjord
30:32
tick h .• hjorden spräcklig avföda
31:8
Och Laban sökte igenom h .• tältet
31 :34

(Esau:) Vad ville du med h .• den
33:8
(Jakob:) så dör h.a hjorden
33:13
till en herre över h.a Egypten
45:9
Josef dog och h.a det släktet
2.Mos. 1:6
i h .• Egypten grävde m.n
7 :24
gräshopporn. över h .• Egyptens land 10:14
De övertäckte h .• m.rken
10:1 S
icke en gräshopp. inom Egyptens h.a 10:19
på Farao och h .• hans här
14:4,17
När så Farao var h.t när.
14:10
vattnet övertäckte h.a F.raos här
14:28
h .• Sin.i berg höljdes i rök
19 :18
h.a berget bävade storligen
19 :18
26:6
så .tt tabem.klet utgör ett h.t
så att det utgör ett h.t
26:11
SO alnar bred utefter h .• längden
27:18
du skaJl förbränn. h.a väduren
29:18
på h.a berget får ingen ann.n
34:3
de mottaga från Mose h.a den gärd
36:3
så att det kom.tt utgöra ett h.t
36:18
vid förfärdigandet av h.a helgedomen 38:24
så gjorde de under h.a sin vandring
40:36
så var det under h.a deras vandring
40:38
offra dess fett, h .• svansen
3.Mos. 3:9
sedan förbrände Mose h.a väduren
8:21
h .• huden är betäckt .vspetälska
13:12
H.a hans kropp h.r blivit vit
13 :13
spetälska betäcker h .• h.ns kropp
13:13
sk.1I b.da h .• sin kropp i v.tten
15:16
återbördat, förrän h .• året är ute
25:30
under h.a den tid det ligger
26 :34
26:35
H .• den·tid det ligger öde
vården om h.a tabernaklet
4.Mos. 4:16
Gersans barns h .• tjänstgöring
4:27
låt. raka h .• sin kropp
8:7
ss. eftertrupp i h .• lägertåget
10:25
ut.n en h. mån.ds tid
11 :20
.tt i.kttag. vid h.a tältet
18:3
giva åt Herren h.a den gärd
18:29
att h.a det släkte h.de dött bort
32 :13
genom h .• den stor. öken
5.Mos. 1 :19
h.a den väg I haven v.ndrat
1 :31
förgicks h.a det släktet
2 :14
gåva h.a stadsbefOlkningen till spillo
2 :34
h.a landsträckan utefter bäcken J.bbok 2 :37
3:4
vi intaga h .• I.ndsträckan Argob
h.a m.nlig. st.dsbefolkningen till spillo 3:6
h .• Gile.d och h.a Basan
3:10
h.a Basan, Ogs rike, gav jag åt
3:13
h .• landsträck.n Argab, h .• Basan
3:13
Jair, Manasses son, fick h.a Argob
3:14
så rättfärdiga s. h.a denna lag
4:8
ser himmelens h.a härskara
4:19
h.a Hedm.rken på .ndra sid.n Jordan 4:49
tillbeder himmelens h.a härskara
17:3
h.a Levi stam, skola ingen lott hava
18:1
föredrog h.a denna sång inför folket 32:44
h .• N.ftali och h .• Juda land
34:2
må du v.ra h.t frimodig
Jos. 1:7
vilken under h.a skördetiden är
3:15
h .• (R.habs) släkt förde de
6:23
såväl h.a lägret, norr om staden
8 :13
konung.r s. bodde i h .• Kustlandet
9:1
h .• vägen ända till Asek.
10:11
intog Josu. h .• Sydlandet
11:16
Josua utrotade anakiterna i h.a Juda
bergsbygd och i h.a Israels bergsbygd 11:21
h .• Hedmarken på östra sid.n
12:1
(Og) rådde över h .• Basan
12:5
13:5
h.a Libanonstrakten österut
h.a Medebaslätten ända till Dibon
13:9
h .• Hermans bergsbygd och h.a B.san 13:11
h.a Ogs rike i Bas.n
13:12
h.a slätten vid Medeba
13:16
på slätten, h.a Sihons rike
13:21
Deras område utgjordes av h.a Basan,
h.a Ogs rike
13 :30
bevar.t oss på h .• den väg vi v.ndr.t 24:17
m.nnen och h .• hs släkt läto de Dom. 1 :25
h.a det släktet s.ml.t till sina fäder
2:10
över Sisera och h.a hans här
4:15
h.a Siseras här föll för svärdsegg
4:16
sände budbärare i h .• Man.sse
6:35
.tt en h. skål blev full med v.tten
6:38
givit Midjan och h.a lägret i hs hand
7:14
stöt. i basunern. 0'!lkring h .• lägret
7:18
enes svärd mot den andre i h.a lägret
7:22
isr.elitern. från h .• Manasse
7:23
budbär.re i h .• Efraims bergsbygd
7:24
kvar av österlänningarnas h.a här
8:10
(Gideon) skingr.de h.a hären
8:12
h.a besättningen i Sikems torn
9:47
De lntogo h.a amoreernas område
11 :22
under h .• den tiden icke tagit
11 :26
(Simson) yppade h .• sin hemlighet
16:17
.tt h.n ypp.t h.a sin hemlighet
16 :18
han har nu yppat h .• sin hemlighet
16:18
h .• (Simsans) f.milj komma ditned
16:31
elJer att vara präst för en h. stam
18:19
h.a den tid Guds hus v.r i Silo
18:31
över Isr.els arvedels h.a område
20:6
tinga se h .• st.den i lågor
20:40
.tt i dag en h. st.m f.tt.s i Isr.el
21 :3
Nu h.r en h. st.m blivit borthuggen
21 :6
kom h .• st.den i rörelse
Rut 1 :19
h.va inbärg.t h .• min skörd
2:21
åt Herren för h .• h.ns liv
1.S.m. 1:11
1 :24
gossen var änn u h. t ung
höjde h .• st.den upp kl.gorop
4:13
förvirring uppstått i h .• st.den
5:11
Ja, h.t nära. Skynda dig nu
9:12
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2
2
2
2
2
2
2
2

Gud h.r ju s.gt: H. din f.der Matt. l 5:4
behöver han .lIs icke h. sin fader
15:5
H. din fader och din moder
19:19
H. din f.der och din moder
M.rk. 7:10
H. din fader och din moder
10:19
H. din fader och moder
Luk.18 :20
f.stmer h.r j.g min F.der
Joh. 8:49
H. din fader och din moder
Ef. 6:2

HEFER
hebr. grävande el. grävd. Kananeisk
konungastad väster om Jordan. Den
omtalas i förbindelse med Tappua och
Afel. Jfr Heferlandet. Jos.12:17.
HEFER
hebr.grävande el. grävd.

l. Gileads yngste son, stamfader till
heferiternas släkt.
HEFER
av H. heferiternas släkt
4.Mos.26:32
Selotltad, H.s son, hade inga söner
26:33
Selofh.ds, s. var son till H.
27:1
tinga ock l.nd ... H.s b.rn
Jos. 17 :2
Selofh.d, son till H., son till Gile.d
17:3

2. Ashurs son med Naara. I.Krön.4:6.
3. En mekeratit, en av Davids hjältar.
l.Krön.11 :36.
HEFERITER
Efterkommande till Gileads son Hefer,
se Hefer 1. 4.Mos.26:32.
HEFERLANDET
Jämte Soko utgjorde Heferlandet det
område, som Heseds son Ben-Hesed var
fogde över på Salomos tid. Det kan
möjligen vara identiskt med Hefer,
se d.o. 1.Kon.4:1O.
HEFSI-BA
hebr. hon som jag har min lusti. Moder
till konung Manasse, konung Hiskias
hustru. Jfr ordanalys Lust 12. 2.Kon.
21 :1.
HEGAI
he br. trol. av pers., betydelsen oviss.
En hovman hos perserkonungen Ahasveros. Han var konungens kvinnovaktare och till honom överlämnades Ester.
I Est.2:3 kallas han Hege. Est.2:8,15.
HEGE
hebr. trol. av pers., betydelsen oviss.
Densamme som Hegai, se d.o. Est.2:3.
HEJD
störta de fram utan h.

Joel

HEJDA
makt över vinden att h. den

Pred. 8:8

HEJDLÖS
h.t bedriva de sin otukt

Hos. 4:18

2:8

HEL
Uppdelning: allmänt, hela dagen, hela
folket, hela församlingen, hela hopen,
hela hus, hel och hållen, hela Israel,
hela jorden, hela landet, hela menigheten, hela natten, hela världen.

Hel
blev Saul Davids fiende för h.a livet
18:29
h.a vägen gick i profetisk hänryckning 19:23
Bet·Lehem, där h.a släkten nu
20:6
vårt förehavande är av h.t vanligt slag 21:5
h.a den tid de hava varit i Karmel
25:7
under h.a den tid vi droga omkring
25 :15
en mur för oss under h.a den tid
'25 :16
har han betett sig under h.a den tid
27 :11
på ett h.t dygn hade han ingenting
28:20
tågade h.a.förmiddagen
2.Sam. 2:29
när Joab och h.a hans här kom
3:23
David slagit Hadadesers h.a här
8:9
i h.a Edom insatte han fogdar
8:14
sände han åstad Joab med h.a hären
10:7
David sörjde h.a tiden sin son
13 :37
nu har h.a släkten rest sig upp
14:7
Absalom hade bott två h.a år i Jerus. 14:28
striden utbredde sig över h.a trakten 18:8
Denne drog genom h.a Habberiin
20:14
Joab hade befälet över h.a krigshären 20:23
(misteerna) utgjorde en h. skara
23:11
h.a staden har kommit i rörelse 1.Kon. 1 :45
(Salomo:) jag är en h.t ung man
3:7
Ben-Hesed hade h.a Heferlandet
4:10
Ben-Abinadab i h.a Nafat-Dor
4:11
Baana i h.a den del av Bet-Sean
4 :12
överdrog med guld h.a det altare
6 :22
11 :13
skall jag icke rycka h.a riket
var nu under Salomos h.a livstid
11 :25
15:20
Ben-Hadad förhärjade h.a Kinarot
jämte h.a NaftaJi land
15 :20
Ben-Hadad samlade h.a sin här
20:1
himmelens h.a härskara
22 :19
Konungarna hava h.t visst
2.Kon. 3:23
vände han tillbaka med h.a sin skara
5 :15
6:24
Ben-Hadad samlade h.a sin här
h.a vägen var full med kläder
7 :15
10:32
israeliterna utefter h.a deras gräns
förgjorde h.a konungasläkten
11:1
fick höra huru h.a folkmängden
11 :14
h.a folkmängden begav sig till Baals
11 :18
han tog med sig h.a folkmängden
11 :19
h.a folkmängden gladde sig
11 :20
i Ben-Hadads hand h.a denna tid
13:3
han blev spetälsk för h.a sitt liv
15:5
Tifsa så ock h.a dess område
15:16
efter h.a den lag s. jag gav edra fäder 17: 13
himmelens h.a härskara
17 :16
visade han dem h.a sitt förrådshus
20:13
visade han dem h.a sitt tyghus
20:13
tjänade himmelens h.a härskara
21:3
altaren åt himmelens h.a härskara
21:5
frågen Herren för h_a Juda
22:13
åt himmelens h.a härskara
23:4
offereld åt himmelens h.a härskara
23:5
under Israels konungars h.a tid
23:22
i enlighet med Moses h.a lag
23:25
han förde bort h.a Jerusalem
24:14
Nebukadnessar med h.a sin här
25:1
h.a hans här hade övergivit hm
25:5
murarna brötos ned av h.a den här
25:10
h.a östra sidan av Gilead
1. Krön. 5:10
slagit Hadaresers h.a här
18:9
sände han åstad Joab med h.a hären
19:8
Hören mig, I h.a Juda
2.Krön.15:2
församlade h.a Juda och Benjamin
15:9
h.a Juda gladde sig över eden
15:15
sökte Herren med h.a sin vilja
15:15
konung Asa tog med sig h.a Juda
16:6
h.a Juda gav skänker åt Josafat
17:5
i de befästa städerna i h.a Juda
17:19
himmelens h.a härskara på hs högra
18:1·8
lät lysa ut en fasta över h.a Juda
20:3
h.a Juda stod där inför Herren
20:13
hon förgjorde h.a konungasläkten
22:10
Leviterna och h.a Juda gjorde allt
23:8
höra huru h.a fOlkmängden jublade
23:13
tog med sig h.a folkmängden
23:20
h.a folkmängden gladde sig
23:21
ställa upp h.a Juda och Benjamin
25:5
H.a antalet av de tappra stridsmän
26:12
Ussia försågh.a denna här med sköldar 26:14
var Ussia spetälsk för h.a sitt liv
26:21
h.t oväntat hade detta kommit till
29:36
bröto ned altarna i h.a Juda
31:1
Så förfor Hiskia i h.a Juda
31 :20
Sanherib med h.a sin hä... makt
32:9
I).a Juda bevisade (Hiskia) ära
\12:33
tjänade himmelens h.a härskara
33:3
altaren åt himmelens h.a härskara
33:5
(penningar) så ock från h.a Juda
34:9
påskhögtid hölls av h.a Juda
35:18
h.a JUda och Jerusalem sörjde
35:24
(Kores) lät utropa över h.a sitt rike
36:22
lät utropa över h.a sitt rike
Esr. 1:1
s. du kan få i h.a Babels hövdingdöme 7 :16
h.a vikten blev då upptecknad
8 :34
10:8
hs h.a egendom skulle givas till
h.a muren hopfogad till sin halva Neh. 4:6
Du har gjort h.a deras härskara
9:6
h.a Juda förde fram tionde
13:12
bliver kunnig i h.a hans rike
Est. 1:20
judar s. funnos i Ahasveros' h.a rike
3:6
h.t allena spänner ut himmelen
J.ob 9:8
Dina händer hava gjort mig, h.t och
10:8
de år, h.t få, s. beskäras våldsverkare 15:20
de ogudaktigas jubel varar h.t kort
20:5
h.a livet varar hans håd
Ps. 30:6
Det finnes intet helt på min kropp
38:4
intet h.t finnes på min kropp
38:8
lät ej h.a sin förtörnelse bryta fram
78:38
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skall han leda eder fram till h.a
16:13
bliva vittnen i h.a Judeen
Apg. 1:8
h.a den tid då Herren J. gick ut
1:21
i h.a skaran av dem s. trodde
4:32
slöta sig till Herren, h.a skaror
5:14
sammankallade h.a lärjungaskaran
6:2
6:4
Vi skola då h.t få ägna oss åt bönen
hungersnöd kom över h.a Egypten
7:11
h.a sin släkt, 75 personer
7:14
satt över h.a hennes skattkammare
8:27
hade församlingen frid i h.a Judeen
9:31
Detta blev bekant i h.a Joppe
9:42
förkunnelse s. gick över h.a Judeen
10:37
Ett h.t år hade de umgängelse
11:26
färdats över h.a ön ända tDl Pafos
13:6
kom nästan h.a staden
13:44
h.t upptagen av att förkunna ordet
18:5
i nästan h.a provinsen Asien
19:26
gudinna (Diana) s. h.a provinsen
Asien, ja, h.a världen dyrkar
19:27
h.a staden (Efesus) kom i rörelse
19:29
h.a tiden har umgåtts med eder
20:18
haven akt på h.a den hjord
20:28
H.t visst skall man få höra
21 :22
h.a staden (Jerusalem) kom I rörelse 21 :30
att h.a Jerusalem var i uppror
21 :31
sedan där hade blivit h.t tyst
21 :40
de äldstes h.a råd giva mig
22:5
h.a Stora rådet att komma
22 :30
H.t visst är denne man en dråpare
28:4
h.t plötsligt falla ned död
28:6
I ivå h.a år bodde (Paulus) kvar
28:30
h.a skapelsen samfällt suckar
Rom. 8:22
så är ock h.a degen helig
11 :16
litet surdeg syrar h.a degen
1.Kor. 5:6
goda nog att döma i h.t ringa mAl
6:2
Om h.a kroppen vore öga
12 :17
2.Kor. 1:1
heliga s. finnas I h.a Akaja
gå vi h.t öppe,t till väga
3:12
h.t oförskräckt tänker våga mig
10:2
I haven h.t visst fördrag med mig
11:1
ett h.t dygn har jag drivit omkring
11 :25
är pliktig fullgöra h.a lagen
Gal. 5:3
Litet surdeg syrar h.a degen
5:9
h.a lagens uppfyllelse ligger i
5 :14
bliva h.t uppfyllda av all Guds
Ef. 3:19
hämtar h.a kroppen sin tillväxt
4 :16
Ikläden eder h.a Guds vapenrustning
6:11
Tagen på eder h.a Guds vapenrustning 6:13
förståndsvisshets h.a rikedom
Kol. 2:2
i hm bor gudomens h.a fullhet
2:9
från vilken h.a kroppen vinner
2 :19
bröderna i h.a Macedonien
1.Tess. 4:10
helge eder tiJI h.a eder ande
5:23
Kvinnan bör h.t underordna
1. Tim. 2:11
h.a sitt liv hemfallna till träldom Hebr. 2:15
ännu en h.t liten tid
10:37
jag har skrivit till eder h.t kort
13:22
om någon håller h.a lagen i övrigt Jak. 2:10
s. förmår tygla h.a sin kropp
3:2
skeppen styras av ett h.t litet roder
3:4
s. befläckar h.a kroppen
3:6
utövar vilddjurets h.a myndighet Upp. 13 :12
20:9
draga fram över jordens h.a vidd

i h.a mitt liv skall jag åkalla hm
116:2
breda ut nätet i h.a flockens åsyn Ords. 1:17
läkedom för h.a hans kropp
4 :22
ingen ände på h.a skaran av
Pred. 4 :16
5 :5
draga skuld över h.a din kropp
vises ord, om de ock höras h.t stilla
9:17
h.a hs väsende är ljuvlighet
HV. 5 :16
Vi hava en syster, en h.t ung
8:8
H.a huvudet är ju kränkt
Jes. 1:5
och h.a hjärtat är sjukt
1 :5
finnes intet h.t (i Israel)
1:6
över h.a Sions bergs område
4:S
Himmelens h.a härskara IOrgås
34:4
h.a dess härskara faller
34:4
Hiskia visade h.a sitt tyghus
39:2
h.a dess följe skall komma
44 :11
h.a dess härskara har jag bådat upp
45:12
h.a din ringmur av ädla stenar
54:12
fick jag h.a min dräkt nedfläckad
63:3
h.t kort fick ditt heliga folk behålla
63:18
tager h.a staden tillflykten
Jer. 4:29
inför himmelens h.a härskara
8:2
h.a deras hjord förskingrad
10:21
h.a Juda bortfört i fångenskap
13:19
I Juda konungar med h.a Juda
17:20
så att deticke kan bliva h.t igen
19:11
åt himmelens h.a härskara
19:13
h.a Juda skall jag giva i konungens
20:4
Hiskia med h.a Juda
26:19
h.a lik- och askdalen helgade åt
31:40
Nebukadressar med h.a sin här
34:1
med mig och rekabiternas h.a släkt
35:3
Inför h.a Juda må du ock läsa upp
36:6
h.a rullen var förtärd av elden
36:2 3
om I slogen kaldeemas h.a här
37:10
med h.a sin här hade kommit till
39:1
Då nu h.a skaran fick se Johanan
41:13
bed för oss till Herren för h.a denna 42:2
till att utrota h.a Juda
44:11
över h.a Moab måste jag klaga
48:31
given h.a dess här till spillo
51 :3
om att h.a hans stad är intagen
51 :31
Nebukadressar med h.a sin här
52:4
h.a hans här hade övergivit hm
52:8
alla murar brötas ned av h.a den här 52:14
H.a antalet utgjorde 4600 personer
52 :30
vill du då förgöra h.a kvarlevan
Hes. 9:8
h.a deras kropp ... fulla med ögon
10:12
i ditt sinnes h.a övermod gläder
25:6
profetera mot h.a Egypten
29:2
Där ligger Assur med h.a sin skara
32 :22
Farao och h.a hans här slagna
32 :31
bliva en ödemark, du h.a E'dom
35:15
med h.a sitt hjärtas glädje tillägnat
36:5
föra (Gag) ut med h.a din här
38:4
grundvalar vara en h. stång höga
41 :8
utefter h.a väggen runt omkring
41 :17
så att de akta på h.a dess form
43:11
skall h_a dess område vara högheligt 43:12
heligt till h.a sitt omfång
45:1
h.a sträckan tillhör (Dan)
48:1
H.a offergärdsområdet 25000 alnar
48 :20
s. funnas i h.a hans rike
Dan. 1 :20
till herre över h.a Babels hövdingdöme 2:48
sätta (Dan) över h.a riket
6:3
att man inom mitt rikes h.a område
6:26
skall rycka an med h.a sitt rikes
11 :17
med hala ord locka till h.t avfall
11 :32
mot h.a det släkte s. jag
Am. 3:1
förbi med h.a krämarskaran
Sef. 1:11
h.a kvarlevan lyssnade till Herren Hagg. 1 :12
blev h.a Jerusalem med hm
Matt. 2:3
i Bellehem och h.a det område
2 :16
från h.a Judeen och h.a trakten
3:5
han gick omkring i h.a Galileen
4:23
ryktet gick ut över h.a Syrien
4 :24
h.a din kropp i Gehenna
5:29
h.a din kropp kommer till Gehenna
5 :30
så får h.a din kropp ljus
6:22
h.a din kropp höljd i mörker
6:23
störtade sig h.a hjorden i sjön
8 :32
gick h.a staden ut för att möta J.
8:34
sände de ut bud i h.a trakten
14:35
kom h.a staden i rörelse
21 :10
På dessa två bud hänger h.a lagen
22:40
h.a Stora rådet sökte efter falskt
26:59
församlade h.a den romerska vakten 27:27
i h.a den kringliggande trakten Mark. 1 :28
h.a staden var församlad
1 :33
han predikade i h.a Galileen
1 :39
kvinnan sade honom h.a sanningen
5 :33
skyndade omkring med bud i h.a
6:55
h.a Stora rådet sökte efter
14:55
h.a Stora rådet fattat sitt beslut
15:1
kallade tillhopa h.a romerska vakten 15 :16
ryktet över Judeens h.a bergsbo Luk. 1 :65
predikade i h.a trakten omkring
3:3
ryktet gick ut i h.a den trakten
4 :14
H.t visst skolen I nu vända mot
4:23
en stor hop folk ifrån h.a Judeen
6:17
detta tal om hm gick ut i h.a Judeen
och i h.a landet däromkring
7 :17
förkunnade i h.a staden huru
8 :39
h.a folkhopen trycker och tränger dig 8:45
då har h.a din kropp ljus
11 :34
Om så h.a din kropp får ljus
11 :36
begynte h.a lärjungaskaran i sin glädje 19 :37
(J.) uppviglar folket i h.a Judeen
23:5
drog han sig undan h.t allena
Joh. 6:15
Den s. är h.t tvagen, behöver sedan
13:10
han är ju i övrigt h. och hållell ren
13:10

HEL (hela folket)
Inför h.a ditt folk skall jag
2.Mos.34:10
h.a det folk s. du tillhör skall se
34:10
bördan av h.a detta folk
4.Mos.11 :11
moder eller fader tm h.a detta folk
11 :12
kött att giva åt h.a detta folk
11:13
h.a folket var delaktigt
15:26
skall lyftas h.a folkets hand
5.Mos.13:9
och sedan h.a folkets hand
17:7
ingen kvinna i h.a mitt folk
Dom. 14:3
bön från h.a ditt folk
1.Kon. 8 :38
behagade h.a folket
1.Krön.13:4
höjes från h.a ditt folk
2.Krön. 6:29
huvudmännen för h.a folkets
Neh. 8:13
vedermöda, s. träffat h.a ditt folk
9:32
ja, i h.a hans folks åsyn
Ps.116:14
ja, i h.a hans folka åsyn
116:18

HEL (hela hus)
in i arken med h.a ditt hus
LMos. 7:1
förgäta h.a min faders hus
41 :51
tDl en herre över h.a hans hus
45:8
Josef försörjde h.a sin faöers hus
47:12
h.a Israels hus, må gråta över
3.Mos.10:6
i h.a mitt hus är han betrodd
4_Mos.12:7
begräto de hm, h.a Israels hus
20:29
tecken på Farao och h.a hs hus 5.Mas. 6:22
Eikana med h.a sitt hus
1.Sam. 1 :21
h.a Israels hus suckade nu efter Herren' 7:2
Samuel sade tDl h.a Israels hus
7:3
om Icke dig och h.a din faders hus
9:20
och h.a hs faders hus ('mgo höra
22:1
Ahimelek och h.a hs faders hus
22 :11
h.a min faders hus ngt tDllast
22:15
dö, du själv och h.a din faders h os
22 :16
orsaken tiJI att h.a din faders hus
22 :22
ont är beslutet över h.a hs hus
25:17
om allt vad h.a Benjamins hus 2.Sam. 3:19
komma över h.a hans faders hus
3:29
h.a Israels hus fröjdade sig inIOr
6:5
Obed-Edom och h.a hans hus
6:11
6:21
. framför din fader och h.ahans hus
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HEL (hela dagen)
östanvind blåsa h.a den 4agen
och h.a natten
2.Mos.10:13
folket gick h.a den dagen
4.Mos.11 :32
och h.a den följande dagen
11:32
Solen blev stående en h. dag
Jos.10:13
ansatt staden h.a den dagen
Dom. 9:45
(Saul) låg där naken h.a den
dagen och h.a natten
1.Sam.19 :24
förkunna h.a dagen ditt lov
Ps. 35:28
h.a dagen går jag sörjande
38:7
på svek tänka de h.a dagen
38:13
H.a dagen är min smälek inför mig
44:16
varda vi dödade h.a dagen
44:23
min mun full h.a dagen av din ära
71:8
förtälja h.a dagen din frälsning
71:15
h.a dagen tala om din rättfärdighet
71:24
jag vart dock plågad h.a dagen
73:14
du varder smädad h.a dagen
74:22
Herre, h.a dagen ropar jag till dig
86:3
H.a dagen smäda mig inina fiender
102:9
H.a dagen begrundar jag den
119:97
H.a dagen har jag uträckt
Jes.65:2
ett åtlöje för h.a mitt folk
K1ag. 3:14
en visa för dem h.a dagen
3:14
Varför stån I här h.a dagen
Matt.20:6
varda vi dödade h.a dagen
Rom. 8:36
H.a dagen har jag uträckt mina
10:21

det ord angående h.a Juda folk
Jer. 25:1
talade Jeremia till h.a Juda folk
25:2
Mika sade tDl h.a Juda folk
26:18
till h.a detta folk talade jag
27:16
församla dig, ja, h.a ditt folk
Mika 2:12
än att h.a folket förgås
Joh.11 :50
I alla och h.a Israels folk
Apg. 4:10
av h.a det judiska folket
10:22
bättringens döpelse för h.a Israels folk 13:24
HEL (hela församlingen)
för Israels h.a församling
3.Mos.16:17
tDl h.a eder församling
5.Mos. 5 :22
Mose inför Israels h.a församling
31 :30
uppläsa inför Israels h.a församl.
J os. 8 :35
välsignade Israels h.a församling 1.Kon. 8:14
Israels h.a församling stående
8:14
inför Israels h.a församling
8:22
Välsignade Israels h.a församling
8:55
kom jämte Israels h.a församling
12:3
David till Israels h.a IOrsaml. 1. Krön. 13:2
h.a församlingen svarade
13:4
David sade till h.a församlingen
29:1
lovade Herren inför h.a församlingen 29:10
sade David till h.a församlingen
29:20
Då lovade h.a församlingen Herren
29:20
med h.a denna församling
2. Krön. 1:3
välsignade Israels h.a församling
6:3
Israels h.a församling förblev stående
6:3
inför Israels h.a församling
6:12,13
slöt h.a församlingen ett förbund
23:3
byte inför h.a församlingen
28:14
h.a församlingen föll ned
29:28
h.a församlingen enade sig
30:23
h.a Juda församling gladde sig,
30:25
så ock h.a församlingen av dem
H.a församlingen utgjorde
Esr. 2:64
Då svarade h.a församlingen
10:12
stå redo för h.a församlingen
10:14
h.a församlingen sade: Amen
Neh. 5 :13
H.a församlingen utgjorde 42360
7:66
h.a församlingen gjorde sig lövhyddor 8:17
tiJI folkets h.a församling
Jer.26:17
fruktan över h.a församlingen
Apg. 5 :11
tillika med h.a församlingen
15 :22
h.a församlingens värd
Rom. 16 :2 3
uppbygger en h. församling
1. Kor. 14:4
Om h.a församlingen komme tillhopa 14:23
HEL (hela hopen)
att låta h.a denna hop dö
2.Mas.16:3
till Kora och h.a hans hop
4.Mas.16:5
edra fyrfat, du Kora och h.a din hop 16:6
tagen eder tm vara, h.a din hop
16:11
Du och h.a din hop mån inställa eder 16:16
h.a denna hop förnimma
1.Sam.17:47
åt var och en i h.a hopen av
2.Sam. 6:19
Ser du h.a denna stora hop
1.Kon.20:13
giver jag h.a denna hop i din hand
20:28
ss. det går h.a hopen av
2.Kon. 7:13
ss. det har gått h.a hopen
7 :13
Herren är icke med h.a hopen 2.Krön. 25:7
icke IOrskräckta för h.a den hop
32:7
kvinna icke funnit i h.a hopen
Pred. 7:29
h.a hopen av alla de folk
Jes. 29:7
med h.a hopen av alla de folk
29:8
h.a hopen, övar skändlighet
Jer.11 :15
intet av h.a deras hop
Hes. 7 :11
vredesglöd kommer över h.a hopen
7 :12
profetian om h.a hopen icke ryggas
7:13
vredesglöd går fram över h.a hopen
7:14
h.a hopen av främmande folk falla
30:5
Så skall det gå h.a hs larmande hop
31 :18
h.a dess larmande hop skall förgöras 32:12
Egypten med h.a dess larmande hop 32:16
(Egypten) med h.a hennes hop
32 :20
Där ligger E1am med h.a sin hop
32 :24
läger med h.a sin larmande hop
32:25
Mesek-Tubal med h.a sin larmande hop 32 :26
trösta sig över h.a sin larmande hop
32:31
Farao, med h.a sin larmande hop
32 :32
begrava Gag och h.a hs larmande hop 39:11
de stodo upp, h.a hopen
Luk.23:1
Då skriade h.a hopen och sade
23:18
församlade sig h.a hopen
Apg. 2:6
h.a hopen av judar har legat över mig 25:24

Hel
s. Saut och h.a hs hus har ägt
9:9
först av h.a J osefs hus kommit hitned 19 :20
h.a min faders hus förtjänade
19:28
ytterbyggnaden utmed h.a
I.Kon. 6:10
överdrog han h.a huset med guld
6:22
till dess att h.a huset var h.t och hållet 6:22
innan han fick h.a sitt hus färdigt
7:1
församlade han h.a Juda hus
12:21
Säg till h.a Juda hus
12:23
förgjorde han h.a Jerobeams hus
15:29
förgjorde han h.a Baesas hus
16:11
utrotade Simri h.a Baesas hus
16:12
Ahabs h.a hus skall förgås
2.Kon. 9:8
ur h.a min faders hus
l.Krön.28:4
Vi hava renat h.a Herrens hus 2.Krön.29:18
stodo bakom h.a Juda hus
Neh. 4:16
du har ju förött mitt h.a hus
Job 16:7
h.a huset gemensamt med
Ords. 21:9
än att hava h.a huset gemensamt
25 :24
h.a hennes hus har kläder av
31 :21

h.a Israels hus har oomskuret
så lät jag h.a Israels hus och h.a

Jer. 9:26

Juda hus sluta sig till mig, säger Herren13:11
hoa Israels hus har hårda pannor Heso 3:7
skall en eld gå ut över h.a Israels hus
5:4
nära fränder och hoa Israels hus
11:15
där skall hoa Israels hus tjäna mig
20:40
för hans fränder av h.a Israels hus
37:16
skall förbarma mig över h.a Israels hus 39:25
runt omkring hoa huset
41:5
20 alnar brett, runt omkring h.a huset 41:10
så var gjort på h.a huset
41 :19
det skall höra Israels hus till
45:6
tro, så ock h.a hans hus
Joh. 4:53
(dånet) uppfyllde h.a huset
Apg. 2:2
Så må nu h.a Israels hus veta
2 :36
herre över Egypten och hoa sitt hus
7:10
fruktade Gud med h.a sitt hus
10:2
frälst, du själv och h.a ditt hus
11 :14
med hoa sitt hus till tro på Herren
18:8
de förvilla hoa hus genom
Tito 1 :11
Moses trogen i hoa hans hus
Hebr. 3:2
väl var Moses trogen i h.a hs hus
3:5
HEL (hel och hållen)
Efodkåpan h.t och hållet av
2.Mos.28:31
Efodkåpan h.t och hållet mörkblått
39:22
h.t och hållet mörkblått
4.Mos. 4:6
vatten h.t och hållet avskuret
Jos. 3:16
folket h.t och hållet kommit över
3 :17
folket h.t och hållet kommit över
4:1,11
huset var h.t och hållet
1. Kon. 6:22
en h.t och hållet rund uppsats
7 :35
övergiv mig icke h.t och hållet
Ps.119:8
så h.t och hållet bort ifrån min mun 119:43
Juda är bortfört h.t och hållet
Jer.13 :19
skall den h. och hållen höra
Luk. 4:7
gjorde en mska h. och hållen
Joh. 7:23
Du är h. och hållen född i synd
9:34
han är ju i övrigt ho och hållen ren
13:10
förbjödo dem h.t och hållet
Apg. 4:18
om den ho och hållen vore öra l.Kor.12:17
låta mig offras h. och hållen
2.Kor.12:15
månen blev h. och hållen ss.
Upp. 6:12

söka mig över hoa Israels område
27:1
h.a Israel hade hållit dödsklagan
28:3
Då församlade Saul hoa Israel
28:4
hoa det övriga Israel
2.Sam. 2:9
göra så, att h.a Israel går över
3 :12
(Abner:) Jag vill församla h.a Israel
3:21
h.a Israel insåg att konungen
3:37
h.a Israel var förskräckt
4:1
regerade han i 33 år över h.a Israel
5 :5
hämtade David och h.a Israel Herrens 6:1 S
David regerade nu över h.a Israel
8:15
församlade han h.a Israel
10:17
sände David åstad ... h.a Israel
11:1
låta detta ske inför h.a Israel
12:12
i h.a Israel fanns ingen så skön
14:25
Då får h.a Israel höra
16:21
gick Absalom in inför h.a Israels
16:22
h.a Israel vet att din fader är hjälte
17:10
Låt h.a Israel församla sig till dig
17 :11
h.a Israel kasta linor omkring
17 :13
h.a Israel flydde
18:17
vad h.a Israel talar har redan
19:11
äro nu h.a Israels ögon
1.Kon. 1 :20
h.a Israel fästa sina blickar
2:15
hoa Israel fick höra talas om den
3 :28
Salomo var konung över h.a Israel
4:1
satt över h.a Israel tolv fogdar
4:7
bådade upp arbetsfolk ur h.a Israel
5:13
konungen jämte hoa Israel offrade
8:62
firade Salomo, med hm hoa Israel
8 :65
Joab öch hoa Israel stannade där
11:16
tid Salomo regerade över h.a Israel
11 :42
h.a Israel hade kommit till Sikem
12:1
Då h.a Israel förnam att konungen
12 :16
stenade h.a Israel denne till döds
12 :18
när hoa Israel hörde att Jerobeam
12:20
gjorde hm till konung över h.a Israel 12:20
h.a Israel skall hålla dödsklagan
14:13
h.a Israel höll dÖdsklagan efter hm
14:18
Nadab med h.a Israel höll på med
15 :27
blev Baesa konung över hoa Israel
15 :33
gjorde h.a IsraelOmri till konung
16:16
Omri med h.a Israel upp från
16:17
församla h.a Israel på Karmet
18:19
Jag såg h.a Israel förskingrat
22 :17
Joram mönstrade h.a Israel
2.Kon. 3:6
med h.a Israel legat vid Ramot
9:14
Jehu sände bud över h.a Israel
10:21
h.a Israel blev upptecknat
1.Krön. 9:1
församlade sig hoa Israel till David
11:1
David drog med h.a Israel till Jerus.
11:4
gåvo hm hjälp jämte h.a Israel
11 :10
David till konung över h.a Israel
12 :38
Också h.a det övriga Israel var enigt
12:38
Så församlade då David h oa Israel
13:5
David drog med h.a Israel upp till
13:6
David och h.a Israel fröjdade sig
13:8
David församlade h.a Israel till
15:3
h.a Israel hämtade upp Herrens
1 S :28
flyttade omkring med h.a Israel
17:6
David regerade nu över h.a Israel
18:14
församlade (David) h.a Israel
19:17
drog Joab ut och for ...i hoa Israel
21:4
fördärv inom h.a Israels område
21 :12
mig till konung över h.a Israel
28:4
nu säger jag inför h.a Israel
28:8
slaktoffer för h.a Israel
29:21
h.a Israel lydde (Salomo)
29:23
gjorde Salomo stor inför h.a Israel
29:25
David hade regerat över h.a Israel
29:26
kallelse utgå till h.a Israel
2.Krön. 1:2
till alla hövdingar i h.a Israel
1:2
bön ... från h.a ditt folk Israel
6:29
medan hoa Israel förblev stående
7:6
firade Salomo och med hm hoa Israel
7:8
Salomo regerade över hoa Israel i
9:30
h.a Israel hade kommit till Sikem
10:1
kom J erobeam jämte h oa Israel
10:3
h.a Israel förnam att konungen
10:16
Därefter drog hoa Israel hem
10:16
prästerna och leviterna i h.a Israel
11 :13
övergav Herrens lag, jämte h.a Israel
12:1
Hören mig Jerobeam, och I hoa Israel 13:4
Jerobeam och hoa Israel bliva slagna
13:15
h.a Israel förskingrat på bergen
18:16
samlen från hoa Israel in penningar
24:5
kommo hm och h.a Israel på fall
28:23
blod till försoning för h.a Israel
29:24
hade befallt att offra för h.a Israel
29:24
sände Hiskia ut bud till h.a Israel
30:1
beslöto att låta utropa i h.a Israel
30:5
ilbuden drogo gm h.a Israel
30:6
(penningar) från h.a Israel
34:9
leviterna s. undervisade hoa Israel
35:3
h.a Israel i sina städer
Esr. 2:70
till syndoffer för h.a Israel
6 :17
till brännoffer för h.a Israel
8:35
Esra tog en ed av h.a Israel
10:5
hoa Israel bosatte sig i sina städer Neh. 7 :73
h.a Israel åt sångarna och
12:47
(Salomo) till konung över h.a Israel
13:26
vi måste blygas, ja, h.a Israel
Dan. 9:7
Nej, h.a Israel överträdde din lag
9:11
stadgar och rätter för h.a Israel
Mal. 4:4
skall hoa Israel bliva frälst
Rom.l1 :26

h.a jorden hade enahanda tungomål
11:1
bliva kringspridda över h.a jorden
11:4
spridde Herren dem över h.a jorden
11:8
förbistrade h.a jordens tungomål
11:9
spridde Herren dem över hoa jorden
11:9
han s. är h.a jordens domare
18:25
ingen ss. jag på h.a jorden
2.Mos. 9:14
bliva förkunnat på h.a jorden
9:16
(Herren:) ty h.a jorden ,är min
19:5
h.a jorden skall bliva full
4.Mos.14 :21
h.a jordens Herres förbundsark
Jos. 3:11
bära Herrens, h.a jordens Herres ark
3: 13
ingen Gud på h.a jorden
2.Kon. 5:1 S
över h.a jorden gå hans domar 1.Krön.16:14
överfara h.a jorden
2.Krön.16:9
bördan av h.a jordens krets
Job 34:13
härligt ditt namn över h.a jorden
Ps.8:2 ,l O
De sträcka sig ut över h.a jorden
19:5
H.a jorden frukte Herren
33:8
en stor konung över h.a jorden
47:3
Gud är konung över h.a jorden
47:8
hoa jordens fröjd, berget Sian
48:3
h.a jorden sträcke sig din ära
57 :6,12
h.a jorden vare full av hans ära
72 :19
Herren, den Högste över h.a jorden
83 :19
Bergen smälta för hoa jordens Herre
97:5
Herren, den Högste över h.a jorden
97:9
över h.a jorden gå hans domar
105:7
över h.a jorden sträcke sig din ära
108:6
h.a jorden full av härlighet
Jes. 6:3
straffdom över h.a jorden
10:23
detta vare kunnigt över h.a jorden
12:5
för att fördärva h.a jorden
13:5
H.a jorden har nu fått vila och ro
14:7
beslut s. är fattat mot h.a jorden
14:26
straffdom över h.a jorden
28:22
han s. kallas h.a jordens Gud
54:5
detta gäller h.a jorden
Jer.45:4
den hammare s. slog h.a jorden
50:23
Babel gjorde hoa jorden drucken
51:7
(Babel) s. fördärvade h.a jorden
51 :25
var h.a jordens berömmelse
SI :41
mskor föllo slagna över h.a jorden
5 1:49
stad man kallade hoa jordens
K.lago 2:15
de vilda djuren på h.a jorden
Hes. 32:4
över h.a jorden äro mina får
34:6
Till h.a jordens glädje skall jag
35 :14
berg, s. uppfyllde h.a jorden
Dan. 2:35
det skall råda över h.a jorden
2 :39
folk s. finnas på h.a jorden
3:31
Trädet syntes över hoa jorden
4:17
alla folk, s. funnos på h.a jorden
6:25
det skall uppsluka h.a jorden
7:23
se en bock gå fram över h.a jorden
8:5
Skulle icke h.a jorden höja sig
Am. 8:8
ja, h.a jorden höjer sig ss. Nilen
9:5
skatter åt h.a jordens Herre
Mika 4:13
H.a jorden vare stilla inför hm
Hab. 2 :20
Av hans eld skall h.a jorden
Sef. 1 :18
skall h.a jorden förtäras
3:8
ämne till berömmelse på h.a jorden
3:19
funnit h.a jorden lugn och stilla Sak. 1 :11
Herrens ögon, s. överfara h.a jorden
4:10
stå ss. tjänare inför hoa jordens Herre
4:14
fått träda inför h.a jordens Herre
6:5
Herren vara konung över h.a jorden
14:9
komma över h.a jordens alla
Luk.21 :35
bosätta sig utöver h.a jorden
Apg.17 :26
namn förkunnat på h.a jorden
Rom. 9:17
tal har gått ut över h.a jorden
10:18
utsända över h.a jorden
UPPo 5:6
h.a jorden såg med förundran efter
13:3

HEL (hela Israel)
Mose utvalde män ur hoa Israel 20Mos.18 :25
h.a Israel flydde vid deras rop 4.Mos.16:34
ord Mose talade till h.a Israel
5.Mos. 1:1
Mose sammankallade hoa Israel
5:1
och detta mitt i h.a Israel
11 :6
h.a Israel skall höra detta och frukta 13:11
h.a Israel skall höra detta
21 :21
Mose talade till h.a Israel och sade
27:9
Mose sammankallade hoa Israel
29:2
Mose talade fÖljande till h.a Israel
31:1
Mose talade till hm inför h.a Israel
31:7
hoa Israel kommer för att träda fram 31 :11
läsa upp denna lag inför hoa Israel
31 :11
föredragit alltsammans för hoa Israel
32:45
gärningar han gjorde inför h.a Israel
34 :12
göra dig stor i hoa Israels ögon
Joso 3:7
hoa Israel gick över på torr mark
3:17
gjorde Herren Josua stor i hoa Israels
4:14
Josua och h.a Israelläto slå sig
8:15
när Josua och h.a Israel sågo
8:21
då vände h.a Israel tillbaka till Ai
8:24
Josua med h.a Israel vände tillbaka
10:15
drog Josua med hoa Israel till Libna
10:29
drog Josua med h.a Israel till Lakis
10:31
drog Josua med h.a Israel till Eglon
10:34
drog Josua med hoa Israel till Hebron 10:36
vände Josua med hoa Israel tillbaka
10:38
vände Josua med h.a Israel tillbaka
10:43
kallade (Josua) till sig h.a Israel
23:2
h.a Israel lopp i trolös avfällighet Dom.8:27
10000 män, utvalda ur h.a Israel
20:34
hs söner gjorde mot hoa Israel l.Sam. 2 :22
3:20
hoa Israel, från Dan till Beer-Seba
Samuels ord kom till hoa Israel
4:1
hov hoa Israel upp ett stort jubelrop
4:5
Församlen h.a Israel i Mispa
7:5
därmed tillfoga h.a Israel smälek
11:2
Samuel sade till h oa Israel
12:1
Så fick h.a Israel höra omtalas
13:4
Då sade (Saul) till h.a Israel
14:40
hoa Israel hörde f'tlisteens ord
17 :11
h.a Israel och Juda hade David kär
18:16
Herren gav hoa Israel en stor seger
19:5
3000 män, utvalda ur hoa Israel
24:3
hoa Israel församlade sig
25:1

HEL (hela jorden)
må de råda över hoa jorden
1.Moso 1 :26
giver eder örter på h.a jorden
1:29
att behålla vid liv på h.a jorden
7:3
ty vatten betäckte h.a jorden
8:9

HEL (hela landet)
omkring hoa landet Havila
l.Mos. 2 :11
flyter omkring h.a landet Kus
2 :13
Ligger icke h.a landet öppet
13:9
(Herren:) h.a det land s. du nu ser
13 :15
härjade amalekiternas h.a land
14:7
jag skall giva h.a Kanaans land
17:8
i h.a Egyptens land har jag icke
41 :19
ymnighet över h.a Egyptens land
41 :29
sätter dig över h.a Egyptens land
41 :41
satte hm över h.a Egyptens land
41 :43
skall ingen i h.a Egyptens land
41 :44
Josef färdades i h.a Egyptens land
41 :46
h.a Egyptens land begynte hungra
41 :55
hungersnöd var över hoa landet
41 :56
furste över h.a Egyptens land
45:8
det bästa i h.a Egyptens land
45 :20
en furste över hoa Egyptens land
45 :26
folket över h.a Egyptens land 2.Mos. 5 :12
över h.a Egyptens land skall vara
7 :19
blodet var över h.a Egyptens land
7:21
hemsöka h.a ditt land med paddor
8:2
skall bliva mygg i h.a Egyptens land
8:16
blev mygg i h.a Egyptens land
8:17
damm över h.a Egyptens land
9:9
bulnader .. i h.a Egyptens land
9:9
hagel falla över h.a Egyptens land
9:22
dess lika i h.a Egyptens land
9:24
i h.a Egyptens land slog haglet ned
9:25
gräshoppor över hoa Egyptens land
10:14
intet grönt kvar i h.a Egyptens land
10:15
mörker över h.a Egyptens land
10:22
stort klagorop i h.a Egyptens land
11:6
någon surdeg i h.a ditt land
13:7
h.a det land s. jag har talat om
32 :13
i basun över hoa ditt land
30Mos025:9
I h.a det land I fån till besittning
25 :24
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h.a hans land till Arnon
4.Mos.21 :26
gjorde med h.a hans land
5.Mos.ll :3
11 :25
låta komma över hoa det land
16:4
någon surdeg i h.a ditt land
28:52
i alla portar över h.a ditt land
29:2
gjort med Farao och h.a hans land
29:19
då skall h.a landet förgås
34:1
Herren lät (Mose) se h.a landet
h.a Naftali och Efraims och Manasses
land och h.a Juda land. ända till
34:2
göra med Farao och h.a hans land
34 :11
över h.a hetiternas land
Jos. 1:4
kommit för att utforska h.a landet
2:3
Herren har givit h.a landet i vår hand
2 :24
ryktet om hm gick ut över hoa landet
6:27
han ville giva eder h.a detta land
9 :24
Så intog Josua hoa landet
10:40
Josua intog h.a landet Gosen
10:41
Så intog Josua h.a landet Gosen
11 :16
intog J osua h.a detta land
11 :16
Så intog Josua h.a landet
11 :23
återstår h.a\gesureernas land
13:2
hoa kananeernas land söderut
13:4
gav da Herren åt Israel h.a det land
21 :43
vandra omkring i h.a Kanaans land
24:3
intog h.a amoreernas land
Dom.ll :21
styckena över h.a Israels land
19:29
sändebud över h.a Israels land 10Sam.ll:3
styckena över hoa Israels land
11:7
stöta i basun över hoa landet
13:3
Ingen smed i hoa Israels land
13:19
h.a landet grät högljutt
2.Sam.15 :23
SÖkte Över h.a Israels land
1. Kon. 1:3
han rådde över hoa landet
4 :24
stor församling inför hoa landet
8:65
att bygga i h.a det land
9 :19
förhärjade ... Kinarot jämte hoa Naftali 15:20
intog h.a landet Gilead
2.Kon.10:33
intog h.a Naftali land
15:29
konungen angrep h.a landet
17:5
församling ifrån h.a landet
2.Kröno 7:8
och eljest i h.a det land
8:6
styggelserna ur Judas hoa land
15:8
solstoder i h.a Israels land
34:7
funnos icke i h.a landet
Job 42 :15
mygg i h.a deras land
Ps. 105:31
du filistt~ernas h.a land
Jes.14:29
av ångest, du iIlisteernas hoa land
14:31
h.a landet måste jämra sig
16:7
en fast stad mot hoa landet
Jer. 1 :18
h.a landet bliver förött
4:20
H.a landet skall bliva en ödemark
4:27
för hingstars gnäggande bävar hoa landet 8:16
Hoa landet Ödelägges, ingen finnes
12 :11
till kiv och träta för h.a landet
15:10
vad du har syndat i h.a ditt land
15 :13
för vad du har syndat i h.a ditt land
17:3
gudlöshet gått ut över'hoa landet
23:15
h.a detta land skall bliva ödelagt
25 :11
h.a landet ligger öppet för dig
40:4
i hoa Egyptens land mitt namn
44:26
mot (Babel) h.a det land
51 :28
hoa dess land skall stå med skam
51:47
jämra sig i h.a dess land
51:52
Förbannelsen ... över h.a landet
Sak. 5:3
Så beställt med dem i h.a landet
5:6
det skall ske i h.a landet
13:8
H.a landet från Geba till Rimmon
14:10
ryktet gick ut över h.a landet
Matt. 9:26
ryktet om hm över h.a landet
9:31
kom över hoa landet ett mörker
27:45
h.a judiska landet gingo ut till
Mark. 1:5
kom över hoa landet ett mörker
15 :33
stor hungersnöd över h.a landet Luko 4:25
detta tal om (J.) gick ut i h.a landet
7:17
då kom över hoa landet ett mörker ~ 23:44
ord utbredde sig över h.a landet Apg.13:49
predikade över h.a judiska landet
26:20
HEL (hela menigheten)
Talen till Israels h.a menighet 2.Mos.12:3
Israels h oa församlade menighet
12:6
Israels h.a menighet skall iakttaga
12:47
bröt Israels barns h.a menighet
16:1
Israels h.a menighet knorrade
16:2
Säg till Israels barns h.a menighet
16:9
Aron talade till Israels h.a menighet
16:10
bröt Israels barns h.a menighet upp
17:1
församlade Israels barns h.a menighet 35:1
Mose sade till Israels hoa menighet
35:4
Israels barns hoa menighet gick
35 :20
om Israels h.a menighet begär 3.Mos. 4:13
Församla sedan hoa menigheten
8:3
h.a menigheten trädde fram
9:5
förtörnelse över hoa menigheten
10:6
Tala till Israels barns h.a menighet
19:2
så må hoa menigheten stena honom
24:14
hoa menigheten skall stena honom
24:16
Israels barns h oa menighet
4.Mos. 1:2
hade församlat h.a menigheten
1:18
h.a menigheten har att iakttaga
3:7
församla Israels barns hoa menighet
8:9
Israels barns h.a menighet gjorde
8:20
skall hoa menigheten församla sig
10:3
kommo till Israels h.a menighet
13:27
berättelse inför hoa menigheten
13:27
Då begynte hoa menigheten ropa
14:1
h.a menigheten sade till dem
14:2
Israels h.a församlade menighet
14:5
sade till Israels h.a menighet
14:7
h.a menigheten ropade
14:10
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14:35
göra med h.a denna onda menighet
14:36
förlett h .a menigheten att knorra
15:24
h.a menigheten offra en ungtjur
försoning för Israels h.a menighet
IS :25
15:26
förlåtet, Israels h .a menighet
15:33
förde fram inför h.a menigheten
15:35
h.a menigheten skall stena honom
15:36
Då förde menigheten ut honom
16 :3
H.a menigheten är ju helig
Herrens härlighet för h.a menigheten 16:19
förtörnas på h.a menigheten
16:22
16:41
knorrade Israels h.a menighet
Isra.els barn , h.a menigheten
20:1
20:22
h.a menigheten komma till Hor
20:27
inför h.a menighetens ögon
när h.a menigheten förnam
20:29
25:6
Israels barns h.a menighets ögon
(Herren:) Räknen deras h.a menighet 26:2
inför Mose och h.a menigheten
27:2
för hm fram inför h.a menigheten
27:19
Israels barns h.a menighet må lyda
27:20
han själv och h .a menigheten
27:22
h.a den övriga menigheten
31 :27
hövdingarna till h .a menigheten
Jos. 9:19
vattenbärare åt h.a menigheten
9:21
Israels 'barns h.a menighet församlade 18:1
församlade sig deras h.a menigh.e t
22:12
Så säger h.a Herrens menighet
22:16
drabba Israels h.a menighet
22:18
sände h.a menigheten åstad
Dom.21:13
jämte Israels h.a menighet
l.Kon. 8:5
jämte Israels h.a menighet
2.Krön . 5:6
h.a menigheten stod utanför
Luk. 1:10
Apg. 6:5
talet behagade h.a menigheten
Då teg h.a menigheten
IS :12
HEL (hela nalten)
h.a den dagen och h.a natten
2.Mos.10:13
komma inpå under h .a natten
14 :20
östanvind s. blåste h.a natten
14 :21
på altarets härd h .a natten
3.Mos. 6:9
h.a natten och h.a följande
4 .Mos.ll :32
(Josua) tågade h.a nalten
Jos. 10:9
i försåt för hm h .a natten
Dom . 16:2
Men h .a natten höllo de sig stilla
16 :2
hanterade henne skändligt h.a natten 19:25
ropade till Herren h.a natten
1.Sam.l 5 :11
(Saul) låg naken ...h.a nalten
19:24
gingo h .a nalten och togo Saul
31 :12
tågade h.a den nalten
2 .Sam. 2 :29
tågade Joab och hans män h.a natten
2:32
färdades gm Hedmarken h.a natten
4:7
ledde dem h.a nallen med
Ps.78:14
tillbragte h.a natten under fasta Dan. 6:18
sover bagaren h.a natten
Hos. 7:6
vi hava arbetat h.a natten
Luk. 5:5
HEL (hela världen)
I hans spår drager h .a världen
lob 21 :33
om hon vinner h.a världen
Matt. 16:26
skall bliva predikat i h.a världen
24:14
varhelst i h.a världen detta bliver
26:13
om hon vinner h.a världen
Mark. 8 :36
Varhelst i h.a världen evangeliet
14:9
Gån ut i h.a världen och prediken
16:15
h.a världen skulle skattskrivas
Luk. 2:1
om hon vinner h .a världen, men
9:25
h.a världen löper ju efter hm
Joh.12 :19
icke ens h.a världen skulle kunna
21 :25
hungersnöd över h .a världen
Apg.ll :28
som hava uppviglat h .a världen
17:6
gudinna (Diana) h .a världen dyrkar
19:27
strid bland alla judar i h.a världen
24:S
h.a världen talar om eder tro
Rom. 1:8
h.a världen stå med skuld inför Gud
3 :19
Paulus.~.eller h.a världen
l. Kor. 3:22
utan ock för h.a världens
1.Joh. 2:2
h.a världen är i den ondes våld
5:19
skall komma över h .a världen
Upp. 3:10
draken s. förvillar h.a världen
12:9
gå ut till konungarna i h.a världen
16:14

HELA
Se även : Helbrägda, läkedom, bota.
HELA

1) räjJä', 1\:J l
laga, repare;a; hela, läka, bota, göra
frisk ; hithp. övers. låta hela sig; i Jes.
53:5 nif. ; ordagrant : genom hans sår
är det helat (botat) för oss. Jfr Jer.
30 :17; 33:6, övers. läka. Se: Bot 2,
Botal, Frisk 4.
2) l.uilam, D'? n
bli el. vara sta;k el. frisk; i Jes.38:l6
bif. göra stark el. frisk. Jfr kal i Job
39:7, övers. frodas .
.
3) marpe', 1\!Jlr2
helande, läkande, bot; av: råpå' , se l.
Jfr Jer.33:6 , övers. läkedom . Se: Bot 3.
4) te'älä, n '? V n
bindel, förb~d, 'plåster (som sättes på
ett sår); helande , läkedom ; av: 'älä,
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komma el. stiga upp; höja el. resa sig;
hif. låta komma upp, höja, resa; sätta
på (något). Somliga låter ordet åsyfta
den nya hud , som bildas ovanpå ett sår.
I Jer.30:13 föregås ordet av plur. av
repu'ä , läkedom , läkemedel; därav
övers. helande läkedom. Jer .46 :11 ordagrant : det finne s ingen läkedom (intet
plåster) för dig.
5) 'iirulai, il J il1\
ny hud (ov~på -'e tt sår); helande,
läkande (av ett sår); av: 'ära!5:, vara lång;
hif. göra lång. På samtliga ställen i Jer.
står detta substantiv tillsammans med
verbet 'älä, se 4. Jer.8 :22 ordagrant:
varför har icke dottern mitt folks
helande (mitt folks nya hud) kommit
upp? 30:17 ty jag vill låta helande
komma upp för dig; 33:6 jag skall låta
helande komma upp för henne. Samma
uttryckssätt förekommer i Neh.4:7,
övers. laga upp. I Jes.58:8 står 'arukä
tillsammans med verbet sämah, växa
skjuta upp; ordagrant: och ditt helande
(din nya hud) skall växa upp med hast.
6) ido mai, iao/lat
med. hela , läka, bota , göra frisk; pass.
vara el. bliva helad. Matt.13:l5; Joh.
12:40; Apg.28:27 går tillbaka på Jes.
6:10; ordagrant: ochjag skall hela dem.
Slutet av I .Pet.2 :24 utgör ett citat
från Jes.53:5. Verbet iaomai motsvarar
alltså på dessa ställen hebr. räpä' , se l.
Se: Bota 4, Frisk 16.

el.

HELA
1 slagit , men jag h.r ock
S.Mos. 32 :39
l att i Jisreelläta h. sig
2 . Kon. 8:29
l i Jisreellåta h. sig
9:15
I h. sig från de sår
2. Krön.22 :6
1 så h. ock hans händer
Job 5:18
1 h. mig, Herre
Ps. 6:3
1 ropade till dig, och du h.de mig
30:3
I h . du min själ
41 :5
l h. nu (jordens) revor
60:4
1 h.r alla dina bris ter
103:3
l h.r dem s. hav a förkrossade
147:3
l icke kan bliva h.t
Jes. 6:10
' 19:22
I slå, men ock h.
1 bönhöra dem och h. dem
19:22
l då Herren ... h.r såren
30:26
2 så h .r du mig
38:16
1 gm hans sår bliva vi h .de
53:5
I nu skall jag h. (Juda)
57:18
I jag skall h. (Juda)
57:19
I vill jag h. eder från avfall
Jer. 3:22
3 tid då vi skulle bliva h.de
8:15
S dollern milt folk icke h.d
8:22
3 att ingen kan h. oss
14:19
3 då vi skulle bliva h .de
14 :19
1 H. du mig, Herre
17:14
1 så varder jag h.d
17:14
4 ingen h.nde läkedom finnes
30:13
S jag vill h. dina sår
30:17
S jag skall h. dess sår
33:6
4 du kan icke bliva h.d
46:11
l till äventyrs kan h.s
SI :8
I vi hava sökt h . Babel
SI :9
l hon har icke kunnat h.s
SI :9
1 vem kan h. dig
KJag. 2:13
1 det sjuka h.den I icke
Hes. 34:4
1 skall icke kunna h . eder
Hos. 5:13
6:1
I han skall ock h. oss
I När jagvillh.lsrael
7:1
I förstod icke alt jag ville h . dem
II :3
I deras avfällighet vill jag h .
14:5
1 icke h.r det sargade
Sak.11 :16
6 och bliva h.de av mig
Mall . 13:1 S
6 vid hans öra och h .de hm
Luk.22:S1
6 icke bliva h.de av mig
Joh . 12:40
6 icke bliva h.de av mig
Apg.28:27
6 gm hans sår ...blivit h .de
l.Pel. 2 :24

HELAM
hebr. möjl. styrka el. fästning. Plats
öster om Jordan, väster om Eufrat,
där David besegrade en arameisk här,
anförd av Hadadesers härhövitsman
Sobak. Helam är möjligen identiskt
med Alamatha vid Eufrat. Det har
också satts i förbindelse med det i
I.Mack.5 :26 omtalade Alima i Gilead
öster om Jordan . 2.sam.l0:16,17.
HELANDE (ordanalys, se Hela)
I h.t av mill folks skada
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Jer. 6:14

I h .t av dollern mill folks skada

8:11

HELBA
hebr. fetma, fruktbarhet. En av de
städer i Aser, varifrån kananeerna icke
blev fördrivna, när israeliterna intog
landet. Staden är' sannolikt iden tisk
med Mahalliba , som omtalas i assyriska inskriptioner och som motsvaras
av nuv. Chirbet el-Mahalib, nordost
om Tyrus. Dom.l :31.
-helbar
ohelbar Jer.l5:18
HELBON
hebr. fetma, fruktbarhet. I Hesekiels
profetior är vin från Helbon bland de
varor , som Tyrus köpte från Damaskus.
Helbon antages vara identiskt med nuv.
Chalbun, ca 25 km norr om Damaskus.
Chalbun ligger i ett område, som ännu i
dag är känt för sin vinodling. Hes.27 :18.
HELBRÄGDA
Se även: Hela, bota, hjälpa, frisk, tillfriskna, läka, läkare , läkedom, sjukdom,
under, frälsning.

Det framgår klart av N.T. , att Jesu
helande gärning är oupplösligt bunden
till hans frälsarperson och frälsargärning. I förhållande till Johannes döparen använder Jesus själv de helande
gärningarna som ett bevis på att han
var den av Gud utsände, Matt. 11 :2-6.
Matteus ser i detta en uppfyllelse av
det som profeten Jesaja hade sagt om
Jesus: »Han tog på sig våra krankheter ,
och våra sjukdomar bar han», Matt.
8:17.
b. Men dessa gärningar skulle inte
endast Jesus göra. Han sade själv: »Den
som tror på mig, han skall ock själv
göra de gärningar som jag gör; och
ännu större än dessa skall han göra. Ty
jag går till Fadern», Joh.l4:12. Därför
gav Jesus sina lärjungar makt att bota
sjukdom och krankhet, då han kallade
dem att förkunna evangeliet, Matt.
10:1. )>Och där l gån fram skolen I
predika och säga: 'Himmelriket är
nära.' Boten sjuka , uppväcken döda ,
gören spetälska rena, driven ut onda
andar. I haven fått för intet; så given
ock för intet», Matt.10:7-8. Lärjungarna blev alltså kallade och utsända med
makt och myndighet att förkunna
Guds rike och bota sjuka, Luk.9:l-2.
Det berättas om hur lärjungarna kom
tillbaka, glada över att se helbrägdagörelserna. Det står, att de »botade
sjuka allestädes», 9 :6. Och de drev ut
många onda andar och smorde många
sjuka med olja och botade dem, Mark.
6:13.
Jesu ord och befallning om att förkunna Guds rike och bota sjuka, var
dock inte ett ord, som bara gällde de
tolv apostlarna. Jesus väntar, att där
evangeliet förkunnas, där skall också
dessa gärningar och tecken följa med .
)>Gån ut i hela världen och pre diken
evangelium för allt skapat...Och dessa
tecken skola åtfölja dem som tro: .. på
sjuka skola de lägga händerna , och de
skola då bliva friska», Mark.l6 :15-l8.

Helbrägdagörelse
I Bibeln finns många berättelser om
Guds ingripanden till hjälp för människor i sjukdomsnöd.
Redan i G.T. fmns flera exempel på
detta. Gud sade till Israel: »Jag är
Herren, din läkare», 2.Mos.15:26. Om
de ville hålla hans lag, så skulle han
hålla Egyptens sjukdomar borta från
folket. David prisar Herren som den,
som helar alla sjukdomar, Ps.I03:3,
enligt grundtexten. Jesaja säger, att
den lidande Messias har tagit våra sjukdomar på sig, och att vi genom hans
sår bliva helade, 53:4-5. I det kommande Messias-riket skall fullkomlig hälsa
råda , ingen invånare skall säga: »Jag är
svag», 33 :24.
I. I Nya Testamentet
har detta ämne ändå större plats.
Det är ganska sparsamt behandlat rent
läromässigt, men det finns en mängd
berättelser om helbrägdagörelse under
gjorda av Herren själv och av hans
apostlar. Det är då helt naturligt, att vi
möter det mesta av detta stoff i evangelierna och Apostlagärningarna.
a. Vi ser, att Jesu helbrägdagörelser
upptar en stor del av hans verksamhet
under de tre år , som hans offentliga
verksamhet varade. Det var inte endast
de särskilda sjuka , som speciellt nämnes i N.T., som han helade. Ofta
berättas om hur de sjuka samlade sig
omkring honom för att bli botade, se
t.ex. Luk.5 :15. Han »predikade evangelium om riket och botade alla slags
sjukdomar ...och man förde till honom
alla sjuka», Matt.4 :23-24. Jfr 8:16-17;
Mark.l :32-34; Luk.4 :4041. Överallt
där Jesus förkunnade evangeliet , helade
han också sjuka. »Och varhelst han gick
in i någon by eller någon stad eller
någon gård, där lade man de sjuka på
de öppna platserna. Och de bådo honom att åtminstone få röra vid hörntofsen på hans mantel; och alla som
rörde vid den blevo hulpna» , Mark.
6:56.
Det som skymtar i N.T. är endast
en del av de gärningar som Jesus gjorde:
»Ännu många andra tecken, som icke
äro uppskrivna i denna bok, gjorde
Jesus i sina lärjungars åsyn», Joh.20:30.

I sina brev räknar Paulus med helbrägdagörelsens nådegåvor som en normal funktion i församlingslivet. >>Gud
har i församlingen satt ... några till att
hava helbrägdagörelsens gåvoD>, l.Kor.
12:9,28. Och Jakob säger i sitt brev:
»Är någon bland eder sjuk, må han då
kalla till sig församlingens äldste; och
dessa må bedja över honom och i
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c. De första kristna praktiserade Jesu
ord, och de bad om att Guds gärningar
skulle uppenbaras. I Apg.4:29-30 står
det hur de bad: )>Och nu , Herre , se till
deras hotelser, och giv dina tjänare att
de med all frimodighet må förkunna
ditt ord, i det att du uträcker din hand
till att bota de sjuka, och till att låta
tecken och under ske genom din helige
tjänare Jesu namn». Verkningarna uteblev inte. Det kan vi läsa i Apg.5:1216. Från stad och land strömmade folk
till Jerusalem. Man förde med sig sjuka
och sådana, som var plågade av orena
andar , och de blev alla botade. Apostlagärningarna ger många exempel på
gudomligt helande. Förutom helbrägdagörelserna i Jerusalem nämnes de
helbrägdagörelser, som utfördes av
Filippus iSamarien, Apg.8 :S-8, och av
Paulus i Efesus och på Malta, Apg.
19:8-12; 28:9; 14:3. Helande ägde ofta
rum i samband med handpåläggning.

Helbrägda
Herrens namn smörja honom med olja. b. Då reformationen korn, kunde man
Och trons bön skall hjälpa den sjuke, ha väntat, att detta återupplivande av
och Herren skall låta honom stå upp nytestamentlig tro också skulle ha
igen; och om han har begått synder, medfört en förnyad syn på helbrägdaskall detta bliva honom förlåtet», görelsen genom bön och ha givit nådeJak.S:I4-1S.
gåvorna en organisk plats i reformaDet råder bland bibelteologerna tionskyrkorna. Att så inte skedde, har
enighet om att helbrägdagörelsens nå- sin historiska förklaring, som vi inte
degåvor varit mycket utbredda under skall gå in på här. Men Luther själv
apostolisk tid. De första kristna bruka- hade blick för helbrägdagörelse genom
de nådegåvorna, bönen, handpålägg- bön. Både sjuka och döende har Luther
ningen och smörjandet med olja.
inträngande uppmuntrat till tro på och
hopp om helbrägdagörelse och själv
II. I kyrkohistoriskt ljus.
a. Under de första århundradena av har han innerligt bedit om det. Han
kyrkans historia praktiserades helbräg- menade, att han be dit Melanchthon,
dagörelse genom bön. Till och med en Mykonius och sin egen hustru Käthe
så kritisk historieforskare som Harnack ut ur dödens garn.
framhåller, att helbrägdagörelse genom c. I vår tid har frågan om helbrägdatrons bön under de två första århund- görelse genom bön blivit brännande
radena e.Kr. och kanske också under aktuell i flera länders kyrkor. Enskilda
det tredje utövades med stor framgång människor och små grupper har i alla
av församlingen och dess tjänare. Vi tider intresserat sig för detta och tagit
har många vittnesbörd om detta från väl vara på det, men det är något nytt,
fornkyrkan.
att Kristi kyrka som helhet, i större utI Hermas' Herden (en skrift bland sträckning än tidigare uppfattat det
de »Apostoliska fäderna», från omkr. som en gudomlig gåva och uppgift, som
l SO) säges, att det inte endast är en skall tillhöra ett normalt och sunt förstor glädje att hela sjuka, utan att det samlingsliv.
också är en stor synd att inte göra det,
»Det ser ut som om det i den evannär man känner helbrägdagörelsens väg. geliska världen fmns en allt mer utJustinus Martyren (död ca 166) talar bredd förväntan, att Herren Gud, den
om charismata, om helbrägdagörelsens Allsmäktige, här skall göra något nytt i
nådegåvor, och om kristna som helar våra dagar, eller rättare sagt, något
sjuka i Jesu namn. Theomus av Antia- gammalt nytt igen. Vi tror ju inte att
kia betraktar den gudomliga helbrägda- kyrkan förlorat de nådegåvor, på vilka
görelsen som ett bevis på den kraft, dess första tid var så rik, utan vi tror
som kommer från den uppståndne och att de alltid tillhör den genom dess
levande Frälsaren, och som nu är verk- . levande förbindelse med Kristus. Vi
sam i den kroppsliga naturen. Tertullitänker oss det snarare så, att dessa
anus (omkring år 200) skriver, att underbara krafter dragit sig tillbaka
kejsar Severus blivit helad genom smör- från kyrkolivets yttersida till dess injelse med olja i Herrens namn genom nersida, där de vilar och väntar till
den kristne Prokulus och att många
deras tid kommer igen. Därför skall vi
ståfldspersoner hade helats. Och dessa inte heller fmna det orimligt eller onavittnesbörd är inte endast att betrakta turligt, om nu dessa gåvor och krafter,
som »cirkulation av fantastiska histo- i enlighet med Herrens ledning och hans
rien>, utan »de är bevisade i officiella Andes verkan, träder ut ur sill undankällon>. Det karakteristiska för kyrkan gömda tillvaro för att vara till tröst och
under dessa första sekler är, att det inte styrka för Herrens församling, väcka
endast var enskilda kristna som fått uppmärksamhet hos de tvivlande och
helbrägdagörelsens nådegåvor, l.Kor. vara ett vittnesbörd för den otrogna
12:9,28, utan att kyrkan själv var med- världen» (Gustav Jensen).
veten om att vara bärare av dessa
III. Tillvägagdngssättet.
nådegåvor. Den utövade dessa gåvor
Om detta och förutsättningarna för
och denna makt genom sina invigda
tjänare men tillät dock samtidigt, att helbrägdagörelse kan nämnas fyra ting:
lekmän, både män och kvinnor, prak- a. Bön. Helbrägdagörelse är något vi
tiserade helbrägdagörelse genom bön får bedja om och något som vi får som
också genom att smörja med olja i svar på bön. Många sjuka har upplevat,
Herrens namn. Den helande nåden och att helbrägdagörelsen korn som svar på
kraften förmedlades genom bön, hand-· deras egna nödrop till Herren. Sjukpåläggning, åkallan av Jesu namn och domstiden drev dem in i bönen. De
smörjande med olja enligt Jak.S:14-1S. ropade måhända som de tio spetälska:
»Jesus, Mästare, förbarma dig över oss»,
Vi får emellertid inte tro, att hel- Luk.17:13. Det händer också, att hebrägdagörelse genom trons bön var den lande inträffar utan att den sjuke har
enda utvägen för den tidens sjuka. Det .bedit om det. Det kommer som svar på
fanns både läkare och mediciner, även andras böner. I Skriften erhåller vi
om de inte kan jämföras med nutidens kraftiga uppmaningar att gå in i förläkarvetenskap. Origenes betraktade bönens tjänst. »Så uppmanar jag nu
dock inte läkarhjälpen som den bästa framför allt därtill att man må bedja,
utvägen. »När man söker hjälp vid åkalla, anropa och tacka Gud för alla
sjukdom, kan man antingen följa den människor», l.Tirn.2:1. »Varen uthålvanliga och enkla vägen att använda liga i bönen - Och bedjen jämväl för
läkekonsten, eller man kan söka den oss», KoI.4:2-3.
högre och bättre vägen och söka välFörbön praktiseras nog ofta, både
signelsen från honom, som är Gud över vid våra gudstjänster och våra kristna
alla, söka honom i hängivenhet och möten. Men vi kan förvisso använda
bön». liknande ·tankar möter vi också den ännu mer. Det utlöses och mottahos Tatianus (omkr. l SS), Irenreus ges en gudomlig kraft till full hälsa
(ca 180) och Arnobius (ca 310).
genom församlingens förbön, och det
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styrker både tron och gemenskapen, att
många i sina böner samlas kring en och
samma person. Jesus har också givit ett
särskilt löfte för gemensam och enig
bön: »Om två av eder här på jorden
komma överens att bedja om något,
vad det vara må, så skall det beskäras
dem av min Fader, som är i himmelem>,
Matt.18:19.
b. Handpdläggning omtalas både i G.T.
och N.T. I l Mos.48 läser vi om Jakob,
som välsignade Josefs söner genom
handpåläggning. Och Mose lade sin
hand på Josua i enlighet med Herrens
befallning, 4Mos.27:l8. »Och Josua,
Nuns son, var full med vishetens ande,
ty Mose hade lagt sina händer på
honOrID>, SMos.34:9. Jesus begagnade
ofta handpåläggning, när han helade
sjuka, Luk.4:40. »Då förbarmade han
sig och räckte ut handen och rörde vid
honom och sade till honom: 'Jag vill;
bliv ren.' Och strax vek spetälskan ifrån
honom, och han blev rem>, Mark. l :41 f.
med par. »Då rörde han vid hennes
hand, och febern lämnade henne; och
hon stod upp och betjänade honorID>,
Matt.8:lS med par. »Då rörde han vid
deras ögon och sade: 'Ske eder efter
eder tro.' Och deras ögon öppnades»,
Matt.9:29 f. Gång på gång läser vi, att
Jesus lade sina händer på de sjuka och
helade dem, Matt.9:2S med par.; 20:
34; Mark.6:S; 7:32 ff.; 8:23; Luk.
4:40; 13:13; Joh.9:6.
Jesus befallde också sina troende
att använda handpåläggning, när de
skulle hela de sjuka. »Dessa tecken
skola åtfölja dem som tro: på sjuka
skola de lägga händerna, och de skola
då bliva friska», Mark.l6:l7-18. Bland
de första kristna praktiserades också
handpåläggning. Ananias lade sina händer på den blinde Saulus från Tarsus,
och han fick sin syn tillbaka, Apg.9 :17,
jfr v.l2. Paulus använde samma medel
vid helandet av sjuka, Apg.28:8.
c. Helbrägdagörelsens nddegdva. I l.
Kor.12:28 står det: »Och Gud har i församlingen satt först och främst några
till apostlar, för det andra några till
profeter, för det tredje några till lärare,
vidare några till att utföra kraftgärningar, ytterligare några till att hava
helbrägdagörelsens gdvor, eller till att
taga sig an de hjälplösa, eller till att
vara styresmän, eller till att på olika
sätt tala tungomåh>. (Jfr v.9 och v.30.)
Det är viktigt att lägga märke till, att
»helbrägdagörelsens gåvon> står jämsides med apostlar, profeter och lärare.
Förkunnelsen och läran är något som
alltid tillhör den kristna församlingen,
men också helbrägdagörelsens nådegåvor skulle organiskt höra dit och inte
fattas i församlingen.
Vi har i våra försarnlingar kommit
långt bort från det som var normal
praxis i den första kristna församlingen
och som också praktiserades i fornkyrkan de första århundradena. Guds
ord räknar med att denna nådegåva
skall vara tillstädes och användas i försarnlingen. Det är svårt att förstå varför
den nu i så ringa utsträckning är ibland
oss. Kanske har det samband med vår
förkunnelse. Vi har inte funnit en
organisk plats för denna nådegåva i vår
förkunnelse på sådant sätt som t.ex.
i Paulus' förkunnelse och liv, l.Kor.
12:9,28-30. Det är så lätt att förandliga

de nytestamentliga skildringarna av de
sjukas helande och så svårt att förkunna, att Jesus givit sina trogna makt
att också idag bota sjuka. - Förkunnelsen har en väldig betydelse. »Tron
kommer av. predikarn>, Rom.lO:17.
Saknas något i förkunnelsen, så kommer det också att saknas hågot i tron.
Och det kommer snart att vi§8 sig i de
troendes liv. Det är därför inte något
att förundra sig över att helbrägdagörelsens nådegåvor inte kommer mera
till synes i försarnlingarna och bland
kristna, när förkunnelsen brister på
denna punkt. Detta är en allvarlig uppfordran till alla Ordets förkunnare.
Tron och nådegåvorna kommer, när
förkunnelsen blir fulltonig.
Det är också nödvändigt att påminna om hur litet man beder om att få
denna nådegåva. »1 haven intet, därför
attIicke bedjem>, Jak.4:2. Denna nådegåva skall inte vara föremål endast för
den enskilde troendes bön. Den skall
också vara ett böneämne för hela försarnlingen. De ropade »endräktigt till
Gud», Apg.4:24. De troende skall vara
villiga att ta emot vad Herren vill ge.
d. Församlingsgdvan. »Är någon bland
eder sjuk, må han då kalla till sig
församlingens äldste; och dessa må
bedja över honom och i Herrens namn
smörja honom med olja. Och trons
bön skall hjälpa den sjuke, och Herren
skall låta honom stå upp igen; och om
han har begått synder, skall detta
bliva honom förlåtet», Jak.5:14-15.
Detta bibelställe visar, att Gud givit
församlingen gåvan att hela. Här är det
inte fråga' om en speciell nåderåva
som Herren ger en enskild utan om en
gåva som försarnlingen kan förvalta och
föra vidare genom sina representanter:
de äldste. De som den sjuke tillkallar,
och som skall represe!1tera församlingen behöver därför inte ha en särskild
nådegåva. De använder helbrägdagörelsens gåva å försarnlingens vägnar.
När smörjande med olja nämnes
samtidigt med bönen, så menas dock
att bönen är det viktigaste. Det framgår tydligt av v.lS: trons bön skall
hjälpa den sjuke. Smörjandet kan vi
här uppfatta i analogi med de yttre
medel, som Jesus själv ofta använde vid
sina helbrägdagörelser, dvs. handpåläggning och liknande, Mark.7:33; 8:23;
Joh.9 :6. Eller det har samma betydelse
som vattnet. som profeten Eliss använde, då han helade hövitsmann~n
Naaman. Det var inte vattnet i och för
sig som botade utan lydnaden mot
profetens o(d. Också här gäller det en
lydnadshandling mot Guds ord. I och
för sig är inte dessa medel nödvändiga
för att bli frisk, ty sjuka kan också helbrägdagöras utan sådana medel. »Den
sjuke skulle i de yttre medlen ha något
att förlita sig till. Men det är inte
uteslutet att dessa medel också kan ha
haft betydelse som förmedlande kanaler för den övernaturliga kraften. Det att Herrens namn skall nämnas i
samband med smörjandet, tyder också
på att denna skall ställas i relation till
Herren och således skiljas från den
vanliga användningen av olja som
medicin» (Odland).
»Det viktiga är inte oljan som läkemedel, utan det samtidiga åkallandet
av Herrens namn. Vi fmner stöd för
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Det finns en del troende som menar,
att det är obibliskt att använda läkare
och naturliga läkemedel. De anser sig
ha stöd för sin uppfattning i Bibeln.
2.Krön.16:12: »Ochi sitt trettionionde
regeringsår fick Asa en sjukdom i sina
fötter, och sjukdomen blev övermåttan
svår; men oaktat sin sjukdom sökte han
icke Herren, utan allenast läkares
hjälp».
Det är dock en missuppfattning av
Bibelns ord, om man tager dessa utsagor som stöd för en uppfattning som
förkastar läkare och naturliga läkemedel. De nämnda orden är inte att
betrakta som ett förbud mot läkare
och läkemedel utan som ett allvarsord om att höra Guds röst och i sin
nöd söka Gud först. Om man först
ger Gud sitt hjärta och sin trohet, så
får man hjälp både genom omedelbar
helbrägdagörelse och genom naturliga
läkemedel. Att orden skall uppfattas på
detta sätt, framgår tydligt och klart av
det faktum, att både läkare och läkemedel allmänt användes i Israel. Moselagen förutsätter och räknar med läkekonsten. Vi kan endast tänka på lagens
föreskrifter om de spetälska som noggrant måste hällas. Naturliga läkemedel
kom till användning. Bibeln nämner
flera sådana, t.ex. olja, Jes.1 :6, fikonkaka, 2.Kon.20:7, honungskaka, Ords.
16:24, balsam, Jer.8:22, vatten, 2.Kon.
5:12. Och när Jesus säger: »Det är icke
de friska som behöva läkare, utan de
sjuka», så tyder det på att Jesus inte
ville avhålla människorna från att söka
råd och hjälp hos läkare. I Luk.17:14
säger han till de tio spetälska, som
blivit helade: »Gån och visen eder för
prästerna». Prästerna var enligt 3.Mos.
13:2 ff. och 14:2 ff. den tidens läkare.
Och Jesus erkänner dem som läkare,
som skall ha med de sjuka att göra. En
av evangelisterna, Lukas, var också
läkare.
I N.T. för övrigt ser vi att Paulus
rådde Timoteus att använda naturliga
läkemedel. »Drick nu icke längre allenast vatten, utan bruka nägot litet vin
för din mages skull, eftersom du sä
ofta lider av svaghet», I.Tim.5:23. Kort
sagt: Bibeln innehåller inte nägot förbud mot att man söker läkares hjälp
utan hänvisar ofta till bruk av läkemedel. Det är inte fräga om ett antingen-eller utan om ett både-och.

Helbrägdagörelse
G.T.
Gud som helbrägdagörare
Han slår, men han helar ock, 5.Mos.
32:39. Är folkets läkare, 2.Mos.15:26.
Vill hela, Hos.6:1; 7:1. Helar alla brister, PS.103:3. Helar från avfall, Jer.
3 :22; Hos.14:5. Efraim förstod icke
att Herren ville hela, Hos. Il :3. Herren
helade genom sitt ord, Ps.107:20.
Löften om helbrägdagörelse
Till den förkrossade, PS.147:3. Den
fördrivna, Jer.30:17. Den som fruktar
Herrens namn, Mal.4:2.
Bön om helbrägdagörelse
David, PS.6:3. Jeremia, Jer.17:14.
Israel, Jer.14:19.
Personer som blev helade
Mirjam, 4.Mos.12:13-15. Naaman,
2.Kon.5:1-14. Hiskia, 2.Kon.20:5,8.
David, Ps.30:3.
De kunde ej hela
Falska präster och profeter, Jer.
6:13,14; 8:11. Assur, Hos.5:13. Israels
herdar, Hes.34:4.
NT.
Jesus som helbrägdagörare
Löfte, Jes.35 :6. Han var sänd till att
hela, Luk.4:18. Botade några fä, Mark.
6:5. Botade många, Matt.15:30; 19:2;
21 :14; Mark.3:10; Luk.6:18; 7:21.
Dem som ville bli botade, gjorde han
friska, Luk.9 :11. Han helade alla sjukdomar, Matt.4:23-24; 14:14. Alla som
rörde vid honom, Matt.14:36; Luk.
6:19. Alla som var sjuka, Matt.8:16;
Mark.6:56. Alla som var under djävulens väld, Apg.10:38.
Folket samlade sig omkring Jesus
för att han skulle bota, Luk.5 :15.
Fariseerna anklagade honom för att
bota pä sabbaten, Luk.6:7. Johannes
döparen fick höra om helbrägdagörelsens under, Luk.7:22. Herodes likaså,
Luk.13:32.
Genom hans sår blir vi helade, Jes.
53:5; I.Pet.2:24. Hans kraft var verksam i lärjungarna, Apg.4:8-9.
Personer som helades av Jesus
En spetälsk man, Matt.8:2-4. En
hövitsmans tjänare, Matt.8 :5-13; Luk.
7:1-10. Petrus' svärmoder, Matt.8:1415; Mark.1 :31. Lama, Matt.9:1-8; Luk.
5:17-26. En kvinna med blodgång,
Matt.9 :20-22; Mark.5 :25-29. Två blinda, Matt.9:27-31. En dövstum, Matt.
9:33. En man med en förvissnad hand,
Matt.12:10-13; Mark.3:1-5. En kananeisk kvinnas dotter, Matt.l5 :22-28.
En mänadsrasande gosse, Matt.l7:1418; Mark.9:17-29; Luk.9:37-42. Den
blinde Bartimeus, Mark.1O:46-52. Maria Magdalena, Luk.8:2. Johanna, Luk.
8:3. Susanna,Luk.8:3. En hopkrumpen
kvinna, Luk.13:10-17. En vattusiktig
man, Luk.14:1-4. Tio spetälska, Luk.
17:12-19. Översteprästens tjänare, Luk.
22 :51. Sonen till en man i konungens
tjänst, Joh.4:46-53. En sjuk vid dammen Betesda, Joh.5 :1-15. En som var
född blind, Joh.9:1-2.
Lärjungarna som helbrägdagörelsens
redskap
De fick befallning att bota de sjuka,
Luk.10:9. Fick makt att hela, Matt.
10:1,8. Blev utsända till att bota, Luk.
9 :2. Gick ut och botade sjuka allestädes, Luk.9:6. Smorde de sjuka med
olja och botade dem, Mark.6 :13. Skulle

HELED
hebr. vessla el. varaktig. Densamme
som Heldai, se Heldai 1. 1.Krön.11 :30.
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denna mening också i Mark.6:13, där
det om lliIjungarna står, att de smorde
många sjuka med olja och botade dem»
(Lyder Brun). Gud vill alltså genom
synliga medel skänka oss sin osynliga
nåd. Det är också lättare för den sjuke
att tro, när Guds handlande är knutet
till ett synligt medel.
Som redan nämnts, är det trons bön
som är det viktiga. Den skall ge den
sjuke den hjälp han behöver, dvs. den
hjälp Gud vill ge honom. Och det är
först och främst en andlig hjälp och
välsignelse. Det framgår klart av orden:
»Och om han har begått synder, skall
detta bliva honom förlåtet». Den sjuke
inviger sin själ till honom som var
»sargad för våra överträdelsers skull
och slagen för våra missgärningars skull;
näpsten var lagd på honom, för att vi
skulle få frid, och genom hans sår bliva
vi helade», Jes.53:5.
N. Läkemedel.

3 - Illuscrerat Bibel-lexikon

lägga händerna på..de sjuka, Mark.16:18.
Petrus som helbrägdagörelsens redskap

Han botade en ofärdig man, Apg.3:
1-18; 4:9,13,22. Botade Eneas, Apg.
9 :34. Hans skugga räckte för att bota,
Apg.5:15-16.
Paulus som helbrägdagörelsens redskap
Han botade en ofärdig man i Lystra,
Apg.14:9-1O. En besatt tjänsteflicka i
Filippi, Apg.16:18. Publius' fader, Apg.
28:8. Gjorde kraftgärningar av icke
vanligt slag, Apg.19:11-12.
Församlingen som helbrägdagörelsens
redskap
Den första församlingen bad att helbrägdagörelsens under skulle ske, Apg.
4:30. Det skedde iSamarien, Apg.8:7.
I församlingen har Gud givit några
helbrägdagörelsens gåvor, I.Kor.12 :28.
F örsamlingens äldste skall bedja för
den sjuke och smörja honom med olja,
Jak.5:14-16.
I bildlig betydelse
Jordens revor skall helas, Ps.60:4.
Israels land, 2.Krön.7:14. Israels folk,
Hos.14:5. Själen, Ps.41 :5.
HELBRÄGDA
1) Sölom, D i '7 ~

helt el. oskadat tillstånd, hälsa. Se t.ex.
Fred 3, Frid 1, Hälsa 3.
2) J:uijå, il ~ Q
leva, vara levande; i Hos.6:2 pi. göra
levande; övers. göra helbrägda. Se:
Döma 14, Förnya 2, Leva 1, Levande
4, Liv 6.
3) ni~~ål]å, il 2~ )
det som står; övers. det som är helbrägda; nif. part. fem. av [nä~al>]' se
Fast 36. Jfr Fogde 3.
4) iama, La/1a
botemedel, läkemedel; botande, läkande, helande; av: iaomai, se Hela 6. På
samtliga tre ställen i N.T. står ordet i
gen. plur. som bestämning till plur. av
chårisma, se Gåva 30; övers. helbrägdagörelsens gåvor. J fr Bota 9, Hela 6.
HELBRÄGDA
1 intet h. i mina ben
2 om två dagar åter göra oss h.
3 icke sörjer för det s. är h.
HELBRÄGDAGÖRELSE
4 givas h.ns gåvor
4 några till att hava h.ns gåvor

4 icke hava väl alla h.ns gåvor

Ps.38:4
Hos. 6:2
Sak. Il :16
l.Kor.12:9
12:28
12:30

HELDAl
hebr. vessla el. varaktig.
l. En av Davids härhövitsmän, en netöfatit, Baanas son av Otniels släkt. Han
var hövitsman för den tolfte och sista
häravdelningen. I 2.Sam.23:29 skrives
hans namn Heleb, och i I.Krön.11 :30
Heled. I.Krön.27:15.
2. En av de judar, som vid återkomsten
till Jerusalem efter fångenskapen i
Babel medförde silver och guld från
de landsflyktiga. I Sak.6 :14 skrives
hans namn Helem. Sak.6:1O.
HELEA
hebr. rost el. smycke. Asers hustru,
moder till Seret, Jishar och Etnan.
I.Krön.4:5 ,7.
HELEB
hebr. fet, fruktbar. Densamme som
Heldai, se Heldai l. 2.Sam.23:29.

HELEF
hebr. förvandling, byte el. säv. Gränsstad i Naftali, möjligen identisk med
Bet Lif i Galileens bergsbygd, ca 20 km
väster om det i v.37 nämnda Kedes.
Man har ocksä föreslagit Chirbet Arbatha, strax nordost om berget Tabor.
Jos.19:33.
HELEK
hebr. del, lott. En av Gileads söner, av
Manasse stam, helekiternas stamfader.
4.Mos.26:30; Jos.17:2.
HELEKITER
Efterkommande till Gileads son Helek.
4.Mos.26:30.
HELEM
hebr. styrka el. dröm.
l. Broder till Semer av Asers stam.
l.Krön.7:35.
2. Densamme som Heldai, se Heldai 2.
Sak.6:14.
HELES
hebr. styrka el. befrielse.
l. En peletit, av Efraims stam. Han var
en av Davids hjältar och ledde Davids
sjunde häravdelning. 2.Sam.23:26; l.
Krön. 11 :27; 27:10.
2. En man av Juda stam, Asarjas son
och Eleasas fader. I.Krön.2 :39.
HELGA
-helga
ohelga 2.Mos.31 :14
HELGA
l) kåda~, IV l

P
var~ helig, a~skild el. invigd; pi. göra

helig, helga, förklara el. hälla helig; pu.
bliva helgad; hif. helga, avskilja (för
Gud el. templet); nif. bliva helgad el.
avskild, visa sig helig; hithp. helga sig.
Se: Helgedom 3, Helig 3.
2) ~64ä~,

tV ~'P

helighet; det som är heligt el. helgat;
av: ~~as, se 1. Se: Gäva 6, Helgdag l,
Helgedom 2. Helig 1.
3) kådo~, tV i l P
helig, helgad, avskild, invigd; av: kådas,
se l. Se: Helig 2.
. 4) hagidzö, 'drLCitw
helga, avskilja, inviga; pass. bliva el.
vara helgad, helga sig; av: hagios, se 8.
Se: Helig 18.
5) hagnizö, a:yvitw
rena, göra ren (i såväl kultisk som etisk
mening); pass.läta helga sig; av: hagnos,
ren, se t.ex. 2.Kor.1l :2; FiI.4:8. Jfr
l.Pet.1 :22; l.Joh.3:3, övers. rena; Jak.
4:8 göra ren.
6) hagnismos, arvw/1oc;
rening; av: hagnizö, se 5. Apg.21 :26 b
ordagrant: tillkännagivande reningsdagarnas fullbordan.
7) hagiasmos, artaU/10C;
helgande, helgelse, avskiljande, invigning; av: hagiazö, se 4. Rom.6:22
ordagrant: haven I eder frukt till helgelse. Se: Helgelse l.
8) Juigios, ärwc;
helig, helgad, avskild, invigd; grek. motsvarighet till hebr. ~~os, se 3. Se:
Helig 10.
HELGA

Uppdelning: allmänt, helga ät Herren.
HELGA (allmänt)
1 välsignade 7.dagen och h.de
1 H. åt mig allt förstfött
1 h. dem i dag och i morgon

1 Mose h.de folket
1 prästerna skola h. sig
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l.Mos. 2:3
2.Mos.13:2
19:10
19:14
19:22

Helgdag - Helgedom
1 gräns omkring berget och h. det
19:23
1 sabbatsdagen, att du h.r den
20:8
1 välsignat sabbatsdagen och h. t den 20 :11
1 h.s till att bliva präst åt mig
28:3
1 h. dem till att bliva präster
28:41 ;29:1
1 skall du h. viftoffersbringan
29:27
1 deras handfyllning och h.nde
29:33
1 smörja (altaret) för att h. det
29:36
1 försoning för altaret och h. det
29:37
1 bliva h.t av min härlighet
29:43
1 jag skall h. uppenbarelsetältet
29:44
1 h. till att bliva präster åt mig
19 :44
1 du skall h. dem
30:29
1 h. dem till att bliva präster
30 :30
1 jag är Herren, s. h.r eder
31 :13
1 h. det jämte dess tillbehör
40:9
1 Du skall ock h. altaret
40:10
1 smörja bäckenet och h. det
40:11
1 h. hm till att bliva präst åt mig
40:13
2 undanhållit av det h.de
3.Mos. 5 :1.6
1 smorde tabernaklet och h.de
8:10
1 smorde altaret för att h.
8:11
1 smorde hm för att h. hm
8:12
1 och h.de (blodet)
8:15
1 (Mose) h.de.så AroD
8:30
1 h. det från Israels barns orenheter
16:19
2 frukt h.d till Herrens lov
19:24
l Jag är Herren, s. h.r eder
20:8
3 vara h.de åt sin Gud
21:6
3 prästen är h.d åt sin; Gud
21:7
1 jag, Herren, s. h.r eder
21:8
l jag. är Herren, s. h.r hm
21 :15
1 jag är Herren, s. h.r dem
22:9,16
1 jag vill bliva h.d bland Israels barn
22 :32
1 Jag är Herren, s. h.r eder
22 :32
1 skolen h. det femtionde året
25:10
1 s. har h.t sitt hus vill lösa det
27 :15
1 h.r sin åker från jubelåret
27:17
1 h.r sin åker efter jUbelåret
27:18
1 s. har h.t åkern vill lösa den
27:19
1 det skall ingen h.
27:26
1 h.de åt mig allt förstfött
4.Mos. 3:13
6:11
1 samma dag åter h. sitt huvud
6:20
2 skall vara h.t åt prästen
1 smort och h.t (tabernaklet)
7:1
7:1
1 smort och h.t (altaret)
1 h.de jag det åt mig
8:17
1 H.en eder till i morgon
11 :18
3 vara h.de åt eder Gud
15:40
1 sabbatsdagen, att du h.r
5.Mos. 5:12
3 folk s. är h.t åt honom
28:29
1 H.en eder
Jos. 3:5
1 Stå upp och h. folket och säg
7:13
1 H.en eder till i morgon
7:13
1 Så.h.de de då härtill Kedes
20:7
1 E1easar h .de de
l.Sam. 7:1
16:5
l h.de Isai och hans söner
16:5
1 H.en eder och kommen
1 h.t sig från sin orenhet
2.Sam.11 :4
1 h.de konungen den mellersta l.Kon. 8:64
1 hus s. du byggt har jag h.t
9:3
1 hus s. jag h.t åt mi" namn
9:7
1 H.en eder tillika med
1. Krön. 15 :12
1 h.de prästerna och leviterna
15:14
1 avskild att h.s ss. höghelig
23:13
1 h.t att hålla Herrens hus vid makt
26:27
1 vad Samuel h.t - korteligen, var
1 och en s. h.de något lämnade det
26:28
1 och h. det åt honom
2.Krön. 2:4
1 präster s. funnas där, hade h.t sig
5 :11
7:7
l Salomo h.de mellersta delen
1 utvalt och h;t detta hus
7 :16
1 hus s. jag har h.t åt mitt namn
7:20
2 allt s. var h.t till Herrens hus
24:7
l prästerna s. äro h.de att antända
26:18
1 H.en nu eder själva
29:5
l och h.en Herrens hus
29:5
1 församlade sina bröder och h.de
29:15
1 begynte att h. templet
29:17
l h.de sedan Herrens hus
29:17
1 hava vi återställt och h.t
29:19
1 till dess prästerna h.t sig
29:34
1 i fråga om att h. sig
29:34
l prästerna ännu icke h.t sig
30:3
1 s. han h.t för evig tid
30:8
1 kände blygsel och därför h.t sig
30:15
1 många funnos s. icke h.t sig
30:17
1 stort antal präster h.de sig
30:24
l slakten påskalammet och h.en
35:6
l orenade Herrens hus s. han h.t
36:14
1 Herrens övriga h.de högtider
Esr. 3:5
2 och kärlen äro h.de
8 :28
1 Fårporten, vilken de h.de
Neh. 3:1
1 Hammeatornet, s. de h.de
3:1
l åt leviterna deras h.de andel
12:47
l åt Arans söner deras h.de andel
12 :47
1 sände Job efter dem för att h. Job 1:5
1 farligt att obetänksamt h.
Ords.20:25
1 förrän du utgick ...h.de jag
Jer. 1:5
1 utan h.en sabbatsdagen
17 :22
17:24
1 utan h.en sabbatsdagen
1 mitt bud att h. sabbaten
17:27
l jag är Herren, s. h.r dem
Hes.20:12
l h.en mina sabbater
20:20
2 gåvor, vadhelst I viljen h.
20:40
l Jag vill h. mitt stora namn
36:23
1 jag är Herren, s. h.t Israel
37:28
1 h.de bland Sadoks söner
48:11
2 Jerusalem skall vara h.d
Joel 3:17
4 H.t varde ditt namn
Matt. 6:9
4 templet, s. har h.t guldet
23:17
4 eller altaret, s. h.r offergåvan
23:19
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4 h.t varde ditt namn
Luk.11:2
4 mig s. Fadern har h.t
Joh.10:36
5 till Jerusalem för att h. sig
11 :55
17 :17
4 H. dem i sanningen
4 jag h.r mig till ett offer
17 :19
17 :19
4 ock de må vara i sanning h.de
Apg.20:32
4 arvedel bland alla s. äro h.de
5 låt h. dig tillsammans med dem
21 :24
5 (Paulus) lät h. sig
21 :26
(, för vilken de hade låtit h. sig
21 :26
5 sedan jag låtit h. mig
24:18
4 sin lott bland dem s. äro h.de
26:18
7 I varden h.de
Rom. 6:22
4 offer, h.t i den helige A.
15 :16
4 hälsar de i KJ. h.de
1. Kor. 1:2
4 I haven blivit h.de
6 :11
4 mannen h.d i och gm sin hustru
7:14
4 hustrun h.d gm sin man
7 :14
4 till att h. henne gm att rena
Ef. 5 :26
4 fridens Gud h.e eder
l.Tess. 5 :23
l.Tim. 4:5
4 h.t gm Guds ord
4 h.t, gagneligt för sin herre
2.Tim. 2 :21
Hebr. 2:11
4 s. h.r och de s. bliva h.de
4 blod h.r till utvärtes renhet
9 :13
4 i kraft hava vi blivit h.de
10:10
4 fullkomnat dem s. bliva h.de
10:14
4 i vilket han har blivit h.d
10:29
4 gm sitt blod skulle h. folket
13 :12
Upp. 22 :11
4 den s. är helig att h. sig
HELGA (åt Herren)
2 rista ... H.d åt Herren
2.Mos. 28 :36
2 skrev man H.d åt Herren
39 :30
2 undanhålla s. är h.t åt Herren 3.Mos. 5 :15
2 ohelgat s. var h.t åt Herren
19:8
2 skola vara h.de åt Herren
23:20
2 Om ngn h.r sitt hus att det
2 skall vara h.t åt Herren
27 :14
1 h.r åt Herren ett stycke åker
27:16
2 skall den vara h.d åt Herren
27:21
l någon h.r åt Herren en åker
27:22
2 det skall vara h.t åt Herren
27:23
2 (tionde) är h.d åt Herren
27 :30
2 vart tionde djur h.t åt Herren
27:32
3 är han h.d åt Herren
4.Mos. 6:8
3 folk s. är h.t åt Herren
5.Mos. 7:6
3 folk s. är h.t åt Herren
14:2,21
1 förstfött ... skall du h. åt Herren
15 :19
3 folk s. är h.t åt Herren
26:19
2 skall vara h.t åt Herren
Jos. 6:19
1 h.r jag penningar åt Herren
Dom.17:3
1 (kärl) h.de David åt Herren 2.Sam. 8;11
2 David hade h.t åt Herren
l.Kon. 7 :51
2 hs fader och han själV h.t åt Herren 1 S :15
1 vad hs fäder h.t åt Herren
2.Kon.12 :18
2 vad han själv h.t åt Herren
12 :18
l.Krön.18:11
1 h.de kon. David åt Herren
2 vad s. blivit h.t åt Herren
26:20
2 h.t åt Herren av konung David
26:26
2 vad s. blivit h.t åt Herren
28:12
2 fader David h.t åt Herren
2.Krön. 5:1
2 vad (Asa) själv h.t åt Herren
15 :18
l och så h. dem åt Herren
30:17
1 gåvor s. h.des åt Herren
31:6
2 leviterna s. voro h.de åt Herren
35:3
2 I ären h.de åt Herren
Esr. 8:28
3 Denna dag h.d åt Herren
Neh. 8:9
3 denna dag är h.d åt vår Herre
8:10
2 skökolön ... h.t åt Herren
Jes. 23 :18
2 vara lI.de åt Herren
Jer.31 :40
2 (landet) är h.t åt Herren
Hes.48:14
2 bjällror stå ... H.d åt Herren
Sak. 14 :20
2 var gryta h.d åt Herren Sebaot
14:21
8 räknas ss. h.t åt Herren
Luk. 2:23

hans helgedom, PS.96:6. Guds helgedom är en härlighetens tron, Jer.17:12.
Uppmaning att komma till Guds helgedom, 2.Krön.30:8. Guds helgedom
skall prydas, Jes.60:13. Vi skall lova
Gud i hans helgedom, Ps.84:4; 150:1.
Herrens tjänare skall upplyfta sina
händer mot helgedomen, Ps.134:2.
Gudkräver renhet i sin helgedom,
2.Krön.30:19; Hes.4S:18. Från helgedomeH leder många vägar ut,lIes.44:S.
Gud måste draga långt bort från sin
helgedom, Hes.8 :6. Han ohelgade sin
helgedom, Hes.24:2l. Gav sin helgedom till spillo, Klag.2:7.
Gud vill låta sin helgedom förbliva
evinnerligen, Hes.37:26,28. Vatten
skall strömma ut från helgedomen,
Hes.47:l2.
Israels helgedom
Israel byggde en helgedom åt Guds
namn, 2.Krön.20:8. Dess plats var utvald av Gud, S.Mos.12:S; 16:6.

Profetiska utsagor
Israel skulle föras till Guds helgedom, 2.Mos.1S:l7. En ny helgedom
skulle ligga mitt i Juda område, Hes.
48:8,10,21. Hednafolken skall draga
åstad till helgedomen, Mika 4:2.
Den himmelska helgedomen
Kristus gick in i det allraheligaste,
Hebr.8:2. Han gick in med sitt eget
blod och vann en evig förlossning,
Hebr.9:l2. Utövar prästerlig tjänst i
denna helgedom, Hebr.8 :2. I och
genom Jesu blod har vi frimodighet
att gå in i det allraheligaste, Hebr.
10:19.
HELGEDOM

l) m*das; W J P~
helig plats, helgedom; av:
Se: Gåva 25, Helig 4.

l5-äga~,

se 3.

2) ~oqä~, W lP
helighet; det som är heligt el. avskilt;
helgedom; här mestadels i bestämd
form, ha~ogä~; av: ~äga~, se 3. Se:
Helga 2, Helgdag l, Helig l.
3) kOda!, Wl P
var~ helig, a';sklld el. invigd; i S.Mos.
229 övers. hemfalla till helgedomen. I
stället för pi. part. plur. av ~ägas i
Hes.7:24 läser många plur. av mi15:däs,
se l; därav övers. helgedomar. Se:
Helga l, Helig 3.
4) hieron, iepov
helgedom, tempel; neutr. av adj. hleros,
se Helig 16.
5) sebasma, oe[3aolla
det som dyrkas el. tillbedes; det som
är heligt; helgedom; av: se bazomai, se
Dyrka 10. Se: Helig IS.
6) utf.ord.
7)
hdgion,
ärtav
det heliga, helgedom; best. form neutr.
av hligios, se Helig 10. Ordet är en
grek. övers. av ha~ogäs, se 2.

Helgedom
Guds helgedom
Gud har själv byggt sin helgedom,
Ps.78:69. Gud finns i sin helgedom,
Ps.63 :3. Han sänder hjälp från helgedomen, Ps.60:2. Makt och glans är i

Översteprästen gick in i helgedomen,
2.Mos.28:29. Prästerna, Hes.44:27.
Prästerna var helgedomens tjänare, Hes.
45 :4. Aron och hans söner förrättade
tjänst i helgedomen, 1.Krön.6:49. De
beskyddade helgedolllen, 4.Mos.3 :38;
18:3,5. Leviterna var helgedomens tjänare, 4.Mos.8:l9; Hes.44:11,lS,16.
Helgedomen hade särskilda furstar,
I.Krön .24:5.
Helgedomens lagar
Gamla förbundet hade sina gudstjänststadgar, Hebr.9 :1. Översteprästen
fick inte gå in i helgedomen på vilken
tid som helst, 3.Mos.16:2. Han måste
medföra ett offer, 3.Mos.16:3. Den
präst, som skulle gå in i helgedomen,
fick inte ha något lyte, 3.Mos.21 :23.
Hedningar hade icke tillträde till helgedomen, Klag.l :10. BarnaföderskOl
fick icke komma in i helgedomen förrän reningsdagarna var ute, 3.Mos.12:4.
Man skulle bringa offer för helgedomen,
2.Krön.29:21. Syndoffrets blod skulle
stänkas vid förlåten till helgedomen,
3.Mos.4:6. Syndoffertjuren skulle brännas utanför helgedomen, Hes.43:21.
Offerdjurens kroppar skulle brännas
utanför lägret, Hebr.13 :11.
Vanära över helgedomen
Genom införande av vad som var
orent, Hes.S:ll; 7:24; 23:38,39; Dan.
Il:3l; 4.Mos.19:20. Genom missgärningar och orättrådig köpenskap, Hes.
28:18; Matt.2l :12,13; Joh.2:l4-16.
Genom försummelse av den, Hes.44:8.
Genom överträdelser mot den, 4.Mos.
18:1. Genom frambärande av främmande eld, 3.Mos.10:4. Genom offer
av de små barnen åt Molok, 3.Mos.
20:3.
Israels ovänner trampade ned helgedomen, Jes.63 :18. Fördärvade den, Ps.
74:3. Satte eld på den, PS.74:7. Hedningarna korn in i helgedomen, 2.Krön.
36:17; Klag.l:lO; Hes.44:7,9. Främlingar kastade sig över vad heligt var,
Jer.Sl :51. Präster och profeter dräptes
i helgedomen, Klag.2:20. Hånande ord
om helgedomen, Hes.2S:3. Helgedomens omstörtande, Dan.8 :11. Den skall
förstöras, Dan.9:26. Förtrampas, Dan.
8:13.
Bön om återupprättande av helgedomen, Dan.9:17. Helgedomen skall
komma till sin rätt igen, Dan.8:14.

HELGEDOM
1 h. s. dina händer berett
2.Mos.15 :17
1 göra åt mig en h.
25:8
2 när han går in i h.en
28:29
2 går in i h.en inför Herrens
28:35
2 göra tjänst i h.en
28:43
2 för att göra tjänst i h.en
29:30
2 välluktande rökelsen till h.en
31 :11
2 kläderna till tjänsten i h.en
35 :19
2 arbete vid h.ens förfärdigande
36:1
2 arbetet vid h.ens förfärdigande
36:3
2 s. utförde allt arbetet till h.en
36:4
2 arbeta för att giva ngt till h.en
36:6
2 vid förfätdigandet av hela h.en
38 :24
2 gjutningen av fotstyckena för h.en 38:27
2 kläder till tjänsten i h.en
39:1
39:41
2 kläderna till tjänsten i h.en
2 vid förlåten till h.en
3.Mos. 4:6
2 bringa försoning i h.en
6:30
2 bären edra fränder från h.en
10:4
2 blivit inburet i h.ens inre
10:18
1 icke heller komma till h.en
12:4
2 in i h.en innanför förlåten
16:2
2 när Aron skall gå in i h.en
16:3
2 bringa försoning för h.en
16:16
2 bringa försoning i h.en
16:17
2 fullbordat försoningen för h.en
16:20
2 när han gick in i h.en
16:23
2 bringa försoning i h.en
16:27
l för min h. skolen I hava fruktan
19:30
1 och därmed orenat min h.
20:3
1 ur h.en skall han icke gå ut
21 :12
1 icke må ohelga sin Guds h.
21 :12
1 för min h. skolen I hava fruktan
26:2
1 jag skall föröda edra h.ar
26:31
1 att iakttaga vid h.en
4.Mos. 3:38
2 'vid tjänstgöringen i h.en
4:12
2 att Israels barn nalkas h.en
8:19
1 missgärning s. vidlåder h.en
18:/
2 s. är att iakttaga vid h.en
18:5
1 han har orenat Herrens h.
19:20
2 i h.en skall drickoffer utgjutas
28:7
3 må hemfalla till h.en
5.Mos. 22:9
1 eken s. stod vid Herrens h.
Jos.24:26
2 kunde ses från h.en
l.Kon. 8:8
2 prästerna gingo ut ur h.en
8:10
2 uppsikten över h.ens kärl
1. Krön. 9:29
1 byggen Herren Guds h.
22 :19
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HELGDAG
l) 10Qä!, WlP
helighet; det 'som är heligt el. avskilt;
här: helig dag, helgdag. Se: Helga 2,
Helgedom 2, Helig l.
2) jom If.oqä!, W lP D i '
dag av helighet, helig dag; jorn, dag;
~ogä~, se 1.
HELGDAG
l sjunde dagen en Herrens h. 2.Mos.31 :15
1 sjunde dagen skolen I hava h.
35:2
2 icke köpa det på h.
Neh.10:31
2 Herrens h. är en äredag
Jes.58:13

HELGEDOM
Se även: Tabernakel, tempel, uppenbarelsetältet, allraheligaste, helig, förgård, synagoga, präst, överstepräst, altare, offer, gudstjänst, kärl, bön, Gud,
Herren, Kristus, himmelen, lovsång,
tillbedjan.

to

ro

Helgedomshus- Helgelse

G.T. På hebre~ka fmns inte något
substantiv för begreppet helgelse. Det
gammaltestamentliga ord, som ligger
till grund för detta begrepp är verbet
lpiqaJ, som har en rikt nyanserad
betydelse, allt efter sina olika stamformer. ~-formen, 1.ciga~, vara helig
el. ren, uttrycker den kultiska heligheten, utan framhävande av något sedligt
element, 2.Mos.29:21; I.Sam.21:S b.
Pi'el-formen, ~dda~, betecknar insättande i ett heligt. tillstånd (väsent-

ligen om kultisk invigning) och betyder: l) helga (genom rituell handling),
inviga, t.ex. en plats, I.Kon.8:64,
altaren och andra kultföremål, 2.Mos.
29:36 ff.,44; 40:9-11, personer, 2.Mos.
19:10,14; Jos.7:13; 2) förklara helig,
I.Mos.2:3; 2.Mos.l9:23; 31:13; 3)
hålla helig, 2Mos.20:8; S.Mos.S :12.
- Hif'iI-formen, hilf;di§, uttrycker väsentligen invigning av något åt Gud för att
det skall tillhöra honom som hans
egendom (jfr lat. consecrare), 2.Mos.
28:38; 3Mos.22:2 f. (övers. bära fram);
27:14-19,22,26; Jos.20:7; l.Krön.23:
13; 2.Krön.29:19. Denna form av
verbet har ibland betydelsen: hålla
helig, behandla som helig (om Gud och
hans namn), 4.Mos.20:12; 27:14; Jes.
8:13; 29:23. Nifal-formen, ni~da§,
brukas främst om Guds väsens helighet,
när han bevisar sig helig (på någon)
genom domsgärningar, 3.Mos.l0:3; 4.
Mos.20:13; Jes.S:16; Hes.28:22, eller
genom nådesbevis, 20:41; 28:25; 36:
23; 38:16; 39:27. Hithpa'el-formen,
hitlfaddäJ, har i regel betydelsen: rena
sig, helga sig, 2.Mos.19 :22; 4.Mos.
11 :18; Jos.3 :5; 7:13; I.Sam.l6:S.
Den grundläggande betydelsen av
1.ciga~ är: vara skild ut från den profana
sfaren och vara invigd, reserverad för
ett bestämt religiöst eller kultiskt ändamål. Detta kan gälla såväl människor
och djur som platser, föremål osv.
Helgelse i dess vanliga gammaltestamentliga bemärkelse synes främst vara
av utvärtes, rituell art. Detta framgår
också av G.T.s helighetslagar, 3Mos.
6:18; 22:16,32, jfr Hebr.9:13-14. På
någrll få ställen i N.T. återfinner vi
denna rituella betydelse, Matt.23:17,
19, jfr l.Tim.4:S; Hebr.9:13. - l.Kor.
7 :14 bör också förstås utifrån denna
aspekt.
Redan i G.T. fmner vi emellertid,
att helighetsbegreppet har samband
med renhet, fläckfrihet, vidare med
upphöjdhet, majestät. När det gäller
Guds helighet, understrykes den sistnämnda betydelsen kraftigt i G.T.
Genom att helighetsbegreppet först
och främst knytes till Gud själv och uttrycker hans gudomliga sedliga fullkomlighet, får begreppet använt i det
kultiska, rituella sammanhanget, en
etisk, personlig betydelse. Detta inverkar på innebörden av att bli helgad och
att helga sig. F öreställningen att helighet innebär att tillhöra Gud, medför
också tanken, att helgelse är förvandling av liv och karaktär - därför att den
Gud man tillhör är rättfardig och god.
Att Gud kräver en sedlig helighet
och inte endast en rituell renhet,
kommer klart till uttryck redan i
»helighetslagem> i 3Mos.19:1 ff. Med
särskild styrka bryter denna syn igenom hos de stora skriftprofeterna, som
med våldsam kraft hävdar det sedliga
elementet i helighetskravet: »Vad skall
jag med edra många slaktoffer? säger
Herren. - Tvån eder då, och renen eder.
Skaffen edert onda väsende bort ifrån
mina ögon. Hören upp att göra vad ont
är. Lären att göra vad gott än>, Jes.
1:11 ,16,17. »Jag har behag till ...Guds
kunskap mer än till brännoffeD>, Hos.
6:6. Allt starkare framhålles, att en
yttre, rituell helgelse inte är tillräcklig.
Detta kommer också fram i Davids
mäktiga botpsahn, PS.SI. I stället för

Den grundläggande helgelsen sker
vid kristenlivets begynnelse genom
Guds frälsningsgärning, 2.Tess.2:13; 1.
Kor.6:11. Genom sin kallelse och utkorelse uttager han syndare ur synden
och världen, renar och benådar dem
och insätter dem i sitt rike, Kol.l :13.
Den religiöst-kultiska helgelsen (försoningen, rättfardiggörelsen) ligger till
grund för den följande helgelsen, som
varar hela livet. Endast >>de heliga» kan
»helgas», Upp.22:11. Helgelseuppmaningarna riktas endast till »de heliga».
Helgelsen har i hela N.T. en klart etisk
innebörd. Den förverkligas negativt
genom att »de heliga» dödar köttet
med dess lustar och begärelser, Rom.6;
Gal. 5; Kol.3, och skiljer sig från all
sedlig orenhet, I.Tess.4:3 ff. Positivt
förverkligas den genom att de inviges
till ett liv i Guds tjänst, Rom.l2:1 f.,
som konkret betyder en kärlekens
tjänst åt nästan, Ef.I:lS; GaI.S:13;
Kol.1 :4, eller en tjänst åt rättfardigheten, Rom.6:19,22. - Just tjänsten
för Gud verkar tillbaka på kropp, själ
och ande så att den tar människan mer
och mer i besittning. I den Heliges
tjänst helgas människan, så att hon mer
och mer präglas av Guds heliga väsen.
Helgelsens egentliga subjekt är Kristus, SOm är oss given till helgelse, 1.
Kor.l :30. Den verkas av Anden, 2.Tess.
2:13; l.Pet.l:2 (grt. »Andens helgelse»).
Liksom försoningen är en kristens livsgrundval, så är helgelsen den sedliga
livsform, som växer fram därur. Utan
denna följd av försoningen kan ingen
se Gud, Hebr.12:14.
Helgelse är ett av de allrå viktigaste.
nytestamentliga begreppen. Det står
vid /sidan av två begrepp, som på ett
särskilt sätt är knutna till den nytestamentliga frälsningsförkunnelsen : rättfardiggörelse och pånyttfödelse. Enligt
N.T. är det som dessa begrepp rymmer,
absolut nödvändigt för en människas
frälsning. Därför är de också oskiljaktiga, de finns tillsammans hos vaIje
sann troende, och de är inneslutna i
själva frälsningstillägnandet och frälsningserfarenheten .
Medan rättfardiggörelsen är en juridisk, rättslig, akt, ett tillägnande av
Kristi rättfardighet, och pånyttfödelsen ett meddelande av andligt liv, så
är helgelsen en likbiIdning med Kristus,
Rom.8:29; 2.Kor.3:18; FiI.3:7-12. Varken när det gäller rättfardiggötelsen
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2 annat s. hör till Guds h.
22 :19
2 h.ens furstar och Guds furstar
24:5
1 utvalt dig att bygga hus till h.en
28:10
2 prästerna gingo ut ur h.en
2.Krön. 5:11
1 byggde dig där en h.
20:8
1 Gå ut ur h.en
26:18
2 orenheten ut ur h.en
29:5
2 inga brännoffer i h.en
29:7
1 till syndoffer för h.en
29:21
1 kommen till hans h.
30:8
2 icke ren efter h.ens ordning
30:19
2 inställen eder i h.en
35:5
1 där h.ens kärl voro
Neh.10:39
2 sände dig hjälp från h.en
Ps. 20:3
2 vem får träda in i hans h.
24:3
2 det allraheligaste i din h.
28:2
2 Gud har talat i sin h.
60:8
2 skådar jag efter dig i h.en
63:3
2 Sinai är nu i h.en
68:18
2 min Guds tåg inne i h.en
68:25
1 Fruktansvärd är du Gud i din h.
68:36
2 allt har fienden fördärvat i h.en
74:3
1 hava satt eld på din h.
74:7
1 byggde sin h. hög ss. himmelen
78 :69
1 makt och glans i hans h.
96:6
2 Gud har talat i sin h.
108:8
2 då vart Juda hans h.
114:2
2 Lyften edra händer mot h.en
134:2
2 Loven Gud i hans h.
150:1
1 han än går in i sin h.
J es.16 :12
43:28
2 h.ens furstar utstå vanära
1 pryda platsen där min h. är
60:13
2 dricka det i min h.s gårdar
62:9
1 ovänner trampade ned din h.
63:18
1 höjd är vår h.s plats
Jer.17:12
1 hedningar i hennes h.
Klag. 1:10
1 gav sin h. till spillo
2:7
1 i Herrens h. dräpa präster
2:2 O
1 att du har orenat min h.
Hes. 5:11
3 deras h.ar varda oskärade
7 :24
1 långt bort ifrån min h.
8:6
1 l skolen begynna vid min h.
9:6
1 med nöd för dem en h.
11 :16
1 och predika mot h.arna
21:2
1 orenade min h.
23:38
1 in i ntin h. och ohelgade den
23:39
1 jag vill ohelga min h.
24:21
1 ropar: Rätt så! över min h.
2S:3
1 ohelgade du dina h.ar
28:18
1 min h. stå bland dem evinnerligen
37:26
1 min h. förbliver evinnerligen
37:28
2 s. från h.en icke strax få begiva
42:14
1 utanför h.en skall den brännas
43:21
1 förde mig mot h.ens yttre port
44:1
1 gm alla h.ens utgångar
44:5
l främlingar in i min h.
44:7
l förrätta tjänsten i min h.
44:8
l Ingen främling .. Jn i min h.
44:9
1 i min h. vakttjänstgöringen
44:11
1 förrättade tjänsten i min h.
44 :15
i De skola gå in i min h.
44:16
2 kvar i h.ens tempelkamrar
44 :19
2 då han går in i h.en
44:27
2 för att göra tjänst i h.en
44:27
2 till h.en en liksidig fyrkant
45:2
l skaU ".en, det högheliga. ligga
45:3
1 s. göra tjänst i h.en
45:4
1 en helig plats för h.en
45:4
1 felfri ungtjur och rena h.en
45 :18
l deras vatten kommer från h.en
47:12
l h.en skall ligga där i mitten
48:8
l Herrens h. skall ligga där
48:10
1 hs h.s boning slogs ned
Dan. 8:11
2 förtrampandet av h.
8:13
2 skall h.en komma till sin rätt
8:14
1 lysa över din ödelagda h.
9 :17
2 en höghelig h. bliver smord
9:24
,2 h.en skall en furstes folk förstöra
9:26
1 och oskära h.ens fäste
11 :31
11 :45
2 och h.ens härliga berg
1 Israels h.ar förstörda
Am. 7:9
1 det är en konungslig h.
7 :13
Mal. 2:11
2 Juda har oskärat Herrens h.
4 ställde (J.) på h.ens mur
Matt. 4:5
4 bryta sabbaten i h.en
12:5
4 vad s. är förmer än h.en
12:6
4 Och Herren gick in i h.en
21 :12
4 s. sålde och köpte i h.en
21 :12
4 kommo fram till hm i h.en
21 :14
4 barnen s. ropade i h.en
21 :15
4 När han kommit in i h.en
21 :23
4 J. gick därifrån, ut ur h.en
24:1
4 giva akt på h.ens byggnader
24:1
4 Var dag har jag suttit i h.en
26:55
4 (J.) kom in i h.en
Mark. 11 :11
11 :15
4 gick han in i hoen
4 s. sålde och köpte i h.en
11 :15
4 att man bar någonting gm h.en
II :16
4 han gick omkting i h.en
11 :27
4 Medan J. undervisade i h.en
12:35
4 Då han nu gick ut ur h.en
13:1
4 på Oljeberget, mitt emot h.en
13:3
4 i h.en och undervisat
14:49
4 gm A. tillskyndelse till h.en
Luk. 2:27
4 (Hanna) lämnade aldrig h.en
2 :37
4 funno de (1.) i h.en
2 :46
4 ställde hm uppe på h.ens mur
4 :9'
4 gingo upp i h.en för att bedja
18:10
4 in i h.en och begynte driva ut
19:45
4 undervisade var dag i h.en
19:47
4 undervisade folket i h.en
20:1

4 då några talade om h.en
21 :5
4 undervisade om dagarna i h.en
21 :37
21 :38
4 folket kom till hm i h.en
4 var dag varit med eder i h.en
22:53
4 vara sedan alltid i h.en
24:53
4 fick i h.en se huru där
Joh. 2:14
4 drev dem ut ur h.en
2:15
4 träffade J. hm i h.en
5 :14
7 :14
4 gick J. upp i h.en och undervisade
4 där han undervisade i h.en
7 :28
4 kom han åter till h.en
8:2
4 medan han undervisade i h.en
8:20
4 (J.) gick sedan ut ur h.en
8:59
4 Salomos pelargång i h.en
10:23
4 där de stodo i h.en
11 :56
4 alltid undervisat i h.en
18:20
4 endräktigt tillsammans i h.en
Apg. 2 :46
4 gin go upp till h.en, till den bön
3:1
4 port i h.en, s. kallades Sköna porten 3:2
4 allmosor av dem s. gin go i h.en
3:2
4 då de skulle gå in i h.en
3:3
4 följde dem in i h.en
3:8
4 vid Sköna porten i h.en
3:10
4 träden upp i h.en
5 :20
4 gingo de in i h.en
5:21
4 de stå nu i h.en och undervisa
5 :25
4 var dag undervisa i hoen
5 :42 .
5 betraktat edra h.ar
17:23
4 Dianas h. räknad för intet
19:27
4 gick (Paulus) in i h.en
21 :26
4 {"mga judarna se hm i h.en
21 :27
4 nu ock fört greker in i hoen
21 :28
21 :29
4 fört (frofimus) in i h.en
4 släpade de hm ut ur h.en
21 :30
4 medan jag bad i h.en
22 :17
4 ock försökt att oskära h.en
24:6
4 varken i h.en eller i synagogorna
24:12
4 påträffades jag i h.en
24:18
4 icke försyndat sig mot h.en
25:8
4 judarna grepo mig i h.en
26:21
4 de s. förrätta tjänsten i h.en 1. Kor. 9:13
4 få föda ifrån h.en
9:13
6 att de tjäna i den h.
Hebr. 8:5
7 förra förbundet ...jordiska h.
9:1
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HELGEDOMSHUS
dräpte deras unga män i h.

2.Krön.36:17

HELGEDOMSSIKEL
En helgedomssikel var en fullviktig
sikel. Antagligen förekom också lättare
siklar, och helgedomen stod därför
som garant för sikelns rätta vikt. Se
även: Sikel, Vikt.
HELGEDOMSSIKEL
en halv sikel, efter h.ns vikt
2.Mos.30:13
500 siklar kassia, efter hJls vikt
30:24
730 siklar, efter h.ns vikt
38:24
100 talenter efter h.ns vikt
38:25
En beka, efter h.ns vikt
38:26
belopp siklar efter h.ns vikt
3.Mos. 5:15
50 siklar silver, efter h.ns vikt
27:3
skall det alltid bestämmas i hJar
27:25
taga dessa efter h.ns vikt
4.Mos. 3:47
1365 siklar, efter h.ns vikt
3:50
en silverskål, efter h.ns vikt
7 :13
ett silverfat efter h.ns vikt
7:19
silverfat och silverskål efter h.ns vikt
7 :31
silverskål efter h.ns vikt
7 :37
silverfat ...efter h.ns vikt
7 :43
en silverskål efter h.ns vikt
7 :49
offergåva ...silverfat efter h.ns vikt
7 :55
och en silverskål efter h.ns vikt
7:61
offergåva ett silverfat efter h.ns
7 :67
en silverskål efter h.ns vikt
7:73
offergåva ett silverfat efter h.ns
7 :79
2400 siklar, efter h.ns vikt
7:85
var och en tio siklar. efter h.ns vikt
7:86
fem siklar silver, efter h.ns vikt
18:16

HELGEDOMSSKÄNK
huru den var prydd med h.er

Luk.21 :5

HELGELSE
Se även: Helig, invigning, helga, avskilja, renhet, fullkomlig, frukt, växa,
efterföljelse, lydnad, tjänst, kärlek,
förmana.

Helgelse

att frambära slaktoffer och brännoffer
vill David hellre komma inför Gud med
sitt förkrossade och ångerfulla hjärta,
v.l8-19. Han beder inte endast om en
rituell rening, »skära mig med isop, så
att jag varder rem>, v.9, utan även om
en verklig hjärterening, v.l2.
N. T. Det ord, som i N.T. ligger till
grund för vårt ord helgelse är substantivet hagiasmos. Det hör ihop med
verbethagidzein, som har betydelserna:
1) göra helig, inviga (ge kultisk karaktär, inviga i den heliga kretsen), jfr
l.Kor.6:11; Ef.S:26; Hebr.2:11; 9:13;
10:10,29; 13:12; 2)hållahelig,behandla (någon, något) som helig(t), Matt.
69; Luk.l1 :2; l.Pet.3:1S; 3) helga sig,
hålla sig helig, Upp.22:11 (passivum
av hagiazein). Verbets grundbetydelse
är: avskilja från det som är oheligt eller
profant och inviga för heligt bruk (jfr
hebr.1.ciga~).

Helgelse - Helig
eller pånyttfödelsen kan det vara tal
om grader; rättfårdiggjord eller pånyttfödd är inte något som man är mer
eller mindre. Helgelsen däremot är ett
fortskridande verk, en process, som
pågår hela livet. Den som är helig
skall fortfara att helga sig, Upp.22:1l.
Detta betyder, att det fmns olika
grader av helgelse.
Det innebär vidare, att man kan
betrakta helgelsen ur olika aspekter.
N.T. framställer helgelsen på tre sätt:
som den troendes ställning i kraft av
helgelsen i Kristi blod (reningen), som
den troendes etiska växt i kristenlivet
och som det slutliga målet för kristusgemenskapens utveckling. Helgelsen
har sin utgångspunkt i rättfårdiggörelsen och når sitt mål i förhärligandet,
Rom.8:29-30. Den är Kristi verk i den
troende, något som han begynner och
fullbordar intill sin egen dag, Fil.1 :6.
Guds helighets väsen är uppenbarat i
Kristus Jesus. Han framställer för oss
en person, som är förkroppsligandet av
Guds eget helighetsideal för människorna. Liksom Jesus Kristus är sann Gud,
är han också sann människa, och han
är den fullkomliga människan. I hans
liv på jorden är Guds helighet förverkligad och utvecklad i mänsklig
natur. Sann helgelse är därför att ha
del i Kristi sinne, Fil.2:5, och att leva i
överensstänunelse med detta sinne i
daglig efterföljelse av Kristus.
Där lagreligionen härskar, blir helgelselivet ofta ensidigt orienterat kring
människonaturens fullkomnande, negativt genom rening från synd, positivt
genom invigning till den gudomliga
världen i bön, meditation och religiösa
övningar. De två poler allt kommer att
röra sig om är [örsakelsekravet, det att
avskiljas och renas från synden och
världsligheten, och [romhetskravet, det
att ikläda sig kristliga dygder och leva
ett fromt liv i kontakt med den himmelska världen.
Det bibliska helgelseidealet innefattar både försakelse kravet och fromhetskravet, men det gör intetdera till
sitt centrum. Helgelsen är i N.T. först
och främst präglad av begreppen tjänst
(diakonia) och kärlek (agape). Detta
kommer tydligt till synes vid en jämförelse mellan Jesu helighet och fariseemas. Den helighet, som kommer
till synes i Jesu person och liv, uppenbaras i tjänarens gestalt. Hela Jesu liv
stod i tjänandets tecken. Han var
alltid på väg ut till medmänniskorna,
Matt.20:28; Luk.22:23-27. I ljuset av
Jesu liv ser vi, att det stora ordet i
helgelselivet är tjänst åt nästan, diakoni,
Matt.20:26-27, jfr Joh.13:2-l7. (Helgelse är fottvagning!)
Sann helgelse kommer således till
uttryck i tjänst åt nästan. Den helgade
är i Jesu budskap »den barmhärtige
samariten», Luk.10:27 ff. Ordet tjänst
är ett nytestamentligt huvudbegrepp.
Tjänsten åt de heliga och tjänsten åt
världen med evangeliet är också ett
väsentligt drag i det paulinska helighetsidealet.
Helgelsen blir till, inte som ett utvärtes efterliknande av Kristus (imitatio
Christi), utan som en trons inre livsgemenskap med honom. I denna gemenskap sker en likformning med Kristus
( conformitas Christo). Kristus är den
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som lever och verkar i den som genom
tron hör honom till, Ga1.2:20; Fil.1 :11.
Helgelsen är en Kristi gärning i de
troendes liv. De troende är »lemmar av
hans kroPP», Ef.5 :30; jfr l.Kor.6:15,
brukade som redskap i hans tjänst. De
uppmanas att ställa sina lemmar »i
rättfärdighetens tjänst, till helgelse»,
Rom.6:19, och att frambära sina kroppar »till ett levande, heligt och Gud
välbehagligt offeD), 12:1. Det är här
fråga om en daglig invigning och överlåtelse i liv och gärning.
N.T. är fyllt av trosvisshet, när det
gäller helgelsens fulländning. Den Gud,
som tog initiativet till de troendes
helgelse, skall i sin trofasthet helga
dem fullständigt, så att de skall vara
ostraffliga och fullkomliga vid Jesu
Kristi tillkommelse, l.Tess.5:23; 3:13;
I.Kor.1 :8-9.
Helgelsen är ett Guds verk, men det
betyder inte, att den sker automatiskt.
Den sker genom Guds förmaningsord,
Hebr.12:5. En förutsättning är därför
människans troslydnad mot Guds helgelseverk genom hans ord, I.Pet.1 :22.
Den troende uppmanas att fara efter
helgelse, Hebr.12:14, och med fruktan
och bävan arbeta på sin frälsning, Fil.
2:12. Se: Förmana.

l) hagiasmQs, a:y,auJ.lo,
helgande, helgelse, avskiljande, invigning. I I.Tess.4:7 sättes ordet som
kontrast till akatharsia, orenhet. Se:
Helga 7.
2) hagiösJme, ar 'w UUV1/
helighet; av: hagios, se Helga 8, Helig

1. De vanliga termerna för helig och
helighet är ~cjo~ och lf;dcjä~. Dessa
ord betecknar något som är avskilt
och antyder en ställning eller ett tillstånd, som skiljer sig från det som varit
förut. Det motsatta begreppet är /:lol
(utt. chol), det profana. - Närmast
helighet i betydelse står begreppet
renhet. Det som är heligt är det som
tagits undan från det profana och
orena.
2. Begreppet helighet används i G.T.
i mänskliga relationer i en trefaldig
betydelse, nämligen om:
a. Ett avskiljande [rdn det 'som är
orent, profant, t.ex. om heliga platser:
Betel, I.Mos.28:17, platsen kring den
brinnande busken, 2.Mos.3:5, Sions
berg, Ps.2:6; Jes.11:9; Joel 2:1; Sak.
8:3 m.fl. ställen, Kan aan s land, jfr
Sak.2:12. Se även 3.Mos.!1 :44; 2.Krön.
29:5,15-18.
b. Ett avskiljande [ör Gud och hans
tjänst: allt förstfött, både av folk och
få, 4.Mos.3:13, vissa personer, Jer.1 :5,
offren, 2.Mos.29:33, tabernaklet och
templet, 28:29; I.Kon.9:3; 2.Krön.
35:5, redskapen vid gudstjänsten, 2.
Mos.30:25-29; l.Kon.8:4, prästernas
kläder,2.Mos.28:2.
c. En invigning till Gud eller ett
tillstånd hos den som göres delaktig i
något av hans väsens fullhet. Den
hebreiska termen för inviga, mille' jäcj,
betyder bokstavligt: fylla handen, jfr
2.Mos.28:41; 29:9; I.Kon.l3:33 etc.
Det motsvarande substantivet millu 'im,
uppfyllelse r , påfyllningar, begagnas 10
gånger för invigning, helgande, nämligen 2.Mos.29:22,26,27,31; 3.Mos.7:37;
8:22,28,29,31,33. Det förebildliga tillvägagångssättet vid levitprästernas invigning (som skedde genom att vissa
offerstycken lades i deras händer),
visar detsamma, jfr 2.Mos.29 :5-9,2024. - Jfr vad som säges om nasirerna,
vilka genom frivilligt löfte invigde sig åt
Herren och vilka hela sin invigningstid

var heliga för Herren, 4.Mos.6:2-8.
Helighetsbegreppet är ursprungligen
ett kultiskt begrepp, medan renhetsbegreppet är rituellt. Helighetsbegreppet
innehåller alltid en maktfullhet, som
renhetsbegreppet saknar. Från början
synes helighetsbegreppet närmast ha
varit utan något sedligt innehåll. Det
är först dess anknytning till Israels
personligt-sedliga gudsbegrepp, som
givit det sedlig (etisk) kvalitet·.
3. Guds helighet betecknar in te en
enskild egenskap i den bibliska gudsbilden, utan den är en sammanfattande
väsensbeteckning, ett uttryck för Guds
väsens fullhet och fullkomlighet.
I hedniska religioner är det mest
ting, personer och handlingar, som är
heliga (begreppet är utpräglat kultiskt),
och nästan aldrig betecknas gudarna
som heliga. Det är en tydlig tendens
till materialisering av heligheten.
I Israel är däremot Herren »Israels
Helige», Jes.1 :4; 5:19,24; 10:17; 43:15,
»den Helige», 40 :25. Helighetsbegreppet knyts till Guds heliga namn, 3.Mos.
20:3; 22:2; Ps.33:21; 103:1, och till
hans person. »Ingen är helig såsom
Herrem), I.Sam.2 :2. Helighetsbegreppet
får sin kvalifikation av Guds absoluta
sedliga personlighet. Helighet blir uttryck för hans gudomlighet och sedliga
fullkomlighet. Som följd härav kommer
också alla personer, platser och ting,
som ställs i förhållande till honom, den
Helige, att bestänunas av det helighetsinflytande, som utgår från hans personligt-etiska livsvilja.
I äldsta tid är Herrens helighet
starkt förknippad med tanken på hans
väsens motsättning till all synd och
orenhet. Som den Helige är Herren
»en nitälskande Gm!», »en förtärande
eld» mot synden, 5.Mos.4:24; Jos.
24:19. Herren är som den Helige den
för syndare otillgänglige, den sakrosankte (okränkbare), som sätter en
absolut gräns mellan sig och allt
skapat. »Jag är Gud och icke en människa», Hos.ll:9; 4.Mos.23:19. Heligheten står för hans väsens transcendens,
för hans majestät och suveränitet. Han
är som sådan den trefalt HeJige
(trishagion), Jes.6:3. Inte ens de högsta
himmelska väsendena (seraferna) vågar
se den helige Guden, utan de döljer sig
med sina vingar, 6:2. Människan, som
är både stoft och en syndare, är i
dödsfara, när Gud uppenbarar sig, 6:5;
Dom.6:22. »Nu måste vi dö, eftersom
vi hava sett Gum), 13 :22. »Ingen
människa ka:l se mig och leva», 2.Mos.
33:20. - Den gammaftestainentliga
helighetstanken har i Jesajas kallelsevision (kap.6) uppenbarats i hela sitt
djup och i hela sin fullhet. - ben Helige
skall vara föremål för Israels vördnad,
ja, fruktan, Jes.8:13; 29:23.
Guds helighet och härlighet är
korresponderande begrepp i G.T. Guds
härlighet är hans helighet sådan den
avslöjar sig i hans uppen barelseförhållande. Den helige Guden är »ljus», och
hans helighet bryter fram i hans uppenbarelse i ljusglanshärlighet (kägog),
Jes.6:3. Den reflekteras som förtärande
eld i hans vredesuppenbarelser . »Israels
ljus skall bliva en eld och hans Helige
en låga», 10:17. Beträffande elden som
uttryck för Guds helighet (resp. härlighet) se 2.Mos.3:2; 19:18; 5.Mos.4:12;
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Helgelse
Gud
kräver helgelse, I.Tess.4:3. Har utvalt oss till helgelse, 2.Tess.2:13. Har
kallat oss att leva i helgelse, l.Tess.4:7.
Vill uppenbara sin helighet på oss,
3.Mos.10:3. Helgar oss till hela vår
varelse, I.Tess.5 :23. Den som helgar
sig, är av Gud, Hebr.2:11.
Kristus är vägen till helgelse
. Vi helgas genom Jesu helgelse,
l.Joh.l7:19. Han har för oss blivit
till helgelse, I.Kor.1 :30. I honom är
vi helgade, l.Kor.1 :2. Vi helgas genom
hans offer, Hebr.10:1O,29; 13:12.
Vi skall
Vara heliga för att han är helig,
3.Mos.ll :44-45; 20:7; l.Pet.1 :6. Ställa
våra lemmar i rättfärdighetens tjänst
till helgelse, Rom.6:13,19. Eftersträva
helig vandel och gudsfruktan, I.Pet.
1 :15; 2.Pet.3:1l. Fara efter helgelse,
Hebr.l2:14. Låta Gud helga oss till
hela vår varelse, l.Tess.5 :23. Fullborda
vår helgelse i Guds fruktan, 2.Kor.7:l.
'Intet orent skall få Guds rike till
arvedel, l.Kor.6:9-10.
Helgelsens frukter
Barmhärtighet, godhet, ödmjukhet,
saktmod, tålamod, fördrag med varandra, förlåtande sinnelag, Kol.3:12-13.
Kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet,
godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet, GaJ.5:22. Vandring i ljuset,
Ef.5:8. Tuktigt väsende, l.Tim.2:15.
Utvalda till helgelse
I) Andens helgelse, l.Pet.1 :2. 2)
Helgelse i sanningen, Joh.17 :17. 3) Helgelse genom vattnets bad i kraft av
ordet, Ef.5:26.
HELGELSE

10. Se: Helig 12.
3) utf.ord.
HELGELSE
Rom. 6:9
rättfärdighetens tjänst till h.
1. Kor. 1:30
s. för oss blivit till h.
2.Kor. 7:1
fullborda vår h. i Guds
1.Tess. 4:3
detta s. hör till eder h.
4:4
1 sin egen maka i h. och ära
4:7
1 till att leva i h.
2.Tess.
2 :13
1 utvalt ... i h. i A. och i tro på
1.Tim. 2:15
l förbliver i tro, kärlek, h.
Hebr.12:14
1 frid med alla och efter h.
12:14
3 utan h. får ingen se Herren
1.Pet. 1:2
1 utvalda ... i h. i A.
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2
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HELGERÅNARE
dessa män s. icke äro h.

Apg.19:37

HELHET
(Simeis) släkt i sin h.
då har (kroppen) ljus i sin h.

1.Krön. 4:27
Luk.11 :36

HELIG
Se även: Helga, inviga, avskilja, renhet,

helgelse, from, gudfruktig, fullkomlig,
rättfärdig, handfyllning, Gud.
-helig
höghelig 2.Mos.30:29
ohelig Apg.10:14,15
Helig, helighet
Helig och helighet hör till huvudbegreppen i både G.T. och N.T. och
har en omfattande användning och en
avgörande betydelse i den bibliska
uppenbarelsen. Den bibliska religionen
är helighetens religion.
G.T.

Helig
Am.5 :6. På grund av Israels gränslöst
djupa avfallshistoria kom Israels Helige
att uppenbara sin helighet inte minst
genom sina vredesdomar. »Men Herren
Sebaot bliver hög genom sin dom,
Gud, den helige, bevisar sig helig genom
(dömande) rättfärdighet», Jes.5 :16.
Israel erfor förebildligt det förskräckliga i. att falla i den helige Gudens
händer. Den helige Guden är aldrig så
farlig som för dem som står honom
nära, om de inte förhåller sig rätt till
honom (låter helga sig).
Såsom den Helige är Gud också
den förlösande och nådige Guden.
Det paradoxala är, att den helige
Guden uppenbarar sin helighet både
som dödande och levandegörande
makt, 1:Sarn.2:6, jfr 5.Mos.32:39; Hos.
6:1. Tanken på att Gud som den Helige
också är Israels frälsande Gud är med
ända från begynnelsen, 2.Mos.15:11,
jfr y.2. Det är Guds helighet, som
mäktigt bryter fram till befrielse ut ur
Egypten, och som en helgande makt
renar den folket från dess orenhet
och synd och i förbundsgemenskapen
ställer det under sin helgande påverkan.
»1 skolen vara heliga, ty jag, Herren,
eder Gud, är helig», 3.Mos.19:2.
Särskilt genom Jesajas och Hoseas
förkunnelse kommer heligheten s frälsningsaspekt klart till uttryck. Jesaja
erfar under sin kallelse att den Helige,
inför vilken han är förtappad, uppenbarar sig som försoningens Gud, som
renar honom från hans orenhet, 6:7,
och som, trots att han vill visa sin
vredeshelighet på folket, dock i sin
nådeshelighet till slut skall frälsa en
rest, 6:13.-Från och med kap.40 hos
Jesaja omtalas Israels Helige rätt och
slätt som förlossaren. »Din förlossare
är Israels Helige», 41 :14; 43 :3,14;
48:17; 49:7. I ett ord som 57:15 har
paradoxen i den gammaltestamentliga
helighetstanken kommit tydligt fram:
»Ty så säger den höge och upphöjde,
han som tronar till evig tid och heter
'den Helige': Jag bor i helighet uppe i
höjden, men ock hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande; ty
jag vill giva liv åt de ödmjukas ande
och liv åt de förkrossades hjärtan».De förki:ossade är de som slagits av
Herrens vredeshelighet, de som fruktar
för hans domsord, 66:2,5;57:16-18.Budskapet om försoning och förlossning genom »Herrens tjänare» (Jes.53)
är förklaringen på denna Guds paradoxala förlossningshelighet. Genom
försoningen förlossar den helige Guden sitt oheliga folk.
Hosea erfar genom en likne!sehandling, Hos.1:2; 3:1, samma paradoxala
helighet hos Herren. Herren är »den
Helige, den Trofaste» trots all Israels
trolöshet, 11 :12. Herren orkar inte
överge sitt folk. Den Helige i Israels
mitt fFälsar sitt oheliga folk, 11 :8-9.
Han som slog vill också, just därför att
han är den trofaste Helige, förbinda
och läka, 6 :1.

helighetsbegrepp. Också i N.T . står
orden för renhet som de närmaste
sakliga synonymerna, 2.Kor.7:i; 1.
Tess.4:7 (orenhet som motsättning).
Hagiåtes står i Hebr.12:10 som en
gudomlig väsensegenskap, som de troende skall få del i genom Guds faderliga tuktan. -Hagiösyne står i Rom.1:4
identiskt med gudomlighet; »såsom
helig andevareise» är som motsats till
»såsom människa i köttet» ett uttryck
för Kristi gudomliga natur. I 1.Tess.
3:13 har det samma betydelse som
hagiåtes i Hebr.12:10. - I 2.Kor.7:1
uppmanas de troende att »fullborda»
sin helighet (vår bibelövers. helgelse)
»i Guds fruktan», dvs. utfylla den i
försoningen skänkta heligheten med
ett gudfruktigt liv, ett liv i sedlig renhet.

2. Guds helighet.

1. Termerna för helig och helighet i
N.T. är adjektivet htigios och substantiven hagiösjme, hagiotes och hosiotes.
Den etymologiska betydelsen är troligen: det som är föremål för fruktan,
vördnad. Men orden har naturligtvis i
N.T. sitt teologiska innehåll från G .T.s

Nya testamentet ger inte någon ny
gudsbild utan bygger helt och hållet
på G.T. Guds helighet är därför också
i N.T. den dominerande beteckningen
för Guds väsen. Jesajavisionens trefaldiga helighetsrop går igen i Upp.4:8,
där de heliga väsendena lovsjunger
Herren i det himmelska forum. Jesajas
och Hesekiels kallelsevisioner har här
smält samman. Guds allmakt prisas
som manifestationen av hans helighet,
och i egenskap av den Helige är han
den evige, som »var och som är, och
som skall komma», v.8. Helighet och
härlighet korresponderar också här
(v.3). Som i G.T. är hela scenen fylld
av bävande vördnad och tillbedjan
(v.10).
Jesus betecknar i sin översteprästerliga förbön Guds innersta väsen med
orden: Helige Fader. Här är också
Guds faderliga frälsande kärlek (som
särskilt hos Jesaja och Hosea) integrerad i helighetstanken. I Jesu lärjungars bön skall bönen om Guds namns
helgande vara' det primära, Matt.6:9.
Vi beder i denna bön om att Gud
genom en slutgiltig (eskatologisk) dom
och frälsning skall hävda sin gudomlighet, sitt väsens maktfullkomlighet
genom att tillintetgöra all ohelighet
och synd och driva sin frälsningsvilja
igenom, så att hans vilja sker på
jorden, som den sker i himmelen. När
Guds namn helgas genom att Herren
själv reser sig och visar att han är Gud,
bryter hans rike, hans konungavälde,
igenom.
I l.Pet.1 :15 uppmanas de troende
att vara heliga i all sin vandel, såsom
Gud är helig. Jfr 3.Mos.19:2.
Guds helighet i N.T. fulländas i
tanken på hans Son som »den Helige»
och hans Ande som »den helige Ande».
3. Jesus Kristus som helig.
Jesus Kristus är i hela sin person
och gärning en uppenbarelse av Guds
heliga väsen. Som väsensbestärnning
används begreppet helighet i samband
med Jesus särskilt i Johannes' evangelium. Petrus bekänner: »...du är Guds
Helige», 6:69. Härigenom ställes Jesus
vid Guds sida, helig är här ett uttryck
för hans gudomlighet. Den som Gud
har helgat och sänt i världen är den i
sanning helige, 10:36.
Hos Lukas har Jesu helighet också
sin grund i hans underbara födelse,
som genom ett skapande under förmedlats av den helige Ande. Det heliga,
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N. T.

som födes av Maria, kallas därför Guds
Son, 1 :35. Eljest kallas Jesus i Lukas'
evangelium helig därför att han blivit
smord med Anden, 3:22, och är bärare
av den helige Ande.fun står därigenom
i den skarpaste motsättning till alla
orena andar, 4:34, jfr Mark.1 :24. Men
för övrigt uttrycker beteckningen
»Guds Helige» också att han helt och
hållet är bestämd av Guds etiska väsensfullkomlighet. Jesus är därför medveten om att hans helighet betyder,
att det onda inte har Rågon anknytning
till hans person, att han är syndfri och
oförbehållsamt invigd till Guds vilja,
Joh.14:30; 8:46. Jfr Apg.3:14; l.Pet.
2:22.
I Apostlagärningarna förekommer
flera gånger beteckningen Guds »helige
tjänare», t.ex. 4:27,30. Här åsyftas
titeln »Herrens tjänare» (Ebed-JHWH)
i Jesajaboken . På dessa ställen står
Kristi helighet inte först och' främst
som uttryck för hans gudomliga
ursprung eller väsen utan anspelar på
hans kultiska funktion, hans ställföreträdande offergärning. Som Herrens
tjänare är Jesus det heliga offerlammet,
som ger sitt liv för att för syndare
öppna dörren till den stängda helgedomen, 1.Pet.1:18 f.; Matt.27:51.Allra klarast målas denna sida av Jesu
helighet i Hebreerbrevet, där han framställes både som präst och som offerlamm. I denna sin kultiska funktion
(försonargärning) är han både den
helige översteprästen och det heliga
offer, som helgar folket, dvs. bringar
rening och bereder syndare tillträde till
det allraheligaste, jfr 7:26; 9:14; 13:12
f.; 10:10,14,29 m.fl. ställen.
4. Anden som helig.
Helighetstanken får om möjligt ännu
större dignitet i N.T. än i G.T. genom
den frarnskjutna plats, som den helige
Ande har i det nytestamentliga uppenbarelsevittnesbördet. Det nya förbundets tid är över huvud taget den helige
Andes tid, Apg.2:17. Allt bestämmes
därför av helighetstanken.
. Anden är intimt knuten till Kristus.
Jesus är den som döper i den helige
Ande, Matt.3:11; Apg.1:5. På Kristi
försonings grund bryter den tillkommande tidsålderns krafter in, jfr Hebr.
6:5. Den helige Ande bor i församlingen (1.Tess.4:8; 2.Tim.1 :14), som
utvalts »till frälsning, i helgelse i
Anden», 2.Tess.2:13. Anden verkar den
pånyttfödelse och nyskapelse, som
sker iförsamlingen, Tit.3:5. De troende
lever »i Anden» och vandrar i Anden,
så att deras vandel präglas av ett radikalt dödande av köttet, Gal.5:24, och
ett nytt liv »i Andens nya väsende»,
Rom.7:6.

5. Församlingen som helig.
Församlingen (ekklesia) är»ett heligt
folk», 1.Pet.2:9. De troende kallas
ständigt »de heliga», Rom.1:7; 2.Kor.
1 :1; Ef.1:1; Kol.1 :2. De har »med en
helig kallelse», 2.Tim.1:9, tagits ur
syndens värld och utvalts genom »helgelse i Anden», 2.Tess.2:!3, till Guds
egendom.
De troendes helgelse, deras rening,
är fullkomlig i kraft, av Kristi fullkomliga försonar- och medlarglirning.
»Ty med ett enda offer har han för
beständigt fullkomnat dem som bliva
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helgade», Hebr.10:14; 1.Pet.l :2. Genom
reningen till gemenskap med Gud och
upptagandet bland Guds folk har de
utvalts till ett liv i Guds tjänst och en
vandring i etisk helighet, Rom.kap.6-8.
Genom Kristi död och uppståndelse
har de förlossats till helgelse, Rom.
6:22, jfr v.19, dvs. till ett liv, som
betyder dagligt avklädande av »den
gamla människan» och iklädande av
»den nya människan, som är skapad till
likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet», Ef.4:22 ff.; jfr Kol.
3:1 ff.
De heliga skall hela livet helgas,
Upp.22:11, inte minst genom kärlekstjänst mot alla de heliga, Ef.1 :15;
Filem.v.5; Gal.5:13; Kol.1:4; jfr Rom.
15:25; 1.Kor.16:15; 2.Kor.8:4; 9:1.
Se: Helgelse.
Helig, helighet

Gud är helig
2.Mos.15 :11. Vill bevisa sig helig,
3.Mos.10:3; Hes.20:41. Hans väsen är
heligt, Ps.22:4. Hans namn är heligt,
Jes.57:15; Luk.1:49. Hans väg går i
helighet, Ps.77 :14. Han svär vid sin
helighet, Ps.89:36; Am.4:2. Han agar
oss för att vi skall få del i hans
helighet, Hebr.12:10.

Guds helighets uttryck
Han hatar synden, 5.Mos.25:16;
Ords.15:9,26. Straffar synd, LMos.
6:5-7; 2.Mos.34:6-7; Ps.5:5-7. Begår
icke orätt, Job 34:10. Älskar rättfärdighet, Ords.15:9. Förverkligar sina
dornar, Am.4:2. Kräver heliga hjärtan,
3.Mos.11:44; 1.Pet.1:15-16. Helig
tjänst, Jos.24:19.
Han helgade sig för oss, Joh.17:19.
Var en helig överstepräst, Hebr.7:26.
Helgade församlingen, Ef.5 :26.

Israel, Guds folk
Ett heligt folk, 2.Mos.19:6; 5.Mos.
7:6. Helgades av Guds härlighet, 2.Mos.
29:43. Fick befallning om att helga
sig, Jos.7:13. Gud hade sitt behag till
dem, Ps.16:3.

Guds församling
Kallas de heliga, Rom.1 :7; 15:26;
l.Kor.1:2; Ef.2:19; Fil.4:21. Är ett
heligt folk, 1.Pet.2:9. Är helgad genom
Jesu offerdöd, Hebr.10:10,14. Genom
förbundets blod, Hebr.10:29; 13:12.

Gudsbam
Är skapade i helighet, Ef.4:24. Är
utvalda till att vara heliga, Ef.1 :4. Är
helgade i sanningen, Joh.17 :17. Skall
komma till Herren i helig skrud, Ps.
11 0:3. Tillbedja Herren i helig skrud,
1.Krön.16:29; Ps.29:2; 96:9. Göra
tjänst inför Herren i helighet, Luk.
1 :75. Hålla Kristus helig i sina hjärtan,
1.Pet.3:14. Vara helgade kärl, 2.Tim.
2:21. Eftersträva helig vandel, 2.Pet.
3:11; 1.Pet.3:14; Ef.5:3. Vara ostraffliga i helighet, 1.Tess.3:13. Vandra i
Guds helighet, 2.Kor.1 :12.

Heliga institutioner och redskap
Tabernaklet med dess redskap och
altare, 2.Mos.30:29. Smörjelse oljan ,
2.Mos.30:31. Rökelsen, 2.Mos.30:37.
ÖVersteprästens kläder, 2.Mos.28:2 ff.
Diademet, 2.Mos.39:30. Gåvorna åt
Herren, 3.Mos.22:2 ff. Templet, Matt.
23:17; Apg.6:13. Sabbaten, 2.Mos.
16:23; Neh.1O:31; Hes.58:13. Jubelåret, 3.Mos.25:12. Tiondes, 5.Mos.
26:13.
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Helig
Heligt
1) Gudsord, Jer.23:9. 2) Guds tron,
Ps.47:9. 3) Guds boning, Ps.46:S. 4)
Guds berg, Ps.48:2. 5) Guds hus, Ps.
93:5.6) Guds väg, Ps.77:l4.

heliga löften. I Hebr.7:26 ges en närmare beskrivning av innebörden i begreppet h6sios. Ordet förekommer även
i Apg.2:27; 13:35; Upp.16:S, övers.
(din, du) Helige.

överensstämmande med Guds väsen
och lag, helig, from; i Apg.13:34 best.
form neutr. plur. tå h6sia, övers. de

HELIG (aIImlint)
1 där du står ät h. mark
2.Mos. 3:5
1 5:11
1 dig lik, du härlige och h.e
15:13
1 till din h.a boning
1 en Herrens h.a sabbat
16:23
2 präster och ett h.t folk
19:6
1 I skolen vara mig ett h.t folk
22:31
1 skiljevägg meDan det h.a och
26:33
1 fästa det h.a diademet
29:6
3 så bliver han h.
29:21
1 ty det är h.t
29:33
1 icke ätas, ty det är h.t
29:34
1 kommer vid altaret bliver h.
29:37
1 göra en h. smörjelseolja
30:25
1 det skall vara h. smörjelseolja
30:25
1 kommer vid dem bliver h.
30:29
1 min h.a smörjelseolja hos eder
30:31
1 H. är den, h. skall den vara
30:32
1 saltad, ren, h.
30:35
1 H. skall den vara dig
30:37
1 den skall vara eder h.
31 :14
1 gjorde ock den h.a smörjelse oljan 37:29
1 plåten till det h.a diademet
39 :30
1 så att det bliver h.t
40:9
3 kommer därvid bliver h.
3.Mos. 6 :18
6:27
3 kommer vid köttet bliver h.
1 det h.a diademet
8:9
3 vill jag bevisa mig h.
10:3
l skilja meDan h.t och oheligt
10:10
1 på h.t område.ätit upp köttet
10:18
3 I skolen hålla eder h.a
11 :44
11:44
2 och vara h.a, ty jag är h.
2 vara h.a, ty jag är h.
11:45
l icke komma vid något h.t
12:4
1 ikläda sig en h. livklädnad
16:4
2 I skolen vara h.a, ty jag är h.
19:2
3 hålla eder h.a
20:7
2 och vara h.a
20:7
2 I skolen vara mig h.a
20:26
2 ty jag, Herren, är h.
20:26
1 därför skola de vara h.a
21:6
3 därför skall du akta honom h.
21:8
2 han skall vara dig h.
21:8
2 ty jag, Herren, är h.
21 :8
21 :22
1 högheligt och det s. är h.t
21:23
4 icke ohelga mina h.a ting
8 icke för det h.as skuD
22:9
1 får äta av det h.a
22:10
1 skaD icke äta av det h.a
22:10
1 skall hon icke äta av det h.a
22:12
1 ouppsåtligen äter av det h.a
22 :14

1 ersättning för det h.a
22:14
1 jubelår, h.t skall det vara
25:12
1 skall allt sådant vara h.t
27:9
1 så skaD (djuret) vara h.t
27:10
1 lämnat i utbyte vara h.t
27:33
1 vården om h.a föremålen
4.Mos. 3:28
1 tillbehör till de h.a
3:31
1 vården om de h.a föremålen
3:32
1 övertäckt de h.a föremålen
4:15
1 tillbehör till dessa h.a föremål
4:15
1 icke röra vid h.a föremålen
4:15
1 vården om de h.a föremålen
4:16
1 icke se de h.a föremålen
4:20
2 prästen skall taga h.t vatten
5:17
2 nasir, skall han vara h.
6:5
7:9
1 hand om de h.a föremålen
4 och buro de h.a tingen
10:21
16:3
2 menigheten är ju h.
2 kunnigt vem s. är den h.e
16:5
2 han är den h.e
16:1',.
3 de hava blivit h.a
.16:38
3 hava därigenom blivit h.a
16:38
1 komma vid de h.a redskapen
18:3
1 det skall vara dig h.t
18:10
1 icke taga lösen; det är h.t
18:17
3 icke höllen mig h.
20:12
3 bevisade sig h. på dem
20:13
3 Icke villen hålla mig h.
27:14
1 tog med sig h.a redskapen
31:6
1 den med h. olja smorde
35:25
2 skaD ditt läger vara h.t
5.Mos.23:14
1 fört bort ur mitt h us det h.a
26:13
1 Skåda ned från din h.a boning
26:15
3 icke höllen mig h.
32:51
1 ur hopen av mångtusen h.a
33:2
2 folkets h.a äro alla under
33:3
1 platsen där du står är h.
Jos. 5:15
2 han är en h. Gud
24:19
2 Ingen är h. ss. Herren
1.Sam. 2:2
2 Herren, denne h.e Gud
6:20
1 allenast h.t bröd f"mnes
21 :4
1 mina mlins tillhörigheter h.a
21:5
1 är det dock i dag h.t
21:5
1 gav prästen hm av det h.a
21:6
1 alla h.a föremål
1.Kon. 8:4
2 (Elisa) är en h. gudsman
2.Kon. 4:9
3 Pålysen h. högtidsförsamling
10:20
1 tiDbedjen Herren i h.
1. Krön. 16:29
1 reningen av allt h.t
;23:28
1 s. var att iakttaga vid det h.a
23:32
1 anskaffat för det h.a huset
29:3
1 alla h.a föremål
2.Krön. 5:5
1 lova honom i h. skrud
20:21
1 ty de äro h.a
23:6
1 himmelen, hans h.a boning
30:27
3,1 förvalta det h.a ss. h.t
31 :18
35:3
1 den h.a arken i det hus
1 det h.a släktet blandat sig
Ear. 9:2
2 stilla, ty dagen är h.
Neh. 8:11
1 kunskap om din h.a sabbat
9:14
3 sabbatsdagen måtte hållas h.
13:22
2 till vilken av de h.a kan du
Job 5:1
2 ej ens på sina h.a kan han
15:15
1 mot ditt h.a tempel
Ps. 5:8
1 Herren är i sitt h.a tempet"
11:4
2 de h.a s. finnas i landet
16:3
1 svarar från sin h.a himmel
20:7
1 tillbedjen Herren i h. skrud
29:2
2 Frukten Herren, I hans h.e
34:10
2 åt den Högstes h.a boning
46:5
1 Gud har satt sig på sin h.a tron
47:9
2 det h.a i ditt tempel
65:5
1 Gud i sin h.a boning
68:6
4 trlingde in i Guds h.a rådslut
73:17
1 lät dem komma tiD sitt h.a land
78:54
1 orenat ditt h.a tempel
79:1
2 i de h.as församling trofasthet
89:6
2 förskräcklig i de h .as råd
89:8
1 smort hm med min h.a olja
89:21
1 Tillbedjen Herren i h. skrud
96:9
1 seger med sin h.a arm
98:1
2 H. är han
99:3,5
1 Ty h. är Herren, vår Gud
99:9
1 blickat ned från sin h.a höjd
102:20
1 tlinkte på sitt h.a ord
105 :42
2 avund .•. mot Aron, Herrens h.e
106:16
1 i h. skrud kommer din unga
110:3
2 h.t och fruktansvärt är hs namn 111 :9
1 vänd mot ditt h.a tempel
138:2
2 han skall då kallas h.
Jes. 4:3
2 Gud, den h.e bevisar sig h.
5:16
2 H., h., h. är Herren Sebaot
6:3
1 stubben skall vara en h. säd
6:13
3 Herren skolen I hålla h.
8:13
4 varda för eder något h.
8:14
2 hålla mitt namn h.t
29:23
2 hålla Jakobs Helige h.
29:23
3 natt då man f"trar h. högtid
30:29
1 skall kallas den h.a vägen
35:8
1 Herren blottar sin h.a arm
52:10
1 på min h.a dag utför sysslor
58:13
1 kalla dem det h.a folket
62:12
1 från din h.a och härliga boning
63-:15
1 fick ditt h.a folk behålla
63:18
1 h.a och härliga tempel
64:11
65:5
3 ty jag är h. för dig
1 Herrens h.a egendom
Jer. 2:3
1 Kan h.t kött komma ss. offer
11:15
1 inför hans h.a ord
23:9
1 från sin h.a boning
25:30
4 vad h.t s. fanns i Herrens hus
51 :51

1 H.a stenar ligga
Klag. 4:1
3 bevisa mig h. på eder
Hes.20:41
S de hava ju h.a eder
21:23
1 Mina h.a ting föraktar du
22:8
1 ohelga mina h.a ting
22:26
1 åtskillnad meDan h.t och oheligt
22:26
1 vara på det h.a gudaberget
28:14
3 bevisar mig h. på henne
28:22
3 då skall jag bevisa m ig h.
28:25
3 när jag bevisar mig h. på eder
36:23
3 bevisar mig h. på dig, du Gog
38:16
3 bevisa mig stor och h.
38:23
2 jag är Herren, h. i Iarael
39:7
3 skall jag bevisa mig h.
39:27
1 framsidan av det h.aste
41:21
1 det h.aste hade dubbeldörrar
41:23
1 vara de h.a tempelkamrar
42:13
1 ty dessa äro h.a
42:14
1 (muren) skuDe skilja det h.a
42:20
6 från det s. icke var h.t
44:8
1 tjänsten vid mina h.a föremål
1 nalkas något av mina h.a föremål 44:13
3 icke må göra folket h.t
44:19
1 skilja mellan h.t och oheligt
44:23
3· sabbater skola de hålla h.a
44:24
1 giva en h. del av landet
45:1
45:1
1 h.t till h.a sitt omfång
45:4
1 vara en h. del av iandet
1 det h.a offergärdsområdet
45:6
45:7
1 om det h.a offergärdsområdet
1 till de h.a tempelkamrar
46:19
3 och så göra folket h.t
46:20
48:10
i av detta h.a offergärdsområde
6 utgöra ett icke h.t område
48:15
48:18
1 utmed h.a offergärdsområdet
1 det h.a offergärdsområdet
48:20
1 om det h.a offergärdsområdet
48:21
1 det h.a offergärdsområdet
48:21
1 med det h.a huset skall ligga
7 huru en h. lingel steg ned
Dan. 4:10
7 befaDt om denna. sak av de h.a
4:14
7 konungen såg en h. ängel
4:20
7 den Högstes h.a undfå riket
7:18
7 sett föra krig mot de h.a
7:21
7 rätt skipad åt den Högstes h.a
7:22
7 de h.a fin go taga riket
7:22
7 föröda den Högstes h.a
7:25
8 förändra h.a tider och lagar
7:25
7 givas åt den Högstes,h.as folk
7:27
1 hörde jag en av de h.a tala
8:13
1 en annan h. frågade denne
8:13
1 fördärva jämväl de h.as folk
8:24
1 planer mot det h.a förbundet
11:28
1 vrede mot det h.a förbundet
11:30
11:30
1 övergivit det h.a förbundet
12:7
1 när det h.a folkets makt
2 h. är jag bland eder
Hos.ll:9
3 Pålysen eD h. fasta
Joel 1 :14
2:15
3 pålysen en h. fasta
3 båden upp till h. strid
3:9
1 mot ditt h.a tempel
Jona 2:5
2:8
1 till dig, i ditt h.a tempel
1 Herren i sitt h.a tempel
Mika 1:2
3:5
3 båda upp folket till h. strid
Hab. 2:20
1 Herren är i sitt h.a tempel
Sef. 3:4
1 präster ohelga vad h.t är
Hagg. 2:13
1 bär h.t kött i fliken
2:13
3 detta därigenom bliver h.t
1 arvedel i det h.a landet
Sak. 2:12
1 trätt fram ur sin h.a boning
2:13
2 du själv och alla h.a med dig
14:5
10 icke åt hundarna vad h.t är Matt. 7:6
10 avsomnade h.as kroppar
27:52
10 rättfärdig och h. man
Mark. 6:20
lO med de h.a linglarna
8:38
10 det h.a s. varder fött
Luk. 1:35
10 h.t är hans namn
1 :49
10 gm sina forntida h.a profeters
1:70
10 tlinka på sitt h.a förbund
1:72
9:26
10 de h.a änglarnas härlighet
Joh.17:11
10 H.e Fader, bevara dem
10 förnekaden hm, den h.e
Apg. 3:14
10 forntida h.a profeters mun
3:21
4:27
10 mot din h.e tjänare J.
10 gm din h.e tjänare J. namn
4:30
10 där du står är h. mark
7:33
10 befallning aven h. lingel
10:22
11 uppfylla åt eder h.a löften
13:34
10 i h.a skrifter utlovat
Rom. 1 :2
12 ss. h. andevarelse
1:4
10 Alltså är visserligen lagen h.
7:12
7:12
10 och budordet h.t
11:16
10 om förstlingsbrödet är h.t
13 så är ock hela degen h.
11:16
10 om roten är h.
11:16
13 så äro ock grenarna h.a
11:16
10 h.t och Gud välbehagligt offer
12:1
16:16
10 Hälsen med en h. kyss
lO Guds tempel är h.t
1.Kor. 3:17
7:14
10 men nu äro de h.a
10 vara h. till både kropp och ande
7:34
10 Hälsen varandra med en h. kyss
16:20
10 Hälsen varandra med h. kyss 2.Kor.13:12
Ef. 1:4
10 vara h.a och ostraffliga
10 växer upp till ett h.t tempel
2:21
10 uppenbarad för hans h.a apostlar
3:5
10 skulle hon vara h.
5:27
10 stäDa eder fram h.a
Kol. 1:22
14 huru h.t vi förhöllo oss mot 1.Tess. 2:10
10 när han kommer med alla sina h.a
3:13
10 Hälsen bröderna med en h. kyss
5:26
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Ett heligt liv

12) hagiosjme, å-YLWOVVT/

1) Avstå från orättfärdighet, 2Kor.
6:14-18. 2) Avhålla sig från allt ont,
l.Tess.5 :22. 3) Leva rättfärdigt, Tit.
2:11-15.

helighet; av: hågios, se 10. Rom.l:4
ordagrant: i enlighet med helighetens
ande; övers. såsom helig andevareIse.
Se: Helgelse 2.
13) utf.ord.
14) hosios, ooiw<;
adv. i överensstämmelse med Guds lag,
heligt, fromt; av: hOsios, se 11.

Leva heligt för andras *ull
1) För att vi inte skall leda andra
till fördärvet, l.Kor.8:9-l3. 2) För att
vi skall vinna människor för Gud, l.Pet.
2:12. 3) Vi skall skicka oss höviskt mot
dem som står utanför, l.Tess.4:l2.
De heJiga, Ef.l.
1) Benämning: »de heliga», v.l.
2) Karaktär: »vara heliga och ostraffliga», v.4. 3) Insegel: »den utlovade
helige Ande», v.l3. 4) Rik på härlighet:
»hans arv bland de heliga», v.18.

»Alla de heliga», ·Ef.
1) Kärlek till alla de heliga, 1:15.
2) Kunskap tillika med alla de heliga,
3 :18. 3) Ständig bön för alla de heliga,
6:18.
HELIG
1) ~64ål,

16) hieros, iepo<;
gudomlig, helig, helgad åt Gud. Jfr
Helgedom 4.
17) Hebr.12:28, se Fruktan 12.

18) hagidzo, å-ytatw
helga, hålla helig; av: hågios, se 10. Se:
Helga 4.

19) hosiåtes, OOtOTT/<;
helighet, fromhet; av: h6sios, se 11.

20) hagiåtes, å-ytOTT/<;

tO -:t"p

helighet; det som är heligt el. avskilt;
av: !.ciga§, se 3. Jfr 6. Se: Gåva 6,
Helga 2, Helgdag 1, Helgedom 2.
2) /t;årjoJ, tO i 1 i;.
helig, avskild, invigd; i Jes.S7 :15 övers.
i helighet; av: !.cigd, se 3. Se: Helga 3.
3) kådaJ, tO 1 P
bli~ ~l. vara- helig, avskild el. invigd;
pi. göra helig, helga, hålla el. akta helig;
hif. helga, avskilja, hålla helig; nif. bevisa sig helig; hithp. hålla sig helig.
Jes.30:29, se Fira 7. Se: Akta 17,
Bevisa 3, Förvalta l, Helga 1, Helgedom 3.
4) mitdal, tO 1RO
helig plats, helgedom; något heligt;
plur. i 3.Mos.2l :23; 4.Mos.lO:2l övers.
heliga ting; PS.73:l7 heliga rådslut.
Se: Gåva 25, Helgedom 1.
S) Hes.2l :23 ordagrant: eders eder;
övers. heliga eder.

6) /:101, '?-n
det som är oheligt; i Hes.48:lS övers.
icke heligt område. Ordet utgör motsatsen tilll5:6gä§, se 1, vilket klart framgår t.ex. av 3.Mos.lO:lO; Hes.22:26.
Se: Ohelig 1.
7) lf;addiJ, tO ' "1 R
aram. =hebr. !.cigo§, se 2.
8) utf.ord.
9) nora', K 1 i )
fruktansvärd;' nif. part. av jåre', se
Frukta 1, Fruktan 2; detta verb förekommer också tidigare i l.Mos.28 :17,
övers. betagas av fruktan. Jfr nora' i
Ps. Il 1 :9, övers. fruktansvärd. Jfr Gälning 14.

10) htigios, ä -YLO<;
helig, avskild, invigd; grek. motsvarighet till hebr. !.cigo§, se 2. I Hebr.9:2
står neutr. plur. Hågia, övers. »det heliga». Jfr Hågia Haglan i v.3, övers. »det
allraheligaste». Jfr även Helgedom 7.
Se: Helga 8.

11) hOsios,

15) sebasma, oe{3aoJ.la
det som dyrkas el. tillbedes; det som
är heligt. Se: Helgedom 5.

ÖO LO<;

helighet; av: hågios, se 10.

21) hieroprepis, iepo7rpe7r'l7<;
som passar el. anstår det heliga el. de
heliga; end. i Tit.2:3, plur. övers. såsom
det höves heliga kvinnor; av: hier6s, se
16, och pnipei, det passar el. anstår
(någon).
HELIG

Uppdelning: allmänt; de heliga; helig
ande, helig Ande; heligt berg; heliga
gåvor; heliga kläder; heligt namn; helig
plats; helig sammankomst; helig stad.

Helig - Hellre
IS
11
lO
16
II

allt s. kallas h.t
2.Tess. 2:4
upplyfta h.a händer
I.Tim. 2:8
kallat med h. kallelse
2.Tim. 1:9
du känner de h.a skrifter
3:15
leva h.t och återhållsamt
Tit. 1:8
11 överstepräst, en s. vore h.
Hebr. 7:26
lO detta rum kallas det h.a
9:2
17 tjäna vi Gud ... med h. fruktan
12 :28
10 bliven h. i eder vandel
LPet. 1:15
10 han s. har kallat eder är h.
1:15
10 I skolen vara h.a,ty jag ärh.
1:16
lO bliven ett h.t prästerskap
2:5
lO I åter ären ett h.t folk
~:9
lO prydde sig fordom de h.a kvinnorna 3:5
3:15
18 K. skolen I hålla h.
lO ifrån det h.a bud
2.Pet. 2:21
lO förutsagt av de h.a profeterna
3:2
lO i h. vandel och gudsfruktan
3:11
10 Herren kommer med sina h.a Jud. v.14
lO H., h., h., är Herren Gud
Upp. 4:8
lO Huru länge, du h.e
6:10
lO rökelsen med de h.as böner
8:4
lO i h.a änglars och i Lammets !syn
14:10
11 Du allena är h.
15:4
lO h.a mäns och profeters blod
16:6
10 profeters och h.a mäns blod
18:24
10 Salig och h. är den s. har del
20:6
lOden s. är h. att helga sig
22:11

HELIG (de heliga)
10 dina h.a i Jerusalem
Apg. 9:13
10 de h.a s. bodde i Lydde
9:32
10 kallade in de h.a
9 :41
10 många av de h.a inspärrade
26:10
lOs. äro kallade och h.a
Rom. 1:7
10 manar gott för de h.a
8:27
10 Tagen del i de h.as behov
12:13
10 med understöd åt de h.a
15:25
10 h.a i Jerusalem, s.leva i
15:26
10 väl mottaget av de h.a
15:31
10 mottagen henne ss. höves h.a
16:2
10 de h.a s. äro tillsammans
16:15
10 dem s. äro kallade och h.a
l. Kor. 1:2
10 till rätta icke inför de h.a
6:1
10 de h.a skola döma världen
6:2
10 kvinnorna tiga i de h.as församling 14:34
10 insamlingen till de h.a
16:1
10 ägnat sig åt de h.as tjänst
16 :15
10 de h.a i hela Akaja
2.Kor. 1:1
10 understödet åt de h.a
8:4
10 Om understödet till de h.a
9:1
10 avhjälpa de h.as brist
9:12
10 Alla de h.a hälsa eder
13:2
lO hälsar de h.a, s. bo i Efesus
Ef. 1:1
10 eder kärlek till alla de h.a
1:15
10 hans arv är bland de h.a
1:18
10 medborgarskap med de h.a
2 :19
lO den ringaste bland alla h.a
3:8
lO tillika med alla de h.a
3:18
10 ville göra de h.a skickliga
4 :12
lOss. det anstår h.a
5 :3
lO ständig bön för alla de h.a
6:18
10 hälsa alla de h.a i KJ.
Fil. 1:1
10 Hälsen var och en av de h.a
4 :21
lO Alla de h.a häls.. eder
4:22
10 hälsar de h.a, s. bo i Kolosse
Kol. 1:2
lO kärlek s.I haven till alla de h.a
1:4
10 arvslott s. de h.a hava
1 :12
10 hemlighet uppenbarad för hans h.a 1 :26
lO Guds utvalda, hans h.a
3:12
lO förhärligas i sina h.a
2.Tess. 1:10
10 att hon tvagit h.as fötter
l. Tim. 5:10
21 ss. det höves h.a kvinnor
Tit. 2:3
lO kärlek mot alla de h.a
Filem. v.5
10 vederkvickt de h.as hjärtan
v.7
lO Därför, l h.e bröder
Hebr. 3:1
lO då l tjänaden de h.a
6:10
10 Hälsen alla de h.a
13 :24
10 tro s. blivit meddelad de h.a Jud. v.3
10 det är de h.as böner
Upp. 5:8
10 lägga till alla de h.as böner
8:3
10 då du skall löna ... och de h.a
11 :18
10 föra krig mot de h.a
13:7
lO gäller för de h.a att hava
13:10
lO för de h.a att hava ståndaktighet
14:12
10 drucken av de h.as blod
17:6
lO Gläd dig, du himmel och I h.e
18:20
10 linnet är de h.as rättfärdighet
19:8
10 omringa de h.as läger
20:9
HELIG (helig ande, helige Ande)
1 icke dinh.e ande ifrån mig
Ps. 51:13
1 bedrövade hans h.e A.
Jes. 6~0
1 i deras bröst sin h.e A.
6!:H
7 i vilken h.a gudars ande är
Dan. 4:5
7 h.a gudars ande är i dig
4:6
7 h.a gudars ande är i dig
4 :15
7 i vilken h.a gudars ande är
5:11
lO vara havande av h. ande
Matt. 1:18
IOs. är avlat är av h. ande
1 :20
lO döpa eder i h. ande och eld
3:11
10 säger något mot den h.e A.
12 :32
lO döpande dem ...i den h.e A.s namn 28:19
10 döpa eder med h. ande
Mark. 1:8
lO den s. hädar den h.e A.
3:29
10 gm den h.e A. ingivelse
12 :36
lO skolen tala, utan den h.e A.
13:11
lO bliva uppfylld av h. ande
Luk. 1:15
lO H. ande skall komma över dig
1 :35
lO Elisabet uppfylld av h. ande
1 :41
lO Sakarias uppfylld av h. ande
1:67
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10 h. ande var över (Simeon)
2:25
10 av den h.e A. hade han fått
2:26
10 döpa eder i h. ande och eld
3:16
10 den h.e A. sänkte sig ned
3:22
10 full av h. ande
4:1
10 uppfylldes av fröjd gm den h.e A. 10:21
10 h. ande åt dem s. bedja honom
11:13
10 den s. hädar den h.e A.
12:10
lOden h.e A. skall lära eder
12:12
10 den s. döper i h. ande
Joh. 1:33
10 h.e A., s. Fadern skall sända
14:26
lO Tagen emot h. ande
20:22
10 gm h. ande givit befallning
Apg. 1:2
10 bliva döpta i h. ande
1 :5
10 när den h.e A. kommer
1:8
10 fullbordas s. den h.e A. talat
1:16
10 alla uppfyllda av h. ande
2:4
10 undfått den utlovade h.e A.
2:33
lOss. gåva undfå den h.e A.
2:38
10 uppfylld av h. ande
4:8
lO sagt genom h. ande
4:25
10 alla uppfyllda av den h.e A.
4:31
lO velat bedraga den h.e A.
5:3
10 vittna, så ock den h.e A.
5:32
10 full av tro och h. ande
6:5
10 l stån alltid emot den h.e A.
7:51
10 (Stefanus) full av h. ande
7:55
10 att de måtte undfå h. ande
8:15
10 h. ande hade ännu icke fallit
8:16
10 och de undfingo h. ande
8:17
10 lägger händerna på undfår h. ande
8:19
10 och bliva uppfylld av h. ande
9:17
10 genQm den h.e A. tröst
9:31
10 Gud hade smort hm med h. ande 10:38
10 föll den h.e A. på alla dem
10:44
10 h.e A. utgjuten över hedningarna 10:45
10 då de undfått den h.e A.
10:47
lO föll den h.e A. på dem
11 :15
10 l skolen bliva döpta i h. ande
II :16
10 (Barnabas) full av h. ande
11:24
lO sade den h.e A.: Avskiljen
13:2
10 blivit utsända av den h.e A.
13:4
10 Saulus uppfylldes av h. ande
13:9
10 uppfylldes alltmer av h. ande
13:52
10 lät dem undfå den h.e A.
15:8
10 Den h.e A. och vi hava beslutit
15:28
10 förhindrades av den h.e A.
16:6
10 Undfingen I h. ande
19:2
lO icke hört att h. ande är given
19:2
10 kom den h.e A. över dem
19:6
10 att den h.e A. betygar för mig
20:23
10 den h.e A. satt till föreståndare
20:28
lO så säger den h.e A.
21:11
10 Rätt talade den h.e A.
28:25
10 utgjuten genom den h.e A.
Rom. 5:5
10 vittnesbörd i den h.e A.
9:1
10 glädje i den h.e A.
14:17
10 hopp i den h.e A. kraft
15:13'
10 offer, helgat i den h.e A.
15:16
10 tempel åt den h.e A.
l. Kor. 6:19
10 annat än i den h.e A.
12:3
lO (tjänare) i h. ande
2.Kor. 6:6
10 den h.e A. delaktighet
13:13
lO undfått den utlovade h.e A.
Ef. 1:13
lO bedröven icke Guds h.e A.
4:30
10 i kraft och h. ande
I.Tess. 1:5
lO med glädje i h. ande
1 :6
lO sin h.e A. till att bo i eder
4:8
10 Bevara gm den h.e A.
2.Tim. 1:14
10 förnY"lse i h. ande
Tit. 3:5
lO gm att utdela h. ande
Hebr. 2:4
lO Så säger den h.e A.
3:7
10 blivit delaktiga av h. ande
6:4
lO giver den h.e A. till känna
9:8
10 vittnar jämväl den h.e A.
10:15
lO män s. i h. ande predikat
1.Pet. 1:12
10mskor, drivna av den h.e A. 2.Pet. 1:21
lO bedjen i den h.e A.
Jud. v.20
HELIG (heligt berg)
1 på Sion, mitt h.a berg
Ps. 2:6
1 svarar från sitt h.a berg
3:5
1 får dVäljas på ditt h.a berg
15:1
1 föra mig till ditt h.a berg
43:3
1 Stor är Herren, på sitt h.a berg
48:2
1 stad står på de h.a bergen
87:1
1 tillbedjen inför hans h.a berg
99:9
1 Ingenstädes på mitt h.a berg
Jes.11:9
1 tillbedja Herren på det h.a berg
27:13
1 låta komma till mitt h.a berg
56:7
l besitta mitt h.a berg
57:13
1 förgäten mitt h.a berg
65:11
1 Ingenstädes på mitt h.a berg
65:25
1 fram till mitt h.a berg
66:20
1 du h.a berg
Jer. 31 :23
l på mitt h.a berg ...tjäna mig
Hes.20:40
l Jerusalem, ditt h.a berg
Dan. 9:16
1 förbön för min Guds h.a berg
9:20
1 larmsignal på mitt h.a berg
Joel 2:1
1 bor på Sian, mitt h.a berg
3:17
1 druckit på mitt h.a berg
Ob. v.16
1 förhäva på mitt h.a berg
Sef. 3:11
1 det h.a berget
Sak. 8:3
lO med hm på det h.a berget
2.Pet. 1 :18
HELIG (heliga gåvor)
1 s. vidlåder de h.a gåvor
1 när de giva några h.a gåvor
1 hålla sig ifrån de h.a gåvor
1 kommer vid de h.a gåvor
1 icke äta av de h.a gåvorna
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2.Mos. 28 :38
28:38
3.Mos.22:2
22:3
22:4

1 icke äta av de h.a gåvorna
22:6
1 må han äta av de h.a gåvorna
22:7
l icke ohelga de h.a gåvorna
22:15
1 när de äta av h.a gåvor
22 :16
4.Mos. 5:9
l alla h.a gåvor
1 skola allas h.a gåvor tillhöra
5:10
1 Israels barns alla h.a gåvor
18:8
l Alla h.a gåvor ...giver jag
18:19
4 s. passar till h.a gåvor
18:29
1 icke ohelga Israels barns h.a gåvor
18:32
I de h.a gåvor ...skall du föra
5.Mos.12:26
1 ss. h.a gåvor inflyta
2.Kon.12:4
1 tionde av de h.a gåvor
2.Krön.31:6
1 förde in ... de h.a gåvorna
31:12
HELIG (heliga kläder)
1 göra åt Aran h.a kläder
2.Mos.28:2
1 göra h.a kläder åt Aron
28:4
1 Arans h.a kläder skola hans
29:29
1 prästen Arons andra h.a kläder
31 :10
1 prästen Arans andra h.a kläder
35:19
1 en gärd till de h.a kläderna
35:21
1 gjorde de andra h.a kläderna
39:1
1 prästen Arans andra h.a kläder
39:41
1 på Aron de h.a kläderna
40:13
1 detta är de h.a kläderna
3.Mos.16:4
1 ikläda sig ... de h.a kläderna
16:32
HELIG (heligt namn)
1 ohelgat mitt h.a namn
3.Mos.20:3
1 icke må ohelga mitt h.a namn
22:2
1 icke ohelga mitt h.a namn
22 :32
l.Krön.16:10
1 av hans h.a namn
1 få prisa ditt h.a namn
16:35
1 hus åt ditt h.a namn
29:16
1 prisen hans h.a namn
Ps. 30:5
1 förtrösta på hans h.a namn
33:21
1 prisen hans h.a namn
97:12
1 det i mig är hans h.a namn
103:1
1 Berömmen av hans h.a namn
105:3
1 få prisa ditt h.a namn
106:47
2 h.t och fruktansvärt hans namn
111:9
l skall prisa hs h.a namn alltid
145:21
1 icke mer ohelga mitt h.a
Hes.20:39
l vanärade de mitt h.a namn
36:20
1 ville skona mitt h.a namn
36 :21
36:22
1 för mitt h.a namns skull
1 göra mitt h.a namn kunnigt
39:7
1 mitt h.a namn bliva ohelgat
39:7
1 nitälska för mitt h.a namn
39:25
1 icke orena mitt h.a namn
43:7
1 s. så orenade mitt h.a namn
43:8
1 och ohelga mitt h.a namn
Am. 2:7
lO och h.t är hans namn
Luk. 1:49
HELIG (helig plats)
8 den h.a platsen vid Sikem
1.Mos. 12:6
8 kom då till den h.a platsen
28:11
9 Detta måste vara en h. plats
28:17
2 koka ... på en h. plats
2.Mos.29:31
2 Osyrat ... ätas på h. plats
3.Mos. 6:16
2 på en h. plats skall det ätas
6:26
2 avtvå...på en h. plats
6:27
2 på en h. plats skall det ätas
7:6
2 l skolen äta det på en h. plats
10:13
1 syndoffret på den h.a platsen
10:17
l slakta lammet...på en h. plats
14:13
2 bada ... i vatten på en h. plats
16:24
2 ätas av dem på en h. plats
24:9
1 det är en h. plats
2.Krön. 8:11
1 fotfäste på sin h.a plats
Esr. 9:8
2 det är en h. plats
Hes.42:13
4 en h. plats för helgedomen
4'5:4
1 det skall vara en h. plats
Ob. v.17
lO styggelse ... stå på h. plats
Matt.24:15
lO tala mot vår h.a plats
Apg. 6:13
10 oskärat denna h.a plats
21:28
HELIG (helig sammankomst)
1 hålla en h. sammankomst
2.Mos.12:16
1 hålla en h. sammankomst
12 :16
3.Mos. 23:2
1 utlysa ss. h.a sammank.
1 en dag för h. sammankomst
23:3
1 h.a sammankomster skolen I
23:4
1 hålla en h. sammankomst
23:7
1 åter hållas en h. sammankomst
23:8
1 h. sammankomst att hållas
23':21
1 en h. sammankomst
23:24
1 skolen l hålla h. sammankomst
23:27
1 hålla en h. sammankomst
23:35
1 skolen I hålla h. sammankomst
23:36
1 utlysa ss. h.a sammankomster
23:37
1 hålla h. sammankomst
4.Mos.28:18
l skolen I hålla h. sammankomst
28:25
l skolen I hålla h. sammankomst
28 :26
29:1
l skolen I hålla h. sammankomst
1 skolen I hålla h. sammankomst
29:7
1 skolen I hålla en h. sammankomst
29:12
3 pålysen en h. sammankomst
Joel 2:16
HELIG (helig stad)
1 Jerusalem, den h.a staden
Neh.Il:1
1 Leviterna i den h.a staden
11 :18
1 kallim eder efter h.a staden
Jes.48:2
1 Jerusalem, du h.a stad
52:1
1 Dina h.a städer en öken
64:10
1 bestämda över din h.a stad
Dan. 9:24
10 med sig till den h.a staden
Matt. 4:5
10 in i den h.a staden
27:53
10 förtrampa den h.a staden
Upp. 11:2
lO jag såg den h.a staden
21:2
10 visade mig den h.a staden
21 :10
10 hans del i den h.a staden
22:19
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HELIGE
jag har ej förnekat den H.s ord
Job 6:10
dock är ju den H., den s. tronar
Ps. 22:4
känna den H. är förstånd
Ords. 9:10
att jag äger kunskap om den H.
30:3
draga bort ifrån den H.s boning Pred. 8:10
och hans H. en låga
Jes.10:17
skola hålla Jakobs H. helig
29:23
viljen l då likna mig ... säger den H.
40:25
Jag är Herren, eder H.
43:15
säger Herren, Israels förlossare, hs H. 49:7
han s. heter den H.
57:15
trolös mot Gud, mot den H.
Hos. 11: 12
Herre, min Gud, min H.
Hab. 1:12
den H. från berget Paran
3:3
vet vem du är, Du Guds H.
Mark. 1 :24
Jag vet vem du är, du Guds H.
Luk. 4:34
förstå att du är Guds H.
Joh. 6:69
icke låta din H. se förgängelse
Apg. 2:27
icke låta din H. se förgängelsen
13:35
mottagit smörjelse från den H. I.Joh. 2:20
säger den H., den Sannfärdige
Upp. 3:7
Rättfärdig är du ... du H., s. dömt så
16:5
HELIGE (Israels Helige)
dina ögon ...·rnot Israels H.
2. Kon. 19:22
lovsjunga dig, du Israels H.
Ps. 71 :22
och förtörnade Israels H.
78:41
vår konung tillhör Israels H.
89:19
övergiVit Herren, föraktat Israels H.Jes. 1:4
s. Israels H. beslutit nalkas
5:19
föraktade Israels H.s ord
5 :24
stödja sig vid Israels H.
10:20
Israels H. är stor bland eder
12:6
deras ögon se upp till Israels H.
17:7
fattigaste frÖjda sig i Israels H.
29:19
skaffen bort ur vår åsyn Israels H.
30:11
Därför säger Israels H. så
30:12
säger Herren, Israels H.: Om I vänden 30:15
s. ej vända sin blick till Israels H.
31:1
upplyft dina ögon - ja, mot Israels H. 37:23
din förlossare är Israels H.
41 :14
berömma dig av Israels H.
41:16
förstå att Israels H. har skapat det
41 :20
jag är Herren, Israels H., din frälsare 43:3
säger Herren, eder förlossare, Israels H.43:14
Israels H., s. ock är hans skapare
45: 11
förlossares namn är ... Israels H.
47:4
säger Herren, din förlossare, Israels H. 48:17
buga sig för Israels H .• skull
49:7
Israels H. är din förlossare
54:5
hasta till dig för Israel. H .• skull
55:5
silver och guld åt Israels H.
60:9
kalla dig ... lsraels H.s Sion
60:14
handlat övermOdigt, mot Israels H. Jer.50:29
land var fullt av skuld mot Israels H. 51 :5
HELIGHET (ordanalys, se Helig)
Ps.77:14
1 Gud, i h. går din väg
1 har jag svurit vid min h.
89:36
1 h. höves ditt hus, Herre
93:5
2 Jag bor i h. i höjden
Jes.57:15
l Herren har svurit vid sin h.
Am. 4:2
19 göra tjänst i h.
Luk. 1:75
20 vandrat i Guds h.
2.Kor. 1:12
19 skapad ...i h.
Ef. 4:24
12 ostraffliga i h. inför
I.Tess. 3:13
20 få del av hans h.
Hebr.12:IO

HELKAl
hebr. (Herren är) min del. En präst på
översteprästen Jojakims tid. Neh.12:1 5.
HELKAT
hebr. del, lott el. halhet, glatthet.
Stad vid Asers östra gräns. Enligt en
gammal judisk tradition ligger här profeten Habackuks grav. I I.Kröll.6:75
kallas orten Hukok. Helkat har av somliga identifierats med Tell Charbadj,
som emellertid av andra förknippas
med Haroset-Haggoim, se d.o. Jos.
19:25; 21:31.
HELKAT-HASSURIM
hebr. stenarnas el. klippornas del
(område). Plats vid Gibeons damm.
2.Sam.2:16.
HELKLYVA
s. hava dem helkluvna
3.Mos.11 :3
11:7
svinet har dem helkluvna
s. hava klövar, men icke helkluvna
11 :26
5.Mos.14:6
hava dem helkluvna
HELL
(Judas:) H. dig, rabbi
Matt.26:49
H. dig, judarnas konung
27 :29
kom J. emot dem och sade: H. eder
28:9
H. dig, judarnas konung
Mark.15 :18
Luk. 1 :28
H. dig, du högt benådade
H. dig, du judarnas konung
Joh.19:3

*

HELLRE
så dräp mig h. med ens
h. vill jag bliva kvävd, h. dö
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4.Mos.1I:15
Job 7:15

Heloffer-Hemlig
h. vakta dörren i min Guds hus
Ps. 84:11
tagen emot tuktan h. än silver
Ords. 8:10
och kunskap h. än utvalt guld
8:10
skola h. villa dö än leva
Jer. 8:3
jag vill h. vara död än leva
Jona 4:3
Jag vill h. vara död än leva
4:8
gån h. till de förlorade fåren
Matt. 10:6
Gån h. bort till dem s. sälJa
25:9
h. giva dem Barabbas lös
Mark. 15:11
Varför sålde man icke h. denna
Joh.12:5
Dömen h. så, att ingen må
Rom.14:13
Varför liden l icke h. orätt
l.Kor. 6:7
låten icke h. andra göra eder
6:7
så begagna dig h. därav
7 :21
så behåll h. din ställning
7 :21
h. för alltid avstå från att äta kött
8 :13
långt h. ville j.g dö
9 :15
ännu h. ville jag att l profeteraden
14:5
vill jag-h. i församlingen tala fem
14:19
villj.g h. berömma mig
2. Kor. 12:9
stjäle icke mer, utan arbete h.
Ef. 4:28
beder jag dig dock h. därom
Filem. v.9
(Moses) viDe h. utstå lidande
Hebr.11 :25

att hämta konungen tiDbaka h.
19:11
(Seba:) Isr.el dr.ge h.
20:1
Låt mig f.ra h. till mitt land
l. Kon. 11 :21
Drag h. till din. hyddor
12 :16
Därefter drog Isr.el h. till sina
12 :16
20043
Israels konung begav sig h.
Israel drage h., var och en
2.Krön.l0:16
drog hela Isr.el h. till sin. hyddor
10:16
Vänden tillb.ka h., var och en tm
1104
Josafat vände välbehållen h. igen
19:1
Haman skyndade h., sörjande
Est. 6 :12
vänd. de då h. var och en
J ... 13:14
så .tt de fingo återvända h.
14:17
må envar fly h. tiD sitt land
Jer.50:16
beg.v (Sakarias) sig h.
Luk. 1:23
Maria vände därefter h. igen
1:56
vände h. igen, stannade gossen
2:43
slogo sig för bröstet och vände h.
23:48
vände (kvinnorna) h. igen
23:56
på vägen h. mötte hm hs tjän.re Joh. 4:51
gingo h., var och en till sitt
7:53
tog lärjungen henne h. till sig
19:27
begåvo de sig h. till Lydia
Apg.16:40

HELOFFER
I) kålil, ?' '? #
hel, fullständig, fullkomlig; helt och
hållet; något som offras helt och hållet,
heloffer. Se: Fullhet 2, Fullkomlig l.

HEM (för. hem)
jaga villebråd tm-.tt föra h.
(Josef:) l mån föra h. med eder
tiDreda vad de h.va fört h.
För hm tillbaka med dig h.
förde h. säd, vin, druvor
ÖVerlåter du åt hm att föra h.
folk skola för. dem h. igen
de vilja föra (Sions) söner h.
Gedalja skulle föra hm h.
när l förden det h.
de förde ynglingen h.levande

HELOFFER
1 Ss. h. förbrännas
1 prästs spisoffer skall vara h.
1 ss. ett h. åt Herren
1 bära fram h. på ditt altare
1 offrade det ss. ett h.
l undfå .•. brännoffer och h.

3.Mos. 6:22
6:23
5.Mos.13:16
33:10
l.Sam. 7:9
Ps.51:21

HEl.ON
hebr. stark, tapper. Fader till Eliab, av
Sebulons stam.
HELON
av Sebulon : Eliab, H.s son
4.Mos. 1:9
Sebulons barns hövding, Eliab, H.s son 2:7
kom Eliab, H.s son
7 :24
var Eliabs, H.s sons, offergåva
7:29
anförare .•.Eliab, H.s son
10:16

-helst
varhelst Matt.26:13
varthelst Matt.8:19
vemhelst Joh.19:12
HELVETE (se Gehenna)

HEM
Se även: Familj, hus, boning, föräldrar,
man, hustru, barn.
HEM (subst.)
där var (Samuels) h.
_Saul drog upp till sitt h.
landsflyktig från ditt h.
sker med den orättfärdiges h.
hedmarken gav jag henne till h.
förhjälper de ensamma till h.
fjärran ifrån ödelagda h.
man s. måst fly ifrån sitt h.
driVa mitt folk ifrån hus och h.
ut från de h. där de hade
vi må hava vårt h.
Haven l då icke edra h.
HEM (adv.)
Uppdelning: aDmänt,
vänd. tillbaka hem.

föra,

l.Sam. 7:17
15:34
2.Sam.15:19
Job 18:21
39:9
Ps.68:7
109:10
Ords.27:8
Hes.45:9
Mika 2:9
Apg. 2:9
1. Kor. 11 :22
gå,

komma,

l.Mos.27:5
42:19
2.Mos.16:5
l.Kon.13:18
Neh.13 :15
Job 39:15
Jes.14:2
60:9
Jer.39:14
H.gg. 1:9
Apg.20:12

HEM (gå hem)
Farao vände om och gick h.
2.Mos. 7:23
allt folket skaD då kunna gå h.
18:23
(Hobab:) jag viD gå h.
4.Mos.10:30
(Bile.m:) Gån h. tm edert land
22:13
Moabs furstar gingo h.
22:14
jag går nu h. till migg folk
24:14
vända tillbaka och gå h.
5.Mos.16:7
så vänden nu om och gån h.
Jos.2204
så gingo de h. till sina hyddor
22:6
Då nu Josualät dem gå h.
22:7
lät all•...israelitern. gå h.
Dom. 7:8
Jerubbaal, loas' son, gick h.
8:29
gingo (isr.eliterna) h.
9:55
Ingen av oss må gå h. till sin hydda
20:8
(Noomi:) Vänden om och gån h. Rut 1:8
Vänden om, min. döttrar, och gån h.
1:12
Elkana gick h. igen till Rama
l.Sam. 2:11
gingo (Elkana och Hanna) h. igen
2:20
Gån h., var och en tiD sin st.d
8:22
(S.ul:) Kom, låt oss gå h. igen
9:5
Sedan lät Samuel aDt folket gå h.
10:25
Saul gick h. tm Gibe.
10:26
folket hade (Saul) låtit gå h.
13:2
David lämnade S.u1 och gick h.
17:15
Jonatan gick h. igen
23:18
må taga sin hustru och gå h.
30:22
Sedan gick allt folket h.
2.Sam. 6 :19
Sedan gick Natan h. igen
12 :15
14:8
(David:) Gå h. igen
Joab gick h. till Absalom
14:31
(Salomo:) Gå h. tm ditt
1. Kon. 1:53
så stå du nu upp och gå h. igen
14:12
jaggårnuh.
17:12
gick Ahab h. till sitt, missmodig
2104
Sedan gick allt folket h.
l.Krön.16:43
lät han folket gå h.
2.Krön. 7:10
Amasja lät dem gå h. igen
25:10
jag gick h. till Semaja
Neh. 6:10
Haman betvang sig och gick h.
Est. 5:10
Därefter gick Daniel h.
Dan. 2 :17
Därefter gick konungen h. till sitt
6:18
tag din säng och gå h.
Matt. 9:6
Då stod (den lame) upp och gick h.
9:7
och (J.) gick själv h.
13:36
Stå upp, tag din säng och gä h. Mark. 2 :11
Gå h. tiD de dina och berätta
5 :19
låter dem fastande gå ifrån mig h.
8:3
J. bjöd (den blinde) gå h.
8:26
Stå upp, tag din säng och gå h.
Luk. 5:24
tog sängen och gick h.
5:25
gingo h. igen och funno tjänaren
7:10
Denne gick h. igen rättfärdig mer
18:14
Sedan gick (Petrus) h. tiD sitt
24:12
lärjungarna gingo h. tiD sitt
Joh.20:10

HEM (allmänt)
ledsagat h. till min herres
I.Mos.24:27
jag vill resa h. till min herre
24:56
Isak var på väg h. 24 :62
jag vill draga h. tiD min ort
30:25
(J.kob:) och låt mig draga h.
30:26
for (Laban) sin väg h. igen
31 :55
sände livklädnaden h. till sin fader
37 :32
l andra mån i frid fara h.
44 :17
(Juda:) men låt ynglingen f.ra h.
44:33
huru skulle jag kunna fara h. till
44 :34
(Josef:) f.ren h. till min fader
45:9
faren h. till Konaans l.nd
45 :17
2.Mos.12:21
Begiven eder h., och tagen
s. denne förut hade sänt h.
18:2
lät Mose sin svärf.der fara h.
18:27
(Balak:) Giv dig av h. igen
4.Mos.24:11
folket må begiva sig h.
Dom. 7:7
drog (Mika) tillbaka h. igen
18:26
mannen reste h. till sitt
19 :28
ingen må begiva sig h. till sitt hus
20:8
begiva eder h. till Benjamins land
21 :21
Saul drogh.
l.Sam.14046
nusteerna begåvo sig h. till sitt
14:46
Därefter drog Saul h.
24:23
(David:) F.r i frid h. igen
25 :35
Sedan återvände hon h.
2.Sam.ll04
lilt hämta (Bat-Seba) h. till sig
11 :27
(Ahitofel) for h. till sin stad
17:23

HEM (komma hem)
kom Esau h. från marken
I.Mos.25:29
kom hans broder Esau h.
27 :30
När nu Jakob kom h.
30:16
teg Jakob, till dess de kommo h.
34:5
när Jakobs söner kommo h.
34:7
till dess (Josefs) herre kom h.
39 :16
När de kommo h. till sin fader
42 :29
till dess Josef skulle komma h.
43:25
När sedan Josef hade kommit h.
43:26
När vi därefter hade kommit h.
44 :24
(Juda:) Om jag alltså kommer h.
44:30
När de kommo h. till sin
2.Mos. 2:18
(Reguel:) Varför kommen l h.
2 :18
så snart (Ehud) kommit h.
Dom. 3:27
Jeft. kom h. till sitt hus i Mispa
11 :34
så att du får komma h. till din
19:9
när h.n hade koD}mit h.
19 :29
skall icke komma tomhänt h.
Rut 3:17
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kommo h. igen till R.ma
I.Sam. 1 :19
när de kommo h., då vände David
18:6
När sed.n Abigail kom h. till Nabal
25 :36
kommo Davids folk h. från
2.Sam. 3:22
när Jo.b och hel. hans här kom h.
3:23
när (David) kom h.
12:16,20
Varför fick jag komma h. från
14:32
konungen h.r kommit h.
19 :30
Så kom D.vid h. igen
20:3
kommo de h. till Jerusalem
24:8
kom T.rsisflottan h.
l. Kon. 10:22
Kom h. med mig och vederkvick dig 13:7
Kom med mig h. och ät med mig
13:15
(Ahab:) jag kommer välbehällen h.
22 :27
Jo.bkomsåh.igentill
l.Krön.21:4
kommo T.rsisskeppen h.
2.Krön. 9:21
vid fullmånstiden lfommer han h. Ords. 7 :20
när han har kommit h.
Dan.l1 :30
Och då (J.) kom h.
M.tt. 9:28
När (Petrus) sedan hade kommit h.
17:25
kom tjänarnas herre h.
25 :19
fått med ränta, när jag kom h.
25 :27
när (J.) kom h.
Mark. 3:20
när hon kom h. fann hon flickan
7 :30
När de kommit h. frågade hans
10:10
när han kommer h. kaD.r han
Luk.15:6
Din broder har kommit h.
15:27
när denne kommer h. från marken
17:7
Då hade jag, när jag kom h.
19:23
helst vilja komma h. till Herren 2.Kor. 5:8
HEM (vända tillbaka hem)
Abrah.m vände tillbaka h.
I.Mos.18 :33
Bileam vände tillbaka h.
4.Mos.24:25
Vi skola icke vända tillbaka h.
32 :18
så må han vända tillbaka h.
5.Mos.20:5
så må h.n vända tillb.ka h.
20 :6,7,8
frukt.r, så må h.n vända tillbaka h. Dom. 7:3
Saul vände tillbaka h. igen
I.S.m.26:25
vände denne tillbaka h. igen
2.Sam.19:29
Vänden tillbaka h.
l. Kon. 12 :24
mä de_ vända tillbaka h. i frid
22 :17
må de vänd. tillbaka h.
2.Krön.18:16
vände tillbaka h. i vredesmod
25:10
Vänd tiDbak. h.
Luk. 8 :39
de andra vände tillbaka h.
Apg. 21:6

HEMAM
hebr. fördärv. En son till horeen Seirs
äldste son Lotan. I l.Krön.1 :39 skrives
hans narnn Homarn. l.Mos.36:22.
HEMAN
hebr. trofast.
l. Mahols son, avkomling till Sera av
Juda stam. Jfr Esrait. Heman var en av
de fyra vise män, som Salomo jämfördes med och som han överträffade i
visdom. l.Kon.4:31; l.Krön.2:6.
2. En kehatit, Joels son och profeten
Sarnuels sonson. Han var en av de
ledande sångarna och musikanterna i
gudstjänstlivet på Davids tid. Heman
omtalas ofta i förbindelse med Asaf
och Jedutun. Alla tre var ledare för var
sin avdelning sångare.
HEMAN
kehatiternas barn: H., sångaren loKrön. 6 :33
Leviterna förordnade H., J oels son
15 :17
H ...skulle slä kopparcymbaler
15:19
(David anställde) H. och Jedutun
16:41
hos H. och Jedutun förvarades
16042
till tjänstgöring•.. H.s söner
25:1
Av H.: H.s söner Buckia
2504
H., s. var konungens siare
25:5
gav Gud H. 14 söner och 3 döttrar
25:5
stodo under H.sledning
25:6
H ... klädda I vitt linne
2.Krön. 5:12
.v H.s barn Jehuel
29:14
ss. Asaf och H. bjudit
35:15

3. En esrait, möjligen identisk med
nr l. Ps.88:l.
HEMBÄRA
Konung.rna från Tarsis h.e
vilja vi h. dig våra läppars
skola många h. tacksägelse
när väsenden. h. pris och ära

Ps.72:IO
Hos. 14:3
2.Kor. 1:11
Upp. 4:9

HEMDAN
hebr. behaglig, ljuvlig. Äldste sonen
till Dison, som var en av horeernas
(Seirs söners) starnfurstar i Edoms
land. I l.Krön.1 :41 skrives namnet
Harnran, se d.o. I.Mos.36:26.
HEMFALLA
på sistone h.er han ät
han skaD h. åt undergång
icke alltaBmmans mä h. till
Israels läger att h. ät
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4.Mos.24:20
24:24
5.Mos.22:9
Jos. 6:18

nu själva h.na ät tiUspiDogivning
7 :12
Den s. föraktar ordet h.er åt
Ords. 13:13
l h,en själva åt lägorna från
Jes.50:11
skall icke dö och h. ät graven
51 :14
för eder frihet att h.
Jer.34:17
De äro med mitt folk h.na ät
Hes. 21 :12
de äro allasammans h.na ät döden
31 :14
Betel sk.D h. åt fördärvet
Am. 5:5
han är h.en ät Domstolens
Matt. 5:21
h.en åt Domstolens dom
5:22
h.en ät Stora rådets dom
5 :22
h.en åt Gehenna
5:22
jag hemföll åt döden
Rom. 7:10
sä är väl kroppen h.en åt döden
8:10
vi voro h.na åt vredesdomen
Ef. 2:3
h. under djävulens dom
I.Tim. 3:6
de äro dä h.na ät dom
5 :12
h. ät många dåraktiga begärelser
6:9
hela sitt liv varit h.na till
Hebr. 2 :15
sä att l icke h.en under dom
Jak. 5:12
att de skulle h. under domen
Jud. vA
HEMFÖDD
jämväl den h.e tjänaren
loMos.17 :12
17:13
Omskäras sk.lI din h.e tjänare
17:23
de h.a och de s. voro köpta
17:27
de h.a tjän.rna blevo omskurna
Är Israel en träl eller en h.
Jer. 2:14
h.a tjänare fostrades ät mig
Pred. 2:7
HEMFÖRA
hemförde ockaä den från
silver och guld han hemfört
från Ofir hemförde också de

loKon.IO:ll
I.Krön.18:11
2.Krön. 9:10

HEMGIFT
till h. ät sin dotter, Salomos

I.Kon. 9:16

oru

HEMIFRÅN
ingen mä gä h. sjunde dagen
2.Mos.16:29
togo det med oss till reskost h.
Jos. 9:12
HEMKOMST
N är konungen efter sin h.

2.Kon.16:12

HEMUG
l) [nå~Jl, tU ~ ~
pi. bedriva spådom el. teck:entydning;
i l.Mos.30:27 övers. veta genom hemliga tecken. Jfr l.Mos.44:S,IS, övers.
spå; 3.Mos.19:26 befatta sig med spådom; 2.Kon.17:17 öva trolldom; l.
Kon.20:33 se ett gott varsel. Jfr subst.
nå\la§, 4.Mos.23:23, övers. trolldom;
24:1, plur. övers. tecken; näl)ä~, orm,
t.ex. 2.Mos-4:3; 7:15. Jfr även Besvärjelse 2, Besvärjelsekonst 2.
2) /ehätim,t:l ' ~ n ?
plur. h~mliga k~nst~r; trol. = plur. av
låt, se 3. Jfr Låga l.
3) lä!, ~ ~
något dolt el. hemligt; i 2.Mos.7:22;
8:7,18 plur. låtirn, hemliga konster; i
I.Sarn.18:22 ballåt (prep. be och låt), i
hemlighet, hemligen. Ordet kommer av
verbet lut, svepa in, hölja. Jfr 2.

4) setär, "1 DR
täckelse, hÖlje; något som är betäckt;
hemlighet; av: [så!arl, se 7. I Job
31 :27; Jer.37:17; 38:16 står bassätär,
i hemlighet; övers. hemligen. Se: Fördölja 4, Hemlighet l.
5) rägal, 'I

n

gå; löpa; pi. gå el. löpa såsom spejare,
bespeja; i 2.Sarn.IS:IO pi. part. plur.,
övers. hemliga budbärare. Jfr pi. i
Jos.6:2S, övers. bespeja; 2:1 pi. part.
plur., övers. spejare. Se: Förtal 2,
Lära IS.
6) sog, "1 i D
råd, rådslag; hemligt råd, hemlighet. Se:
Anslag S, Försam1ing S, Förtrolighet l,
Hemlighet 4.

7) [såtarl, "1 D9
hif. betäcka, skyla; gömma, dölja; i
Ps.I9:13 nif. part. fem. plur., övers.
hemliga brister. Se: Fördölja I, Förmörka S, Outgrundlig 2.
8) utf.ord.

9) ~ilräs, tU J IJ
tigande, tystnåd, stillhet; i stillhet,
hemligen; av: i).åra§, vara döv el. stum;
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Hemlig - Hemlighet

l. I G. T. återfmns begreppet oftast i
rent profan betydelse, särskilt i de apokryfiska böckerna, som uttryck t.ex.
för en konungs hemliga krigsplaner.
På ett enda ställe, i Jobs bok 11:5-6,
förekommer det i ett mer religiöst
sammanhang - om Gud som den som

uppenbarar »sin visdoms lönnligheten).
F örst i Danielsboken får det ett bet ydelseinnehåll av mer andlig art på linje
med vad vi filmer i N.T. Särskilt begagnas begreppet om de apokalyptiska
hemligheterna som uttryck för den
beslöjade teckenförkunnelsen av framtida händelser, en förkunnelse som
endast Gud kan uppenbara och tyda
genom sin Ande, Dan.2:19,29,47; 4:6.
I Uppenbarelseboken återfinns en motsvarande användning av begreppet, t.ex.
17:5,7.
2. I evangelierna kommer uttrycket till
direkt användning endast i förbindelse
med Jesu tolkning av sina gudsrikesliknelser, Matt.13:11; Mark.4:11; Luk.
8:10. Endast Jesu lärjungar är det givet
att känna de hemligheter, som liknelserna framställer. Liknelserna har inte
framställts för att göra Guds rikes hemligheter .klara och lättfattliga för alla,
utan tvärtom har de tillkommit för att
en gräns skall kunna dragas mellan lärjungarna och Jesu övriga åhörare. För
de senare var hemligheterna dolda och
stängda. Jesu undervisning i liknelser
är enligt Matt.13 :34-3 5 ett avslöjande
av den gudomliga urtidshemligheten
och därmed en uppfyllelse av det profetiska ordet i Ps.78:2. Se: Liknelse.
Utan att själva ordet direkt används,
betecknas likväl Guds Sons uppenbarelse i kott indirekt som ett mysterium.
Inte minst kommer detta fram i samband med Simon Petrus~ kristusbekännelse i Cesarea Filippi, Matt.16:16.
Här framgår, att kännedomen om Jesus
som Guds Son är tillgänglig endast
genom Guds egen uppenbarelse. Jesu
gudamänsklighet är en dold hemlighet
för mänsklig visdom och mänskligt
förnuft. Kristusmysteriet är 'föremål
för uppenbarelse. På så sätt står genom
hela N.T. mysterium och uppenbarelse
som korresponderande begrepp. Se:
Uppenbarelse.
3. Paulus är den som oftast och utförligast begagnar begreppet, väsentligen om Guds frälsningsplan som en
b.emlighet, som uppenbaras i evangeliet. Uppenbarelsens innehåll är just
evangeliets hemlighet, den gudomliga
frälsningsplanen i Kristus, »som tidsåldrar och släkten igenom hade varit
fördold, men som nu har bliv,it uppenbarad för hans heliga», KoLl :26. Se
även Ef.1:9; 6:19; KoI.2:2; Rom.16:
25-26.
Hemligheten rymmer budskapet om
att också hedningarna inkluderas i Guds
frälsningsplan och »i Kristus Jesus äro
våra medarvingar och jämte oss lemmar
i en och samma kropp och jämte oss
delaktiga i löftet-detta genom evangelium», Ef.3:6. Detta har nu genom
apostolisk uppenbarelse kungjorts och
förts fram i ljuset. På så sätt är det hela
vägen tal om ett mysterium, som är
uppenbarat och kungjort men som
just genom den klara kungörelsen enligt
sin egenart framträder som dårskap
och anstöt för den naturliga människan.
Det kan bara förstås genom Andens
uppenbarelse och vittnesbörd till den
enskilde,l.Kor.2:10-16.
Till evangeliets hemlighet hör också
förhållandet mellan Kristus och hans
församling. Det rymmer ett stort
mysterium, analogt med föreningen av
man och kvinna i äktenskapets enhet,

Hemlighet
Det som är fördolt hör Herren till,
5.Mos.29:29. önskan att Gud måtte
uppenbara sin visdoms lönnlighet, Job
11:6.
Han uppenbarar det som är djupt
och förborgat, han vet vad som är av
mörkret, Dan.2:22. Han uppenbarade

3) gänal], ) J "
stjäla; i 2.Sa~.21 :12 övers. i hemlighet
taga. Se: Hemlig 10.
4) s04, 1 i O
råd, rådslag; hemligt råd; hemlighet.
Se: Anslag 5, F örsarn1ing 5, F örtrolighet I, Hemlig 6.
5) siitam, O 11 O
stoppa igen, tillsluta, täppa till; i Hes.
28:3 part. pass. sä!um, något tillslutet,
hemlighet. Jfr 2.Kon.3:25; 2.Krön.
32:4, övers. täppa till; Dan.8:26; 12:4
gömma. Se: Innersta 10, Kasta 2.
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tiga, vara tyst, se t.ex. Ps.35:22; 39:13.
Jfr l;1ära~ [Mika 7:16 (om örat), övers.
vara bedövat.
lO) giinab, ) J. "
stjäla; hä~ öve-rs~ hemligen bemäktiga
sig, hemligen skaffa undan. Jfr 2.Mos.
20:15; Sak.5:3, övers. stjäla. Se: Hemlighet 3.
11) kryptö, . KPV1fTW
gömma, dölja, fördölja; i Matt.13:44
övers. hålla hemlig. Jfr perf. part. pass.
i samma vers, övers. som har blivit
gömd. Se: Fördölja 9, Hemlighet 9.
12) mysterion, /1vuTi'{pWV
hemlighet, mysterium; i Upp. 10:7
övers. hemligt rådslut; 17:5 hemlig betydelse; av: myeo7 se Förtrogen 7.
l.Kor.2:7 ordagrant: Guds visdom i
hemlighet. Se: Hemlighet 7.
13) lrithra, XUOpa
adv. hemligen, förstulet; av: lanthimö,
se Fördölja.13. Jfr Apg.16:37, övers. i
tysthet.
14) kryptos, KPV1fTOC;
gömd, förborgad, fördold; av: kryptö,
se Il. I Joh.18:20 står en kryptb, i det
fördolda; övers. hemligen. Se: Fördölja
8, Hemlighet 8, Invärtes 3.
HEMLIG
I.Mos. 30:27
1 jag veg genom h.a tecken
2 genom sina h.a konster
2.Mos. 7:11
7:22
3 detsamma genom h.a konster
8:7
3 detsamma genom h.a konster
8:18
3 detsamma genom h.a konster
4 ett h.t ärende till dig
Dom. 3:19
5 Absalom sände ut h.a
2.Sam.15:10
4 visen en h. partiskhet
Job 13:10
6 åhörare i Guds h.a råd
1 5:8
7 Förlåt mina h.a brister
Ps. 19 :13
6 FördÖlj mig för ondas h.a råd
64:3
4 h. gåva stillar vrede
Ords. 21 :14
8 yppa h.aste tankar
Am. 4:13
II men håller det h.t
Matt. 13:44
12 tala Guds h.a visdom
l. Kor. 2:7
12 är Guds h.a rådslut
Upp. 10:7
12 ett namn med h. betydelse
17:5
HEMLIGEN
9 sände h. ut två spejare
Jos. 2:1
3 h. skulle tala så
I.Sam.18:22
10 fått h. bemäktiga sig
2.Sam.19:41
10 skaffade hm h. undan
2. Kon. II :2
10 skaffade hm h. undan
2. Krön. 22:11
4 mitt hjärta h. lät dåra sig
Job 31 :27
4 frågade konungen hm h.
Jer.37:17
4 gav Sidkia Jeremia sin ed, h.
38:16
13 att h. skilja sig
Matt. 1:19
13 kallade Herodes h. till sig
2:7
13 (Marta) sade h. till henne
Joh.ll:28
14 h. har jag intet talat
18:20

HEMLIGHET
Se även: Hemlig, lönndom, lönnlig,
gömma, dölja, fördölja, täckelse, fördölja, förborga, slöja, förlåt, Gud,
Kristus, evangelium, vishet, outgrundlig, outrannsaklig, uppenbarelse, liknelse.
Hemlighet
G.T.s vanligaste ord för »hemlighet»,
sO(}, betecknar ofta ett hemligt råd, en
intern överläggning el. upplysning.
Konkret används ordet också som benämning på en sluten krets eller radsförsamling. Det nytestamentliga begreppet mysterion kommer av verbet
myein, inviga (i hemliga riter el. åskådningar). Detta verb går i sin tur tillbaka
på myein, tillsluta, stänga (ögonen el.
läpparna).

som l sig själv också har mysteriets
karaktär, Ef.5:32.
Också i förbindelse med det kristna
hoppet och de yttersta tingen talas det
om hemligheter. Att de på Kristus
troende, som lever vid hans tillkommelse, inte skall dö utan förvandlas,
är en hemlighet som genom apostoliska
uppenbarelse ord nu kungjorts, 1. Kor.
15 :51. Till det eskatologiska mysteriet
hör emellertid också ett antimysterium,
laglöshetens hemlighet, som redan är
verksam men som klart skall uppenbaras i Antikrist, 2.Tess.2:7.
4. Mysterion är ett begrepp, som var
väl känt i den grekisktalande världen
århundraden före nytestamentlig tid.
Det användes om mysteriereligionernas
hemliga riter, som stod öppna endast
för de invigda. Gnostiska frälsningslärare (se art. Kunskap, N.T.) sökte
vinna ingång i den kristna kyrkan genom att anknyta till mysteriebegreppet. Att Paulus så ofta begagnar begreppet har från vissa håll använts som
tecken på att han var påverkad av
gnosticismen. Men i själva verket bevisar hans mysteriebegrepp det helt
motsatta. Suveränt lånar han från samtidens religiösa språkbruk denna term
just för att uttrycka evangeliets exklusiva egenart. Motsättningen mellan ordets användning i mysteriereligionerna
och i kristendomen kommer klart till
synes genom att hemligheten i evangeliet inte innehåller en mytologisk frälsningslära utan är oupplösligt knuten
till konkreta händelser i historien. När
Skriften talar om uppenbarelse av ffälsningsmysteriet, talar den alltid om en
uppenbarelse av reell historisk art. På
så sätt står det evangeliska mysteriebegreppet i oupplösligt samband med
de frälsningshistoriska data. Så hålls
evangeliets gräns klar mot alla former
av religiös mysticism. Jfr art. Fullkomlig, särskilt sp.1548, 1550-1551.
En annan klar skillnad mellan mysteriebegreppets hedniska och kristna
innehåll kommer fram vid betonandet
av sambandet mellan mysterium och
uppenbarelse. I mysteriereligionerna är
hemligheterna förbehållna· kretsen av
invigda och får inte röjas för andra.
Evangeliets hemlighet däremo.t är något
som uppenbarats och som skall kungöras för alla. När den likväl endast
avslöjas för tron och blir otillgänglig
för det naturliga förnuftet, beror det
på dess andliga egenart. Det beror
alltså på intet sätt på att förkunnelsen
präglas av något slags mysteriös dunkelhet. I evangelieförkunne1sens tidsålder
har hemligheten bragts fram i ljuset
och kungjorts genom uppenbarelse och
skall proklameras för alla, Ef.3:1-12.
Detta innebär inte, att mysteriet för
den troende har upphört att vara något
hemlighetsfullt. Tvärtom fyller skådandet av den i Kristus uppenbarade hemligheten honom med förundran över
Guds outgrundliga vishet och kunskap,
Rom. 11 :33-36.

hemliga drömmar för Daniel, Dan.
2:18-19,27-28,47; 4:6. Allt skall uppenbaras, Pred.12:14; Mark.4:22; Luk.
8:17. Guds hemliga rådslut skall fullbordas, Upp.l0:7. Den som talar tungomål, talar hemlighetsfulla ord i andehänryckning, 1.Kor.14:2. Den som
profeterar, avslöjar hemligheter, l.Kor.
14:25.
Kristi hemlighet
Jesu lärjungar fick kännedom om
himmelrikets hemligheter, Mark. 13 :II.
Om Guds rikes hemligheter, Mark.4:!I;
Luk.8:10.
Guds visdom i ordet om korset,
1.Kor.2:7. Evangelium, Rom.16:25.
Evangelii rikedom, 1.Kor.2:9-1O. Guds
vilja, Ef.I:9. Kristus i församlingen, Ef.
5:32. Israels förstockelse, Rom.11:25.
Icke alla skall avsomna, 1.Kor.15:51.
De sju stjärnorna-de sju församlingarna, Upp. I :20. Evangelium om Kristi
rikedom var tidigare en fördold hemlighet i Gud, Ef.3:9; Kol.1:26-27.
Apostlarna var förvaltare av Guds
hemligheter, 1.Kor.4:1. Paulus hade
insikt i Kristi hemlighet, Ef.3:4. Hemligheten kungjordes för honom genom
uppenbarelse, Ef.3:3. Han förkunnade
evangelii hemlighet, Ef.6:19; KoI.4:3.
Om dagen och stunden för Jesu tillkommelse vet ingen något utom Fadern, MarkJ 3:32.
Vad vi skall göra i hemlighet
Giva allmosor, Matt. 6:4. Fasta,
Matt.6:18. En hemlig gåva stillar vrede,
Ords.21 :14.
Människor som talade hemligheter eller
hade hemliga ärenden.
Ehud, Dom.3:19. Sebul, Dom.9:31.
Sauls tjänare, 1.Sam.18:22. Jonatan,
I.Sam.19:2. Johanan, Jer.40:15. Sidkia, Jer.38:16. Herodes, Matt.2:7.
Josua sände hemligen ut spejare,
Jos.2:1. Joas blev hemligen bortförd,
2.Kon.11 :2.
Sju hemligheter
1) Guds rikes hemlighet, Mark.4:11.
2) Guds viljas hemlighet, Ef.1 :9. 3)
Evangelii hemlighet, Ef.6:19. 4) Laglöshetens hemlighet, 2.Tess.2:7. 5)
Trons hemlighet, 1.Tim.3:9. 6) Gudaktighetens hemlighet, 1.Tim.3:16. 7)
Förstockelsens hemlighet, Rom.11 :25.
Hemligheter, Kol.
I) Tidsåldrarnas hemlighet, 1:26-27.
2) Guds hemlighet, 2:2. 3) Kristi hemlighet,4:3.
HEMLIGHET

l) se!är, 111,0,
täckelse, höije; något som är betäckt;
hemlighet; här bassä!är, i hemlighet.
Se: Fördölja 4, Hemlig 4.
2) lel], )'1
hjärta; ofta i betydelsen: säte för själslivet el. personligheten, för människans
känslor, vilja och förstånd. Se: Ande 4,
Frimodighet 2, Förstånd 4, Förståndig
6, Hjärta I, Insikt 2, Klok 5.

Hemlighetsfull-Hemsökelse
6) råz, 11
aram. (pers. låneord) hemlighet.
7) mysterion, JlVUTTtPWV
hemlighet, mysterium; hemlig rit el.
undervisning. IN. T. avser ordet främst
den gudomliga urtidshemligheten, Guds
eviga frälsningsrådslut, som uppenbarats och förverkligats i Kristus Jesus.
Se: Hemlig 12.
8) kryptos, KPVlITO,
gömd, förbqrgad, fördold; i Joh.7:4;
10 en kryptö, i det fördolda, i hemlighet. Se: Hemlig 14.
9) krypto, KPVlITW
gömma, dölja, fördölja; i Joh.19:38
perf. part. pass. gömd, dold; övers. i
hemlighet. Se: Fördölja 9, Hemlig 11.
10) utf.ord.
11) kryphe, Kpvl/Jii
adv. hemligen, i hemlighet; av: !aYptö,
se 9.
HEMLIGHET
l i h. vill förleda dig
5.Mos.13:6
l sedan i h. sätter upp (belätet)
27:1 S
l skall hon själv i h. äta detta
28:57
2 (Simson) yppade sin h.
Dom.16:17
2 att han yppat hela sin h.
16:18
2 yppat för mig hela sin h.
16:18
l har du gjort sådant i h.
2.Sam.12 :12
21:12
3 i h. tagit deras kroppar bort
l s. i h. förtalar sin nästa
Ps. 10 1:5
Ords. 11 :13
4 han förråder din h.
4 han förråder h.er
20:19
4 uppenbara icke en annans h.
25:9
l sade i h. till Gedalja
Jer.40:15
S ingen h. är förborgad
Hes. 28:3
6 denna h. bleve uppenbarad
Dan. 2:18
6 blev h.en uppenbarad för Daniel
2:19
6 Den h. s. konungen begär att få veta 2:27
6 Gud s. kan uppenbara h.er
2:28
6 han s. uppenbarar h.er
2:29
6 har denna h. blivit uppenbarad
2:30
6 en uppenbarare av h.er
2:47
6 kunnat uppenbara denna h.
2:47
6 ingen h. är dig för svår
4:6
7 känna himmelrikets h.er
Matt.13:11
7 är Guds rikes h. given
Mark. 4:11
7 lära känna Guds rikes h.er
Luk. 8:10
8 utför sitt verk i h.
Joh. 7:4
8 icke öppet, utan Iikasom i h.
7: I O
9 J. lärjunge fastän i h.
19 :38
7 yppa för eder denna h.
Rom.11 :25
16:25
7 enligt den nu avslöjade h.
7 ss. förvaltare av Guds h.er
1. Kor. 4:1
13:2
7 om jag...visste alla h.er
7 jag säger eder en h.
15:51
Ef. 1 :9
7 kungjort sin viljas h.
3:3
7 h. blev för mig kungjord
7 vilken insikt jag har i K. h.
3:4
10 Jag menar den h.en
3:6
7 ss. en h. varit fördolt i Gud
3:9
S: 12
11 av sådana mskar i h. förövas
5:32
7 Den h. s.ligger häri är stor
7 frimodigt kungör evangelii h.
6:19
7 den h. s. varit fördold
Kol. 1 :26.
1:27
7 denna h., vilken är K. i eder
7 rätt kunskap om Guds h.
2:2
7 att vi få förkunna K. h.
4:3
10 den h. för vars skull jag är
4:3
71agIöshetens h. verksam
2.Tess. 2:7
7 böra äga trons h.
1. Tim. 3:9
3:16
7 stor är gudaktighetens h.
7 h.en med de sju stjärnorna
Upp. 1:20
7 säga dig h.en om kvinnan
17:7

så stannen h., var och en
2.Mos.16:29
skall hon stanna h. 33 dagar
3.Mos.12:4
skall hon stanna h. i 66 dagar
12:5
evad hon är född h. eller född ute
18:9
får alltså icke h. äta tionde
5.Mos. 12 :17
så mä du slakta och äta därav h.
12:21
Han skall stanna h. och glädja
24:5·
alla av din faders hus.. h. hos
Jos. 2:18
Is. sitt en h. på mattor
Dom. 5:10
Så stannade då hustrun h.
1.Sam. 1:23
låten dem (kalvarna) stanna h.
6:7
deras kalvar behöllo de h.
6:10
h. hos mig i Jerusalem
2.sam.19 :33
1 månad på Libanon och 2 h. 1. Kon. 5:14
låt dig nöja ... och stanna h.
2. Kon. 14:10
dödade konungen h. i hans hus
21 :23
(Joas:) stanna nu h.
2.Krön.25:19
(Amons) tjänare dödade hm h.
33:24
min man är nu icke h.
Ords. 7:19
h. hos sig frågade konungen
Jer. 37:17
när det spordes att han var h.
Mark. 2:1
men Maria satt kvar h.
Joh.1l :20
h. i husen bröto de bröd
Apg. 2:46
att var dag undervisa h. i husen
S :42
att h. i husen predika för eder
20:20
då må han äta h.
1. Kor. 11 :34
må de h. fräga sina män
14:35
må han lägga av detta h. hos sig
16:2
så länge vi äro h. i kroppen
2. Kor. S:6
vare sig vi äro h. eller borta
S:9

HEMSTÄLLA
ät Gud h.d·e jag min sak
mån I nu h. hos översten

Job 5:8
Apg. 23:1 S

15) rå 'a', V JZ)
vara ond; i Mika 4:6 hif. handla illa
mot; övers. hemsöka med olyckor. Se:
Anslag 8, Farlig 1, Fördärva 13, Gärning 22, Hemsökelse 9.
16) så 'er, l ~.9
storma; i Jes.54:11 pu. part., övers.
som har blivit så hemsökt av stormar.
Jfr lptl i Jona 1 :11,13, övers. storma.
17) ['ålal] , ':> ':> V
pol. sysselsättä sig, handla, verka (särskilt i dålig mening); med prep. le,
hemsöka (någon). Se: Gärning 2.
18) kå~al, ':> tV J
vara förlamad ~l. försvagad i ben el.
vrister; vackla; snubbla, falla; här nif.
övers. bliva hemsökt. Se: Fall 7, Falla
28, Hemsökelse 10.
19) Job 21:9 ordagrant: utan förskräckelse. Hab.3:7 Under fördärv ser
jag Kusans hyddor.
20) sYnl!cho, UVV€xW
hålla samman; hålla fast; pressa, ansätta, plåga. Se: F ånga 29.

HEMMA
allt vad han ägde h. och på
l.Mos.39:5
den yngste är nu h. hos vår fader
42:13
mot hungersnöden h. hos eder
42:19
den yngste är nu h. hos vär fader
42:32
till hjälp mot hungersnöden h.
42:33

1) nåta', V J)
röra, beröra;-t;äffa, slå; på här angivna
ställen utom I.Sam.6:9 står verbet i pi.
Jfr l<:al i I.Mos.3:3; 2.Mos.19:l2, övers.
komma vid. Se: Plåga 16.
2) rå 'å, nx l
se, betrakta: Se: Akta 2, Anse 8,
Glädja 7.
3) nägap, ~ J)
stöta, slå. Jfr-2~Mos.21:22, övers. stöta
till; J eS.19 :22 slå.
4) påkag, 1 p~
söka, . uppsök;, besöka; hemsöka. Se
t.ex. Anbefalla 1, Befalla 12, Hemsökelse 8.
5) 2.Sam.7:14 ordagrlfIlt: människobarns plågor (plur. av näga', slag; plåga;
av: någa', se 1).
6) håjå,
0
vara, bliva; i 2.Sam.24:13 med prep.
be, i; vara i; övers. hemsöka.
7) ~ålah, n ':>tV
sträcka' el. rä~ka ut; skicka el. sända ut;
i 2.Kon.15:37 hif. med prep. be, sända
(någon) mot (någon); övers. låta (någon) hemsökas av (någon). 'Jfr 3.Mos.
26:22; Hes.14:13, övers. sända över.
8) [nå~], n J )
hif. hikkå; slå~ ~töta, genomborra. Se:
Avliva 1, Dräpa 2, Döda 3, Fast 10,
Förgöra 2, Förstöra 8.
9) maggepå, n 8 :l t)
stöt, slag; plåga~ h~~sökelse; av: någap,
se 3. Se: Hemsökelse 1.
10) sup, ~ l tV
trol. slå el. stöta sönder, krossa; slå ned,
kuva. Jfr I.Mos.3:l5, övers. söndertrampa, stinga; Ps. 139 :11 betäcka.
11) l,aima!, t:l12
pressa el. binda samman; gripa, taga.
Jfr pu. i Job 22:16, övers. bortryckas.
12) PS.149:7 ordagrant: för att göra
eåså) hämnd på hedningarna och straff
(tuktanden) på folken. Jfr gamla sv.
övers. »Att de skola hämnas ibland
hedningarna och straffa bland folken».
13) dåra~, tV l l
söka, söka eft~r; undersöka. Se: Akta
47, Begära 20, Bönhöra 3.
14) 'al hånan, 1) n ':> x
icke va;a nådig e1.\ar~ärtig (mot);
övers. hemsöka utan nåd; neg. 'al, icke;
I;länan, se t.ex. Barmhärtig 4, Barmhärtighet 3, Förbarma 3.

HEMSÖKA
l Herren h.te Farao
1.Mos.12 :17
2 Må Herren h. eder
2.Mos. 5:21
8:2
3 då skall jag h. hela ditt land
3 gå fram för att h. Egypten
12:23
3 kommaini edra hus och h.
12:23
3 när han h.te Egypten
12:27
4 h.er fädernas missgärning
20:S
4 skall jag på dem h. deras synd
32 :34
34:7
4 h.er fädernas missgärning
4 h.t dess missgärning
3.Mos.18:25
4 jag skall h. eder med Olyckor
26:16
4 h.er fädernas missgärning
4.Mos.14 :18
4 h.er fädernas missgärning
S.Mos. S:9
Jos.24:5
3 och h.te Egypten
l hans hand s. h.te oss
1. Sam. 6:9
4 Jag vill h. Amalek
15:2
5 s. h. människors barn
2.Sam. 7:14
6 pest i tre dagar skall h. ditt land
24:13
l Herren h.te konungen
2.Kon.15:5
7 låta Juda h.s av Resin
1 S :37
l.Krön.21:7
8 och han h.te Israel
9 sä att det bliver h.t
21 :17
3 han blev h.t av Herren
2.Krön.13:20
3 h.te Herren hm med sjukdom
21 :18
26:20
1 eftersom Herren så h.te (Ussia)
10 med storm h.er han mig
Job 9:17
11 att du har h.t mig
16:8
l då nu Guds hand så h.t mig
19:21
19 ej h.ta av förskräckelse
21:9
13 hemsök de ondas ogudaktighet Ps.10:15
4 hemsök alla hedningar
59:6
14 hemsök utan näd alla trolösa
59:6
3 jag skall h. dem s. hata hm
89:24
4 h. deras överträdelse
89:33
12 h. folken med tuktan
149:7
4 h.es icke av något ont
Ords.19 :23
4 h. assyriske konungens
les.l0:12
4 Jag skall h. jordens krets
13:11
4 skall Herren h. höjdens här
24 :21
4 h.te och förgjorde du dem
26:14
4 att h. jordens inbyggare
26:21
4 med sitt svärd h. Leviatan
27:1
1 höllo hm för att vara h.t
53:4
16 s. blivit så h.t av stormar
54:11
4 Skulle jag icke h. dem
Jer. 5:9
4 Skulle jag icke för sådant h. dem
5:29
4 Hon är staden s. skall h.s
6:6
4 Skulle jag icke för sådant h. dem
9:9
4 jag skall h. alla omskurna,s. dock
9:25
4 Se, jag skall h. dem
11 :22
14:10
4 och h.er deras synder
4 Jag skall h. eder
21 :14
4 nu skall jag h. eder
23:2
4 mannen och hs hus skall jag h.
23:34
4 h. konungen i Babel
25 :12
25:12
4 och h. kaldeernas land
4 folket skall jag h. med svärd
27:8
4 jag skall h. nehelamiten
29:32
4 jag skall h. hans förtryckare
30:20
4 jag skall h. (Jojakim)
36:31
4 h. dem s. bo i Egyptens land
44:13
4likasom jag h.te Jerusalem
44:13
4 tecknet till att jag skall h. eder
44:29
4 jag skall h. Amon från N o
46:2 S
4 jag skall h. konungen i Babel
50:18
4 likasom jag h.t kon. i Assyrien
50:18
4 den tid då jag vill h. dig
50:31
4 jag skall h. Bel i Babel
51 :44
4 då jag skall h. Babels beläten
51:4.7
4 jag skall h. dess beläten
51 :52
17 varmed jag blivit h.t
K1ag. 1 :12
17 och hemsök dem, likasom
1 :22
17 du har h.t mig
17 akta på vem du så har h.t
2:20
4 din missgärning skall han h.
4:22
18 bliva h.ta med svärd
Dan. Il :33
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HEMLIGHETSFULL
andehänryc~ing h.a ord

i

1. Kor. 14:2

HEMLIGHETSVÄSEN
I 2.Kor.4:2 står ordagrant: skammens
hemliga ting (grek. ta krypta t~s aischynes), övers. skamligt hemlighetsväsen.
Aposteln Paulus hävdar, att han såsom
Guds ords förkunnare har frånsagt sig
allt skamligt hemlighetsväsen för att
öppet framlägga sanningen. Jfr vad som
i 2.Pet.2:1 säges om de falska lärarna.
HEMLJGHETSVÄSEN
frånsagt oss allt skamligt h.

2. Kor. 4:2

HEMLÖS
Min fader var en h. arame

5.Mos.26:5

HEMSÖKA

n:

e

18 länder skola bliva h.ta
11 :41
4 h. Jisreels blodskulder
Hos. 1:4
4 skall jag h. henne
2:13
4 jag skall h. dem för deras vägar
4:9
4 och h.er deras synder
8:13
4 han h.er deras synder
9:9
4 Herren skall h. Jakob
12:2
4 skall jag h. på eder
Am. 3:2
4 h.er dess överträdelser
3:14
I S s. jag har h.t med olyckor
Mika 4:6
8 därför måste jag h. dig
6:13
19 Kusans hyddor h.ta
Hab. 3:7
4 jag skall h. furstarna
Sef. 1:8
1:9
4 h. alla s. hoppa över tröskeln
4 jag skall h. de människor
1:12
4 bockarna skall jag h.
Sak. 10:3
20 alla sjuka s. voro h.ta
Matt. 4:24

HEMSöKELSE
1) maggepå, n8 ·m
stöt, slag; plåga: h~msökelse. Se: Hemsöka 9.
2) nligäp, ~ J)

stöt, slag; plåg~:;herpsökel~e; av: någap,
se Hemsöka 3. Jfr 'ä\1än nägäp i Jes.
8:14, övers. stötesten.
3) pelfuddå, n ~ ~ ~
uppsikt; hemsökeise; av: pålptq, se 8.
Se: Förman 1, Gods 10.
4) masså, n cm
prövning, fr~stelse, hemsökelse; på
samtliga ställen plur. masso!, övers.
hemsökelser; av: [näsä], se Fresta 1.
Jfr Förtvivla 4.
5) ~Ii~äp, ~ ~ p
vrede, förtörnelse. Se: Förtörna 1,
Förtörnelse 1.
6) W, l ~
sammanpressad, trång; trångmål. Se:
Fast 17, Nöd 3.
7) '!älå, n? D
vara utmattad; vara svag el. sjuk; i Jes.
17:11 nif. part. nal}ä1ä som subst. i
betydelsen: utmattning, svaghet, sjukdom. Se: Bekymra 4, Bönfalla 1,
Fåfäng 7, Krank 2.
8) påkad, 1 P!l
söka, ~ppsöb,Tbesöka; hemsöka, drabba med hernsökelse. Se: Hemsöka 4.
9) rå'a', V
vara ond; i Jer.25 :29 hif. inf. övers.
hemsökelse. Se: Hemsöka 15.
10) kå~al, ':> tV J
vackla; snubbla~ falla; hif. få att vackla,
fälla; i Dan. 11 :34 hif. inf. övers. hemsökelse; iv.35 nif.; ordagrant: [somliga]
av de förståndiga skola falla (bliva fällda). Se: Fall 7, Falla 28, Hemsöka 18.
11) ddqär, 1:J l.
fördärv, undergång; hemsökelse, pest.
Se: Pest 1.

E:;

12) ~rå,

n~ ~

betryck, nöd, ångest. Se: Bedrövelse 9,
Nöd 2.
13) håmås, Dt) n
våld: orätt; a;: TJ:iämas, öva våld, behandla med våld. Se: Olycka 16,
Ondska 7, Orätt 1.
14) Upp.8:12 ordagrant: Och tredjedelen av solen ... träffades (pass. av
pl~ssö, slå, träffa).
HEMSÖKELSE
l alla mina h.r över dig
2.Mos. 9:14
2 ingen h. skall drabba eder
12:13
2 ingen h. mä drabba dem
30:12
8 när min h.s dag kommer
32 :34
2 ingen h. må drabba
4.Mos. 8:19
l träffades av döden genom en h.
14:37
3 drabbas av h.
16:29
2 h.n har begynt
16:46
2 h.n hade redan begynt
16:47
1 upphörde h.n
16:48
l s. hade omkommit genom h.n
16:49
1 h.n hade upphört
16:50
1 upphörde h.n bland Israels
25:8
l s. hade omkommit genom h.n
25:9
1 då h.n drabbade eder för Peors
25 :18
l Efter denna h. talade Herren
26:1

2400

Hemtam - Herde
1 en h. kom över Herrens menighet 31 :16
4 hämta ett folk genom h.r
5.Mos. 4 :34
7:19
4 de stora h.r s. du såg
4 h.r s . du med egna ögon såg
29:3
Jos. 22 :17
2 h. drabbade Herrens
l.Sam. 6:4
l samma h. har träffat
I må så h. upphöra
2.Sam.24:21
l h.n upphörde bland Israel
24:25
2.Kon. 3:27
5 drabbades israel av h.
l.Krön. 21 :22
I må så h.n upphöra
2.Krön . 21 :14
I stor h. drabba ditt folk
J ob 38:23
6 sparat till h.ns tid
Ps . I06:29
l en h. bröt in över dem
106 :30
l ~å upphörde h .n
3 viljen I göra på h.ns dag
Jes.1 0:3
7 skörden försvinner på h .ns dag
17:11
24 :22
8 sent omsider når dem h .n
8 Från Herren skall h.n komma
29:6
8 när min h. träffar dem
Jer. 6:15
3 när h.n träffar dem
8:12
3 när h .n kommer måste de förgås
10:15
3 när deras h.s är kommer
11 :23
8 Fyra slags h.r skall jag låta
15:3
8 icke mer drabbas av h.
23:4
3 när deras h.s år kommer
23:12
9 skall jag begynna h.n
25:29
3 deras h.s tid
46 :21
3 låta ett h.ns år komma
48 :44
8 ofärd på hans h.s tid
49:8
3 derash.s tid
50:27
3 när h.n kommer över dem
5 1:18
Hes. 9:1
3 Kommen hit med h.r
Dan . 11 :34
10 under h.n liten seger
11 :35
10 H.n skall träffa somliga
Hos. 9:7
3 De komma, h.ns dagar
13 :14
Il Var har du dina h.r, du död
Mika 7:4
3 när h.n når dig
Nah.
1:9
12 behöver h.n drabba
Hab. 2:17
13 över dig skall komma h.
Sak.14:12
1 denna h. skall Herren låta
14:15
l h . skall ock drabba hästar
14:18
I h . s. Herren skall låta drabba
Upp. 8:12
14 Då drabbade h .n

På morgonen ledde herden sin hjord
ut ur fållan, Joh.1O:4, och på kvällen
förde han den tillbaka igen. Då räknade
han sina får, Jer.33:13, och fattades
något, gick han ut för att söka efter
det, Luk.15 :4. Han var nämligen ansvarig för fåren i sin flock, 1.Mos.
31 :39. Herden var beväpnad med en
stav och en käpp, den sistnämnda till
att försvara sig själv och sina djur.
Herdens arbete var farofyllt. Rövare
kunde försöka stjäla fåren, och vilda
djur kunde angripa flocken. Till hjälp
i arbetet kunde han ha vallhundar,
Job 30:1.
Herde brukas i överförd betydelse
om Gud, Ps.77:21, Kristus, Joh.10:14,
konungar, Jes.44:28, och om Herrens
tjänare, Jer.23:4; 1.PeL5:2.

Herde
Herren som herde

Gud vakar över sin hjord, JesAO :11.
Jakob vittnade därom, 1.MosA8:15.
David vittnade därom , Ps.23 :1.
Jesus är själens herde, 1.Pet.2:25.
Den gode herden, Joh.10:11,14. Den
store herden, Hebr.13 :20. Överherden,
1.Pet.5:4.

Vilseledande, Jer.50 :6. i\vfaJJiga, Jer.
2:8. Svekfulla, Sak. 11 :17. Bringar fördärv, Jer.23 :1.
Får utan h!;!rde

Oförståndiga, Jes.56 :11. Oförnuftiga, Jer.10:21. Själviska, Hes.34:2.

Israel som Herrens församling, 4.
Mos.27:17. Förskingrade får, Hes.34:5.
Fåren far illa utan herde, Sak.10:2. De
blir uppgivna, Matt.9 :36.
Exempel på herdar
Doeg, 1.Sam.21 :7. Mose , 2.Mos.3:1.
David, 1.Sam.16:1 Betlehems herdar,
Luk.2 :8.
Herdens tid , Luk.15 :1-7.
l) Når han har förlorat, vA. 2) När
han har funnit, v.5. 3) När han kommer
hem, v.6.
Herdens uppgift
1) Föda, Joh.2 1:15-17. 2) Leda,
1.Pet.2:2 1; Jes.30:21. 3) Vårda, Hes.
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Herdar i församlingen

Gud har insatt herdar i församlingen, EfA:1. Han kräver hjorden ur
deras hand, Hes.34:1O. Hans vrede
upptänds mot dåliga herdar, Sak.10:3.
Ve den ovärdige herden, som övergiver
sin hjord, Sak. 11 :17.
Dåliga herdar

t.

HEMTAM
Efraim har varit en h. kalv

Hos.IO :11

HEMVIST
Stig ned frän lejonens h.
(Esaus) arvedel till ett h. för
vi hava intet stadigt h .

HY. 4:8
Mal. 1:3
l. Kor. 4 :11

HEMVÄG
(hovmannen) var nu stadd på h.en Apg. 8:28

HEN
hebr. nåd el. behag. Sefanjas son.
Sak.6:14.
HENA
hebr. möjl. lågland. Större stad, som
intogs och införlivades med det assyriska riket. Möjligen är den identisk
med den gamla staden Ana, invid en
bro över Eufrat, 25 mil nordväst om
Bagdad. Namnen är emellertid olika.
Andra menar att Hena är en plats på en
ö i Eufrat, där assyriska inskriptioner
har lokaliserat en plats med namnet
Anat. 2.Kon.18:34; 19:13; Jes.37:13.
HENADAD
hebr. (guden) Hadads nåd. En levit,
vilkens sö ner var ibland dem som anställdes till att hava uppsikt över dem
som utförde arbetet på Guds hus.
Esr.3 :9; Neh.3 :18,24; 10:9.
HERDE
Se även: Hjord, får , valla, ledare, föreståndare, Jesus, Kristus.
-herde
boskapsherde 1.Mos.13:7
fårherde 1.MosA:2
överherde 1.Pet.5:4
Herde
Bibeln talar ofta om herdar, både i
egentlig och i överförd betydelse. Herden hade också fått stor betydelse i
Israels historiska utveckling, och flera
av folkets främsta män hade tidigare
varit herdar, Lex. Mose och David.
Herden måste vara stark, osjälvisk
och hängiven för att kunna betraktas
som idealisk för sin uppgift. Naturligtvis fanns det även dåliga herdar,
2.Mos.2:17-1 9.
2401
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Herde - Hennon
34:16; Luk.1S:4; 19:10.4) Beskydda,
l.Sam.17:34-3S; Joh.1O :28. 5) Hjälpa
de svaga, J es.40:11. 6) Vakta, J oh.
21 :16.
Jesus Kristus vår herde
l) Den gode herden - dog för att
frälsa människorna, Joh.1 0 :11. 2) Den
store herden - lever för att leda de sina,
Hebr.13 :20. 3) överherden - kommer
för att belöna sina trogna underherdar,
1.Pet.S :4.
HERDE

l) rä'ä, n 2J
valla, föra i bet , vara herde för ; part.
ro'ä (plur. ro 'im) brukas ofta som
subst. herde. Se: Driva 10, Hjord 3,
Jaga 10.
2) 'ecjär, l} V.
hjord; i Jer.31 :24 tillsammans med
verbet näsa', bryta upp (för att draga
vidare); därav övers. vandrande herdar.
Se : Hjord 2.
3) utf.ord.
4) Jes.S:17 ordagrant: och på de fetas
öde platser skola främlingar (part.
plur. av gur, se Främling 3) äta. Jfr
gamla sv. övers. »Qch främlingar skola
sig nära uti de fetas öde».
5) no (cecj, l (Jl
fårägare, fårskötare . Jfr 2.Kon.3:4,
övers. som ägde mycken boskap.
6) poimainö, 7rol!laivw
vara (någons) herde , vara herde för;
valla, föra i bet; av: poim~n, se 8. Jfr
Luk.17:7, övers. vakta boskap; l.Kor.
9 :7 vakta; Upp.2:27; 12:5; 19:15 styra.
7) bOskö, /360KW
föra i bet, föda , vårda, sköta; här part.
plur. boskontes, uppfödare, vårdare,
herdar. Jfr Joh.21 :15,17 , övers. föda .
8) pOimin, 7roI./lr/v
herde, i synnerhet: fåraherde; jfr poa
(poia), gräs. Jfr Hjord 7,8.

l d är h .ar låta hjordar lägra s ig
33:12
3 hj o rdar draga fram . fö rbi h .ar
3 3:13
l Iikaso m en h. rensar sin man tel
43 :12
3 ska ll jag sätta till h. över d e m
49 :19
1 vilken är de n h. s , kan bestå
49 :19
1 Deras h.ar hade fört d e m vi lse
50 :6
3 ska ll jag sä tt a till h. över dem
50:44
1 vilken är d en h . s. ka n bestå
50 :44
l krossade jag h.n och han s hjo rd
5 1 :23
l profetera m o t Is rae ls h.ar
Hes. 34 :2
I säg till dem, till h.arna
34:2
1 Ve eder , I Israe ls h .a r
34 :2
1 för hj o rden s. h .arn a borde sörja
34:2
l a tt de icke h a de någon h .
34:5
l Hören Herrens o rd , I h .ar
34:7
l då d e nu icke h ava någon h .
34 :8
l min a h.ar i cke fr åga e ft er
34:8
l h .arna sörja för sig själva
34 :8
l därför, I h .ar: Hö r en Herrens
34:9
1 jag ska ll komma över h.arna
34:10
l h.arna s k o la icke m er sörja för
34 :10
l en h. le tar tillsa mmans
34 :12
I jag ska ll låta en h . upps t å
34 :23
l han ska ll va ra deras h.
34:23
l a ll a hava en och samma h .
37 :24
5 Amos, en bland h.arna
Am . 1 :1
l fö rs änkas h.arn as betesma r ke r
1 :2
1 när en h . ur lejone ts ga p räddar
3:12
1 ställa upp mot hm sju h.ar
Mika 5:5
1 h .ar hava s lumrat in
Nah. 3:18
l där h.arna hava sina brunnar
Sef. 2:6
I där det går utan h.
Sak.10:2
l Mo t h .arna är min vrede upptänd
10 :3
1 huru h.arna jämra sig
11 :3
l Bliven h. för slaktfåren
11 :4
l skonas de av sina egna h.ar
11:5
I Så blev jag e n h. för slaktfå re n
II :7
l förgj o rt de tre h.arna
II :8
1 Jag vill icke mer vara eder h.
II :9
1 ss. en oförnuftig h.
II :15
11 :16
l låta en h. uppst å i landet
l Ve över d e nne ovärdige h .
II :1 7
1 Svärd upp mot min h.
13:7
l Må h.n bliva slagen
13 :7
6 skall vara en h . för mitt
Matt. 2:6
7 Men h.arn a flydde
8:33
8 får s. icke hava någon h.
9 :36
8 ss. en h . skiljer f åren ifrån
25 :32
8 Jag skall slå h.n
26:31
8 f år s. icke hade ' n ågon h.
Mark. 6:34
8 Jag ska ll sl å h .n
14 :2 7
8 vor o h.ar ute på marken
Luk. 2:8
8 änglarna farit ifr ån h.arna
2 :15
8 vad h .arna berättade
2 :1 8

HERDEGOSSARNA
»Herdegossarmm är en återgivning av
hebr. ~ifire hi1~~on, de små el. unga
bland fåren , de små el. unga i hjorden.
Formen ~nre är plur. cstr. av ~ 'ir,
liten, ringa; ung. Detta ord kommer i
sin tur av verbet ~ 'ar, vara liten el.
ringa, som i Sak. l 3 :7 står i part. plur.
(ha~~o 'ärim), övers. de svaga (också
med syftnin g på de små bland fåren).
I Jes.49:20; 50:45 är det möjligt att
översätta antingen : »de (man) skall
släpa bort de små i hjorden» eller: »de
små i hjorden skall släpa bort denD>
(= det folk som nämnes tidigare i
samma vers). I rabbin ska kommentarer
har man låtit uttrycket »de små i
hjorden» syfta på ett folk, som vid den
aktuella tidpunkten ännu betraktades
som litet och svagt , nämligen perserriket, men som så småningom skulle
bli starkt nog att besegra andra nationer. Den svenska övers. »herdegossarna»
går närmast tillbaka på Luthers översättning »die Hirtenknabem) och den
gamla svenska kyrkobibeln s övers.
»wallebarn em). Denna översättning har

också förespråkare bland judiska kommentatorer.
HE RD EGOSSA RNA
h . skola släpas bort

Je r. 49 :20; 50:45

HERDEKALLET
jag ej undandragit mig h .

Jer.17:16

HERDETJÄNST
jag skall göra slut på deras h .

Hes. 34:10

HERDESTAV
allt s. går under h. en

3.Mos. 27 :32

.HERDETORNET
l. Plats mellan Betlehem och Hebron .
Enligt Hieronymus låg den ca 2 km
öster om Betlehem. l.Mos.3S:21.
2. Ett torn i konungaborgen i Jerusalem. Mika 4 :8.
HERDEVÄSKA
(David) lade dem i sin h.

l.Sam.17 :40

HERES
hebr. stillhet el. konstverk. En levit,
som bodde i Jerusalem efter exilen.
l.Krön.9 :1S.
HERESHÖJDEN
hebr. ma 'rue häJ:täräs, solens uppgång
el. höjd. En plats på Jordan s östra sida,
varifrån Gideon återvände, sedan han
hade slagit två midjanitiska hövdingar.
Dom.8 :13.
HERETSKOGEN
hebr. jå'ar \:tärä!, möjl. skogssnåret.
Skog i Juda bergsbygd. Davids uppehållsplats efter återkomsten från Moab
Ufr Hores, l.Sam.23 :1S,16). l.Sam.
22 :5.
HERMAS
grek. trol. tillhörande (guden) Hermes.
En kristen i församlingen i Rom , till
vilken Paulus sänder sin hälsning. Han
har oriktigt blivit förknippad med den
apokryfa apokalypse n Hermas' Herden
(från 100-talet e.Kr.). Rom.16:14.
HERMES
(namn på en grekisk gud , se Merkurius). En kristen i församlingen i Rom,
till vilken Paulus sänder sin hälsning.
Rom.16:14.

HERDE
1 Icke tvist mellan mina h .ar
I och dina h.ar
l.Mos.13 :8
l h .arna i Gerar begynte tvista
I med Isaks h .ar
26:20
l fortfara att vara h .
30:31
1 Gud s. har varit min h.
48:1 S
l hon om s. är h.n , Is raels klippa
49 :24
1 komma h .arna och ville
2 .Mos. 2:17
l hjälpte oss mot h.arna
2 :19
1 ss. h.ar i öknen
4.Mos.14 :33
1 får s. icke hava någon h :
27:17
1 förnämste av Sauls h.ar
l.Sam . 21 :7
l dina h.ar hava vistats i värt
25:7
l Du skall vara en h .
2.Sam. 5:2
I s. jag förordnat till h.
7 :7
1 får s. icke hava någon h.
l.Kon . 22 :17
I.Krön.!1:2
1 Du skall vara en h.
I förordnat till h . för mitt folk
17:6
1 fårs . icke hava n ågon h.
2.Krön.18:16
1 Herren är min h.
Ps . 23:1
l var deras h. och bär dem
28:9
l 'där döden bliver deras h.
49 :15
I satte hm till en h . för Jakob
78:71
l han var deras h. med redligt
78:72
1 Lyssna , du Israels h .
80:2
I i bet vid h.amas tält
HV. 1:8
4 söka vandrande h.ar föda
Jes. 5 :17
l inge'n h . lägra sig där
J 3 :20
J icke skrämmes bort av h.arna s
31:4
I flyttas bort ss. en h.s tält
38:12
1 Han för sin hjord i b,e t ss. en h.
40:11
1 Han är min h.
44 :28
l sådana människor äro h .ar
56 :11
1 jämte h.arna för hans hjord
63 :11
1 h .arna avföll o från mig
Jer. 2 :8
3: 15
l giva eder h.ar efter mitt hjärta
6:3
1 H.ar skola komma över henne
l h.arna voro oförnuftiga
10:21
l H .ari mängd fördärva
12:10
l dina h .ar skola nu få
l en s tormvind till sin h .
22 :22
l Ve över de h .ar s. fö rdärva
23 :1
23:2
l h.ar s. föra mitt folk i bet
I jag skall låta h.ar uppst å
23 :4
1 Jämren eder. I h.ar
25 :34
25 :35
1 icke mer ngn undflykt för h.arna
1 Hör huru h.arna ropa
25 :36
l bevara det. ss. en h. sin hjord
31:10
2 åkermän jämte vandrande h.ar
31 :24
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8 h .arna vände tillbaka
2:20
7 när h.arna sågo vad s. ske tt
8:34
8 han är fårens h.
J o h . 10 :2
8 Jag är den god e h .n
10 :11
8 En god h . gi ve r sitt liv
10 :11
8 är lejd och ic ke är h.en
10 :12
8 Jag är den gode h.n
10 :14
8 bliva e n hjord oc h e n h .
10 :16
6 Var en h . för min a får
21 :1 6
6 vara h.a r för G u ds f ö rsamli n g
Apg.20:28
8 somliga till h .ar och lärare
Ef. 4:11
8 den s to r e h.n för fåren
Hebr . 1 3:20
8 edra själars h. och vårda re
I.Pet. 2:25
6 Varen h.ar för G uds hj o rd
5 :2
6 Lammet skall vara dess h.
U pp . 7 :17

HERMOGENES
grek. född av (gud en) Hermes. En kristen från provin sen Asien. Jämte bl.a.
Fygelus vände han sig bort från Paulus
i en avgörande stund. 2.Tim.l :15.
HERMON
hebr. invigd el. helig plats. Snöklätt
fjäll vid den blomstrande Damaskusslätten, 6-7 mil nordost om sjön Gennesaret. Hermon , som är ca 4 mil långt
och Palestinas högsta berg (ca 2800
m.ö.h .), var löfteslandets norra gränsmärke väster om Jordan , Jos.12 :1.
Från dess topp kan man se över till
Syrien och för övrigt stora delar av
Palestina. På berget s sydsida har Jordan
sina källor. Den snöbeklädda toppen
kan man se ända från de brännande
heta områdena vid Döda havet, som
ligger på nära 20 mils avstånd.
Herrnon var religiöst centrum i
gamla tiden s Syrien och kallades av
sidonierna Sirjon, S.Mos.3:9, medan
amon!erna, som israeliterna erövrade
berget ifrån (3:8) , kallade det Senir,
3:9. Herrnon har fått benämningen
Sion, 4 :48, som dock icke får förväxlas med Sions berg i Jeru salem. Dess
nuvarande arabiska namn är Djebel e~
~ech, »den vithårige åldringens berg».
Vanligtvis antages numera Herrnon

A rabisk få raherde.
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Hermon - Herodes
vara plat sen för Kristi förklaring. Jfr
Förklaring.
HE RMON
deras land änd a tm berget H. S.Mos. 3:8
4 :4 8
till berget Sion, det är H.
till hiveerna ne danför H.
Jos. 11: 3
till Baal·Gad nedanför berget H .
11 : 17
12: 1
besittning ... ända till berget H .
(Og) rådde över H.s bergsb ygd
12:5
från Baal·G ad , nedanfö r be rge t H.
1 3 :5
13:11
hela H.s bergsbygd
från Basa n ända till H.s berg
l.Kr ö n. 5:23
t änker jag på dig ... på H.s hö jder
PS. 42 :7
Tabor o ch H. jubla i ditt namn
89 :13
Det är likt H .s dagg, s. f aller ne d
1 33:3
från toppen av Se nir o ch H.
HY . 4:8

HERODES
grek. hjältemodig. Namnet Herodes var
välkänt i judarnas historia under den
första kristna tiden. Den herodianska
familj en karakteriserades mer av list
och hänsynslöshet än av hjältemod Ufr
namnets betydelse).
Familjens stamfader var Antipas, en
man av förnäm idumeisk släkt, som
mackabeerfursten Alexand er Janneus
insatte till stäthällare. Antipas dog är
78 f. Kr. Han s son Antipater blev är 47
prokurator över Judee n och Galilee n
men mördades fem är se nare.
Herodianerna var alltsä icke av judisk härkomst , även om Herodes den
store gärna ville äberopa sig detta ursprung. Visserlige n var idumee rna vid
den tiden nomin ella judar, eftersom de
kom under Johannes Hyrkanus är 125
f.Kr . och införlivades i det hasmoneiska konungadömet genom en pätvingad
omskärelse, men den gamla nationella
fiend skapen mellan idumee r och judar
upphörde icke.
Förutom följande härskare av familjen Herodes, se även: Agrippa, Arkelaus, Filippus 2.
l. Herodes den store, en av Antipas'
fyra söner, konung över JuMen är
37-4 f.Kr. Han började sin karriär med
att hans fad er satte honom till stäthållare över Galileen. Herodes var vid
denna tidpunkt (är 47 f.Kr.) säkerligen
i 2S-ärsåldern , även om historieskrivaren Jose fus an för , att han var 15 är.
Herodes visade stor duglighet som
administrator, och år 41 f. Kr. utnämndes han till prokurator över Judee n av
Marku s Antonius. Emellertid nådde
Herodes sitt ambitiösa mäl först några
år se nare, när han i Rom med stöd av
bl.a. Antonius fick den romerska senaten att välja honom till konung över
JuMen (år 37 f.Kr .). Sina konungsliga
rättigheter kunde Herodes dock icke
göra an språk på, förrän han hade erövrat Jerusalem.
Herodes betecknas som en talangfull , hän syn slö s tyrann , som använde
list och brutalitet för att kon solidera
sin ställning. Redan i början av sin regeringstid försökte han att utrota hasmoneerna, till vilka han själv var knuten
genom sitt äktenskap med Mariamne,
Johannes Hyrkanus' barnbarn. Han s
otroliga misstänksamhet gjorde, att han
till och med avrättade medlemmar av
sin egen familj , däribland Mariamne,
och strax före sin egen död avrättade
han sin son och tronföljare Antipater.
Jfr även barnamordet i Betlehem, vilket
han beordrade.
Herodes . den store var en skicklig
krigsman. Sällan misslyckades han i
något av sina krigståg. Samtidigt var
han klok nog att alltid hålla sig på god
fot med de romerska värld shärskarn a.
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Från berget Herman.

Hans rike utvidgade s, och araberna
underkastade sig honom totalt.
Herodes den store var också en stor
byggherre. Han grundlade städer och
uppfö rde praktfulla byggnader. Ett väldigt företag var uppbyggnaden av staden Cesarea, som det tog 12 år att

ge nomföra (25-13 f. Kr.). I strid med
judendomens lagar och fö res krifte r
byggde Herodes t.ex. i Jerusalem en
amfiteater. Fö r att försöka mildra ett
utbrett missnöje bland judarna åt og
han sig att återuppbygga Serubb abels
tempel (se Serubbabel, Te mpel) och

göra det ännu storslagnare än Salomos.
I sitt adertonde regeringsår påbörjade
Herodes det stora byggnadsverk, som
skulle komma att gä under namnet
»Herodes' tempeb> och som egentligen
blev färdigt först några få är före Jerusalems först öring. Templet , som byggdes i marmor, var till ytinnehållet
dubbelt så stort som Serubbabels tempel. Runt omkring byggnaden rest es en
hög mur. I tempelområdet s nordvästra
hörn placerades Antoniaborge n.
På många sätt försökte Herodes att
vinna allmän tillslutning hos judarna,
men detta lyckades honom aldrig.
r honom såg de endast en usurpator,
vilken regerade i kraft av de h atade
romerska förtryckarna. Herodes blev
utsatt för mänga misslyckade attentatförsök.
Herodes' sista regeringstid kännetecknas av än dlösa intrige r vid hovet
och av en nästan sjuklig misstlinksamhet från konunge ns sida. Liksom kejsar
Augustus blev Herodes offer för en
obotlig sjukdom, vilken till slut förorsakade honom sä svåra lidanden, att
han försö kte begå självmord. Han dog
i sitt trettiosjunde regerin gsår, 34 år
e fte r intagandet av Jerusalem. Enligt
hans egen önskan delades riket mellan
han s tre söner.

Platsen för Herodes ' vinterpalats.
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Herodes - Herodias
3. Herodes Agrippa I, Herodes den
stores sonson, son till Aristobulus och
Berenice. Han var broder till Herodias.
Sin uppfostran fick han i Rom, och
kejsar CaJigula var hans vän. Efter
Herodes Filippus Il.s död övertog han
dennes landorilfåde och Abilene år 37
e.Kr. Genom Herodes Antipas' landsförvisning fick han även dennes område, och slutligen förlänade kejsar
Klaudius honom till och med Judeen
och Samarien, är 41 e.Kr. Därmed
regerade han över hela det område, som
Herodes den store hade haft.
HE ROD ES
lät konung H. gripa och
Apg.12:1
H. tänkte draga (Petrus) inför
12 :6
Herren har räddat mig ur H. ' hand
12:11
När så H. ville hämta (Petrus)
12 :19
klädde sig H. i konungslig skrud
12 :21
skulle försvara (Paulus) i H.' borg
23:35

HERODlANER

Rester av Herodes ' domstol iSamaria.
HERODES
J. var född ... på konung H.' tid

Matt . 2 :1

När konung H . hörde detta
Då kallade H. tilJ sig de vise männen

befallning att icke återvända till Ii.
H. tänker söka efter barnet
Där blev (Josef) kvar intill H.' d ö d
N är H. såg att han blivit gäckad
när H. var död, visade sig en •.. ängel
Arkelaus regerad e efter sin fader H.
tid då H. var konung över Judee n Luk.

2:3

2:7
2:12
2 :13
2 :15
2: 16

2 :19
2 :22
l :S

2. Herodes Antipas, Herodes den stores
son, landsfurste i Galileen och Pereen,
sedan landet hade delats i tre delar.
Han s moder var samaritanskan MaJtake.
Brodern Arkelaus (se d.o.) härskade
över Samarien, Judeen och Idumeen,
medan halvbrodern Filippus (se Filippus 2) var Jandsfur ste över det område,
som omfattade landskapen norr och
öster om sjön Gennesaret. I likhet med
Arkelaus fick också Antipas sin avslutande uppfostran i Rom .
Antipas var som sin fader en stor
byggherre. Bl.a. byggde han staden
Tiberias vid sjö n Gennesaret och gjorde
den till sin residensstad . Emellertid
ägde han också sin faders mindre goda
egen skaper.
För att kunna gifta sig med sin
halvbroder Filippus' hustru Herodias
skilde han sig från sin tidigare hustru,
dotter till nabateerko nunge n Are tas
IV. Då Johannes döparen förebrådde
honom denna synd blev han kastad
i fangelse och till slut halshuggen. Vid
ett försök att skrämma Jesus från sin
gärning fick Herodes Antipas' sändebud
följand e svar : >JGån och sägen den
räven, att jag i dag och i morgon driver
ut onda andar och botar sjuka, och att
jag först på tredje dagen är färdig» ,
Luk.l3 :32. J esus blev und er förhöret
inför Pilatus sänd till Herodes Antipa s,
som blev glad över att få ett möte med
profete n från Nasaret. Men Jesus gav
honom intet svar på han s många frågor,
23:6-9.

titel, m en här anklagades han för upprorsplaner. Kejsar Caligula avsatte honom och förvisade honom till Lyon i
Gallien (Frankrike).
HERODES
fick H. h ö ra ryktet om J.
Matt. 14:1
H. hade nämligen låtit gripa Johannes 14:3
så kom H .' födelsedag
14 :6
(Herodias dotter) behaga de H .
14:6
konung H . fick höra om (J.)
Mark. 6:14
när H . hörde detta, sade han
6:16
H . hade låtit gripa Johannes
6:17
(Herodias) hade H. tagit till äkta
6:17
H. förstod att Johannes var en helig
6:20
H. på sin fÖdelsedag gjorde gästabud
6:21

På Herodias' inrådan reste Antipas
till Rom för att anhålla om konunga-
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hon behagade H . och hs bordsgäste r
6:22
tagen eder till vara för H .' surdeg
8:1 S
H. var landsfurste i Galileen
Luk. 3 :1
(Johannes) förehållit H. hs synd
3:19
lade H. till allt annat också det
3 :20
Johanne , hustru till H .' fogd e Kusas
8:3
när H. fick höra om allt s. skedde
9:7
H. själv sade: Johannes har jag
9:9
ty H . vill dräpa dig
13 :3 1
land s. lydde under H.' välde
23:7
sände (Pilatus) hm till H.
23:7
När H. fick se J. , blev han glad
23 :8
23:11
H. och hs krigsfolk begabbade (1.)
H. och Pilatus blevo vänner
23 :12
ej h e ller H. har funnit hm skyldig
23:15
församlade sig ... H . och Pilatus
Apg. 4:27
Manaen , landsfursten H.' fosterbroder 13:1

Herodes den store utövade ett stort inflytande på sin ·samtids unga judar bl.a.
genom att införa romerska idrottsgrenar i Palestina. Därtill lät han också
bygga avgudatempel. Efterhand framstod ett religiöst-politiskt parti, vars
anhängare kallades herodianer. Formellt tillhörde de den judiska religionen , men i hela sin livssyn var de
hedningar .
Herodianerna stod i motsatsförhållande till det övriga judiska folket, men
likväl allierade de sig med fariseerna
och sadduceerna i deras opposition
mot Jesus, Matt.22 :16; Mark.3 :6.
HERO DIANER
lärjungar, tillika med h .na
Matt.22:16
tillsammans med h.na
Mark. 3 :6
sände de till hm några .. . och h.er
12 :13

HERODIAS
grek., fem. av Herodes, hjältemodig.
Dotter till Herodes den stores son
Aristobulus. Hon var först gift med sin
farbroder Filippus (icke att förväxla

Keramikarbeten från Herodes ' tid, funna i Kidrondalen.
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Herodion - Herre
omtalar »Herodias' dotteD> i förbindelse
med Johannes döparens avrättning,
och historieskrivaren Josefus ger henne
namnet Salome. Huruvida denna Salome är identisk med Herodias' dotter
med landsfursten Filippus, som var son
till en annan av Herodes den stores
hustrur), men honom övergav hon för
att leva tillsammans med Herodes Antipas (se Herodes 2), som var hennes
faders halvbroder. Med sin förste man
fick Herodias dottern Salome, som
senare blev gift med Herodes Filippus
(se Filippus 2). Evangelieberättelserna
med Filippus är emellertid ovisst.
Herodias var en stolt och äresjuk
kvinna. Hon var den egentliga orsaken
till att Johannes döparen blev halshuggen. I sin avundsjuka över brodern
Agrippas makt, förmådde hon Antipas
att resa till Rom för att begära konungatitel. Här blev han emellertid
anklagad för upprorsplaner, och kejsar
Caligula avsatte honom och förvisade
honom till Lyon i Ga1lien. Herodias
följde sin man i landsflykten. Jfr
Herodes·2.
HERODIAS
för H.', sin broder Filippus'
Matt. 14:3
dansade H,' dotter inför dem
14:6
för H.' skull
Mark. 6:17
hyste nu H. agg till (Johannes)
6:19
gick H.' dotter ditin och dansade
6:22
hans synd i fråga om ... H.
Luk. 3:19

HERODlON
grek. hjältemodig. En kristen
till vilken Paulus hälsar med
ningen »rnin landsman», vilket
betyder att också Herodion
jude. Rom.l6:11.

i Rom,
benämtroligen
var en

HERRADÖME
Kristi herradöme
Kristus är herrarnas herre, Upp.
17:14. 1) Han är upphöjd över allting,
Apg.2:33,36; 5:31; Fil.2:9-1O. 2) Honom är given all makt, Matt.28:18;
Joh.l7:2. 3) Han skall bekännas som
herre, Rom.1O:9. 4) I hans namn skall
alla knän böja sig, FiI.2:10.

3) Sårar, "'1"'1~
härska, reg~r~; i Est.! :22 part. sorer,
härskare, herre; i 4.Mos.16:13 hithp.
göra sig till herre; övers. upphäva sig
till herre. J fr 7. Se: Furste 15, Härska 4.
4) mä~al, '; tq ~
härska, behärska, vara herre; här ofta
part. mo~e1, övers. härskare, herre; i
PS.8:7 hif. övers. sätta till herre. Se:
Furste 2, Förestå I, Herre 4, Härska 6,
Härskare 6.
5) någiq, :1'! ~
villig, en som gör el. ger något frivilligt; givmild, generös, ädel; ädling,
furste. I Job 21 :28 står bet-nädib,
furstims hus; övers. de höga herrarnäs
hus. Se: Furste 6, Mäktig 17.
6) bene 'i~, lO 'x '~ :J
ego mans söner; i PsA:3' övers. herrar;
62:10 myndiga herrar; bene, plur. cstr.
av ben, se t.ex. Barn 2; 'g, man.
7) Sar, "'1!f1

befälhavare, ledare, uppsyningsman;
av: särar, se 3. Se: Anförare 9, Furste 4,
Föreståndare I, Härskare 3, Hövding l.
8) gdqär, "'1 ~ ~.
man; av: gäbar, vara stark el. mäktig.
Se: Gossebarn 3.
8 a) geqir, "'1 ' ::1 j
herre, härskare; av: gä1?ar, se 8.
9) Ma', J!. ilO
rik, förmögen; ädel, givmild. Jfr Job
34:19, övers. den rike.
10) bå'al, ':> ~ ~
äga, behärska, härska över, vara herre
över (i I.KrönA:22 med prep. le); bliva
(någons) äkta man, taga till äkta; i Jes.
62:5 övers. bliva ( någons) äkta herre; i
Jer.3:14; 31 :32 med prep. be, övers.
vara (någons) rätte herre. Jfr S.Mos.
21:13; 24:1, övers. äkta; Mal.2:1l taga
till äkta; Jes.S4:S vara (någons) man.
Jfr 2. Se: Härska 5, Man 14.
11) roJ, lOx'"'1
huvud, spets, topp; hövding; iJer.13 :21
övers. herrar. Se: Anförare 2, Begynna
IS, Begynnelse 4, Förman 3, Gren l,
Huvud 1, Hövding 5.

18) katakyrieuö, KaTaKVpt€VW
bli herre el. få makt över; i Matt.20:2S;
Mark.1O:42 övers. uppträda mot (någon) såsom herrar; I.Pet.S:3 uppträda
såsom herrar över; förstärkt form av
kyrieuö, se 21.
19) euergetes, €V€pr€TT/<:
välgörare; i N.T. endast i Luk.22:2S,
plur. övers. nådige herrar; av: eu, gott,
väl, och ergon, verk, gärning. Ordet
brukades i den hellenska världen som
en hederstitel på en person, som ut~
märkt sig i statens tjänst. Jfr euergeteö,
göra gott, Apg.1O:38; euergesia, välgärning, god gärning, ApgA:9.

20) dynastes, li VVaaTT/<:
makthavare, härskare; i Apg.8:27 övers.
mäktig herre; av: dynamai, kunna, förmå; jfr dynamis, se Förmåga 4, Kraft
23. Se: Härskare 7.
21) kyrieuö, KVpt€VW
vara herre, härska (över); av: kyrios, se
17. I 1.Tim.6:1S står part. gen. plur. av
kyrieuö som bestämning till kYrios;
övers. herrarnas herre. Se: Härskare 8.
22) kyriotes, KVptOTT/<:
herradöme, makt; maktinnehavare,
härskare; övers. (andevärldens) herrar;
av: kyrios, se 17. Ordet betecknar i
N.T. en särskild klass av änglar. Jfr
Andevärld.
23) despotes, li €GrroTT/<:
herre, husbonde. Ordet står i 1.Tim.6:1;
Tit.2:9 i motsats till doulos, slav, träl;
tjänare; i l.Pet.2:18 till oiketes, tjänare. Despotes är på övriga ställen mestadels övers. Herre, Luk.2:29; Apg.4:24;
2.Pet.2:1; Upp.6:1O. Jfr Jud.vA, där
ordet står tillsammans med kYrios, se
17, och är övers. härskare. Se: Härskare 10.
24) utf.ord.
25) hegoumenos, inovp.€vo<:
anförare, ledare, furste, herre; part. av
hegeomai, anföra, leda. Se: Furste 18.
HERRE

Uppdelning: allmänt, i förbindelse med
namn, herre konung.

1) 'ii4on, l i 1 X
herre, härskare;T trol. aven rot 'ädan,
som betyder: vara stark el. mäktig;
härska Ufr 'ägän, grund, pelare, fotstycke, se t.ex. 2.Mos.26:19; Job 38:6).
Det av 'ägon bildade 'agonäj brukas
om Israels Gud och är övers. Herre,
Herren, t.ex. I.Mos.18:3; Ps.30:9; det
läses alltjämt av judarna i stället för
det outtalbara gudsnamnet JHWH,
t.ex. 2.Mos.3:IS, sv. övers. HERREN.
2) bo al, '; ~ ~
ägare; herre, härskare; (äkta) man. Jfr
2.Mos.21 :29, övers. ägare; v.3 gift;
2.Sam.1l :26 man. Jfr även 10, Anklagare 1, Besvärjare 3. Se: Man 13.

12) ~ele!, t;) ~ 0/
aram. = hebr."sälaj; råda, härska, ha
makt; bliva el. vara herre; haf. sätta till
herre. Jfr Dan.2:39, övers. råda; 3:27
ha makt. Se: Falla 41, Makt 41.
13) måre', K "'11:)
aram. herre, m~~; härskare.
14) Mlli!, t;) , ? tq
aram. mäktig, makthavande; makthavare, härskare, herre; av: seJ.et, se 12.
Se: Hövitsman 3, Makt 42, Mäktig 21.
15) 'ågåm, tl1~
man, människa; kollektivt: män, människor. I Mika 5:5 står nesi!.<e (cstr.
plur. av näsiJ.<, se Furste 14) 'ägäm;
övers. furstliga herrar. Se t.ex. Folk 21.
16) målaTs, l ~ ~
härska, bliva el. vara konung; i l.Kon.
11 :24 övers. göra sig till herrar. Se:
Drottning 4, Konung 2.
17) kyrios, KVPW<:
en som har makt och myndighet, herre,
husbonde, ägare, härskare; i Apg.2S:26
övers. min höge herre; av: kYros
(högsta) makt, myndighet. Ordet sättes
t.ex. i Joh.13:16 i motsats till doUlos,
slav, träl; övers. tjänare. Kyrios brukas
i Septuaginta för att återge hebr. JHWH
och 'agonäj, se 1, och har ofta samma
innebörd i N.T., i vår kyrkobibel då
oftast återgivet med Herre, Herren,
t.ex. Mark. 12:36; I.Kor.12:3; Ef.6:9;
KoI.3:24.

HERRE (allmänt)
l då min h. är gammal
l.Mos.18:12
1 I h.ar, tagen härbärge
19:2
1 Hör oss, h.
23:6
1 Icke så, min h.
23:11
l (Efron:) Min h., hör mig
23:15
1 tog tio av sin h.s kameler
24:10
l dyrbara gåvor från sin h.
24:10
l min h. Abrahams Gud,
I gör nåd med min h.
24:12
l har gjort nåd med min h.
24:14
l (Rebecka:) Drick, min h.
24:18
1 min h. Abrahams Gud, s. icke
1 tagit sin nåd ifrån min h.
24:27
1 hem till min h.s fränder
24:27
1 rikligen välsignat min h.
24:35
l Sara, min h.s hustru, har fött
1 åt min h. en son
24:36
l min h. har tagit en ed av mig
24:37
l Då sade jag till min h.
24:39
1 har utsett åt min h.s son
24:44
l få min h.s frändes dotter
24:48
1 bliva hustru åt din h.s son
24:49
l Låten mig fara till min h.
24:54
1 jag vill resa hem till min h.
24:56
l Det är min h.
24:65
8a Bliven h. över dina bröder
27:29
8a satt hm till en h. över dig
27:37
l (Rakel:) Vredgas icke, min h.
31 :35
l för att låta min h. veta detta
32:5
t finna nåd för min h.s ögon
33:8
1 Min h. ser själv att barnen
33:13
l Må min h. draga åstad före
33:14
1 till dess jag kommer till min h.
33:14
1 {"mna nåd för min h.s ögon
33:15
l (Josef) vistades i sin h.s hus
39:2
1 hans h. såg att Herren var med
39:3
1 hans h.s hustru kastade sina ögon 39:7
l Josef sade till sin h.s hustru
39:8
l alltsedan min h. tagit mig
39:8
l till dess hans h. kom hem
39:16
l När nu hans h. hörde
39:19
l försyndade sig mot sin h.
40:1
1 i förvar i hans h.s hus
40:7
1 Nej, h., dina tjänare hava
42:10
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HERRADÖME

Loven Herren, varhelst hs h. är
Ps. 103:22
då vart Israel hans h.
114:2
ditt h. varar från släkte till släkte
145:13
på hs skuldror skall h.t vila
Jes. 9:6
skall h.t varda stort över Davids
9:7
(furstens) h. skall bliva stort
Dan. 11:5
skall återvända, det forna h.t
Mika 4:8
hs h. skall nå från hav till hav
Sak. 9:10

HERRE

Se även: Härskare, världshärskare, herradöme, makt, myndighet, arbetsfogde,
husbonde, tjänare.
-herre
kammarherre Apg.12:20
rådsherre Job 12:17
HERRE

1 Mannen s. var h. där i landet
42:30
42:33
t mannen s. var h. i landet
1 Hör oss, h.
43:20
1 bägare s. min h. dricker ur
44:5
44:7
l Varför talar min h. så
44:8
1 och guld ur din h.s hus
44:9
1 vi andra bliva min h.s trälar
44:16
l Vad skola vi säga till min h.
44:16
1 Se, vi äro min h.s trälar
l Hör mig, h.; låt din tjänare
l tala ett ord inför min h.
44:18
1 Min h. frågade sina tjänare
44:19
1 vi svarade min h.
44:2 O
l Och vi svarade min h.
44:22
1 berättade vi vad min h. sagt
44:24
1 kvar hos min h. ss. träl
44:33
1 till en h. över hela hans hus
4S:8
l till en h. över hela Egypten
45:9
1 vilja icke dölja det för min h.
47:18
l boskap kommit i min h.s ägo
47:18
1 att giva åt min h. än våra
47:18
l låt oss finna nåd för min h.s
47:25
1 hsh.givithmenhustru
2.Mos.21:4
l tillhöra hennes h.
21:4
1 Jag har min h ...så kära
21:S
l hans h. föra hm fram för Gud
21:6
1 hs h. skall genomborra hs öra
21:6
1 Misshagar hon sin h.
21:8
l giva åt den stångades h.
21 :32
l Minh.svrede må icke upptändas
32:22
2 Eftersom han är en h.
3.Mos. 21:4
l Ack, min h.
4.Mos.12:11
3 upphäva dig tiD en h. över oss
16:13
l göra ss. min h. bjuder
32:25
l ss. min h. har sagt
32:27
1 Herren har bjudit min h.
36:2
l Herren har vidare bjudit min h.
36:2
l s. flytt från sin h.
5.Mos.23:1S
l icke utlämna till hans h.
23:15
l Vad har min h. att säga
Jos. 5 :14
l låg deras h. död
Dom. 3:25
l Komin,minh.
4:18
l Ack, min h., om Herren är med
6:13
l sade tjänaren till sin h.
19:11
l hans h. svarade honom
19:12
l mannens hus, där hennes h. var
19:26
l hennes h. stod upp
19:27
l nåd för dina ögon, min h.
Rut 2 :13
l min h., jag är en hårt
l.Sam. 1:15
l Hör mig, min h.
1:26
l så sant du lever, min h.
1:26
l må du, vår h., tillsäga
16:16
l gossen ... kom till sin h.
20:38
l Jag hör dig, min h.
22:12
l göra detta mot min h.
24:7
1 icke uträcka min hand mot min h. 24:11
l s. rymma från sina h.ar
25:10
l David har låtit hälsa vår h.
25 :14
l ont är beslutet mot vår h.
25 :17
l vilar denna missgärning, h.
25 :24
l Icke må min h. fästa avseende
25 :25
l de män s. du, min h., sände
2S :2S
25:26
l nu, min h., så sant Herren
l bereda min h. ofärd
25 :26
l hälsningsskänker ...till min h.
25:27
l åt de män s. följa min h.
25 :27
25:28
1 åt min h. uppbygga ett hus
1 eftersom min h. för Herrens
25 :28
l må min h.s liv vara inknutet
25:29
l gör med min h. allt det goda
25 :30
l till hjärteångest för min h.
25:31
1 min h. själV har skaffat rätt
25:31
l Herren gör min h. gott
25 :31
25:41
1 tvår min h.s tjänares fötter
1 icke haven vakat över eder h.
26:16
l Varför jagar min h. så
26:18
l göra sig behaglig för sin h.
29:4
l jämte din h.s tjänare
29:10
1 min h. övergav mig för tre dagar
30:13
l utlämnar mig åt min h.
30: 15
l bär detta till min h.
2.Sam. 1:10
1 giver jag åt din h.s son
9:9
l att din h.s son må hava bröd
9:10
l din h.s son äta vid mitt bord
9:10
l Uria jämte hans h.s tjänare
11:9
l min h. Joab och min h.s tjänare
11:11
1 tillsammans med sin h.s tjänare
11 :13
l Jag har givit dig din h.s hus
12:8
l din h.s hustrur i din famn
12:8
l Min h. må icke tänka
13:32
l min h.liknar i vishet Guds
14:20
1 Men var är din h.s son
16:3
l Må min h. icke tillräkna
19:19
l Tag du din h.s tjänare
20:6
l Min h., du har ju lovat
l.Kon. 1:17
l Tagen eder h.s tjänare
1:33
l kvinnan sade: Hör mig h.
3:17
l Hör mig, h.
3:26
l Gå och säg till din h. (Ahab)
18:8
l rike dit min h. icke har sänt
18:10
l Gå och säg till din h.
18:11
l icke blivit berättat för min h.
18:13
l Gå och säg till din h.
18:14
1 Dessa hava icke någon h.
22:17
l vill taga din h. ifrån dig
2.Kon. 2:3
l i dag vill taga din h. ifrån dig
2:5
l gå och söka efter din h.
2 :16
l ss. min h. (Elisa) ser
2:19
l Nej, min h., du gudsman
4:16
l Hade jag bett min h. om en son
4:28
l stort anseende hos sin h.
S:1
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Herre - Herren
1 Ack att min h. vore hos profeten
5:3
1 berättade detta för sin h.
5:4
5:18
1 när min h. går in i Rimmans
5:20
1 min h. har släppt denne Naaman
1 min h. har sänt mig
5:22
5:25
1 (Gehasi) trädde fram för sin h.
1 Ack, minh., yxan var lånad
6:5
1 Ack, min h., huru skola vi göra
6:15
1 sedan gå tiD sin h. igen
6:22
6:23
1 gingo tiD sin h. igen
1 Jag hör ljudet av hans h.s steg
6:32
l sade Hasael: Varför gråter du, h.
8:12
8:14
1 och kom tiD sin h.
1 förgöra Ahabs, din h.s, hus
9:7
1 kom ut tiD sin h.s tjänare
9:11
1 Simri, s. dräpt din h.
9:31
1 I s. haven eder h.s söner
10:2
1 lämpligast av eder h.s söner
10:3
10:3
1 strida för eder h.s hus
1 huvudena av eder h.s söner
10:6
1 sammansvärjningen mot min h.
10:9
1 av min h.s ringaste tjänare
18:24
1 Är det då till din h. och"'1iD dig
1 s. min h. har sänt mig
18:27
1 Så skoJ.en I säga till· eder h.
19:6
1 Varför begär min h.
1.Krön. 21 :3
1 Äro de icke, min h. konung.
1 allasammans min h.s tjänare
21 :3
1 Må hu min h. sända vetet 2.Krön. 2 :15
4 (Salomo) var h. över aDa konungar 9:26
1 Jerobeam avföll från sin h.
13:6
1 Dessa hava icke rigon h.
18:16
14 s. varit h.ar över allt land
Esr. 4:20
3 envar man skuDe vara h.
Est. 1:22
1 trälen fri ifrån sin h.
Job 3:19
5 blivit av de höga h.arnas hus
21:28
6 I h.ar, huru länge skall
Ps. 4:3
4 h. över dina händers verk
8:7
1 vem är h. över oss
12:5
1 han är din h.
45:12
6 myndiga h.ar (äro) fåfänglighet
62:10
l satte (Josef) till h. över sitt hus
105 :21
110:1
1 Herren sade tiD min h.
1 skåda på deras h.s hand
123:2
2 sin egen h. berövar
Ords. 1 :19
6:7
4 Hon har ingen h.
25 :13
1 sin h.s själ vederkvicker han
27:18
1 den s. vårdar sig om din h.
7 får ett land många h.ar
28:2
8 En usel h., s. förtrycker arma
28:3
1 Förtala icke tjänare inför hs h.
30:10
2 åsna (känner) sin h.s krubba
Jes. 1:3
4 lamm s.landets h. bör hava
16:1
16:8
2 slaga folkens h.ar till marken
1 egyptierna i en hård h.s hand
19:4
1 du skamfläck för din h.s hus
22:18
1 andra h.ar än du hava härskat
26:13
9 ej heller bedragaren kallas h.
32:5
36:9
l en av min h.s ringaste tjänare
1 Är det då till din h. (Hiskia)
36:12
1 s. min h. (Sanherib) har sänt
36:12
1 Så skolen I säga tiD eder h.
37:6
10 bliver en jungfrus äkta h.
62:5
10 bliva dina äkta h.ar
62:5
4 om du aldrig varit h.
63:19
10 ty jag är eder rätte h.
Jer. 3:14
11 tiD h.ar över dig män
13:21
22:18
1 Ack ve, h.
1 sitt budskap till sina h.ar
27:4
1 skolen I säga till edra h.ar
27:4
4 (Jakobs) h. skall utgå från
30:21
10 fastän jag var deras rätte h.
31 :32
1 Ack ve, h..
34:5
Dan. 2 :38
12 h. över allasammans
13 en h. över konungar
2:47
13 Min h., o att drömmen gällde
4:16
12 den tredje h.n i riket
5:7
5:16
12 bliva den tredje h.n i riket
14 vara den tredje h.n i riket
5:29
1 Min h., vid den syn jag såg
10:16
1 Tala, min h., du har styrkt
10:19
1 Min h., vad bliver slutet
12:8
15 mot hm åtta furstliga h.ar
Mika 5:5
4 kräldjur s. icke hava h.
Hab. 1 :14
1 fylla sin h.s hus med våld
Sef. 1:9
Sak. 1:9
1 Vad betyda dessa, min h.
4:4
1 Vad betyda dessa ting, min h.
1 Jag svarade: Nej, min h.
4:5
1 Jag svarade: Nej, min h.
4:13
1 Vad betyda dessa, min h.
6:4
Mal. 1:6
1 och en tjänare sin h.
l om jag är en h.
1:6
17 Ingen kan tjäna två h.ar
Matt. 6:24
17 tjänare f'örmer än sin h.
10:24
17 om det går hm ss. hans h.
10:25
17 Människosonen ärh. över
12:8
17 H., du sådde god säd i din åker
13:27
17 smulor ifrån deras h.ars bord
15:27
17 bjöd hans h. att han skulle säljas
18:25
17 tjänarens h. ömkade sig
18:27
17 berättade för sin h. allt
18:31
17 Då kallade hans h. honom
18:32
17 i vrede överlämnade hans h.
18:34
17 sade vingårdens h. tiD sin
20:8
18 mot sina folk ss. h.ar
20 :25
17 Ja, h., men han gick icke
21 :30
17 När nu vingårdens h. kommer
21:40
17 Huru kan David kalla honom h.
22:43
17 Herren sade till min h.
22:44
17 Om nu David kallar honom h.
22:45
17 av sin h. satt över hans husfolk
24:45

2421

17 om hans h. finner hm göra så
24:46
17 Min h. kommer icke så snart
24:48
17 då skaD den tjänares h. komma
24:50
17 H., h., låt upp för oss
25:11
17 gömde där sin h.s penningar
25 :18
17 kom tjänarnas h. hem
25 :19
17 H., du överlämnade åt mig
25 :20
17 Hansh. svarade hm: Rätt så
25:21
17 Gå in i din h.s glädje
25 :21
17 H., du överlämnade åt mig
25 :22
17 Hans h. svarade hm: Rätt så
25 :23
17 Gå in i din h.s glädje
25:23
17 H., jag hade lärt känna dig
25 :24
17 Då svarade hans h.: Du onde
25:26
17 H., vi hava dragit oss till
27 :63
Mark. 2 :28
17 Människosonen h. över
18 uppträda mot dem ss. h.ar
10:42
17 Vad skall nu vingårdens h. göra
12:9
17 Herren sade tiD min h.
12 :36
17 kallar David själv honom h.
12:37
17 I veten icke när husets h.
13:35
17 är h. över sabbaten
Luk. 6:5
17 att deras h. skall bryta upp
12 :36
17 s. deras h. finner vakande
12 :37
17 av sin h. sättas över hans husfolk 12:42
17 om hans h. finner hm göra så
12:43
17 Min h. kommer icke så snart
12:45
17 skall den tjänarens h. komma
12:46
17 s. fått veta sin h.s vilja
12:47
17 omtalade detta för sin h.
14:21
17 Då sade h.n till tjänaren: Gå ut
14 :23
17 då min h. nu tager ifrån mig
16:3
17 kallade till sig sin h.s gäldenär
16:5
17 Huru mycket är du skyldig h.
16:5
17 s. tjänar kan tjäna tvåh.ar
16:13
17 H., ditt pund har givit i vinst
19 :16
17 H., ditt pund har avkastat
19:18
17 H., se här är ditt pund
19:20
17 H., han har ju redan tio pund
19:25
17 Då sade vingårdens h.
20:13
17 Vad skall nu vingårdens h. göra
20:15
17 Herren sade till min h.
20:42
17 David kallar honom alltså h.
20:44
19 låta kalla sig nådige h.ar
22:25
17 H., vi skuDe vilja se J.
Joh.12:21
17 Tjänaren icke förmer än sin h.
13:16
17 får icke veta vad hans h. gör
15 :15
17 är icke förmer än sin h.
15 :20
17 H., om det är du s. burit bort
20 :15
17 Herren sade till min h.
Apg. 2 :34
20 mäktig h. hos Kandace
8 :27
17 Vad är det,h.
10:4
17 skaffade sina h.ar inkomst
16:16
17 när hennes h.ar såga
16 :19
17 I h .ar, vad skall jag göra
16 :30
17 att giva min höge h.
25 :26
17 kommer hans egen h. vid
Rom ..14:4
21 h. över döda och levande
14:9
17 och många h.ar
1. Kor. 8:5
2.Kor. 1 :24
21 h.ar över eder tro
17 h. över alla ägodelarna
Gal. 4:1
22 andevärldens h.ar
Ef. 1 :21
17 edra jordiska h.ar lydiga
6:5
17 I h.ar, handlen på samma sätt
6:9
22 skapades tronänglar och h.ar Kol. 1 :16
17 edra jordiska h.ar lydiga
3:22
17 I h.ar, given edra tjänare vad rätt
4:1
17 I haven en h. i him melen
4:1
23 sina h.ar all heder
1.Tim. 6:1
6:2
23"de s. hava troende h.ar
21,17 och h.arnas h.
6:15
23 gagneligt för sin h.
2.Tim. 2:21
23 underordna sig sina h.ar
Tit. 2:9
24 h. över dina händers verk
Hebr. 2:7
23 underordnen edra h.ar
1.Pet. 2:18
17 och kallade (Abraham) h.
3:6
18 h.ar över edra församlingar
5:3
22 förakta andevärldens h.ar
2.Pet. 2:10
22 andevärldens h.ar förakta
Jud. v.8
17 Min h., du själv vet det
Upp. 7:14
17 Lammet ät h.arnas h.
17:14
17 och h.arnas h.
19:16

1 min h.s, din fader Davids 2.Krön. 2:14
1 Tacken h.arnas Herre
Ps. 136:3
12 h. över Babels hövdingdöme Dan. 2:48
Apg. 7:10
25 h. över Egypten
17 den h. I tjänen är K.
Kol. 3:24
17 förneka vår h., J K.
Jud. vA

HERRE (herre konung)
1 (David:) Min h. konung
1.Sam.24:9
1 vakat över din h., konungen
26:15
1 förgöra konungen, din h.
26:15
1 David svarade: Ja, min h. konung 26:17
1 Må min h. konungen höra
26:19
1 strida mot min h. konungens
29:8
1 Jsrael tiD min h. konungen 2.sam. 3:21
4:8
1 givit min h. konungen hämnd
1 ss. min h. konungen bjuder
9:11
1 må min h. konungen icke akta
13:33
1 På mig, o min h. konung
14:9
1 ett ord tiD min h. konungen
14:12
1 tala detta till min h. konungen
14:15
1 Min h. konungens ord skaD
14:17
1 min h. konungen är lik Guds
14:17
1 Min h. konungen tale
14:18
1 du lever, min h. konung

14:19

10m min h. konungen talar
14:19
1 funnit nåd ... min h. konung
14:22
1 vad min h. konungen behagar
15 :15
1 så sant min h. konungen lever
15 :21
15:21
1 plats där min h. konungen är
1 nåd för dina ögon, min h. konung 16:4
1 förbanna min h. konungen
16:9
1 sin hand mot min h. konungen
18:28
1 Mottag, min h. konung
18:31
1 med min h. konungens fiender
18 :32
·19:19
1 då min h. konungen drog ut
1 att möta min h. konungen
19:20
1 min h. konung, min tjänare
19 :26
1 förtalat ...hos min h. konungen
19:27
1 Min h. konungen ss. Guds ängel
19:27
1 döden av min h. konungen
19:28
1 sedan min h. konungen kommit
19:30
1 min h. konungen'till besvär
19:35
1 draga med min h. konungen
19 :37
1 må min h. konungen få se
24:3
1 varför har min h. konungen
24:3
l Varför kommer min h. konungen 24:21
24:22
1 Min h. konungen tage
1 min h. konungens räkning 1. Kon. 1:2
1 :2
1 bliver min h. konungen varm
1 Har du icke, min h. konung
1 :13
1 :18
1 fastän du, min h. konung
1 På dig, min h. konung
1 :20
1:20
1 sitta på min h. konungens tron
1 min h. konungen gått till vila
1 :21
1 :24
1 Natan sade: Min h. konung
1:27
1 sitta på min h. konungens tron
1:27
1 utgått från min h. konungen
1 Må min h., konung David, leva
1 :31
1 :36
1 min h. konungens Gud
1 :37
1 varit med min h. konungen
l min h.s, konung Davids, tron
1:37
1 :43
1 vår h., konung David, har gjort
1 lyckönskat vår h., konung David
1:47
1 min h. konungen har sagt
2 :38
20:4
1 du har sagt, min h. konung
1 Sägen till min h. konungen
20:9
1 Icke så, min h. konung
2.Kon. 6:12
1 Hjälp, min h. konung
6:26
1 Min h. konung, detta är kvinnan
8:5
18:23
1 vad med min h. konungen
lord hs h., konungen i Assyrlen
19:4
1 Äro de icke, min h. konung 1.Krön. 21 :3
1 må min h. kon ungen göra
21 :2 3
2. Krön. 9:26
4 h. över alla konungar
1 ett vad med min h. konungen Jes.36:8
1 hans h., konungen i Assyrien
37:4
1 hör mig nu, h. konung
Jer.37:20
l Min h. konung, dessa män hava
38:9
1 fruktar att min h., konungen Dan. 1:10
13 en h. över konungar
2:47
13 drabbat min h. konungen
4:21

40:1; 45:9; 47:18; l.Sarn.16:16; 22:12;
24:9, furstar och över huvud taget ett
folks ledare, 4.Mos.11 :28; 32:25; Jes.
26:13 etc., äkta män, l.Mos.18:12,
husbönder, l.Mos.24:14,27; 39:2,7,8,
19,20; 42:30,33; Dom.19:26; l.Sarn.
25:41, präster, l.Sarn.l:15,26. Ordet
kommer ofta till användning vid tilltal
för att uttrycka undergivenhet och respekt och i artighetsfraser. Flertalsformen 'lJgonim, herrar, används om
såväl änglar som människor, Ps.136:3;
Ords.25:13; Jes.26:13; Jer.27:4; Am.
4:1, men den kan också begagnas som
förstärkt entalsform, t.ex. om konungen, Jes.19:4; l.Kon.22:17.
Ordet 'ådon används också vid tilltal till eller -omtal av Gud, hela jordens
Herre, 2.Mos.23:17; 34:23; Jos.3:11,
13; Neh.8:10; Ps.8:1,9; 97:5; 147:5;
Jes.l:24; 3:1; 10:16 etc.
b. Medan ordet 'ädon används både
om Gud och om människor, är formen
'ii4onäj förbehållen Gud. Endast på de
ställen, där den hebreiska grundtexten
har 'iigonäj, är Herren en direkt översättning av gudsnamnet. De ställen, där
detta narnn förekommer, präglas alltid
av Guds överhöghet och människans
motsvarande hållning av undergivenhet och vördnad, 2.Mos.4:1O,13; Jos.
7 :8; l.Kon.13:9; 22:6 etc. Beteckningen 'agonäj för JHWH förekom tidigt i
Israel, l.Mos.18:27; Dom.13:8. I Esraoch Nehemja-böckerna är den vanlig.
Gud kallas ofta »hela jordens Herre»,
Mika 4:13; Sak.4:14; 6:5; Ps.97:5;
Jos.3:11,13. Gud kallas i G.T. Herren,
därför att han visat sig vara den som
har fullständig makt över kosmos och
alla människor. Han visar sig som världens skapare, härskaren över liv och
död.
c. JHWH är Israels Guds namn framför alla andra i G.T. Man kan lägga
märke till, att JHWH i den svenska
kyrkobibeln återges med HERREN
(med stora bokstäver till skillnad från
de ställen, där grundtexten har 'ligonäj).
I de judiska gudstjänsterna läste man
'iigonäj på de ställen där Skriften
hade tetragranunet JHWH.Septuaginta (LXX, den grekiska översättningen
av G.T.) har konsekvent översattJHWH
med kYrios = Herren. Så till vida följer
N.T. LXX. - Bland forskarna råder
delade meningar om varför tetragrammet inte uttalades. Några menar, att
tetragranunet blev så högheligt, att
man av vördnad inte ville uttala ordet.
Andra anser, att detta gudsnarnns uttal
aldrig har varit känt, endast dess innebörd, jfr 2.Mos.3:13-14. Återgivandet
av JHWH med 'ligonäj, Herren, är
adekvat utifrån det som i G.T. säges
omJHWH.
Herren uppenbarar sig som en personlig Gud med oemotståndlig makt
att genomföra sin dom och sin frälsning. Erkännandet av lians herravälde
betyder, att hans folk är hans tjänare,
som kallats till absolut lydnad mot
hans förbundsvilja. - Herren är också
på flera ställen i G.T. Guds narnn på
sig själv, se t.ex. 2.Mos.6:2-3.

HERRE (i förbindelse med namn)
I under sin h. Abrahams
1.Mos. 24:9
1 min h. Abrahams Gud,
1 gör nåd med min h.
24:12
1 Lovad vare min h. Abrahams Gud 24 :27
1 Herren, min h. Abrahams Gud
24:42
1 lovade min h. Abrahams Gud
24:48
1 säg,. till min h. Esau
32:4
1 s. han sänder tiD min h. Esau
32 :18
39:20
1 Josefs h. tog hm och lit sätta
1 Mose, min h., rörbjud
4.Mos.11:28
l och h.arnas Herre
5.Mos.lO:17
1 bevisat eder h. Saul
2.Sam. 2:5
1 fastän eder h. Saul är död
2:7
1 tiD sin h. Hanun
10:3
1 min h. Joab äro lägrade
11:11
1 utan att vår h. David vet
1. Kon. 1:11
1 :31
1 Må min h., konung David, leva
1 mäktigare än min h.s, Davids
1 :37
1:43
1 vår h., konung David, har gjort
1 lYCkönskat vår h., konung David
1:47
4 Salomo h. över aDa riken
4 :21
11 :23
1 ifrån sin h., Hadadeser
16 gjorde sig till h.ar i Damaskus
11 :24
1 till deras h. Rehabeam
12:27
1 Är du här, min h. Elia
18:7
10 s. blevo h.ar över Moab
1.Krön. 4:22
1 till sin h. Saul
12:19

Herre, Herren
1. Herre, Herren i G. T. är i vår svenska
bibel en översättning aven hel rad
hebreiska ord, vars betydelser är skiftande, men som alla har som gemensamt innehåll begreppen: värdighet,
höghet, upphöjdhet, heder, ledarställning på det ena eller det andra området.
Av dessa ord nämns särskilt:
a. 'ägon innesluter begreppen ledarställning, maktfunktion, förfoganderätt. Det används om konungar, l.Mos.

2. Herre, Herren iN. T. Vårt ord »herre»
i N.T. återger huvudsakligen två ord i
grundtexten:
a. Herre är på några ställen en översättning av det grekiska despotes.

2422
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2424

HERREN
Se även: Gud, Fader, Kristus, Jesus,
Allsmäktig, Allvetande, Allvise, allestädes närvarande, Mästare, Skapare,
herradöme, härska, evig, under, rådgivare, konung, Fridsfurste, rike, tjänare, dag.

Herren
1.Tim.6:1-2; 2.Tim.2:21; Tit.2:9 och
1.Pet.2:18 används ordet om människor. Det används om Gud Fader på
följande ställen: i Simeons lovsång vid
mötet med världens Frälsare i helgedomen, Luk.2:29, i den trängda församlingens bön, ApgA:24, i martyrernas rop om hämnd, Upp.6:10. Två
gånger syftas på Jesus Kristus, »vår
ende härskare och herre», Jud.vA, »den
Herre som har köpt dellD>, 2.Pet.2:1.
Namnet innesluter obegränsad ägande:.
rätt och absolut myndighet och förpliktar till obetingad underkastelse och
lydnad.
b. Det grekiska ord för Herre, Herren,
som oftast förekommer i N.T. är
kYrios. Ordet är troligen avlett av det
grekiska kYros, som betyder makt,
kraft. Det är sannolikt besläktat med
kåra, ett poetiskt ord för »huvud».
Kynos betecknar således den som i ett
eller annat avseende på ett eller annat
område i större eller mindre grad intager en maktfullkomlighet, en överordnad ställning med därtill hörande
fårfoganderätt och krav på lydnad och
underkastelse.
Använt om människor betecknar
kYrios ägare av livlös eller levande
egendom: »herre över alla ägodelarna»,
Gal.4:1, »husets herre», Mark. 13:35,
fårens ägare, Luk.19:33 etc., ägaren
till, husbonden över sina tjänare, sina
slavar, Matt.1O:24 ff.; Apg.16:16,19
etc., bestämmanderätt över ting och
förhållanden: »skördens Herre», Matt.
9:38, »vingårdens herre», 20:8; 21:40
etc. Ordet betecknar likaså en person
som i ett eller annat avseende intar en
auktoritetsstä11ning: en äkta man, l.
Pet.3:1-6, en fader, Matt.21 :30, en husbonde, 13:27; Luk.13:8; 14:22,enöverordnad, en ämbetsman, Matt.27:63.
KYrios används också som hederstitel
i tilltal till personer som intager en
aktad, ledande ställning.
Ordet kYrios är i N.T. framför allt
nanm på gudomens personer, Fadern,
Sonen och Anden. Ordet är grekiskans
översättning av 'ägon och 'agonäj; så
är fallet med följande bibelställen:
Mark.12:11, jfr med Ps.118:22; Mark.
12:36, jfr Ps.110:1; Apg.4:26, jfr Ps.
2:1 ff.
I N.T. kallas Gud Herre väsentligen
i citat och i ord, som anspelar på G.T.
Fadern utövar sin makt som Herren
över hela sitt skapade universum. I sin
tillbedjan prisar Jesus honom med tilltalet »himmelens och jordens Herre»,
Matt.ll:25; Luk.1O:21. Denna ställning förknippas i Paulus' tal på Areopagen med det att han är universums
skapare: »Den Gud som har gjort
världen och allt vad däri är, han som
är Herre över himmel och jorw>, Apg.
17:24. Gud är mänsklighetens herre,
skördens herre, Matt.9:38, han är
kyrkans herre och vingåriiens herre,
som disponerar sina mänskliga redskap,
när det gäller att genomfåra sitt frälsningsverk, 21 :33-43. Som Herren i
absolut mening är han också historiens
herre, som suveränt och planenligt
leder alla makter och herrar som formar historien här på jorden, han är
»den salige, ende härskaren ... konungarnas konung och herrarnas herre», l.
Tim.6:15. I sin egenskap av Herre över
alla områden i universum och i histo-

rien bestämmer han också tid och
stund får »vår Herres, Jesu Kristi,
uppenbarelse», 6:14.
I början av den bok, som framför
någon annan behandlar frälsningsplanens förverkligande, presenterar Gud
sig som den som i kraft av sin Herreställning också är dess garant. »Jag är A
och O, säger Herren Gud, han som är,
och som var, och som skall koinma,
den Allsmäktige», Upp.l:8; Elohim,
JHWH, Adonaj, EI-Shaddaj, alla dessa
gammaltestamentliga uppenbarelser av
hans väsen samlas här i en enda brännpunkt och koncentreras i slutscenen
av hans verk. Den förlossade församlingen prisar hans herravälde framför
tronen, 4:10,11.
KYrios är det oftast förekommande
namnet på Jesus Kristus i N.T. Det
framgår ,av dess användning, att man
lade in mer i detta namn än endast en
vanlig titel på människor i allmänhet.
Titeln används i absolut och gudomlig
mening om Jesus. Jesu titel som Herre,
resp. Herren (kynos) är i N.T. en
titel som huvudsakligen hänför sig till
den upphöjde och förhärligade Kristus.
Det är den oftast förekommande Jesustiteln. Det är en titel, som Gud har
skänkt honom som lön får hans frälsningsverk: »Därför (för hans fårnedrings och döds skull) har ock Gud upphöjt honom över allting och givit
honom det nanm som är över alla
namn» - nämligen KYrios-namnet, Fil.
2:9, som alltså är Guds eget hedersnamn
i Israel! Gud har gjort honom »både till
Herre och till Messias», Apg.2:36. Av
evangelierna framgår, att Jesus redan
under sitt jordeliv blev tilltalad och
omtalad som Herre i en mening, som
går långt utöver vanligt mänskligt bruk
av denna titel, något som också kommer till uttryck i Jesu egna ord, se t.ex.
Matt.7:21-22; Mark.ll :3.
Jesu liv och gärning förberedde lärjungarnas senare användning av titeln.
De mötte i Jesus något långt mer än
en rabbin: de trodde på honom som
Messias. Att Jesus kallades herre, hade
också sin grund i det förhållandet, att
han kallade till ett herre-tjänare förhållande, som gick långt utöver rabbinernas förhållande till sina lärjungar.
Jesus meddelade syndernas fårlåtelse
och band lärjungarnas tillträde till och
andel i Guds rike till sin egen person.
Jfr Joh.13:13, som också visar, att
rabbintiteln inte varit uttömmande.
Jesu användning av titeln i Matt.7:21
visar, att han är herre över lärjungarnas
öde i domen.
Det är de frälsningshistoriska händelserna, uppståndelsen och himmelsfärden med introniseringen till Faderns
allmaktssäte (»på Guds högra sida»),
som inlett Jesu funktion som KYrios i
absolut mening. Hans maktvälde och
herravälde under hans jordeliv har bestämts av hans förnedring. Vid uppståndelsen får han »all makt i himmelen och på jordero>, Matt.28:18. Jesus
har vid en bestämd tidpunkt i frälsningshistorien insatts i sitt messianska
herravälde som världsförlossare och
världsdomare. Sin funktion som KYrios
har han vunnit genom sin djupa förnedring till korsets död, varigenom
han fått makt att frälsa, Joh.17:1-2,
och varigenom han besegrat alla kosmiska andemakter, Ko1.2:13-15.

Kristi Kyrios-välde är på ett särskilt
sätt knutet till församlingen. Kristus är
först och främst »försarnlingens Herre»
Ofr »vår Herre Jesus Kristus») och anropas och åkallas här som sådan i absolut, gudomlig mening, Rom.1O:12 f.;
2.Kor.12:8; l.Tess.3:12. Ett av de
äldsta kultrop vi känner från urkyrkan,
Marana ta, visar det, 1.Kor.16:22.
(Mar' är det arameiska uttrycket för
Adonaj.) Det är en kultisk bön (»Du
vår Herre, kom!» kan också läsas
maran ata, »vår Herre kommen», som
hade sin ursprungliga plats i nattvardsliturgin. Ropet är en bön om att Herren skall komma till måltiden, som i
urförsamlingens eskatologiska trossituation samtidigt var ett rop om att
Han skulle komma i härlighet, så att
den himmelska nattvarden kunde börja.
Församlingen är centrum för Jesu
herravälde, Ef.l :22-23. Han är församlingens oövervinnelige Herre och beskyddare, som har alla dess fiender
under kontroll, Kol.1 :15-20; Fil.2:9;
l.Pet.3:22.
»Jesus är Herre» är en av de äldsta
kristologiska bekännelserna. I den ligger att Kristus, församlingens KYrios,
är Herre över alla kyrioi (herrar), alla
fiender skall läggas under hans fötter,
han är Herre över döden, över Satan
och alla fårdärvsmakter, 1.Kor.15:25
-28. Snart skall han komma i skyn i all
sin makt och hålla världsdom och göra
allting . nytt, genom att han bringar
Guds konungavälde till fulländning.
Särskilt hos Paulus spelar Kristi herravälde över de himmelska änglamakterna (makter, myndigheter, herradömen,
osv.) en stor roll. Tanken är, att fallet
och upproret mot Gud har kosmiska
dimensioner. Kristus bringar alla till
underordning under sitt herravälde,
Ef.l :10; Kol.1 :20. Alla makter är principiellt övervunna genoin hans död och
uppståndelse, huvudslaget är· vunnet,
2:15, Satan har störtats från sin upphöjda maktställning, Luk.l0:18; Upp.
12:8-9, men det återstår ett slutgiltigt
besegrande och inordnande av dem
under hans herravälde, 1.Kor.15:25.
Kristi herravälde är emellertid här i
tiden synligt endast för tron, Hebr.2:8.
Hans herravälde över de otrogna och
hedningarna är bestämt av hans långmodighet,2.Pet.3:9.
Många texter i G.T., som talar om
Adonaj och JHWH, tillämpas i N.T. på
Jesus, så t.ex. Jes.40:3; Mal.3:1, jfr
Mark.l:2-4; Joel 2:32, jfr Rom.l0:13;
Ps.102:26 ff., jfr Hebr.l:lO-I2, Ps.
110:1, jfr Matt.22:41 ff.; Jes.45:23,
jfr Fil.2:9-11. Närmare 20 hänvisningar
till Ps.IlO återfmns i N.T.s skrifter om
Jesu person, ställning och verk, nämligen Matt.22:44; 26:64; Mark.12:35;
14:62; 16:19; Luk.20:42; 22:39; Apg.
2:35; 5:31; 7:55; Rom.8:34; l.Kor.
15:25; Ko1.3:1; Ef.l :20; Hebr.l:3; 8:1;
10:13; l.Pet.3:11; Upp.3:21. Se också
Apg.9:31; l.Kor.4:19; 7:17; 2.Kor.
8:21; Ko1.3:22; l.Tess.4:6; 2.Tess.3:16.
Herren Jesus är en stående formel
hos Paulus. Av de 265 gånger det hos
Paulus talas om Herren, är det (med
5-6 undantag) Jesus (inte Gud) som är
Herren. Se t.ex. Rom.lO:9-13; l.Kor.
7:10,12,22,25,32,34,35,39.
Kriteriet på gudomlig inspiration är
att Jesus bekännes som Herre. »... så kan

ej heller någon säga: 'Jesus är Herre'
annat än i den helige Ande», I.Kor.
12:3. Å andra sidan är det bevis på demonisk inspiration, när det framställs
en annan Jesus än det sanna evangeliets.
Den förhärligade Kristus är enligt
Skriften Herre i samma absoluta mening som Fadern, och som sådan dyrkades han också av de första kristna.
Jesus är universums suveräne Herre.
Hans herre ställning omfattar historien:
>>Dch på sin mantel, över sin länd, har
han detta namn skrivet: 'Konungars
konung och herrars herre'», Upp.19 :16.
Som historiens herre tillintetger han
Antikrist, vilddjuret och världsrikena i
deras yttersta utformning: »... men
Lammet, jämte de kallade och utvalda
och trogna som följa det, skall övervinna dem, ty Lammet är herrarnas
herre och konungarnas konung», 17:14.
Det intima sambandet mellan Kristi
försoningsgärning och hans ställning
som Herren kommer här till uttryck
på nytt, samtidigt som korsdöden får
sin världshistoriska aspekt framhävd.
Hos de första kristna ställdes hela
livet in under Kristi herravälde. Det
skall förverkligas i de troendes konkreta liv. Likasom de har mottagit Kristus
som Herre, skall de »vandra i honollD>,
dvs. i alla livsrelationer vara präglade
och dominerade l\v hans herravälde,
Ko1.2:6. De troende är helt och hållet
Kristi livegna (eg. trälar), över vilka
man har full förfoganderätt. »Tjänen
Herren», Rom.12:11. Alla hans ord är
Herre-ord och har som sådana absolut
auktoritet och krav på att åtlydas. De
döpta är· ställda in under hans herravälde och skall lära sig att hålla allt vad
han har befallt, Matt.28:20.
Kristi herravälde betyder bl.a., att
skapelseordningarna nu skall restitueras. Hela livet i dessa drages därmed in
under Kristus som Herre. »HustavlornID>, Ef.ii:22-6:9; Ko1.3:18-4:1; l.Pet.
2:18-3:7, visar det tydligast. Äktenska pet skall levas så som det var tänkt
från begynnelsen, Matt. 19:8-9. Förhållandet mellan man och kvinna drages in under Kristi krav på engifte och
förbud mot skilsmässa, l.Kor.7:10 ff.
De troende skall gifta sig »i Herrero>,
dvs. med en som hör Herren till, 7:39.
Samlivet skall vara enligt Herrens vilja,
I.Pet.3:7, i kärlek och underordning,
Ef.5 :22 ff. Barnen skall underordna
sig sina föräldrar i lydnad mot Herren,
Ef.6:1; Ko1.3:20. Hela arbetslivet skall
utvecklas till en tjänst för Herren,
honom till behag, Ef.6:6-7; Ko1.3:23.
Såväl herrar som tjänare skall veta, att
de också i arbetsrelationerna står omedelbart under Herrens herravälde, Ef.
6:5,9. Allt vad en kristen äger (också
pengar) hör Herren till; han är inte
längre självägande utan en förvaltare
av sin Herres egendom, Luk.16:9-11.
Han skall därför avlägga räkenskap
också får alla sina »världsliga» förhållanden.
Den kristna uppmaningen syftar till
att den troendes hela liv skall underläggas Kristi herravälde. »Herren, Kristus, skalen I hålla helig i edra hjärtan»,
l.Pet.3:15. - Bekännandet av Kristus
som Herre måste ha täckning i ett
sant verkställande av hans herrevilja.
Sabotage mot Kristi bud är ett hyck-
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4 - Illustrerat Bibel-lexikon

Herren
leri, som slutar med katastrof. »Varför
ropen I till mig: 'Herre, Herre', och
gören dock icke vad jag sägen), Luk.
6:46, jfr Matt.7:2·1. Den som bekänner
Kristus som Herre men inte gör hans
vilja, hans kristendom är byggd på
sand, Luk.6:49.
Den avgörande domen över onda
och goda liggei: i Herrens hand: som
universums, världens, församlingens,
individernas, de levandes och de dödas
herre fåller han den sista avgörande
domen över allt och alla, 2.Tess.l :7-10.
Alltsedan sin· uppståndelse och sin
himmelsfärd intar Jesus denna sin ställning som Herren, Apg.2:36; Fil.2:S
-Il. Att han sitter på"'Guds högra sida
innebär identitet i position, maktutövning,' värdighet. och väsen: Han är i
absolut mening Herren. Se även:
Namn, Guds.

9:38. Underbar i råd, Jes.28:29. Stor i
vishet, Jes.28:29.
Han är vår frälsning, 2.Mos.lS:2;
Ps.12:6. Vår hjälp, Ps.140:8; Hebr.
13:6. Vårt hopp, PS.71 :5. Vår starkhet,
2.Mos.lS:2. Den som uppehåller vår
själ, PS.S4:6. En evig klippa, Jes.26:4.
En tillflykt från släkte till släkte, Ps.
90:1. Vår sköld, PS.S9 :12. Vår tillflykt,
PS.Il:1. Ett värn i nödens tid, Nah.l:7.
På vår högra sida, PS.16 :8. Med oss när
vi är med honom, 2.Krön.lS:2. De förtrycktas hjälpare, Ps.146:7. Förlåtande,
Ps.86:S. Frid, Dom.6:24. Vår lovsång,
2.Mos.lS:2. Nära, Fil.4:S. Allestädes
närvarande, Jes.57:15; Jer.23:23-24;
Ps.139:7-12.

Herren ser
Alla människors barn, Ps.33:13. Ned
från himmelen, Klag.3:S0. En förståndig som söker honom, Ps.l4:2. För att
bistå dem som med sina hjärtan hängiva sig åt honom, 2.Krön.l6:9. Den
som gör orätt, Klag.3:36.
De ogudaktiga säger att Herren inte
ser, Ps.94:7. De äldste i Israel sade att
Herren inte såg dem, Hes.8:12.
Herren hör
Vår nöd och våra böner, Ps.l16:1.
Vårt lidande, l.Mos.16:11. Vår grät,
Ps.6:10. När de rättflirdiga ropa, Ps.
34:18. Han hör inte den som har gjort
något orätt, Ps.66:18. Bön att Herren
måtte höra, Ps.l30:2; 140:7.
Herren talar
Genom människor, Jer.32:8. Genom
sina profeter, I.Kon.12:22-24; 13:20;
20:13,28; 2.Kon.19:6; Jer.22:18; Matt.
1:22; 2:15 osv. Vem skulle inte profetera när Herren talar, Am.3:8.
Han talade till Abraham, l.Mos.
15:1; 18:13. Mose, 2.Mos.3:4 ff. Bileam, 4.Mos.23:16. Ananias, Apg.9:1011,15. Paulus, Apg.18:9; 23:11.
Herren uppenbarar
Sitt råd för sina tjänare, Am.3:7.
Sin härlighet, Jes.40:S. Han uppenbarar sig till dom, Sak.9:14.
Han visade sig i molnstoden, S.Mos.
31:15. I syner, Am.7:1,4,7 osv.
Herrens löften
Han infriar dem, I.Sam.2S:30. Fördröjer inte uppfyllelsen av dem, 2.Pet.
3:9.
Herrens hand
Var med Johannes, Luk.l:66. Vittnena i Antiokia, Apg.1l :21. Kom
straffandp över Elymas, Apg.13:11.

ning, Ps.l19:86. Rättflirdiga, Ps.1l9:
172. Hans bud är evigt liv, Joh.12:50.
Omätligt i vidd, PS.119:96. Gör vis,
Ps.l19:98. Säll är den som har sin lust
i Herrens bud, Ps.1l2:1.
David höll Guds bud och stadgar,
I.Kon.1l :34. Sakarias och Elisabet
vandrade ostraffligt i dem, Luk.l :6.

Herrens ansikte
Lyser över oss, 4.Mos.6:25. Är emot
dem som gör det onda, Ps.34:17; LPet.
3:12. Vår bön skall komma inför hans
ansikte, Ps.l19:170. De redliga får bo
inför hans ansikte, Ps.I40:14.
Tre gånger om året skulle alla Israels
män träda fram inför Herrens ansikte,
2.Mos.23:17; 34:23.
Herren och hans folk
Herren känner de sina, 2.Tim.2:19.
Kallar, Apg.2:39; 16:10. Ger seger,
S.Mos.33:29; l.Sam.l4:6. Frälsar, Jes.
33:22. Skaffar rätt, Ps.l46:7. Välsignar
och bevarar, 4.Mos.6:24. Hjälper, Jes.
50:7,9. Ger frid, 4.Mos.6:26. Ger förstånd, 2.Tim.2:7. Förhärligar, Jes.60:9.
Står bi, Ps.l18:6-7. Omhägnar, Ps.
125:2. Sörjer för, Ps.40:18. Verkar
med, Mark.l6:20. Han är deras starkhet
och lovsång, Ps.l18:14; Jes.12:2. Går
framför dem o<:h avslutar deras tåg,
Jes.S2:12.
Han utför sitt folks sak, Jes.S1:22.
Är deras konung, Jes.33:22. Domare,
Jes.33:22; Hebr.IO:30; I.Kor.4:4. Ger
befallningar, Ps.1l9:4. Agar, Ps.l19:4.
Älskar de rättflirdiga, Ps.146:8. Bevarar
främlingar, Ps.146:9. Uppreser den sjuke, Jak.S:lS. Uppehåller faderlösa o~h
änkor, Ps.146:9. Lönar de sina, Hebr.
Il :6. Skall avtorka tårarna från alla
ansikten, Jes.2S:8.
Herren stridde för Israel, Jos.10:14;
2.Sam.S:24. Var med David, I.Sam.
16:18; 2.Sam.7:3. Räddade honom
undan lejon och björn, I.Sam.17:37.
Var med Hiskia, 2.Kon.18:7. Öppnade
Lydias hjärta, Apg.16:14.
Vi och Herren
Vi skall förtrösta på Herren, 2.Kon.
18:5-6; Ords.29:2S; Jes.26:4. Taga vår
tillflykt till honom, Ps. 11 8 :9. Frukta
honom, I.Sam.12:24; Ps.112:1. Tjäna
honom, l.Sam.12:24; Rom.12:l1. Göra efter hans bud, Neh.lO:29. Göra vad
han säger, Luk.6:46. Tänka på honom,
Neh.4:14. Vänta efter honom, Ps.
130:6. Skåda efter honom, Mika 7:7.
Hoppas på honom, Klag.3:24. Vara
stilla inför honom, Sef.l:7. Vända om
till honom, Hos.6:1.
Vi skall älska Herren, Ps.1l6:1;
Matt.22:37. Leva och dö för honom,
Rom.l4:6,8. Vara hans efterföljare,
I.Tess.l :6. Förstå vad som är hans
vilja, Ef.S :17. Hålla fast vid honom,
Apg.1l :23; I.Kor.6:17. Anbefalla oss
åt honom, Apg.14:23. Ödmjuka oss inför honom, Jak.4:10. Prisa hans gärningar, Ps.77 :12.
Tillbedja honom allena, Matt.4:10.
Ära honom, 2.Mos.lS:2. Tacka honom,
Ps.1l8:29. Upphöja honom, 2.Mos.
15:2. Fröjdas i honom, Neh.8:1O; Jes.
25:9; Hab.3:18. Återspegla hans härlighet, 2.Kor.3: 18.
Vi skall icke fresta Herren, Matt.4:7.
Icke smäda honom, 2.Kon.19:23.

4.Mos.12:8. David önskade få se Herrens ljuvlighet, Ps.27:4. Jesaja såg honom sitta på en hög och upphöjd tron,
Jes.6:1. Saulus såg honom på vägen till
Damaskus, Apg.9:27.
Utan helgelse får ingen se Herren,
Hebr.12:14.

Herren och det onda
Herren ler åt de ogudaktiga, Ps.
37:13. Aktar dem för intet, såsom
skuggbilder, Ps.73:20. Vänder deras
väg i villa, PS.146:9. Visar sin makt
mot sina fiender, Jes.42:13. Förgjorde
dem som inte trodde, Jud.v.S. Skall
hemsöka jordens inbyggare för deras
missgärningar, Jes.27:1O. Vänder sig
mot den övermodige, Jer.SO:31. Skall
hålla dom bland hedningarna, Ps. Il 0:6.
Bespottar dem, Ps.2:4. Snärjer den
ogudaktige i hans händers verk, Ps.
9:17.
Intet råd förmår något mot Herren,
Ords.2l:30. De som har varit hätska
mot honom, skall komma på skam,
Jes.4S:24. Han hämnas, Jes.l :24; Hes.
25 :17. Gör de ondas råd om intet,
2.Sam.l7:14.
Jesus är Herre
Gud gjorde honom till Herre, Apg.
2:36. Han kom i Herrens namn, Matt.
21:9. Herrens Ande var över honom,
Luk.4:18. Herrens kraft verkade genom honom, Luk.5 :17.
Han är allas Herre, Apg.l0:36. Herre
över både levande och döda, Rom.
14:9. Herrarnas herre, Upp.l7:14;
19 :16. Skall komma igen såsom Herre,
Matt.24:42; I.Tess.4:1S-17.

Herren
Herren är Gud
Han allena bär namnet Herren, den
Högste över hela jorden, Ps.83:19. Han
är gudarnas Gud och herrarnas Herre,
S.Mos.1O:17; Ps.136:3.-Han råder över
hedningarna, PS.22:29. Han är helajordens Herre, Jos.3:11,13; Ps.97:S. Herren är en, S.Mos.6:4; Mark. 12:29.
Herren är vår Gud, S.Mos.26:16.
Vem är som Herren, vår Gud, Ps.I13:S.
Jakob bekände det, I.Mos.28:21.
Mose, S.Mos.3:24. Rubens barn och
Gads barn, Jos.22:22. David sjöng om
det, Ps.68:S. Jesaja såg Herren sitta på
en hög och upphöjd tron, Jes.6:1.
Herren är skapare
I.Mos.l:l; 2:7; Jer.32:17; Ps.96:S;
146:6. Han är himmelens och jordens
Herre, Matt. 11 :25; Apg.l7:24. Hela
jordens Herre, Jos.3:13. Han har danat
jorden, J es.4S:7. Han är mörkrets skapare, Jes.4S:7.
Herrens namn
Är härligt över hela jorden, PS.8:1,
10. Skall prisas, Upp. I S:4. Det är ett
starkt torn, Ords.18:10. Det är fruktansvärt bland folken, Mal. I :14: Stort
bland folken, Mal. l :11. Vi skall förtrösta på Herrens namn, Jes.SO:lO.
Herren står oss bi för sitt namns
skull, Ps.l09:21. Profeterna talade i
Herrens namn, Jak.S:lO. Var och en
som åkallar Herrens namn skall bliva
frälst, Rom.lO:13. Sjuka skall smörjas
med olja i Herrens namn, Jak.S:14.
Paulus predikade frimodigt i Herrens
namn, Apg.9:28.
Herrens namn utropades för Mose,
2.Mos.33:19;. 34:6. Herren är hans
namn, Am.S:8. Vi skall få veta, att
hans namn är Herren, Jer.16:21. Han
kallas härskarornas Gud, Hos.12:6; Am.
5:14. Den väldige, Jes.33:21. Nitälskare,2.Mos.34:14.
Herren är
Nåderik och barmhärtig, Jak.S:11;
2.Mos.34:6; Ps.l11 :4; 145:8. Stor i
nåd, PS.86:S. Stor i mildhet, Ps.86:1S;
145:8. Barmhärtig, 2.Mos.34:6. Långmodig, 2.Mos.34:6; Ps.l4S:8; 86:15;
Nah.l:3. God, Ps.13S:3; 86:5; I.Pet.
2:3. Stor,Ps.48:2; 135:5; 145:3; 147:5;
Mal.l :5. Stark, PS.89:9. Trofast, Ps.
89:9; 146:6. Rättflirdig, 2.Krön.12:6;
Ps. Il :7. Helig, Jes.S :16; Upp.4:8. Högtlovad, Ps.l13 :3. Nitälskande, 2.Mos.
34:14. Väldig i kraft, Ps.l47:S. Ojämförlig, Ps.89:7. Jordens Herre, Matt.

Herrens bud och stadgar
Vi skall hålla Herrens bud, 3.Mos.
22:31; S.Mos.4:2. Herrens bud är icke
för svårt, S.Mos.30:11. Herrens bud är
klart, Ps.19:9. Alla hans bud är san-

Att se Herren
Mose fick skåda Herrens gestalt,

HERRE
H., har jag funnit nåd för dina l.Mos.18:3
H., vredgas icke över att jag talar
18:30
H., vredgas icke över att jag talar ännu 18:32
Lot sade till dem: Ack nej, H.
19 :18
(Abimelek:) H., vin du då dräpa
20:4
H., min herre Abrahams Gud
24:12,42
H., du sade till mig: Vänd tillbaka
32:9
H., jag bidar efter din frälsning
49 :18
2.Mos. 4:10
Ack H., jag är ingen talför
(Mose:) Ack H., sänd ditt budskap
4 :13
H., varför har du gjort så illa
5 :22
din högra hand, H., krossar
15:6
Vilken bland gudar liknar dig, H.
15:11
medan ditt folk tågar fram, o H.
15 :16
den plats, o H., s. du har gjort till
IS :17
den helgedom, H., s. dina händer
15:17
inför Herrens, din H.s ansikte
23:17
H., varför skuUe din vrede brinna
32 :11
har funnit nåd för dina ögon, H.
34:9
sade Mose: Stå upp, H.
4.Mos.10:3S
sade han: Kom tillbaka, H.
10:36
att du, H., visar dig för dem
14 :14
gudarnas Gud och herrarnas H. S.Mos.10:17
Israel, s. du har förlossat, H.
21 :8
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Herrens väg
Herrens vägar är rätta, Hos.14:1O.
Raka, Apg.13:1 O. Den ostraffliges värn,
Ords.1O:29. Går i helighet, Ps.77:14.
Gick genom havet, Ps.7~20.
Apollos hade blivit undervisad om
Herrens väg, Apg.18:2S. Elymas förvred Herrens raka vägar, Apg.13:lO.
Herrens ord
Är rätt, Ps.33:4. Levande och kraftigt, Hebr .4:12. Skall gå i uppfyllelse,
I.Kon.2:27. Skall ha framgång, 2.Tess.
3:1. Förbliver evinnerligen, I.Pet.l:2S.
Vi skall ge akt på Herrens ord, Jer.
2:31. Göra därefter, Jos.8:8.

Från Herrens heliga höjd, Ps. l 02:20-23
l) Herrens ögon - skådar, v.20. 2)
Herrens öron - hör, v.2!. 3) Herrens
händer - befriar, v.21.
Vår Herre
l) Jordens Herre, Sak.4:14; Upp.
11 :4. 2) Skördens Herre, Matt.9:38.
3) Härlighetens Herre, I.Kor.2:8. 4)
Fridens Herre, 2.Tess.3:16. S) Herrarnas Herre, Upp.17:14; 19:16. 6) Allas
Herre, Apg.IO:36. 7) Min Herre, Joh.
20:28; Fil.3:8.
Den som är i Herren
l ) Vandrar i Herren, Ko1.2 :6.
2) Verkar för Herren, I.Kor.16:10.
3) Väntar på Herren, Luk.12:36.
HERREN

Uppde1ning: HERRE (allmänt, benämningar), HERREN (allmänt, människor-Herren, Herren-märmiskor, benämningar), HERRENS.

Herren
den mark, So du Ho, har givit mig
26:10
Hör, o Ho, Judas röst
33:7
33:11
Välsigna, Ho, hans krafter
hela jordens H .. förbundsark
Joao 3:11
hela jordens HoS ark
3:13
(Josua:) Ack Ho, vad skall jag nu säga
7:8
Ho, när du drog ut från Selr
Domo 5:4
Så må alla dina fiender förgås, o Ho
5 :31
Ack Ho, varmed kan jag frälsa Israel
6:15
Ack Ho, låt gudsmannen komma
13:8
Tala, Ho, din tjänare hör
I.Samo 3:9
20Samo 7:24
Du, Ho, har blivit deras Gud
Ho, gör Ahitofels råd till dårskap
15:31
Ho, du mitt bergfäste , min bor,
22:2
du, Ho, är min lampa
22:29
Fördenskull vill jag tacka dig, Ho
22:50
Bort det, Ho, att ja,skulle ,öra
23 :17
tillgiv nu, Ho, din tjänares missgärning 24:10
har du, Ho, gjort din tjänare
l. Kon o 3:7
förnimmer att det är du, Ho, So är
18:37
(Elia:) Svara mig, Ho
18:37
Elisa bad: Ho, öppna hs ögon
20Kono 6:17
Ho, öppna (arameernas) ögon
6:20
Ho, böj ditt öra härtiD och hör
19 :16
Ho, öppna dina ögon och se
19:16
(Hlskia:) Det är sant, Ho
19 :17
förnimma att du, Ho, allena är Gud
19:19
Ack Ho, tänk på huru jag vandrat
20:3
Ho, för din tjänares skull
I.Kröno17 :19
17:20
(David:) Ho, ingen är dig lik
du, Ho, har blivit deras Gud
17:2 2
må nu, Ho, vad du har talat bliva
17:23
Och nu, Ho, du är Gud
17:26
(David:) vad du, Ho, välsisnar
17:27
Lovad vare du, Ho, vår fader
29:10
Dig, Ho, tillhör storhet och makt
29:11
Ditt, o Ho, är riket
29:11
Ho, förutom dig finnes ingen 20Kröno14:11
Ho, du är vår Gud
14:11
Ack Ho,låt ditt öra akta på
Neho 1 :11
3:5
icke böja sin haJs till att tjäna sin Ho
denna dag är helgad åt vår Ho
8:10
göra efter Herrens, vår Ho, bud
10:2 9
Ho, huru många äro icke mina
Pso 3:2
du, Ho, är en sköld för mig
3:4
Stå upp, Ho, fräls mig
3:8
4:7
över oss ditt ansiktes ljus, o Ho
du, Ho, låter mig bo i trygghet
4:9
Lyssna till mina ord, H.
S:2
Ho, bittida hör du nu min röst
5:4
Ho, led mig gm din rättfärdighet
5:9
du, Ho, Välsignar den rättfärdige
5 :13
Ho, straffa mig Icke i din vrede
6:2
Var mig nådia: Ho, hela mig, Ho
6:3
ack Ho, huru länge
6:4
Vänd åter, Ho, rädda min själ
6:5
Stå upp, Ho, i din vrede
7:7
skaffa mig ritt, Ho, efter rättfärdighet 7;9
9:11
övergiver icke dem so söka dig, Ho
Var mig nådig, Ho
9:14
Stå upp, Ho
9:20
Låt, o Ho, fönkräckelse komma
9:21
10:1
Varför, Ho, står du så långt ifrån
StA upp, Ho,
10:12
De ödmjukas trängtan hör du, Ho
10:17
Fräls, Ho; ty de fromma äro borta
12:2
Du, Ho, skall bevara dem
12:8
Huru länge, Ho, skall du förgäta
13:2
Ho, vem får bo i din hydda
15:1
Hör, o Ho, en rittfärdigsak
17:1
Stå upp, Ho; träd emot honom
17 :13
med din hand från människorna, Ho
17:14
Hjärtligen kär har jag dig, Ho
18:2
Ho, mitt bergfäste , min borg
18:3
för din näpst, o Ho, för din vredes
18:16
vill jag tacka dig bland hedningarna, Ho 18:50
Ho, min klippa och min förloasare
19:15
Ho, giv seger
20:10
Ho, över din makt glider sig konungen 21:2
21 :14
Upphöjd vare du, Ho, i din makt
Men du, Ho, var icke fjärran
22:20
Till dig, Ho, upplyfter jag min själ
25:1
Ho, kungör mig dina vägar
25:4
Tänk, Ho, på din barmhärtighet
25:6
tänk på mig efter din nåd, Ho
25:7
Ho, förlåt min missgärning
25 :11
26:1
Skaffa mig rätt, Ho
Pröva mig, Ho, och fönök mig
26:2
kring ditt altare, Ho, vill jag vandra
26:6
Ho, jag har din boning kär
26:8
Hör, o Ho! Jag höjer min röst
27:7
Ja, ditt ansikte, Ho, söker jag
27:8
visa mig, Ho, din väg
27 :11
Till dig, Ho, ropar jag
28:1
Jag vill upphöja dig, Ho
30:2
Ho, du förde min själ upp ur dödsriket 30:4
Ho, I din nåd hade du gjort mitt berg 30:8
Till dig, Ho, ropade jag
30:9
Hör, o Ho, och var mig nådig
30:11
Ho, var min hjälpare
30 :11
Till dig, Ho, tager jag min tillflykt
31:2
du förloasar mig, Ho
31:6
Var mig nådig, Ho, ty jag är i nöd
31:10
Jag förtröstar på dig, Ho
31:15
Ho,låt mig icke komma på skam
31 :18
Din nid, Ho, vare över oas
33:22
Gå till rätta, Ho, med dem so gå till
35:1
Ho, vem är dig lik
35:10
Ho, huru länge skall du se härpå
35 :17
Du, Ho, ser det; tig icke, Ho, var icke 35:22
Du min Gud och Ho
35:23
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Ho, upp i himmelen räcker din nåd
36:6
både mskor och djur hjälper du, Ho
36:7
Ho, straffa mig icke
38:2
Ho, du känner all min trängtan
38:10
Se, på dig, Ho, hoppas jag
38:16
övergiv mig icke, Ho
38:22
Skynda till min hjälp, Ho
38:23
Ho,lär mig betänka att jag måste
39:5
Och nu, vad förbidar jag, Ho
39:8
Hör min bön, o Ho
39:13
Stora äro de under du har gjort, Ho
40:6
du, Ho, vet det
40:10
Du, Ho, skall icke tillsluta
40:12
Värdes, o Ho, rädda mig
40:14
Ho, skynda till min hjälp
40:14
säger jag då: Ho, var du mig nådig
41:5
Ho, var mig nådig och upprätta mig
41:11
varför sover du, Ho
44 :24
Ho, upplåt mina lippar
51 :17
jag skall prisa ditt namn, o Ho
54:8
Fördärve dem, Ho
55:10
Jag vill tacka dig bland folken, Ho
57:10
bryt ut, o HooJejonens kindtänder
58:7
mokor rota sig samman mot mig, Ho
59:4
Men du, Ho, ler åt dem
59:9
slå dem ned, du vår sköld, o Ho
59:12
hoa dig, Ho, är nåd
62:13
jag kommer med min bön till dig, Ho 69:14
Svara mig, Ho, ty god är din nåd
69:17
Ho, skynda till min hjälp
70:2
Min hjälp är du; Ho, dröj icke
70:6
Till dig, Ho, tager jag min tillflykt
71 :1
o Ho, så aktar du dem för intet
73:20
Huru länge, o Ho, skall du så vredgas 79:5
varmed de hava smädat dig, Ho
79 :12
så att de söka ditt namn, o Ho
83:17
Ho, du var förr ditt land nådig
85:2
Ho, låt oss se din nåd
85 :8
Ho, böj till mig ditt öra och svara
86:1
86:3
Var mig nådig, o Ho
till dig, Ho, upplyfter jag min själ
86:4
du, o Ho, är god och förlåtande
86:5
Lyssna, Ho, till mitt bedjande
86:6
Ingen är dig lik bland gudarna, Ho
86:8
Hedningarnaoootillbedja inför dig, Ho
86:9
visa mig, Ho, din väg
86:11
du, Ho, är en barmhärtig Gud
86:15
86:17
se med blygd att du, o Ho, hjälper
Ho, min frälsnings Gud
88:2
Ho, jag åkallar dig dagligen
88:10
jag ropar till dig, Ho
88:14
Varför förkastar du, Ho, min själ
88:15
Av himlarna prisas dina under, o Ho
89:6
so vandra, o Ho, i ditt ansiktes ljus
89 :16
Huru länge, o Ho, skall du fördölja
89:47
Ho, var äro dina forna nådegärningar 89 :50
Tänk, Ho, på dina tjänares smälek
89 :51
tänk på huru dina fiender smäda, o Ho 89 :52
Ho, du har varit vår tillflykt
90:1
Ho, vänd åter
90:13
du har sagt: Du, Ho, är mitt skygd
91:9
du glider mig, Ho, med dina gärningar 92:5
Huru stora äro icke dina verk, o Ho
92 :6
du, Ho, är hög evinnerligen
92:9
Ho, se, dina fiender förgås
92:10
Ho, strömmarna hava upphävt
93:3
helighet höves ditt hus, Ho
93:5
Du hämndens Gud, o Ho
94:1
o Ho, huru länge skola de ogudaktiga 94:3
Ditt folk, o Ho, kroasa de
94:5
SIIII är den man so du, Ho, undervisar 94 :12
då stödde mig din nåd, O Ho
94 :18
hela jordens Ho
97:5
fröjda sig för dina doman skull, Ho
97:8
nåd och rätt vill jag sjunga, dig, Ho
101:1
Ho, hör min bön
102 :2
Men du, o Ho, tronar evinnerligen
102 :13
Ho min Gud, du är stor
104:1
mångfaldiga äro icke dina verk, o Ho 104:24
Tänk på mig, Ho
106:4
Jag vill tacka dig bland fOlken, Ho
108:4
Icke åt oss, Ho utan ot ditt namn
115:1
Ack Ho, rädda min själ
116:4
Ack Ho, jag är ju din tjänare
116:16
Ack Ho, frälsl Ack Ho, låt välgåi
118:25
Ho, låt mig icke komma på skam
119 :31
119:33
Visa mig, Ho, dina stadgan väg
Din nåd kom me över mig, Ho
119:41
Jag ropar .. .svara mig, Ho
119:45
tänker på dina domar i forna tider, Ho119:52
tänker om natten på ditt namn, Ho 119:55
J orden är full av din nåd, o Ho
119 :64
119 :65
Du gör din tjänare gott, Ho
Ho, jag vet att dina domar äro
119:75
Evinnerligen, Ho, stor ditt'ord fast
119 :89
Ho, behåll mig vid liv
119:107
Låt min muns offer behaga dig, Ho
119:108
Ho, du är rättfärdig
119 :137
Ho, behåll mig vid liv efter dina
119:149
Nära är ock du, Ho
119:15 1
Ho, din barmhärtighet är stor
119 :156
Ho, behåll mig vid liv efter din nåd
119 :159
119:166
Jag väntar efter din frälsning, Ho
Ho, mitt rop inför ditt ansikte
119:169
Jag längtar efter din frllsning, Ho
119 :174
Ho, rädda min själ
120:2
Var oas nådig, Ho
123:3
gör gott, o Ho, mot de goda
125:4
Ho, upprätta oss igen
126:4
Ur djupen ropar jag till dig, Ho
130:1
Ho, hör min röst
130:2
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Om du, Ho, vill tillräkna
130:3
Ho, vem kan då bestå
130:3
Ho, mitt hjärta står icke efter
131 :1
Tänk, Ho, David till godo
132:1
Stå upp Ho, kom till din viloatad
132:8
vår Ho är förmer än alla gudar
135:5
Ho, ditt namn varar evinnerligen
135 :13
Ho, din åminnelse från släkte tiD
135 :13
Tacken herrarnas Ho
136:3
Tänk, Ho, på Jerusalemo dag
137:7
Ho, alla jordens konungar skola tacka 138:4
Ho, din nåd varar evinnerligen
138:8
Ho, du utrannsakar mig och känner 139:1
så känner du, Ho, det till fullo
139:4
hata dem so hata dig, Ho
139:21
Rädda mig, Hoo från onda mokor
140:2
Bevara mig, Ho, för ogudaktigas
140:5
Lyssna, o Ho, till mina bönen ljud
140:7
Tillstäd icke, Ho, vad de ogudaktiga 140:9
Ho, jag ropar till dig
141:1
Sätt, o Ho, en vakt för min mun
141:3
Jag ropar till dig, o Ho
142:6
Ho, hör min bön
143:1
Ho, skynda att svara mig
143:7
Rldda mig från mina fiender, Ho
143:9
Ho, behåll mig vid liv
143:11
Ho, vad är en moka, att du vill veta
144:3
Ho, sänk din himmel och far ned
144:5
Alla dina verk, Ho, skola tacka dig
145:10
Vår Ho är stor och vIIdIg i kraft
141:5
För huru lång tid, Ho
Jeso 6:11
skall du säga: Jag tackar dig, Ho
12:1
Ho, här står jag på vakt beständigt
21:8
Ho, du är min Gud
25:1
26:8
på dina domars väg, Ho, förbida vi
Ho, din hand är upplyft
26:11
Ho, du skall skaffa frid åt oas
26:12
Du förökade en gång folket, Ho
26:15
Ho, i nöden hava de nu sökt dig
26:16
med oas Inf"or ditt ansikte,o Ho
26:17
Ho, giV frälsning åt ditt folk
31:7
Ho, var oss nådig
33:2
Ho, öppna dina ögon
37 :17
förnimma att du, Ho, är den ende
37:20
Ack Ho, tänk dock på huru jag
38:3
Ho, jag lider nöd; tag dig an min sak
38:14
Ho, sådant länder till liv
38 :16
säger Herren, so är din Ho
51 :22
Men du, Ho, är vår fader
63:16
Varför, o Ho,låter du oas gå vilse
63:17
Ho, du är ju vår fader
64:8
Var ej så högeligen förtörnad, Ho
64:9
vid allt detta hålla dig tillbaka, o Ho
64 :12
Ho, är det ej sanning dina ögon
Jero 5:3
Men dig, Ho, är ingen lik
10:6
Jag vet det, Ho, mskans väg beror ej
10:23
Så tukta mig, Ho, likväl med måtta
10:24
svarade och sade: Ja, amen, Ho
11:5
Ho, om jag vill gå till rätta med dig
12:1
Men du, Ho, känner mig
12:3
så hjälp dock, Ho, för ditt namns
14:7
Du bor ju dock mitt Ibland oas, Ho
14:9
Ho, vi känna vår ogudaktighet
14:20
Ho, duvet det
15:15
jag är uppkallad efter ditt namn, Ho
15:16
Ho, du min starkhet och mitt värn
16:19
Hela du mig, Ho, så varder jag helad
17 :14
Ho, akta du på mig
18:19
du, Ho, känner alla deras mordiska
18:2 3
Du, Ho, övertalade mig
20:7
Ho, du har själv talat om denna ort
51 :62
Se, Ho, tut mitt elände
Klago 1:9
Se, Ho, och akta på huru föraktad
1 :11
Se, Ho, huru jag är i nöd
1 :20
Se, Ho, och akta på vem du hemsökt
2 :20
Jag åkallar ditt namn, o Ho
3:55
Du utför, Ho, min själs sak
3:58
Du ser, Ho, den orätt
3:59
3:61
Du hör deras smädelser,.Ho
Du skall giva dem vedergllllning, Ho
3:64
Tänk, Ho, på vad so har vederfarits
5:1
Du, H., tronar evinnerligen
5:19
Tag oas åter tiD dig, Ho
5:21
förhllvt dig mot himmelens Ho
Dano 5:23
Ack Ho, du store och fruktansvärde
9:4
Du, Ho, lir rättfärdig
9:7
Ho, vi med våra konungar blygas
9:8
Ho,låt för din rättfärdighets skull
9:16
O Ho, hör, o Ho, förlåt; o H:, akta härpå 9 :19
Giv dem, Ho, vad du bör giva
Hoso 9:14
TiD dig, Ho, ropar jag
Joel ~ :19
Ho, skona ditt folk
2 :17
Sänd, o Ho, ditned dina hjältar
3 :11
Ack Ho,låt oas icke förgås
Jona 1 :14
upp ur graven, Ho, min Gud
2:7
Så tag nu, Ho, mitt liv ifrån mig
4:3
Huru länge, Ho, skall jag ropa
Habo 1:2
Ho, tut en dom är det du har satt
1 :12
Ho, jag har hört om dig och häpnat
3:2
Ho, förnya i dessa år dina gärningar
3:2
tjänare inför hela jordens Ho
Sako 4:14
inför hela jordens Ho
6:5
den Ho, So I åstunden
Malo 3:1
Ho, vill du, så kan du
Matto 8:2
Ho, min tjänare ligger därhemma
8:6
Ho, jag är icke värdig att du går in
8:8
Ho, tillstäd mig att fönt gå bort
8:21
Ho, hjllp oss; vi förgås
8:25
De (blinda) svarade honom: Ja, Ho
9:28
Bodjen fördenskull skördens Ho
9 :38
du himmelens och jordens Ho
11:25

(Petrus:) Ho, hjälp mig
14:30
Ho, Davids son, förbarma dig
15:22
Ho, hjälp mig
15:25
Ja, Ho Också äta ju hundarna
15:27
(Petrus:) Bovare dig Gud, Ho
16:22
Ho, här är oas gott att vara
17:4
Ho, det är gott att vi äro här tillstädes 17:4
Ho, förbarm. dig över min son
17 :15
Ho, huru många gånger skall jag
18:21
Ho, förbarma dig över oss
20:30,31
Ho, låt våra ögon bliva öppnade
20:33
vilken dag eder Ho kommer
24:42
Ho, herre, låt upp för oss
25:11
Ho, när sågo vi dig hungrig
25 :37,44
Icke är det väl jag, Ho
26:22
Ja, Ho, också äta hundarna
Marko 7:28
Ho, nu låter du din tjänare fara
Luko 2 :29
Gå bort ifrån mig, Ho
5:8
Ho, vill du, så kan du göra mig ren
5 :12
Ho, gör dig icke omak
7:6
Ho, vill du att vi skola bedja att eld
9:54
J ag vill följa dig, Ho, men tillstäd
9 :61
Bedjen fördenskull skördens Ho
10:2
Ho, de onda andarna äro oas
10:17
du himmelens och jordens Ho
10:21
Ho, frågar du icke efter att min syster 10:40
Ho, lär oss att bedja sso ock Johannes 11 :1
Ho, är det om oas, so du talar
12:41
Ho, är det allenast få so bliva frälsta
13:23
Då frågade de hm: Var då, Ho
17 :37
Ho, låt mig få min syn
18:41
Ho, hälften av mina ägodelar giver
19:8
Ho, jag är redo att med dig
22 :33
Ho, se, här äro två svärd
22 :38
Ho, skola vi hugga till med svärd
22:49
Ho, du har ju intet att hämta
Joho 4:11
Ho, giv mig det vattnet
4 :15
Ho, jag ser att du är en profet
·4 :19
Ho, kom ned, förrän mitt barn dör
4:49
Ho, jag har ingen so hjälper mig
5:7
Ho, giv oas alltid det brödet
6:34
Ho, tut vem skulle vi gå
6 :68
Hon svarade: Ho, ingen
8:11
Ho, vem är han då? Säg mig det
9:36
Ho, jag tror
9 :38
Ho, se, han so du har så kär ligger sjuk
11 :3
Ho, sover han, så bliver han frisk igen 11 :12
Ho, hade du varit här, så vore
11 :21,32
Ja, Ho, jag tror att du är Messias
11 :27
11 :34
De svarade hm: Ho, kom och se
Ho, han luktar redan
11 :39
Ho vem trodde vad so predikades
12 :38
Ho, skulle d u två mina fötter
13:6
Ho, Icke allenast mina fötter
13:9
I kallen mig Mästare och Ho
13:13
Har nu jag, eder Mästare och Ho
13:14
Ho, vilken är det
13:25
Ho, vart går du
l 3 :36
Ho, varför kan jag icke följa dig nu
13:37
Ho, vi veta icke vart du går
14:5
14:8
Ho,låt oss se Fadern
Ho, varav kommer det·att du tllnker
14:22
hava tagit bort min Ho
20:13
Ja, Ho, du vet att jag har dig kär
21 :15,16
Ho, du vet allting
21 :17
Ho, vilken är det So skall förråda dig
21 :20
Ho, huru bliver det då med denne
21 :21
Ho, skall du upprätta Igen riket
Apgo 1:6
Ho, du so känner allas hjärtan
1 :24
både till Ho och till Messias
2 :36
Ho, det är du So har gjOrt himmelen
4 :24
Ho, se tUt deras hotelser
4:29
Ho, tillräkna dem icke denna synd
7 :60
(Saulus:) Vem är du, Ho
9:5
(Ananias) svarade: Här är jag, Ho
9:10
Ho, jag har av många hört
9 :13
10:14
Petrus svarade: Bort det, Ho
JKo, so är allas Ho
10:36
jag svarade: Bort det, Ho
11 :8
Ho över himmel och jord
17:24
Då svarade (Psulus): Vem är du, Ho
22:8
Vad skall jag göra, Ho
22:10
Ho, de veta själva att det var jag
22 :19
26:15
Då sade jag: Vem är du, Ho
evangeliljJll om JKo, vår Ho
Romo 1:4
uppväckte Jo, vår Ho
4:24
evigt liv genom J Ko, vår H.
5 :21
evigt liv, i Klo, vår Ho
6:23
Gud vare tack, genom JKo, vår Ho
7:25
Guds kärlek i Klo, vår Ho
8:39
bekänner Jo vara Ho
10:9
alla hava ju en och samme Ho
10:12
Ho, vem trodde vad so predikades
10:16
Ho; de hava dräpt dina profeter
11 :3
loKor o 1:9
gemenskap med J Ko, vår Ho
icke konfäst hlrlighetens Ho
2:8
Har jag icke sett Jo, vår Ho
9:1
ej heller: Jag är Ho
12:3
så sant jag j Klo, vår Ho, kan berömmo 15:31
när den Ho verkar
20Koro 3:18
predika Kl osso Ho och oas sSo tjänare
4:5
utförde I Klo, vår Ho
Efo 3:11
en Ho, en troo ett dop, en Gud
4:5
so är Ho över både dem och eder
6:9
bekännaoo.att J Ko är Ho
Fllo 2 :11
kunskapen om Klo, min Ho
3:8
frälsning genom vår Ho, JKo
l.Tesso 5:9
frid ifrån Kl o, vår Ho
l. Timo 1:2
vår H .. nåd blev så my eket mer
1 :14
frid ifrån Kl o, vår Ho
20 Timo 1:2
vittnesbördet om vår Ho
1 :8
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Herren
Du, H., lade i begynnelsen
Hebr. 1:10
han s. är vår H. har trätt fram
7:14
förneka den H., s. har köpt
2.Pet. 2:1
kunskap om vår H. och Frälsare
3:18
vår Frälsare gm JK., vår H.
Jud. v.25
du helige och sannfärdige H.
Upp. 6:10
s. stå inför jordens H.
11:4
11:8
stad där deras H. blev korsfäst
11:15
Väldet har blivit vår H.s
Vem skulle icke frukta dig, H.
15:4
HERRE, ABRAHAMS, ISAKS
och ISRAELS GUD
H., låt det i dag bliva kunnigt loKan. 18 :36
H., låt evinnerligen ditt
1.Krön.29:18
HERREGUD
Därför är du ock stor, H.
2.Sam. 7:22
uppfyll nu, H., för evig tid
7:25
Vem är jag, H.
1.Krön.17:16
du har sett till mig, H.
17:17
låt nu, H., ditt ord vara sant 2.Krön. 1:9
StA upp, H., kom till din vilostad
6:41
Dina präster, H., klädda i frälsning
6:41
6:4 2
H., visa icke tillbaka din smorde
tacka dig, H., du Allsmäktige
Upp. Il :17
H., du Allsmäktige; rättfärdiga
15:3
Ja, H., du Allsmäktige, rätta
16:7
HERRE GUD SEBAOT
Ja, du H., Israels Gud, vakna
Ps.59:6
80:5
H., huru länge skall du vredgas
H., upprätta oss
80:20
H., hör min bön,lyssna du Jakobs
84:9
HERRE, HERRE
H., vad vill du då giva
I.Mos.15:2
H., varav skall jag veta
15:8
H., du har begynt att låta
5.Mos. 3:24
H., fördärva Icke ditt folk
9:26
H., varför har du fört
J os. 7:7
Ve mig, H.
Dom. 6:22
H., tänk på mig och styrk mig
16:28
Vem är jag, H.
2.Sam. 7:18
synts dig vara för litet, H.
7 :19
har du talat på människosätt, H.
7:19
Du känner ju din tjänare, H.
7 :20
nu, H., du är Gud
7 :28
Ja, du, H., har lovat det
7:29
ut ur Egypten, o H.
loKan. 8:53
du är mitt hopp, o H.
Ps. 71 :5
du, H., stå mig bi
109:21
H., du min starka hjälp
140:8
Ja, till dig, H., se mina ögon
141:8
Jer. 1:6
jag svarade: Ack H.
H., svårt bedrog du detta folk
4:10
Ack H.! Profeternasägaju
14:13
H., du är ju den s. gjort himmel
32 :17
likväl sade du, H., till mig
32:25
Hes. 4:14
jag svarade: Ack H.!
H., vill du då förgöra hela Israel
9:8
Ack, H., vill du då göra ände på
Il :13
jag sade: Ack H.
20:49
H., du vet det
37:3
sade jag: H., förlåt
Am. 7:2
Då sade jag: H., hill upp
7:5
säger till mig: H.
Matt. 7 :21
Många skola säga till mig: H.
7:22
varför ropen I till mig: H.
Luk. 6:46
HERRE, HERRE SEBAOT
HERRE, HIMMELENS GUD

Ps. 69:7
Neh. 1:5

finnes en enda H.
8:6
giver oss segern genom vår H.
15:57
Lovad vare vår H. Gud
2.Kor. 1:3
I kännen ju vår H. nåd
8:9
annat än vår H. kors
Gal. 6:14
Vår H. nåd vare med eder ande
6:18
Välsignad vare vår H. Gud
Ef. 1:3
bön att vår H. Gud, härlighetens
1 :17
i vår H. namn
5:20
alla s. älska vår H.
6:24
vi tacka Gud, vår H. Fader
Kol. 1:3
ståndaktighet i hoppet, i vår H. loTess. 1:3
vinna frälsning genom vår H.
5:9
vid vår H. tillkommelse
5 :23
Vår H. nåd vare med eder
5 :28
om vår H. tillkommelse
2.Tess. 2:1
2:14
delaktiga av vår H. härlighet
vår H. själv och Gud vår Fader
2 :16
bjuda eder i vår H. namn
3:6
Vår H. nåd vare med eder
3 :18
Vår H. tackar jag
1. Tim. 1 :12
sunda ord, vår H. ord
6:3
intill vår H. uppenbarelse
6:14
Lovad vare vår H. Gud
I.Pet. 1:3
kunskap om Gud och vår H.
2.Pet. 1:2
kunskapen om vår H.
1 :8
inträdet i vår H. eviga rike
1 :11
har vår H. givit till känna
1 :14
kungjorde vår H. makt
1 :16
Växen till i nåd och kwiskap om vår H. 3 :18
icke att tron på vår H.
Jak. 2:1
förutsagt av vår H. apostlar
Jud. v.17
vår H. barmhärtighet
v.21
HERRE KRISTUS

Rom.16:18

HERRE MIN GUD
nu har du, H., gjort din tjänare l. Kon. 3:7
till din tjänares bön, H.
8:28
H., har du kunnat gära så
17:20
H., låt denna gosses själ komma
17:21
H., må din hand vända sig mot I.Krön. 21 :17
2.Krön. 6:19
tjänares bön, H.
H., till dig tager jag tillflykt
Ps. 7:2
H., har jag gjort sådant
7:4
Skåda ned, svara mig, H.
13:4
H., jag ropade till dig
30:3
H., jag vill tacka dig
30:13
Skaffa mig rätt, H.
35:24
du skall svara, H.
38 :16
de under du har gjort, H.
40:6
vill jag tacka dig, H.
86:12
H., du är hög och stor
104:1
Hjälp mig, H.
109:26
min själ ur graven, H.
Jana 2:7
H., vi skola ej dö
Hab. 1 :12
Joh.20:28
(Tomas:) Min H. och min Gud
HERRE, MIN HERRE ABRAHAMS GUD
H., låt mig fAlyckosamt möte 1.Mos.24:12
H., om du vill låta den resa
24 :42·
HERRESEBAOT
H., om de vill se till din
1.Sam. 1 :11
ljuvliga äro icke dina boningar, H. Ps. 84:2
H., min konung och min Gud
84:4
H., salig är den mska, s. förtröstar
84 :13
H., huru länge skall det dröja
Sak. 1 :12
HERRE SEBAOT, ISRAELS GUD
du H., har uppenbarat
2.Sam. 7 :27
Ja, du H., vakna och hemsök
PS.S9:6
Jer.37:16
H., du s. tronar på keruberna

HERRE,HÄRSKARORNASGUD
H., vem är dig lik
Ps.89:9
Jer.15:16
uppkallad efter ditt namn, H.

HERRE, VARA FÄDERS GUD
H., är Icke du Gud i him.
2.Krön.20:6

HERRE, ISRAELS GUD
Varför, o H., har sådant fått
David sade: H.
H., förkunna det
H., ingen gud är dig lik
håll nu, H., vad du lovade
Hiskia bad och sade: H.
H., ingen gud är dig lik
håll nu, H., vad du lovade
låt nu, H., det ord du har talat
H., du är rättfärdig

HERRE, VAR GUD
Men fräls oss nu, H.
2.Kon.19:19
H., alla dessa håvor
I.Krön.29:16
Så hjälp oss, H.
2.Krön.14:11
H., du svarade dem; du var emot
Ps. 99:8
Fräls oss, H., och församla oss
106:47
H., andra herrar än du hava
Jes.26:13
fräls oss nu, H.
37 :20
dig, H., s. vi förbida
Jer.14:22
H., du s. förde ditt folk
Dan. 9:1 S
Du, vår H. och Gud är värdig
Upp. 4:11

Dom.21:3
1.Sam.23:10
23:11
loKan. 8:23
8:25
2.Kon.19 :15
2.Krön. 6:14
6:16
6:17
Esr. 9:15

HERRE JESUS (Herre Jesu)
Apg. 7:59
H. tag emot min ande
20:21
tro på vår H.
berömmelse på vår H. dag
2.Kor. 1:14
1.T
....
2:19
vår H. vid hans tillkommelse
vår H. må för oss jämna vägen
3:11
3:13
vid vår H. tillkommelse
H. evangelium lydiga
2.T.... 1:8
vår H. namn bliver förhärligat
1:12
från de döda återfört vår H.
Hebr.13:20
Amen. Kom H.!
Upp.22:20
HERRE, JESUS KRISTUS
(Herres, Jesu Kristi)
vår H. namns skull
frid med Gud genom vår H.
berömma oss genom vår H.
prisen vår H. Gud och Fader
uppmanar jag eder vid vår H.
Vår H. nåd vare med eder
åkalla vår H. namn
vänten på vår H. uppenbarelse
ostraffliga på vår H. dag
förmanar vid vår H. namn
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Apg.lS:26
Rom. 5:1
5:11
15:6
15:30
16:20
loKor. 1:2
1:7
1:8
1 :10

HERRE, VAR HERRE

Ps.8:2,10

HERREN (allmänt)
2.Mos.17:1S
namnet 'H. mitt baner'
33:19
utropa namnet H. inför dig
då landet blivit H. underdånigt 4.Mos.32:22
jag, H., har min borunS ibland
35:34
H. hade blivit förgrymmad
S.Mos. 3:26
jag stod mellan H. och eder
5:5
ej komma H. till hjälp
Dom. 5:23
H. till hjälp bland hjältarna
5:23
striden är H .•
I.Sam.17:47
kanhända bliver H. nådig
2.Sam. 12:22
H. blev mitt stöd
22:19
H. till ära
2.Krön.3O:21
haft H. för mina ögon alltid
Ps. 16:8
H. blev mitt stöd
18:19
vem är Gud förutom H.
18:32
Ty riket är H.s
22:29
J orden är H.s
24:1
H., stark och väldi" H., väldig i strid
24:8
H. har sin umbängelse med
25:14
H. (har farit upp) under basuners ljud 47:6
du allena bär namnet H.
83:19
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H. bliver för mig en borg
94 :22
jag har H. kär
116:1
han s. svor H. en ed
132:2
H. och hans vredes redskap
Jes.13:S
ett svärd har H.
34:6
H. har sin lust i dig
62:4
vinrankor, de äro ju icke H.s
Jer. 5:10
Finnes då icke H. i Sion
8:19
har H. till sin förtröstan
17:7
H. har sak med folken
25:31
H. kunde icke längre hava fördrag
44:22
med H. s. du givit dig i strid
50:24
höljer icke H. Sion i mörker
Klag. 2:1
H. har sak med landets
Hos. 4:1
Ob. v.21
så skall riket vara H.s
H. i sitt heliga tempel
Mika 1:2
H. har sak mot sitt folk
6:2
H. har sin väg i stormen
Nah. 1:3
Svårt förtörnad var H.
Sak. 1 :2
2:12
H. skall hava Juda till arvedel
H. har sitt öga på andra människor
9:1
han är Messias, H.
Luk. 2:11
haft H. för mina ögon alltid
Apg. 2:2 S
loKor. 7:12
säger jag, icke H.
jorden är H..
10:26
om någon icke har H. kär
16:22
H. till ära
2. Kor. 8:19
ss. I underordnen eder H.
Ef. 5:22
våra efterföljare och därmed H.s 1. Teas. 1 :6
H. den rättfärdige domaren
2. Tim. 4:8
HERREN (människor - Herren)
2. Kon. 17:21
till att avfaUajldn H.
predikat avfall från H.
Jer.28:16
predikat avfall från H.
29:32
bedja ttu Herren
Isak bad till H.
1.Mos.25:21
Bedjen till H. att han tager
2.Mos. 8:8
(Mose:) skall jag bedja till H.
8:2.9
Mose gick ut ifrån Farao och bad till H. 8:30
Bedjen till H., ty hs dunder och hagel
9:28
gick han ifrån Farao och bad till H.
10:18
Mose bad till H., så stannade
4.Mos. 11 :2
Bed till H. att han tager bort
21 :7
S.Mos. 3:23
på den tiden bad jag till H.
jag bad till H. och sade
9:26
Manoa bad till H. och sade
Dom. 13:8
(Hanna) begynte bedja till H. I.Sam. 1:10
När hon nu länge bad inför H.
l: 12
1 :26
jag är den kvinna s. bad till H.
vill jag där bedja till H. för eder
7:5
Samuel bad till H.
8:6
Bed för dina tjänare till H., din Gud 12:19
och de då bedja till H.
1. Kon. 8:44
slutat att bedja och åkalla H.
8:54
gick (Elisa) in ...och bad till H. 2.Kon. 4:33
bad E1isa till H. och sade: Slå detta
6:18
(Hiskia) bad till H.
20:2
Då bad (Hiskia) till H.
2. Krön. 32:24
och till H. bad jag
Ps. 30:9
höjer min röst och beder till H.
142:2
Hiskia bad till H.
Jes. 37:15
ansikte mot väggen och bad till H.
38:2
och bedjen för den till H.
Jer.29:7
bad jag till H. och sade
32:16
Bed för oss till H., vår Gud
37:3
bed för oss till H., din Gud
42:2
jag vill bedja till H., eder Gud
42:4
Bed för oss till H., vår Gud
42:20
Jag bad till H., min Gud
Dan. 9:4
(Jana) bad till H. och sade
Jana 4:2
H. mån I bedja om regn
Sak. 10:1
bed till H. att den tanke
Apg. 8:22
Bedjen I till H. för mig
8:24
har jag tre gånger bett till H.
2. Kur. 12:8
Ett har jag begärt av H.
Ps. 27:4
behaga H. bättre än ngn tjur
Ps. 69:32
en mans vägar behaga H. väl
Ords. 16:7
skola då behaga H. väl
Mal. 3:4
l. Kor. 7:32
huru han skall behaga H.
bereda H. välbehaglig lukt
4.Mos.lS:3
s. bida efter H. hämta ny kraft
J".40:31
Dan. 9:13
sökte vi icke att blidka H.
Joahas lWnföll inför H.
2. Kon. 13:4
Obadja dyrkade H. med iver
1. Kon. 18:3
Efter H. skola de draga åstad
Hos. 11:10
hava i allt efterföljt H.
4.Mos.32:12
S.Mos. 1:36
i allt har efterföljt H.
satte sig upp emot H.
4.Mos. 26:9
stå emot H. och äro genstrliviga
Jes. 3:8
jubelbasunerna framför H.
Jos. 6:8
du skall gå framför H.
Luk. 1:76
fresta Herren
2.Mos.17:2
Varför fresten I H.
17:7
tvistat och frestat H.
Jes. 7:12
jag vill icke fresta H.

på det att de må frukta H., eder Gud 31 :12
så att de frukta H., eder Gud
31 :13
att I frukten H., eder Gud, alltid Jos. 4:24
hindra våra barn från att frukta H.
22:2 5
så frukten nu H.
24:14
Allenast mån I nu frukta H.
1.Sam. 12: 14
Allenast frukten H.
12 :24
har jag, din tjänare, fruktat H. I.Kon.18:12
vet att din tjänare fruktade H. 2.Kon. 4:1
då de icke fruktade H.
17:25
huru de skulle frukta H.
17:28
Men (samariterna) fruktade också H. 17:32
Så fruktade de visserligen H.
17:33
de frukta icke H.
17:34
Nej, H. allena.... kolen I frukta
17:36
H., eder Gud, skolen I frukta
17:39
Så fruktade då deasa folk H.
17 :41
Ps. 15 :4
men ärar dem s. frukta H.
22:24
I s. frukten H., loven honom
Finnes det en man s. fruktar H.
25:12
Hela jorden frukte H.
33:8
Frukten H., I hans helige
34:10
säll är den man s. fruktar H.
112: l
I s. frukten H., förtrösten på H.
11 5:11
han skall välsigna dem s. frukta H.
115:13
Så säge de s. frukta H.
118:4
Säll är envar s. fruktar H.
128:1
den man Välsignad, s. fruktar H.
128:4
I s. frukten H., loven H.
135:20
frukta H., och fly det onda
Ords. 3:7
Att frukta H. är att.hata det onda
8:13
Den s. fruktar H.,him vandrar i
14:2
s. fruktar H. har ett tryggt fäste
14:26
Min son, frukta H. och konungen
24:21
31 :30
prisas må en hustru s. fruktar H.
Vem är bland eder s. fruktar H.
Jes.50:10
Utom oas frukta H., vår Gud
Jer. 5 :24
Fruktade (Hiskia) icke i stället H.
26:19
därför att vi icke fruktade H.
Hos. 10:3
folket fruktade för H.
Hagg. 1:12
hava de s. frukta H. talat med
Mal. 3:16
åminnelse av deasa s. frukta H.
3:16
veta vad det är att frukta H.
2. Kor. 5:11
l.Sam.12:18
av ·stor fruktan för H.
David betaga av fruktan för H. 2.Sam. 6:9
fruktan för H. vara över
2. Krön. 19:7
betagas av stor fruktan för H.
Jana 1:16
jldga Herren

(Rebecka) gick för att fråga H. l.Mos.25:22
frågade Israels barn H.
Dom. 1:1
(Israel) frågade H.: Skall jag ännu
20:23
Israels barn frågade H.
20:27
Då frågade de H. ännu en gång l.Sam.l0:22
(Ahimelek) frågade då H. för hm
22:10
Då frågade David H.: Skall jag draga 23:2
Då frågade David H. ännu en gång
23:4
Saui frågade H., men H. svarade
28:6
David frågade nu H.: Skall jag .ätta
30:8
frågade David H.
2.Sam. 2:1
5 :19
frågade David H.: Skall jag draga upp
När David då frågade H.
5:23
(Josafat:) Fråga dock först H. l. Kon. 22:5
Mika gm vilken vi kunna fråga H.
22:8
så att vi kunna fråga H. gm hm 2.Kon. 3:11
fråga H. om jag skall tillfriskna
8:8
frigen H. för mig och för folket
22:13
sänt eder för att fråga H.
22:18
Frågen efter H. och hans makt l. Krön. 16:11
2. Krön. 18:4
Fråga dock först H. därom
Mika gm vilken vi kunna fråga H.
18:7
Gån och frågen H. för mig
34:21
34:26
s. har sänt eder för att fråga H.
Frågen efter H. och hans makt
Ps.I05:4
och icke fråga efter H.
Jes. 31:1
de frågade icke efter H.
Jer.l0:21
Fråga H. för os.
21 :2
några av de äldste för att fråga H. Hes. 20:1
föl/a efter Herren
följde icke i allt efter H.
de skulle följa efter H.
att de .kulle följa efter H.

l. Kon. 11:6
2. Kon. 23:3
2. Krön. 34:31

frukta Herren
ännu icke frukten för H. Gud 2.Mos. 9:30
fruktade folket H.
14:31
att du må frukta H., din Gud S.Mos. 6:2
. 6:13
H., din Gud, skall du frukta
H. bjöd oss. ..att frukta H.
6:24
att du fruktar H., din Gud
10:12
H., din Gud, skall du frukta
10:20
du skall lära att frukta H., din Gud
14:23
att han må lära att frukta H., sin Gud 17:19

för Herren
HeHg skall den vara dig för H. 2.Mos.3O:37
till välbehaglig lukt för H.
3.Mos. l :9
13,17; 2:2,9;3:5
en lott för H. och en lott för As...l
16:8
till välbehaglig lukt för H.
17:6; 23:18
till välbehaglig lukt för H.
4.Mos.I5:7
10,13,14,24; 18:17
upphänga i solen för H.
25:4
till välbehaglig lukt för H.
28 :8, 24,2 7
29:2,8,13,36
till välbehaglig lukt för H.
den för H. best.mda gärden
31:41
För H. och för Gideon
Dom. 7:18
utgöt min själ för H.
I.Sam. 1:15
2 :26
välbehag både för H. och för mskor
upphänga dem för H.
2.Sam. 21:6
de föllo ned för H.
l. Krön. 29:20
föllo ned för H. och tDlbådo 2. Krön. 20:18
ödll1iukade sig icke för H.
33:23
bekänna för H. mina överträdelser Ps. 32:5
Var stilla för H. och förbida
37:7
Iåtom oss knäböja för H.
95:6
Bergen smälta as. vax för H.
97:5
för H. må du bäva, du jord
114:7
mer värt för H. än offer
Ords. 21:3
dölja edra rådslag för H.
Jes.29:15
Bereden väg rör H. i öknen
40:3
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Herren
är för H. en hämndens tid
Bereden vägen för H.
Bereden vägen för H.
Bereden vägen för H.
J ämnen vägen för H.
gör h.n detta för H.
Leva vi, så leva vi för H.
dö vi, så dö vi för H.
kroppen för H., H. för kroppen
vad s. är välbehagligt för H.
en dag är för H. ss. tusen år

Jer. 51:6
Matt. 3:3
Mark. 1:3
Luk. 3:4
J oh. I :2 3
Rom. 14:6
14:8
14:8
I.Kor. 6:13
Ef. 5:10
2.Pet. 3:8

förakta Herren
människor hava föraktat H.
den rovgirige föraktar H.

4. Mos. 16:30
Ps. 10:3

storm gick före H.
Förbida H., ja, förbida H.
Förbida H.
Stadigt förbidade jag H.
förbida H., han skall hjälpa
Så vill jag förbida H.

l. Kon. 19:11

till vara fOr att förgäta H.
I haven förkastat H.
De hava förnekat H.
försköt H. från sitt ansikte

5.Mos. 6:12
4.Mos.11:20
Jer. 5:12
2. Kon. 17:23

Ps.27:14
37:34
40:2
Ords. 20:22
Jes. 8:17

förtrösta på Herren
På H., israels Gud, förtröstade 2.Kon.18:5
Vi förtrösta på H., vår Gud
18:22
förleda eder till att förtrösta på H.
18:30
och förtrösten på H.
Ps. 4:6
Ty konungen förtröstar på H.
21 :8
26:1
jag förtröstar på H. utan att vackla
men jag förtröstar på H.
31:7
s. förtröstar på H., omgiver han
32:10
Förtrösta på H.
37:3
och skola förtrösta på H.
40:4
det förtröstar på H.
112:7
I av Israel, förtrösten på H.
115:9
I av Arons hus, förtrösten på H.
115:10
I s. frukten H., förtrösten på H.
115:11
De s. förtrösta på H., likna Sions
125:1
Förtrösta på H. av allt hjärta
Ords. 3:5
16:20
säll är den s. förtröstar på H.
s. förtröstar på H. varder mättad
28:25
s. förtröstar på H. varder beskyddad 29:25
Förtrösten på H. till evig tid
Je•. 26:4
Vi förtrösta. på H., vår Gud
36:7
36:15
förleda eder att förtrösta på H.
J er. 17:7
välsignad..... förtröstar på H.
på H. förtröstar hon icke
Sef. 3:2
predikade förtröstan på H.
Apg.14:23
Ps.22:31
förtälja om H. för ett annat
förtörna Herren
5.Mos.
9:8
Vid Horeb förtörnaden I H.
9:22
I Tabeera förtörnaden lock H.
Dom. 2:12
därmed förtörnade de H.
l. Kon. 14:15
därför alt de förtörnat H.
2. Kon. 17:11
alt de förtörnade H.
horn är upphöjt genom H.
l.sam. 2:1
Ps. 37:23
Gm H. bliva en mans steg fasta
Jes.45:25
gm H. får all Israels släkt
varit gen.rträviga mot H.
S.Mos. 9:7
gensträviga haven I varit mot H.
9 :24
hon gav H. ett n.mn
I.Mos.16:13
de gåvo H. sin ed
2.Krön.15:14
ä1sk. dem s. hata H.
2. Krön. 19:2
de s. hata H. skulle då visa
Ps. 81 :16
helga åt Herren
skall du rista ... Helgad åt H.
2.Mos.28:36
på den skrev man Helgad åt H.
39:30
undanhåll. ngt s. är helgat åt H. 3.Mos. 5:15
19:8
ohelgat det s. var helgat åt H.
de skola vara helgade åt H.
23:20
för att det skall vara helgat åt H.
27:14
Om ngn helgar åt H. ett stycke åker
27:16
skaU (åkern) vara helgad åt H.
27:21
Om ngn helgar åt H. en åker
27:22
det skall v.ra helgat åt H.
27:23
all tionde ... den är helgad åt H.
27:30
vart tionde djur v.ra helgat åt H.
27:32
är (nasiren) helgad åt H.
4.Mos. 6:8
ett folk s. är helgat åt H. S.Mos.7:6; 14:2,21
Allt förstfött ... skall du helga åt H.
15:19
ett folk s. är helgat åt H.
26:19
silver och guld helgat åt H.
Jos. 6:19
helgar jag dessa penningar åt H. Dom.17:3
dessa helgade David åt H.
2.Sam. 8:11
David hade helgat åt H.silvret l. Kon. 7:51
15:15
vad (Asa) själv h.de helgat åt H.
vad hans fäder helgat åt H.
2. Kon. 12 :18
och vad h.n själv hade helg.t åt H.
12:18
helg.de konung David åt H.
I.Krön.18:11
s. hade blivit helgat åt H.
26:20
helgat åt H. av konung David
26:26
s. hade blivit helgat åt H.
28:12
vad David hade helgat åt H.
2. Krön. 5:1
v.d (Asa) hade helgat åt H.
IS :18
och så helga (påskalammen) åt H.
30:17
de heliga gåvor s. helgades åt H.
31:6
och s. voro helgade åt H.
35:3
I ären helgade åt H.
Esr. 8:28
Denna dag är helgad åt H.
Neh. 8:9
denna d.g är helgad åt vår H.
8:10
skökolön skall vara helgat åt H.
Jes.23:18
lik· och askdalen ... helgade åt H.
Jer. 31 :40
ty (landet) är helg.t åt H.
Hes.48:14
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hästarn.s bjällror ... Helg.d åt H.
Sak. 14:20
var gryt .... helgad åt H. Sebaot
14:21
mankön räknas ss. helgat åt H.
Luk. 2:23
längre kunna hoppas på H.
2.Kon. 6:33
Hoppas på H" Israel
Ps. 130:7; 131:3
(Mose) blev kvar hos H.
2.Mos.34:28
hade icke sökt svar hos H.
l. Krön. 10:14
hos H. är nåd
Ps.130:7
hos H. finnes rättfärdighet
J es. 45 :24
min rätt är hos H.
49:4
alltid få vara hos H.
1. Tess. 4:17
barmhärtighet hos H.
2.Tim. 1:18
4.Mos.IS<30
hånar H. och skall utrotas
2.Mos.13:12
allt skall höra H. till
32:26
s. hör H. till komme hit
Dom.11 :31
lovar att det skall hör. H. till
Rom.
14:8
leva eller dö, höra vi H. till
l. Kor. 7:32
omsorg åt vad s. hör H. till
7:34
omsorg åt vad s. hör H. till

i Herren
alltså haven I ingen del i H.
I haven ingen del i H.
fröjdar sig i H.
fröjd i H. är eder starkhet
Varen glada i H.
Jublen i H., I rättfärdige
skall fröjda sig i H.
hav din lust i H.
rättfärdige skall glädja sig i H.
i H. har jag min tillflykt
Glädjens, I rättfärdige, i H.
jag själv få glädj. mig i H.
känna allt större glädje i H.
du själv skall fröjda dig i H.
skall du finn. din lust i H.
gläder mig storligen i H.
vill jag glildj. mig i H.
skola fröjd. sig i H.
skall jag göra starka i H.
Så mott.gen (Febe) i H.
min älskade broder i H.
av Narcissus' hus, s. äro i H.
s. arbeta i H.
har så mycket .rbetat i H.
Tertius hälsar eder i H.
Timoteus, min älskade son i H.
kallad till .tt v.ra i H.
~fta sig... blott det sker i H.
Aren I icke mitt verk i H.
I själva ären i H. inseglet
Dock är det i H. så, .tt varken
arbete icke är fåfängt i H.
hälsa eder mycket i H.
dörr till verks.mhet i H.
har jag i H. den tillförsikten
till ett heligt tempel i H.
j.g s. är en fånge i H.
uppmanar eder allvarligt i H.
nu ären I ljus i H.
varen edra föräldrar lydiga i H.
bliven allt starkare i H.
min trogne tjänare i H.
blivit så frimodiga i H.
i H. är jag viss om
Tagen emot honom i H.
glädjen eder i H.
stån fasta i H.
vara ens till sinnes i H.
Glädjen eder i H. alltid
för mig en stor glädje i H.
ss. tillbörligt är i H.
detta är välbehagligt i H.
Tykikus, min medtjänare i H.
ämbete s. du har undfått i H.
eftersom I stån fasta i H.
äro edra föreståndare i H.
tillförsikten till eder i H.
både efter köttet och i H.
få g.gn av dig i H.
S.lig. äro de död. s. dö i H.

Jos. 22 :2.5
22:27
I.Sam. 2:1
Neh. 8:10
Ps.32:11
33:11
35:9
37:4
64:11
91:2
97:12
104:34
Jes.29:19
41:16
58:14
61 :10
H.b. 3:18
Sak. 10:7
10:12
Rom.16:2
16:8
16:11
16:12
16:12
16:22
l. Kor. 4:17
7:22
7:39
9:1
9:2
11:11
15:58
16:19
2.Kor. 2:12
Gal. 5:10
Ef. 2:21
4:1
4:17
5:8

6:1
6:10
6:21
Fil. 1:14
2:24
2:29
3:1
4:1
4:2
4:4
4:10
Kol. 3:18
3:20
4:7
4:17
I.Tess. 3:8
5:12

2.Tess. 3:4
Filem. v.16
v.20
Upp. 14:13

ådragit sig skuld inför H.
3.Mos. 5 :19
skuldoffer fr.m inför H.
6:6
sitt skuldoffer inför H.
19 :21
eder i åminnelse inför H.
23:24
I haven gråtit inför H.
4.Mos. 11 :18
bar fram deras sak inför H.
27:5
väpnen eder inför H.
32:20
gå över Jordan inför H.
32:21
eder besittning inför H.
32:22
och kämpa inför H.
32:27
väpnade tm.tt kämpa inför H.
32:29
dr.ga till Kan.ans land inför H.
32:32
kämpa inför H. på Jerikos
Jos. 4:13
Förbannad vare inför H.
6:26
lade det ned inför H.
7:23
kastade Josua lott inför H.
18:10
Jefta uttalade inför H.
Dom.11 :11
öppnat min mun inför H.
11 :35
öppnat din mun inför H.
11 :36
församlade sig inför H. i Mispa
20:1
gossen gjorde tjänst inför H.
l.Sam. 2:11
synd så mycket större inför H.
2:17
gjorde Samuel tjänst inför H.
3:1
och göto ut (vattnet) inför H.
7:6
träden nu fram inför H.
10:19
och lade ned den inför H.
10:25
vittnen nu mot mig inför H.
12:3
gå till rätta med eder inför H.
12:7
15 :33
högg Agag i stycken inför H.
s. var satt i förvar inför H.
21 :7
slöto de ett förbund inför H.
23:18
vare de förbannade inför H.
26:19
oskyldiga inför H. evinnerligen 2.Sam. 3:28
slöt David ett förbund inför H.
5:3
Israels hus fröjdade sig inför H.
6:5
dansade David inför H.
6:14
hoppa och d.nsa inför H.
6:16
Inför H., inför H. fröjdade jag mig
6:21
upphängde dem på berget inför H.
21:9
befäst inI6r H. till evig tid
l. Kon. 2:45
gudsmannen bönföll inför H.
13:6
ödmjukade dig inför H.
2.Kon.22:19
slöt D.vid förbund inför H.
I. Krön. II :3
juble skogens träd inför H.
16:33
antända rökelse inför H.
23:13
s. göra tjänst inför H.
2.Krön.13:10
hel. Juda stod där inför H.
20:13
drager skuld över oss inför H.
28:13
Guds söner trädde fram inför H. J ob 1:6
Guds söner trädde fram inför H.
2:1
Ouble) inför H.
Ps.96:13
jubel inför H., konungen
98:6
bergen juble, inför H.
98:9
utgjuter sitt bekymmer inför H.
102:1
missgärning ihågkommen inför H.
109:14
jag skall få v.ndra inför H.
116:9
ligga uppenbara inför H.
Ords. 15:11
Jer.23:9
ss. en drucken man inför H.
skola de då bönf.lla inför H.
36:7
utlystes en fasta inför H.
36:9
få träda fram inför H.
Hes.42:13
skall du föra fr.m inför H.
43:24
att göra tjänst inför H.
45:4
skall jag träda fram inför H.
Mik. 6:6
Allt kött vare still. inför H.
Sak. 2:13
sänd. för .tt bönfalla inför H.
7:2
bönfall. inför H.
8:21
hednafolk skola bönfalla inför H.
8:22
skall hålla din ed inför H.
Matt. 5 :33
han sk.1I bliva stor inför H.
Luk. 1:15
bära honom fr.m inför H.
2 :22
gott icke allenast inför H.
2. Kor. 8:21
2.Pet. 2:11
icke smädande dom inför H.
Ödmjuken eder inför H.
Jak. 4:10
Luk.20:37
2.Mos.16:8
Jer. 51 :50
Kommen ihåg H., i fjärran land
kallar H. 'Abrahams Gud'
I knorren ... mot H.

inför Herren
l. Mos. 10:9
väldig jägare inför H.
10:9
väldig jägare inför H. ss. Nimrod
18:22
Abram stod kvar inför H.
19:13
ropet blivit så stort inför H.
där han h.de stått inför H.
19:27
27:7
och sedan välsigna dig inför H.
2.Mos. 6:12
Men Mose talade inför H.
6:30
Mose sade inför H.
16:9
Träden fram inför H.
16:33
ställ (kärlet) inför H.
29:25
välbehaglig lukt inför H.

Jes.19:21
egyptierna skola lära känna H.
Hos. 2:20
du skall så lära känna H.
5:4
och H. känna de icke
6:3
låtom oss lära känna H.
Hebr. 8:11
säg.: Lär känna H.
icke lärt .tt känna igen H.
I.Sam. 3:7
Ps. 89:7
vilken kan .ktas lik H.
i skyn liknas vid H.
Ps. 89:7
personer s. lovas åt H.
3.Mos.27:2
löftesoffer s. I loven H.
S.Mos.12:11
lova Herren
Lovad vare H.
I.Mos.24:27
tillbad H. och lovade H.
24 :48
Jetro sade: Lovad vare H.
2.Mos.18:10
du skall lova H. för det god.
S.Mos. 8:10
loven H. därför
Dom. 5:2
5:10
ja, loven H.
Lovad vare H., s. i dag har så
Rut 4:14
(David:) Lovad vare H.
I.Sam.2S:39
Lovad vare H., Israels Gud
l. Kon. 1 :48
(Hir.m:) Lovad vare H. i d.g
5:7
(Salomo:) Lov.d vare H., Israels Gud
8:15
Lov.d vare H.
8:56
Lovad vare H., din Gud
10:9
skulle prisa, tacka och lova H. l. Krön. 16:4
folket sade: Amen, och lovade H.
16:36
tjänst gm.tt tacka och lova H.
23:30
David lovade H. inför församlingen
29:10
David sade: Lov.d vare du, H.
29:10
Loven H., eder Gud
29:20
Då lovade hela församlingen H.
29:20
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;frdn Herren
vänd eder bort ifrån H.
4.Mos.14:43
haven vänt eder bort ifrån H.
Jos.22:16
ytterligare vända eder bort ifrån H.
22 :18
vi vilj. vända oss bort ifrån H.
22:23
och nu vända oss bort ifrån H.
22:29
viken nu icke av ifrån H.
I.Sam.12:20
förskräckelse ifrån H.
2.Krön.14:14
förskräckelse ifrån H.
17:10
då Amasja vek.v ifrån H.
25:27
med sitt hjärta viker av ifrån H. Jer.17:5
löper landet bort ifrån H.
Hos. 1:2
ifrån H. har en olycka kommit Mik. 1:12
s. hava vikit bort ifrån H.
Sef. 1:6
veta väl att vi äro borta ifrån H. 2. Kor. 5:6

Lovad vare H., Israels Gud
2. Krön. 2:12
begynte lova H., därför att han är god 5 :13
Lovad vare H., din Gud
9:8
leviterna lovade H., Israels Gud
20:19
där lov.de de H.
20:26
lov. H. med Davids och Asafs ord
29:30
leviterna och prästerna lovade H.
30:21
prästern .... till att lova H.
Esr. 3:10
Lovad vare H., våra fäders Gud
7:27
församlingen ... lov.de H.
N eho 5 :13
Esra lovade den store H. Gud
8:6
Stån upp och loven H., eder Gud
9:5
Jag vill lova H., ty han giver råd
Ps. 16:7
i församlingarn. skall jag lova H.
26:12
Lovad vare H., ty han h.r hört 28:6; 31 :22
Jag vill lova H. alltid
34:2
34:4
Loven med mig H.
alltid kunna säga: Lovad vare H.
35 :27
säge alltid: Lovad vare H.
40:17
Lovad vare H.
68:20
loven H., I av Israels brunn
68:27
Lovad vare H. Gud, Israels Gud
7'2: 18
Lovad vare H. evinnerligen
89:53
s. varder skapat skall lova H.
102 :19
103:1,2
Lova H., min själ
Loven H., I hans änglar
103:20
Loven H., I alla hans härskaror
103:21
Loven H., I alla hans verk
10 3:22
Min själ, lova H.
103:22
Lova H., min själ
104:1,35
Men vi, vi skola lova H.
115:18
Loven H., alla hedningar
117:1
119:12
Lovad vare du, H.
Lovad vare H. för att han ej gav
124:6
Loven H., ty H. är god
135:3
I av Israels hus, loven H.
135:19
I av Arons hus, loven H.
135 :19
I av Levis hus, loven H.
135:20
I S. frukten H., loven H.
135:20
Lovad vare H. från Sion
135 :21
Lovad vare H., min klippa
144:1
Lova H., min själ
146:1
146:2
Jag vill lova H., så länge jag lever
Loven H. från himmelen
148:1
148:7
Loven H. från jorden, I havsdjur
Allt vad anda har love H.
150:6
äta den och skola lov. H.
J es. 62:9
Sjungen till H.s ära, loven H.
Jer.20:13
Lovad vare H. att jag bliver
Sak. II :5
Loven H., alla hedningar
Rom. 1 S :11
l. Krön. 23:5
4000 skola lovsjunga H.
Ps. 9:12
Lovsjungen H., s. bor i Sion
Lovsjungen H., I hans fromme
30:5
98:5
Lovsjungen .H. med harpa
Jes.12:S
Lovsjungen H.
Ps. 68:33
I riken på jorden, lovsiigen H.
5.Mos.32:6
Är det så du lönar H.
Er misshagade H.
LMos. 38:7
misshagade H. att (Onan) gjorde
38:10
vad D.vid gjort misshagade H. 2.Sam.11 :27
Er missh.gade H.
l. Krön. 2:3

mot Herren (se även: synda mot Herren)
begår or.ättrådighet mot H.
3.Mos. 6:2
skyldig till orättrådighet mot H. 4.Mos. 5:6
icke sätta eder upp mot H.
14:9
rotat eder samman mot H.
16:11
s. rotade sig samman mot H.
27:3
att begå otrohet mot H.
31:16
utan skuld mot H.
32 :22
satt eder upp mot H.
Jos.22:16
i d.g sätten eder upp mot H.
22:18
upproriskhet och otrohet mot H.
22 :22
alt vi skulle sätta oss upp mot H.
22 :29
22:31
icke vel.t begå otrohet mot H.
s. strid. mot H. bliva krossade I.Sam. 2:10
människa försyndar sig mot H.
2:25
hade begått otrohet mot H.
I.Krön.IO:!3
hade varit otrogna mot H.
2. Krön. 12 :2
varit otrogen mot H.
28:19
genom otrohet mot H.
28:22
rådslå mot H.
Ps. 2:2
intet råd förmår ngt mot H.
Ords. 21 :30
hava vi felat mot H.
Jes.59:13
(Mo ab) har förhävt sig mot H.
Jer.48:26
det h.r förhävt sig mot H.
48:42
mot H. har det handlat övermodigt
50:29
Mot H. hava de h.ndlat trolöst
Hos. 5:7
edert anslag mot H.
Nah. 1:9
hade onda ansl.g mot H.
1:11
samlade sig tillhopa mot H.
Apg. 4:26

I haven mottagit KJ. H.

prästerna s. få nalkas H.
huru jag nitälskar för H.

Kol. 2:6
2.Mos.19:22
2.Kon.l0:16

offra åt / inför Herren
2.Mos.3:18; 5:3
och offra åt H., vår Gud
Låt oss gå och offra åt H.
5:17
8:8
så att de kunna offra åt H.
8:26
ty vi offra åt H., vår Gud, såd.nt
8:27
Så låt oss gå och offra åt H.
8:28
att I kunnen offra åt H. i öknen
8:29
så att de kunna offra åt H.
10:25
brännoffer .tt offra åt H., vår Gud
veta icke vad vi böra offra åt H.
10:26
13:15
Därför offrar j.g åt H. allt
22:20
S. offrar åt andra gudar än åt H.
24:5
till tackoffer åt H.
29:41
offra det till ... ett eldsoffer åt H.
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Herren
kunde offra åt Ii. ngn gåva av guld
35 :22
eldsoffer åt H. offra dess fett
3.Mos. 3:9
3:14
ss. eldsoffer åt H. offra det fett
offra en felfri ungtjur åt H.
4:3
offer s. Aron ... skola offra åt H.
6:20
s. vill offra ett tackoffer åt H.
7 :29
att de skulle offra sina offer åt H.
7:38
för att offra det åt H.
17:9
När l viljen offra tackoffer åt H.
19:5
vilja offra åt H. ss. brännoffer
22:18
ngn vill offra ett tackoffer åt H.
22:21
sådant skolen l icke.offra åt H.
22:22
l skolen icke offra åt H. ngt s.
22:24
När l viljen offra ett lovoffer åt H.
22:29
offra eldsoffer åt H. i sju dagar
23:8
lamm till brännoffer åt H.
23:12
att offras ss. brännoffer åt H.
23:18
l skolen offra eldsoffer åt H.
23:25,27
sju dagar skolen l offra eldsoffer åt H. 23:36
skolen offra eldsoffer åt H.
23:36
l skolen offra eldsoffer åt H.
23:37
offra till tackoffer åt H.
4.Mos. 6:17
6:21
lagen om vad han skall offra.åt H.
offra ... till brännoffer åt H.
8:12
I 5:3
viljen offra ett eldsoffer åt H.
så skall den s. vill offra åt H.
1 5:4
offra åt H. ss. eldsoffer
28:3
offrades ett eldsoffer åt H.
28:6
offra til~brännoffer åt H. två ungtjurar 28:11
offra en bock till syndoffer åt H.
28:1 S
ss. brännoffer åt H. offra
28:19
Dessa offer skolen lojfra åt H.
29:39
skall du icke offra det åt H.
5.Mos. 1 S :21
Du skall icke offra åt H.
17:1
du skall på det offra...åt H., din Gud 27:6
på det offrade de brännoffer åt H. Jos. 8:31
de offrade där åt H.
Dom. 2:5
13:16
så offra detta åt H.
tillbedja och offra åt H.
I.Sam. 1:3
begav sig upp för att offra åt H.
1:21
offrade korna till brännoffer åt H.
6:14
offrade ... slaktoffer åt H.
6:1 S
offrade det till brännoffer åt H.
7:9
skonade det för att offra det åt H.
15:15
för att offra det åt H., din Gud
I S :21
16:2,5
Jag har kommit för att offra åt H.
offrade brännoffer inför H.
2.Sam. 6:17
jag vill icke offra åt H.
24:24
tackoffer Salomo offrade åt H. I. Kon. 8:63
offra ...allenast åt H.
2.Kon. 5:17
beständigt skulle offra åt H.
I. Krön. 16:40
offra alla brännoffer åt H.
23:31
och offrade brännoffer åt H.
29:21
Nu offrade Salomo åt H.
2. Krön. 8:12
till Jerusalem för att offra åt H.
II :16
offrade åt H. sju hundra tjurar
15:11
23:18
till att offra brännoffer åt H.
folket offrade ... allenast åt H.
33:17
för att de skulle offra dem åt H.
35:12
offrade åt H. brännoffer därpå
Esr. 3:3
begynte de att offra brännoffer åt H.
3:6
offrade alltsammans åt H.
8:35
offra ss. brännoffer åt H.
Hes. 43:24
offra åt H. sju tjurar och sju vädurar 45:23
ss. frivilligt offer åt H.
46:12
dagligen offra ss. brännoffer åt H.
46:13
ej få offra vin ... åt H.
Hos. 9:4
offrade slaktoffer åt H.
J ona I : 16
offrar åt H. ett djur s. icke duger Mal. !' :14

tv.

talar vad förvänt är om H.

De döda prisq icke H.
Jerusalem, prisa H.

Jes.32:6
Ps. 115:17
147:12
Luk. 1:46
2.Krön.16:8
Ps. 55:23
I. Kor. 10:22

min själ prisar storligen H.
att du stödde dig på H.
Kasta din börda på H.
eller vilja vi reta H.
ropa till Herren
Mose ropade till H. om hjälp
2.Mos. 8:12
(Israels barn) ropade till H.
14:10
Men (Mose) ropade till H.
I 5:2 S
Då ropade Mose till H. och sade
17:4
ropade Mose till H. och sade
4.Mos.12:13
vi ropade till H., och han hörde
20:16
kan då ropa över dig till H.
5.Mos.15:9
kan eljest ropa över dig till H.
24:15
Då ropade vi till H.
26:7
Jos. 24:7
Då ropade de till H.
Men Israels barn ropade till H. Dom.3:9,15
Och Israels barn ropade till H.
4:3
då ropade Israels barn till H.
6:6
ropade till H. för Midjans skull
6:7
Då ropade Israels barn till H.
10:10
ropade (Simson) till H. och sade
15:18
Simson ropade till H. och sade
16:28
Hör icke upp att ropa till H.
I.Sam. 7:8
Samuel ropade till H. för Israel
7:9
ropade edra fäder till H.
12:8
de ropade till H. och sade
12:10
jag vill ropa till H.
12:17
Samuel ropade till H.
12 :18
(Samuel) ropade till H. hela natten
15:11
1. Kon.1 7:20,21
(Elia) ropade till H.
ropade profeten Jesaja till H. 2. Kon. 20:11
(David) ropade till H.
I. Krön ..2 I :26
Då ropade de till H. .
2.Krön.13:14
Asa ropade till H., sin Gud
14:11
ropade med hög röst till H.
Neh. 9:4
Jag höjer min röst och ropar till H. Ps. 3:5
de ropade till H. men han
18:42
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De ropade till H. och han svarade
99:6
de ropade till H. i sin nöd
107:6,13,19,28
Jag ropar till H. i min nöd
120:1
Jag höjer min röst och ropar till H. 142:2
när de ropa till H. om hjälp
Jes.19:20
l s. skolen ropa till H.
62:6
Deras hjärtan ropa till H.
K1ag. 2 :18
och ropen så till H.
Joel 1 :14
Då ropade de till H.
Jona 1:14

se Herren
tränga sig fram rör att se H.
2.Mos. 19 :21
att (Maria) hade sett H.
Joh.20:18
blevo glada, när de sågo H.
20:20
till (Tomas) att de hade sett H.
20:25
på vägen hade sett H.
Apg. 9:27
utan helgelse får ingen se H.
Hebr.12:14
se efter Herren
De sågo efter H.
2.Sam.22:42
Mika 7:7
jag vill skåda efter H.
smäda Herren

smädade du H.
2. Kon. 19:23
tänk på huru fienden smädar H.
Ps.74:18
Gm tjänare smädade du H.
les. 37:24
smörja Herren

Det var Maria, s. smorde H.
Joh.II:2
under det att de stödja sig på H. Mika 3:11
I.Sam. 7:2
Israels hus suckade efter H.
Job 1:9; 2:2,4
Aklagaren svarade H.
Job svarade H. och sade
39:36; 42:1
synda mot Herren
då synden l mot H.
4.Mos.32:23
Vi hava syndat mot H.
5.Mos. 1:41
9:16
l haven syndat mot H., eder Gud
så komma eder att synda mot H.
20:18
(Akan:) jag har syndat mot H.
Jos. 7 :20
Vi hava syndat mot H.
I.Sam. 7:6
att jag skulle så synda mot H.
12:23
folket syndar mot H. gm att äta kött 14:33
synden icke mot H. gm att äta köttet 14:34
(David:) Jag har syndat mot H. 2.Sam.12:1 3
mot H., vår Gud, hava vi syndat
Jer. 3:25
därför att vi syndade mot H.
8:14
l haden ju syndat mot H.
40:3
Därför att I ... syndaden mot H.
44:23
därför att de hade syndat mot H.,
mot H., deras fäders hopp
50:7
ty mot H. har (Babel) syndat
50:14
Eftersom jag syndat mot H.
Mika 7:9
därför att de syndat mot H.
Sef. 1:17

söka Herren
glädje sig de s. söka H.
I. Krön. 16:10
eder själ till att söka H.
22:19
sina hjärtan till att söka H.
2. Krön. II ;16
icke sitt hjärta till att söka H.
12 :14
(Aaa) uppmanade Juda att söka H.
14:4
det förbundet att de skulle söka H.
I S :12
var och en s. icke sökte H.
I S :13
(Juda) sökte H. med hela sin vilja
1 5:1 S
sökte (Aaa) icke H.
16:12
vände sin håg till att söka H.
20:3
kom man för att söka H.
20:4
Josafat, s. sökte H. av allt sitt hjärta 22:9
så länge (Ussia) sökte H.
26:5
sitt hjärta till att söka Gud, H.
30:19
slutit sig till dem för att söka H.
Esr. 6:21
de s. seka H. skola få lova hm
Ps. 22 :27
Jag sökte H., och han svarade mig
34:5
de s. söka H. hava icke brist på ngt
34 :11
På min nöds dag söker jag H.
77:3
glädje sig av hjärtat de s. söka H.
105:3
de s. söka H., de förstå allt
Ords.28:5
Hören på mig ... I s. söken H.
Jes. 51:1
Söken H., medan han låter sig finnas S 5:6
ty det är tid att söka H.
10:12
Söken H., så fån l leva
Am. 5:6
Mika 7:17
Med förskräckelse ... söka H.
dem s. aldrig hava sökt H.
Sef. 1:6
Söken H., alla l ödmjuke i landet
2:3
övriga mskor skola söka H.
Apg.1 S :17
tacka Herren
(Lea:) Nu vill jag tacka H.
I.Mos.29:35
tacka och lova H.
1. Krön. 16 :4
16:7
skulle tacka H. på detta sätt
Tacken H., åkallen hs namn
16:8
Tacken H., ty han är god
16:34
på det att de skulle tacka H.
16:41
23:30
göra tjänst gm att tacka och lova H.
de med dem skulle tacka H.
2. Krön. 7:6
Tacken H., ty hans nåd varar
20:21
tacka H. efter hs rättfärdighet
Ps. 7:18
Jag vill tacka H. av allt mitt hjärta
9:2
Tacken H. på harpa
33:2
Det är gott att tacka H.
92:2
Tacken H., åkallen hans namn
105:1
Tacken H., ty han är god
106:1; 107:1
De må tacka H. för hans nåd 107:8,15,21,31
Min mun skall storligen tacka H.
109 :30
Jag vill tacka H. av allt hjärta
111:1
Tacken H., ty han är god
118:1
jagvill ... tacka H.
118:19
Tacken H., ty han är god
118:29
Tacken H., ty han är god
136:1
Tacken H., åkallen hans namn
Jes.12:4
De hava tagit H. bort ur graven
Joh.20:2

lyfter min hand upp till H.
14:22
dristat mig att tala till H.
18:27,31
då sade Mose till H.
2.Mos. 4:10
då vände sig Mose åter till H.
5:22
uträcka mina händer till H.
9:29
Mose uträckte sina händer till H.
9 :33
för att stiga upp till H.
19:24
stiga upp till H.
24:1
må träda fram till H.
24:2
jag vill nu stiga upp till H.
32:30
Mose gick tillbaka till H.
32:31
Mose sade till H.: Väl säger du
33:12
spisoffer ... föra fram till H.
3.Mos. 2:8
slaktdjur fram till H.
17:5
Mose sade till H.: Varför
4.Mos.11 :11
Mose sade till H.
14:13
blev Mose vred och sade till H.
16:1 S
s. de föra fram till H.
18:1 S
Mose talade till H.
27:15
Josua talade till H.
Jos. 10:12
s. icke kom upp till H.
Dom. 21 :5
icke komme upp till H. i Mispa
21:5
s. icke kom upp till H.
21 :8
om I viljen vända om till H.
l.Sam. 7:3
rikten edra hjärtan till H.
7:3
David talade till H.
2.Sam.22:1
David sade till H.
24:10
(Hiskia) höll sig till H.
2.Kon.18:6
vänt sig till H.
23:25
och lovsånger till H.
1. Krön. 2 5:3
att omvända dem till H.
2.Krön.24:19
om l vände n om till H.
30:9
många förde skänker till H.
32:23
under lov och tack till H.
Esr. 3:11
s. han sjöng till H.
Ps. 7:1
11:1
Till H. har jag tagit tillflykt
Jag säger till H.
16:2
talade till H. denna sångs ord
18:1
och omvända sig till H.
22 :28
25:15
Mina ögon se alltid till H.
ställen edert hopp till H.
31 :2 S
sätter sin förtröstan till H.
40:5
låtom oss höja glädjerop till H.
95:1
Höjen jubel till H.
98:4; 100:1
taga sin tillflykt till H.
118:8,9
Höjen sång till H.
147:7
sätta din förtröstan till H.
Ords. 22:19
när de omvända sig till H.
Jes.19:22
vände om till H.
S 5:7
Främlingen s. slutit sig till H.
56:3
s. hava slutit sig till H.
56:6
ute med mitt hopp till H.
K1ag. 3:18
omvända oss till H.
3 :40
få träda fram till H.
Hes. 40 :46
upphört att hålla sig till H.
Hos. 4:10
låtom oss vända om till H.
6:1
vänden så åter till H.
14:3
hednafolk sluta sig till H.
Sak. 2:11
sände dem till H. med denna fråga Luk. 7:19
sade till H.: Föröka vår tro
17:5
Sackeus sade till H.
19:8
trodde och slöto sig till H.
Apg. 5:14
omvände sig till H.
9:35
stor skara omvände sig till H.
II :21
att hålla sig till H.
11 :23
II :24
ganska mycket folk fört till H.
den s. håller sig till H.
l. Kor. 6:17
en gång omvända sig till H.
2. Kor. 3:16
helst Vilja komma hem till H.
5:8
l.Tess. 4:17
upp i luften, H. till mötes
tillbedja Herren
böjde sig ned och tillbad H.
l.Mos.24:26
jag böjde mig ned och tillbad H.
24:48
föll han ned på jorden och tillbad H. 24:52
När l tillbedjen H.
5.Mos.12:4
icke du göra när du tillbeder H.
12:31
sedan de hade tillbett inför H. I.Sam. 1 :19
Och de tillbådo där H.
1:28
(Saul:) så att jag får tillbedja H.
15:25
och Saul tillbad H.
15:31
tillbedjen H. i helig skrud
l. Krön. 16:29
och tillbådo H. och tackade
2. Krön. 7:3
alla Juda män ... tillbådo H.
20:18
tillbådo H. med ansiktet mot
Neh. 8:6
9:3
(Israels barn) tillbådo H., sin Gud
tillbedjen H. i helig skrud
Ps. 29:2
Tillbedjen H. i helig skrud
96:9
de skola tillbedja H. på det heliga Jes.27:13
gm dess portar för att tillbedja H. Jer. 7:2
tillbedja inför H. vid ingången
Hes. 46:3
s. tillbedja H. och svärja vid hm
Sef. 1:5

och tjänade H. allena
I.Sam. 7:4
utan tjänen H. av allt edert hjärta
12 :20
uppmanade Juda att tjäna H. 2. Krön. 33:16
och tillhöll alla att tjäna H.
34:33
böja sin hals till att tjäna H.
Neh. 3:5
Tjänen H. med fruktan
Ps. 2:11
Tjänen H. med glädje
100:2
när alla folk församlas för att tjäna H. 102:23
huru jag har tjänat H.
Apg.20:19
brinnande i anden, tjänen H.
Rom. 12 :11
ss. tjänaden l H. och icke mskor
Ef. 6:7
ss. tjänaden I H. och icke mskor Kol. 3:23
tro på Herren
(Abram) trodde på H.
I.Mos.15:6
de trodde på H.
2.Mos.14:31
många kommo till tro på H.
Apg. 9:42
vara en kvinna s. tror på H.
16:15
Krispus ... kom till tro på H.
18:8
l trötten ut H. med edert tal
Mal. 2:17
där Israels barn tvistade med H. 4.Mos. 20:13
bad om sådant, täcktes H.
l. Kon. 3:10
tänka på H.
tänken på H., den store
Neh. 4:14
då tänkte jag på H.
Jona 2:8
utan underkasten eder H.
2. Krön. 30:8
att l haven utvalt H.
Jos. 24:22
Huru skall jag vedergälla H.
Ps. 116:12
veta av Herren
Jag vet icke av H.
2.Mos. 5:2
(släkte) s. icke visste av H.
Dom. 2:10
de ville icke veta av H.
I.Sam. 2:12
vid Herren
komma till en ed vid H.
2.Mos.22:11
lova mig med ed vid H.
Jos. 2:12
hava vi ju svurit vid H.
Dom. 21:7
lova mig nu med ed vid H.
I.Sam.24:22
svor Saul en ed vid H.
28:10
jag svär vid H.
2.Sam.19:7
ed vid H.. s. de hade svurit varandra
21 :7
med en ed vid H. lovade
l. Kon. 2:8
Salomo betygade med ed vid H.
2:23
bundit dig med ed vid H.
2:42
icke aktat på din ed vid H.
2:43
Må man hålla fast vid H.
Jer.50:5
och stadigt förbliva vid H.
l. Kor. 7:35
Jag besvär eder vid H.
I.Tess. 5:7
Ords. 19:3
på H. s. hennes hjärta vredgas
Upp, välslgnen H.
Ps. 134:1
och välsignen H.
134:2
Med (tungan) välsigna vi H.
Jak. 3:9
Vår själ väntar efter H.
Ps. 33:20
de s. vänta efter H.
37:9
Jag väntar efter H.
130:5
Min själ väntar efter H.
130:6
vandel s. är värdig H.
Kol. 1:10
åkalla Herren
jag åkallade H. i min nöd
2.Sam.22:7
ogärningsmän s. icke åkalla H.
Ps. 14:4
18:7
jag åkallade H. i min nöd
l mitt trångmål åkallade jag H.
118:5
Jag åkallade H. i min nöd
Jona 2:3
av rent hjärta åkalla H.
2.Tim. 2:22

till Herren (se även: ropa till, höra till H.)
sade Kain till H.
I.Mos. 4:13

tillhöra Herren
3.Mos. 3:16
fettet skall tillhöra H.
27:26
tillhör H. redan ss. förstfött
27:26
tillhör det redan H.
27:28
tillspillogivet tillhör H.
27:30
all tionde av jorden tillhör H.
Ps. 89:19
S. är vår sköld tillhör H.
Jes.44:5
H. tillhör jag
tjäna Herren
skaffen bort de gudar ... tjänen H. Jos. 24:14
om det misshagar eder att tjäna H.
24:1 S
(Josua:) vi vilja tjäna H.
24:1 S
Därför vilja vi ock tjäna H.
24:18
I kunnen icke tjäna H.
24:19
Icke så, vi vilja tjäna H.
24:21
Israel tjänade H., så länge Josua levde 24:31
folket tjänade H. så länge Josua Dom. 2:7
och tjänade H.
10: 16

åt Herren (se även: helga åt, offra åt H.)
och hålla gudstjänst åt H.
2.Mos.10:11
Det är ett påskoffer åt H.
12:27
och hållen gudstjänst åt H.
12:31
skall du överlämna allt åt H.
13:12
är ett brännoffer åt H.
29:18
ett eldsoffer åt H. är det
29:18
det är ett eldsoffer åt H.
29:25
en gärd av dem At H.
29:28
åt H. en försoningsgåva
30:12
30:13
ss. offergärd åt H.
30:14
giva detta ss. offergärd åt H.
när l given offergärden åt H.
30:15
antända eldsoffer åt H.
30:20
upptaga en gärd åt H.
35:5
bär fram denna gärd åt H.
35:5
35:24
bar fram sin gärd åt H.
sin frivilliga gåva åt H.
35:29
bära fram ett offer åt H.
3.Mos. 1:2
åt H. brännoffer av fåglar
1 :14
bära fram spisoffer åt H.
2:1
s. l viljen bära fram åt H.
2:11
förbränna ngt ss. eld.offer åt H.
2:11
förstlingsoffer ... åt H.
2:12
bära fram åt H. spisoffer
2:14
ett eldsoffer åt H.
2:16
3:3
ss. eldsoffer åt H.
bära fram åt H. ett tackoffer
3:6
föra fram åt H. ett hondjur
5:6
åt H. två turturduvor
5:7
ss. bot föra fram åt H.
5:1 S
skall det förbrännas å t H.
6:22
när sådant bäres fram åt H.
7:11
ss. en gärd åt H.
7:14
av sitt tackoffer bära fråm åt H.
7:29
det var ett eldsoffer åt H.
8:21
ss. lotten bestämmer åt H.
16:9
ss. en offergåva åt H.
17:4
gåvor Israels barn bära fram åt H.
22:3
giva ss. gärd åt H.
22:1 S
ss. eldsoffer.gåva åt H.
22:27
eldsoffer åt H. till välbehaglig
23:13
offer av den nya grödan åt H.
23:16
en förstlingsgåva åt H.
23:17
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Herren
frivilliga offer åt H.
23:38
ett eldsoffer åt H.
24:7
bära fram ss. offer åt H.
27:9
när man har givit det åt H.
27:9
icke bära fram ss. offer åt H.
27:11
givit till spillo åt H.
27:28
ersättningen givas åt H.
4.Mos. 5:8
inviga sig till nasir åt H.
6:12
ss. offer åt H. frambära
6:14
ss. ett viftoffer åt H.
8:13
gäller tackoffer åt H.
15:8
giva åt H. en offergärd
15:19,21
ett eldsoffer åt H.
15:25
(leviterna) givna åt H.
18:6
det bästa, s. de giva åt H.
18:12
vilka de bära fram åt H.
18:13
s. Israels barn giva åt H.
18:19
tionde s. Israels barn giva åt H.
18:24
giva en gärd åt H.
18:26,28
s. l fån skolen l giva åt H.
18:29
ett eldsoffer åt H.
28:6
drickoffer utgjutas åt H.
28:7
ett eldsoffer åt H.
28:13
offer av den nya grödan åt H.
28:26
ett eldsoffer åt H.
29:6
ss. skatt åt H.
31:28
ss. en gärd åt H.
31:29
skatten åt H. utgjorde
31:37
varav skatten åt H.
31 :38,39,40
ss. en offergåva åt H.
31:50
gavs ss. en gärd åt H.
31 :52
givas till spiDo åt H.
Jos. 6:17
lade upp den på klippan åt H.
Dom.13:19
vill jag giva denne åt H.
l.Sam. 1:11
giva (Samuel) tiDbaka åt H.
1 :28
skall han vara given åt H.
1:28
gåvo ss. skuldoffer åt H.
6:17
2.Sam.15:8
vill jag hålla gudstjänst åt H.
ss. ett drickoffer åt H.
23:16
begynte bygga huset åt H.
1. Kon. 6:1
Huset s. Salomo byggde åt H.
6:2
ss. ett drickoffer åt H.
1. Krön. 11:18
Given åt H., I folkens släkter,
given åt H. ära och makt
16:28
given åt H. hans oamns ära
16:29
H. skall bygga ett hus åt dig
17:10
huset s. skall byggas åt H.
22:5
bjöd honom bygga ett hus åt H.
22:6
alla slags sysslor åt H.
26:30
fylla sin hand med gåvor åt H.
29:5
frivilliga gåvor åt H.
29:9
jag vill icke taga åt H.
21:24
slaktoffer åt H.
29:21
kan bygga ett hus åt H.
2. Krön. 2:12
skatt skulle erläggas åt H.
24:19
antända rökelse åt H.
26:18
till brännoffer åt H.
29:32
frivilligt frambar åt H.
Esr. 3:5
bygga ett tempel åt H.
4:1
'
Befall dig åt H.
Ps. 22:9
given åt H. ära och makt
29:1
given åt H. hans namns ära
29:2
befall din väg åt H.
37:5
given åt H. hans namns ära
96:8
infria åt H. mina löften
116:14,18
har funnit en plats åt H.
132:5
Befall dina verk åt H.
Ords. 16:3
han lånar åt H.
19:17
stod åt H. vid landets gräns
J ... 19:19
Omskären eder åt H.
Jer. 4:4
åt H. giva en offergärd
Hes.45:1
fursten skall frambära åt H.
48:9
giva till spillo åt H.
Mika 4:13
frambära åt H. offergåvor
Mal. 3:3
skaffar åt H. ett välberett
LlIk. 1:17
anbefallde dem åt H.
Apg.14:23
först och främst åt H.
2.Kor. 8:5
Nya byggde ett altare åt H.
I.Mos. 8:20
byggde (Abram) ett altare åt H.
12:7
(Abram) byggde där ett altare åt H.
12:8
han byggde där ett altare åt H.
13:18
icke lägga på altaret åt H.
3.Mos.22:22
byggde Gideon ett altare åt H. Dom. 6:24
ett altare åt H., din Gud
6:26
byggde ock ett altare åt H.
I.Sam. 7:17
Saul byggde ett altare åt H.
14:35
första altare s. han byggde åt H.
14:35
res ett altare åt H.
2.Sam.24:18
bygga ett altare åt H.
24:21
David byggde där ett altare åt H.
24:25
altare s. han hade byggt åt H. 1. Kon. 9:25
resa ett altare åt H.
l.Krön.21:18
att jag kan bygga ett altare åt H.
21 :22
David byggde där ett altare åt H.
21 :26
.kall ett altare vara rest åt H.
Jes. 19 :19
Asas hjärta var hängivet åt H. I.Kon.15:14
4.Mos. 21:2
gjorde Israel ett löfte åt H.
Om någon gör ett löfte åt H.
30:3
om en kvinna gör ett löfte åt H.
30:4
Jefta gjorde ett löfte åt H.
Dom. 11:30
löfte s. jag har gjort åt H.
2.Sam.15:7
de skola göra löften åt H.
Jes.19:21
älska Herren
Salomo älskade H.
Msken H., alla I hans fromme
I s. älsken H.

Å'ra H. med dina ägodelar
Ären H. i österns bygder
Given H. ära
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l. Kon. 3:3

Ps. 31 :24
97:10
Ords. 3:9
Jes.24:15
42:12

att vi skulle övergiva H.
Jos.24:16
Om I övergiven H.
24:20
Ty när de övergåvo H.
Dom. 2:13
Israels barh övergåva H.
10:6
ty vi hava övergivit H.
l.Sam.12:10
2.Krön.24:20
I haven övergivit H.
s. haven övergivit H.
Jes. 1:4
de s. övergiva H. skola förgås
1 :28
I s. övergiven H. och förgäten
65:11
ty de hava övergivit H.
Jer.17:13

Herren bereder
frälsning H. skall bereda eder 2.Mos.14:13
H. beredde så en stor seger 2.Sam.23:IO,12
H. hade berett dem glädje
2.Krön.20:27
H. hade berett dem glädje
Esr. 6:22
H. s. bereder det
Jer.33:22
vilken utgång H. beredde
Jak. 5 :11
Herren beskär
må H. beskära sin nåd
Ps.42:9
där beskär H. välsignelse
133:3
l.Kor. 3:5
i mån av vad H. har beskärt
hava beskärts mig av H.
2.Kor.12:1
skall H. beskärma Jerusalems
Sak. 12:8
Herren beslutar
H. har beslutit att Olycka
l.Kon.22:23
H. hade ännu icke beslutit
2.Kon.14:27
H. hade beslutit att förstöra
Klag. 2:8
väg s. H. har bestämt
I.Kor. 7:17
H. bespottar dem s. resa sig
Ps. 2:4
H. bevarar de trogna
Ps.31:24
H. skall bevara honom
41 :3
H. bevarar de enfaldiga
116:6
121 :5
H. är den s. bevarar dig
H. skall bevara dig från allt ont
121 :7
121 :8
H. skall bevara din utgång
127:1
Om H. icke bevarar staden
H. bevarar dem s. älska honom
145:20
H. bevarar främlingar
146:9
Herren bevisar
H. hade bevisat sin stora makt 2.Mos.14:31
H. bevise godhet mot eder
Rut 1 :9
må H. bevisa barmhärtighet
2.Sam. 2:6
Fruktansvärd skall H. bevisa sig
Sef. 2 :11
H. bevisat henne barmhärtighet Luk. 1:58

Herren bjuder
H. Gud bjöd mannen och sade l.Mos. 2 :16
Noa gjorde ss. H. hade bjudit hm
7:5
gjorde ss. H. hade bjudit dem 2.Mos. 7:6
Mose gjorde ss. H. hade bjudit
7:10
och Aron gjorde ss. H. hade bjudit
7 :20
de gjorde ss. H. bjudit Mose och Aron 12 :28
de gjorde ss. H. bjudit Mose och Aron 12:50
så har H. bjudit: Samien därav
16 :16
16 :32
Mose sade: Så har H. bjudit
Då gjorde man ss. H. hade bjudit
16:34
förelade detta s. H. hade bjudit hm
19:7
på Sinai berg, ss. H. hade bjudit hm
34:4
vad H. har bjudit eder att göra
35:1
Detta är vad H. har bjudit
35:4
förfärdiga allt vad H. har bjudit
35:10
det s. H. genom Mose hade bjudit
35:29
skola utföra det ss. H. har bjudit
36:1
det arbete s. H. har bjudit oss
36:5
förfärdigade allt vad H. hade bjudit
38:22
ss. H. hade bjudit Mose
39:1
39:5,7,21
slIt ss. H. bjudit Mose
ss. H. hade bjudit Mose
39:26
aUt ss. H. hade bjudit Mose
39:29,31
i alla stycken ss. H. hade bjudit
39:32
ss. H. hade bjudit Mose
39:42
att de hade gjort ss. H. hade bjudit
39:43
i alla stycken ss. H. hade bjudit
40 :16
40:19,21,23
allt ss. H. hade bjudit Mose
ss. H. hade bjudit Mose
40:25,27,29,32
Mose gjorde ss. H. hade bjudit 3.Mos. 8:4
Detta är vad H. har bjudit mig
8:5
ss. H. hade bjudit Mose
8:9
band huvor ss. H. hade bjudit Mose
8:13
brände upp ... ss. H. hade bjudit Mose
8:17
eldsoffer ss. H. hade bjudit Mose
8 :21
ss. H. hade bjudit Mose
8:29
H. har bjudit, att s •. det i dag tillgått
8 :34
iakttaga vad H. har bjudit eder
8 :35
8 :36
gjorde aUt vad H. hade bjudit
Detta är vad H. har bjudit eder göra
9:6
folkets offer ...ss. H. har bjudit
9:7
förbrände ss. H. hade bjudit Mose
9:10
tillhöra dig ss. H. har bjudit
10:1 S
han gjorde ss. H. hade bjudit Mose 16:34
Detta är vad H. har bjudit
17:2
gjorde ss. H. hade bjudit Mose
24:23
aUt ss. H. hade bjudit Mose
4.Mos. 1:19
i alla stycken ss. H. hade bjudit Mose
1:54
Så hade H. bjudit Mose
2 :33
2 :34
så s. H. hade bjudit Mose
mönstrade allt förstfött ss. H. bjudit
3:42
ss. H. hade bjudit Mose
3:51
fick det åliggande s. H. bjudit Mose
4:49
framför ljusstaken, ss. H. bjudit Mose 8:3
ss. H. hade bjudit Mose
8:20,22; 9:5
vill jag höra vad H. bjuder angående
9:8
så iakttogo Israels barn vad H. bjöd
9:19
Vad H. bjöd dem iakttaga
9:23
något av det s. H. har bjudit eder
15:23
ss. H. hade bjudit Mose
IS :36
ss. H. hade bjudit honom, så gjorde
17:11
Mose gjorde ss. H. hade bjudit
20:27
Så hade ju H. bjudit Mose och
26:4
ss. H. har bjudit Mose
27:11
Mose gjorde ss. H. hade bjudit hm
27:22
aUdeles ss. H. hade bjudit honom
30:1
Detta är vad H. har bjudit
30:2
ss. H. hade bjudit Mose
31:7
gjorde ss. H. hade bjudit Mose
31 :31
skatten ...ss. H. hade bjudit Mose
31 :41
ss. H. hade bjudit Mose
31 :47
det land om vilket H. har bjudit
34 :13
H: bjöd att utskifta arvslotterna
34:29
H. har bjudit min herre
36:2
H. har vidare bjudit min herre
36:2
H. bjuder angående Selofhads döttrar 36:6
gjorde ss. H. hade bjudit Mose
36:10
ss. H. hade bjudit honom tala 5.Mos. 1:3
ss. H. vår Gud hade bjudit oss
1 :19
strida ss. H. har bjudit oss
1:41
varom H. hade så bjudit
2 :37
mig bjöd H. då att jag skulle lära eder 4 :14
Hedra ....s. H. har bjudit dig
5 :16
gören vad H. eder Gud har bjudit
5 :32
5:33
på de vägar s. H. bjudit eder gå
s. H., eder Gud, har bjudit
6:1
6:24
H. bjöd oss göra efter dessa stadgar
vikit av den väg s. H. bjudit eder gå
9:16
('mgo de ligga, ss. H. hade bjudit mig 10:5
till spillo ss. H. har bjudit dig
20:17
H. skall bjuda välsignelsen vara med
28:8
förbunds, s. H. bjöd Mose att sluta
29:1
34:9
gjorde ss. H. hade bjudit Mose
fullgjort, s. H. hade bjudit
Jos. 4:10
till spillo allt ... ss. H. hade bjudit
10:40
Ss. H. hade bjudit sin tjänare Mose
11 :15
det s. H. hade bjudit sin tjänare Mose 11 :15
förgöras, ss. H. hade bjudit Mose
11 :20
ss. H. hade bjudit genom Mose
14:2
ss. H. hade bjudit Mos.
14:5
H. bjöd Mose att giva oss en arvedel
17:4
H. bjöd gm Mose, att man skulle giva 21:2
ss. H. hade bjudit genom Mose
21 :8
icke hållit vad H. bjöd dig
I.Sam.13:14
David gjorde ss. H. bjudit
2.Sam. 5 :25
H. s. har bjudit hm att förbanna David 16:10
David gick ...ss. H. hade bjudit
24 :19
(Benaja:) Så bjude ock H.
1. Kon. 1 :36
2:3
håll vad H., din Gud, bjuder dig
så har H. genom sitt ord bjudit
13:9

från Herren
eld från himmelen, från H.
l.Mos.19:24
Från H. har detta utgått
24 :50
eld gick ut från H.
3.Mos. 9:24
eld gick ut från H.
4.Mos.16:35
från H. kom att de förstockade
Jos.ll :20
visste icke att detta kom från H. Dom.14:4
full lön tillfalla dig från H.
Rut 2 :12
kvaldes av ond ande från H.
l.Sam.16:14
ond ande från H. kom över Saul
19:9
olycka s. kommer från H.
2.Kon. 6:33
för dig vara tecknet från H.
20:9
motståndares lön från H.
Ps. I 09:20
Min hjälp kommer från H.
121 :2
undfår nåd från H.
Ords. 8 :35
från H. kommer vad tungan svarar
16:1
vå~ och rätt vägning äro från H.
16:11
förståndig hustru är gåva från H.
19:14
från H. är det s. segern kommer
21 :31
från H. kommer en s. är stark
Jes.28:2
skall för dig vara tecknet från H.
38:7
predika ett nådens år från H.
61 :2
ord kom till Jeremia från H.
Jer. 7:1
stormvind från H. är här
23:19; 30:23
kom detta ord från H.
26:1
detta ord till Jeremia från H.
27:1
ord s. från H. kom till Jeremia
32:1
ord s. kom till Jeremia från H.
34:8
Har något ord kommit från H.
37 :17

2450

2451

2452

HERREN (Herren - människor)
kämpar aktade H. för intet
Klag. 1 :15
år s. H. hade angivit
Dan. 9:22
Dock anser H. icke detta nog 2.Kon. 3:18
H. anställer en inbärgning
Jes.27:12
H. anställer offer i Ofra
34:6
av H. har jag utbett (Samuel) l.Sam. 1:20
av H. har avhållits från
25:26
1. Kon. 12:15
det var så skickat av H.
undfå välsignelse av H.
Ps. 24:5
skall berömma sig av H.
34:3
118:23
Av H. har den blivit detta
Den gode undfår nåd av H.
Ords. 12:2
har undfått nåd av H.
18:22
Av H. bero en mans steg
20:24
av H. få bådas ögon sitt ljus
29:13
av H. får var och en sin rätt
29:26
dag s. är känd av H.
Sak. 14:7
av H. har den blivit detta
Matt. 21:42
av H. har den blivit detta
Mark. 12:11
blivit dig befallt av H.
Apg.l0:33
han berömme sig av H.
1. Kor. 1:31
åberopa någon befallning av H.
7:25
han berömme sig av H.
2. Kor. 10:17
det skall han få igen av H.
Ef. 6:8
av H. få eder arvedel
Kol. 3:24
Därför avhugger H. på Israel
Jes. 9:14
Herren avskiljer
avskilde H. Levi stam
5.Mos.1 0:8
H. skall avskilja honom
29:21
H. avskilja mig från sitt folk
Jes.56:3
H. har avtvått Sions ...orenlighet
Jes. 4:4
H. skall avvända all krankhet
5.Mos. 7:15
H. har avvänt straffdomarna
Sef. 3:15
ss. H. är barmhärtig
l.Sam.20:14
Må H. visa barmhärtighet
2. Tim. 1:16
varmed har H. bedrövat mig
Klag. 1 :12
Om H. har behag till oss
4.Mos.14:8
H. har behag tiD brännoffer
l.Sam.15 :22
H. har behag till sitt folk
Ps.149:4
Herren befaller
J osua gjorde ss. H. befallt
Jos. 11 :9
H. har befallt (Simei) det
2.Sam.16:11
gingo sin väg ss. H. befallt
1. Kon. 12 :24
gjorde ss. H. hade befallt
17:5
ss. H. hade befallt
Jer.13:2
till Nineve, ss. H. hade befallt
Jona 3:3
Herren befäster
H. befäst ditt konungadöme
I.Sam.13:13
H. hade befäst hm ss. konung 2.Sam. 5:12
H. hade befäst hm ss. konung 1. Krön. 14:2
befäste H. konungadömet
2.Krön.17:5
vad annat begär väl H.
Mika 6:8
har H. intet behag till dem
Jer.14:10
H. har intet behag till sådana
Hos. 8:13
Har H. behag till vädurar
Mika 6:7
svara: H. behöver dem
Matt. 21 :3
H. behöver den
Mark. II :3
H. behöver den
Luk.19:3I,34
icke namn varmed H. benämner
Jer.20:3

H. bjudit hungersnöden komma 2.Kon. 8:1
H. hade bjudit och sagt: Föräldrarna 14:6
s. H. bjudit Mose åläggs Israel l.Krön.22:13
i enlighet med vad H. hade bjudit
24 :19
hålla vad H. har bjudit
2.Krön.13:11
skall iakttaga vad H. har bjudit dem
23:6
Moses lagbok, där H. hade bjudit
25:4
lärd i det s. H. hade bjudit
Esr. 7:11
i lagen att H. gm Mose bjudit
Neh. 8:14
H. på sin tron bjöd floden komma Ps.29:10
H. bjöd om Kanaans fästen
Jes.23:11
gömde (gördeln) ss. H. hade bjudit Jer.13:5
tala allt vad H. hade bjudit
26:8
om det ej var H. s. bjöd
Klag. 3:37
Men om dig bjuder H. så
Nah. 1 :14
så har H. bjudit oss: Jag har satt Apg.l.3:47
bjuder jag-dock icke jag utan H. l.Kor. 7:10
Herren blickar
blickade H. på egyptiernas
2.Mos.14:24
H. blickar ned från himmelen
Klag. 3:50
Herren blottar
H. skall blotta deras blygd
Jes. 3:17
H. blottar sin heliga arm
52:10
Herren bor
där H. skall bo för alltid
Ps.68:17
fastän H. bodde där
Hes. 35 :10
H. skall förbliva boende på Sion Joel 3:21
H. s. bor i dig
Sef. 3:15
Herren bryter
H. har brutit ned mina fiender 2.Sam. 5 :20
att H. så hade brutit ned Ussa
6:8
att H. så hade brutit ned Ussa I.Krön.13:11
H. har brutit sönder ogudaktigas J ... 14:5
H. bräcker Libanons cedrar
Ps.29:5
Herren bygger
när H. har byggt upp Sion
Ps. l 02 :17
Om H. icke bygger huset
127:1
H. bygger upp Jerusalem
147:2
H. nu åter har byggt upp
Hes. 36:36
mot Jakob bådade H. upp ovänner Klag.1 :17
Herren bönhör
H. bönhörde (Isa k)
l.Mos.25:21
H. bönhörde (Samuel)
l.Sam. 7:9
förnam att H. hade bönhört
l. Krön. 21:28
H. bönhöre dig på nödens dag
Ps. 20:2
jag, H., skall bönhöra dem
Jes.41 :17
Herren drager fram
H. drog fram med dem
Ps. 68:18
Herren drager ut
H. har dragit ut framför dig
Dom. 4:14
har H. dragit ut framför dig
2.Sam. 5:24
H. drager ut ss. hjälte
Jes.42:13
jag, H., har dragit ut mitt svärd
Hes.21:5
H. skaU draga ut och strida
Sak. 14:3
Herren driver undan
då drev H. undan havet
2.Mos.14:21
dräpte H. allt förstfött
2.Mos.13:5
Herren dundrar
H. dundrade från himmelen
2.Sam.22:14
H. dundrade i himmelen
Ps.18:14
Gud, den härlige, dundrar, ja H.
29:3
Herren dödar
därför dödade H. (Er)
l.Mos.38:7
Om H. hade velat döda oss
Dom.13:23
H. ville döda (Elis söner)
l.Sam. 2:25
därför dödade H. honom
1. Krön. 10:14
Herren dömer
H., domaren, må i dag döma
Dom.ll :27
H. dömer jordens ändar
l.Sam. 2:10
H. skall döma mellan mig och dig
24 :13
att H. har dömt honom fri
2.Sam.18:19
H. i dag har dömt dig fri
18:31
H. skall döma sitt folk
Hebr.l0:30
H.far fram på ett ilande moln
Jes.19:1
lagar s. H. fastställde
3.Mos.26:46
H. har fattat sitt beslut
Jer. 51 :12
H. frågade hm: På vad sätt
l.Kon.22:21
H. frågade: På vad sätt
2.Krön.18:20
Då frågade H. Åklagaren
J ob 1:7; 2:2

Herren
budskap har jag hört från H.
49:14
ej heller någon tillsyn från H.
Klag. 2:9
hoppas i stillhet på hjälp från H.
3:26
Hållen eder borta från H.
Hes. 11 :15
budskap hava vi hört från H.
Ob. v.l
ss. dagg från H.
Mika 5:7
predika ett nådens år från H.
Luk. 4:19
vederkvickelse komma från H.
Apg. 3:20
evangelium i ord från H.
15:35
har jag från H. undfått detta
l. Kor. 11 :23
att hon skall få något från H.
Jak. 1:7
Herren frälsar
frälste H. på den dagen
2.Mos.14:30
huru H. frälsar eder
2.Krön.20:17
32:22
Så frälste H. Hiskia
H. skall frälsa mig
Ps.55:17
H. skall frälsa mig
Jes.38:20
ur alla har H. frälst mig
2.Tim. 3:11
Så förstår H. att frälsa
2.Pet. 2:9
Jud. v.5
H. sedan han hade frälst
Herren fröjdar sig
H. förut fröjdade sig över eder 5.Mos.28:63
skall H. fröjda sig över eder
28:63
ss. H. fröjdade sig över dina fäder
30:9
H. skall ful/borda sitt verk
Ps.138:8
när H. har fullbordat sitt verk
Jes.l0:12
vid dina fäder fäste sig H.
5.Mos.10:15
Herren för (= leder)
förde H.lsraels barn ut
2.Mos.12:51
med stark hand har H. fört eder
13:3
har H. fört dig ut ur Egypten
13:9
Med stark hand har H. fört oss
13:14,16
förnimma att det är H. s. har fört
16:6
huru H. hade fört Israel ut ur Egypten 18:1
jag är H., s. har fört eder upp
3.Mos.ll :45
varför vill H. föra oss in i detta 4.Mos.14:3
förde H. oss ut ur Egypten
5.MOS. 6:21
varmed H. förde dig ut
7:19
att H. icke förmådde föra dem
9:28
H. förde oss ut ur Egypten
26:8
H. skall föra dig tillbaka
28:68
H. har fört qss upp ur Egypten Dom. 6:13
H. har fört folket bort
Jes. 6:12
H. ändå skall föra dem i bet
Hos. 4:16
förde H. Israel upp ur Egypten
12 :13
huru H. fört hm ut ur fängelset Apg.12 :17
jorden s. H. har förbannat
l.Mos. 5:29
Herren förbarmar sig
de jämrade, förbarmade sig H.
Dom. 2 :18
förbarmar sig H. över dem
Ps.I03:13
H. skall förbarma sig över Jakob Jes.14:1
H. förbinder sitt folks skador
Jes.30:26
H. förbistrade jordens tungomåll.Mos.l1:9
H. hade förbjudit dem
2.Kon.17:15
att H. fördriver dem för dig
5.Mos.9:4,5
varför ock H. har fördrivit
Jos.23:9
vilka H. fördrev för Israels barn l.Kon. 21 :26
H. fördröjer icke uppfyllelsen
2.Pet. 3:9
Herren fördärvar
innan H. fördärvade Sodom
l.Mos.13:10
ty H. skaU fördärva staden
19 :14
H. ville icke fördärva dig
5.Mos.10:10
ville H. icke fördärva Juda
2.Kon. 8:19
ville H. icke f'ordärva Davids 2.Krön.21:7
H. skall fördärva dem
Ps.21 :20
H. skall fördärva filisteerna
Jer.47:4
fördärvade H. alla Jakobs
Klag. 2:2
H. hade fördolt detta
2.Kon. 4:27
förgrymmades H., när han hörde
Ps.78:21
H. har förgätit mig
Jes.49:14
Herren förgör
H. förgjorde (rafaeerna)
5.Mos. 2:21
hedningar s. H. förgör
8:20
huru H. då förgjorde dem
11:4
att H. förgjorde dem s. icke trodde Jud. V.S
H,förhärjar Babel
Jer.51:55
Må H. förhärliga sig
Jes.66:5
Herren förkastar
förkastade H. all Israels säd
2.Kon.17 :20
skall då H. förkasta evinnerligen
Ps. 77:8
H. förkastar dem s. du förlitar
Jer. 2 :37
ty H. har förkastat dem
5:30
H. har förkaatat och förskjutit
7 :29
H. förkastade sitt altare
Klag. 2:7
H. förkastar icke för evig tid
3:31
om H. icke förkortade tiden
Mark.13 :20
bud s. H. hade förkunnat
2.Mos.34:32
tjänares själar förlossar H.
Ps. 34 :23
ty H. förlossar Jakob
Jes.44:23
H. skall förlossa Jakob
Jer. 31:11
där skall H. förlossa dig
Mika 4:10
Herren [örlåter
H. skall förlåta henne
4.Mos.30:6,9
därför skaU H. ·förlåta henne
30:13
H. skall icke vilja förlåta hm
5.Mos. 29 :20
det ville H. icke förlåta
2.Kon.24:4
H., den gode, förlåte var och 2.Krön.30:18
Ss. H. har förlåtit eder
Kol. 3:13
H. har förmenat dig bliva ärad 4.Mos. 24 :11
att icke H. skulle förmå det
l.Mos.18 :14
Så har ock H. förordnat
l.Kor. 9:14
Herren förskjuter
Nu har H; förskjutit oss
Dom. 6:13
H. förskjuter icke sitt folk
Ps. 94 :14
H. förstockade Faraos hjärta
2.Mos. 9 :12
H. förstockade Faraos hjärtaI0:20,27; 11:10
Ty H. förstockade Faraos hjärta
14:8
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Herren giver
har ju H. givit oss utrymme l.Mos. 26 :22
H. give mig ännu en son
30 :24
i det land s. H. skall giva
2.Mos.12 :25
att H. i afton giver eder kött att äta
16:8
brödet s. H. har givit eder till föda
16:1 S
Se, H. har givit eder sabbaten
16:29
män åtvilka H. har givit vishet
36:1
åt vilka H. hade givit vishet i hjärtat
36:2
H. på Sinai berg gav Mose
3.Mos. 7 :38
de bud s. H. på Sinai berg gav
27:34
H ... give dig frid
4.Mos. 6:26
det land s. H., din Gud, vill giva S.Mos. 4:40
5:16; 15:4,7; 17:14; 18:9;19:14
21 :1; 25:15,19; 26:1; 27:2,3; 28:8
Så skall H. giva eder kött att äta
II :18
giver jag, H., mig till känna för hm
12:6
från den dag då H. gav sina bud
l S :23
de stadgar s. H. gav Mose
30:17
den lagstadga s. H. har givit Mose
31 :21
i det land s. H. har givit åt dem
32:7,9
rätter s. H. gm Mose gav Israels barn 36 :13
land s. H. vill giva är gott
5.Mos. 1:25
det land s. H. hade givit dem
2 :12
i det land s. H. vill giva oss
2 :29
H. gav (Sihon) i vårt våld
2 :33
allasammans gav H. i vårt våld
2 :36
H. har givit eder detta land
3 :18
i besittning det land s. H. vill giva
3:20
det land s. H. vill giva eder
4:1
i det goda land s. H. vill giva: dig
4 :21
rätter s. H. har givit eder
6 :20
när H. giver dessa i ditt våld
7:2
de folk s. H. giver i din hand
7 :16
H. skall giva dem i ditt våld
7:23
att det är H. s. giver dig kraft
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
ur det goda land s. H. vill giva
11 :17
det land s. H. vill giva eder
11 :31
12 :1
i det land s. H. har givit dig
till den arvedel s. H. vill giva eder
12:9
i det land s. H. vill giva eder
12:10
den välsignelse s. H. giver dig
12:15
av de fäkreatur s. H. har givit dig
12 :21
ngn av de städer, s. H. vill giva dig
13 :12
av de städer s. H. vill giva dig
16:5
den välsignelse s. H. har givit dig
16:10,17
alla de städer s. H. vill giva dig
16:18
det land s. H. vill giva dig
16 :20
ngn av de städer s. H. vill giva dig
17:2
vilkas land H. vill giva dig
19:1
i ditt land, det s. H. vill giva dig
19:2
det landområde s. H. giver dig
19:3
det s. H. vill giva dig till arvedel
19:10
om H. då giver den i din hand
20 :13
i de städer s. H. vill giva dig
20:16
i det land s. H. vill giva dig
21:1
Om H. giver dem i din hand
21 :10
det land s. H. vill giva dig
21 :23
över det land s. H. vill giva dig
24:4
av landet s. H. vill giva dig
26:2
den mark s. du, H., har givit mig
26:10
över aUt det goda s. H. har givit
26:11
i det land s. H. vill giva dig
27:2,3; 28:8
H. skall giva dig överflöd och lycka
28 :11
det regn H. giver åt ditt land
28 :24
det land s. H. har givit dig
28 :52
livsfrukt s. H. har givit dig
28:53
H. skall giva dig ett bävande hjärta
28 :65
H. har icke givit eder hjärtan att
29:4
H. skaU giva dem i edert våld
31 :5
det land s. H. vill giva eder
Jos. I :11 ,15
att H. har givit eder detta land
2 :9
när H. giver oss landet
2 :14
H. har givit hela landet i vår hand
2 :24
ty H. har givit eder staden
6 :16
H. har givit (Ai) i eder hand
8:7
befaUning s. H. hade givit Josua
8:27
H. gav amoreerna i Israels barns våld 10:12
H. har givit dem i eder hand
10:19
H. gav också (Libna) i laraels hand
10:30
H. gav Lakis i Israels hand
10:32
H. gav dem i Israels hand
Il :8
det land s. H. har givit eder
18:3
Så gav H. åt Israel hela det land
21 :43
H. gav deras fiender i deras hand
21 :44
ur detta goda land s. H. givit
23:13,15
gav H. kananeema i deras hand Dom. 1:4
gav H. Kusan·Risataim i hs hand
3:10
då gav H. Eglon makt över Israel
3:12
H. har givit edra fiender i eder hand
3:28
H. har givit Sisera i din hand
4 :14
gav H. dem i Midjans hand
6:1
H. har givit midjanitemas läger i eder
7:1 S
när H. giver Seba ...i min hand
8:7
(Jefta:) Om H. giver dem i mitt våld 11:9
H. gav Sihon i Israels hand
II :21
H. gav dem i (Jeftas) hand
II :32
H. gav (Ammons barn) i min hand
12:3

gav H. dem i filisteernas hand
13:1
H. sett till sitt folk och givit bröd Rut 1:6
H. give eder att I män finna ro
l :9
de avkomJingar s. H. skaU giva dig
4:12
H. gav (Rut) livsfrukt
4:13
nu har H. givit vad jag utbad
l.Sam. 1 :27
9:17
gav H. (Samuel) den uppenbarelsen
i dag har H. givit seger åt Israel
Il :13
det bud H. har givit dig
13:13
intet hindrar H. att giva seger gm få
14:6
då har H. givit dem i vår hand
14:10
H. har givit dem i Israels hand
14:12
Så gav H. Israel seger på den dagen
14:23
gm svärd och spjut s. H. giver seger
17:47
H. gav så hela Israel en stor seger
19:5
H. i dag har givit dig i min hand
24 :11
H. gav dig ju i dag i min hand
26:23
H. skall giva dig och Israel i fi1ist~ern. 28:19
med det s. H. har givit oss
30:23
H. har givit min herre hämnd 2.Sam. 4:8
Så gav H. seger åt David
8:6,14
H. giver nu konungadömet ät
16:8
så att H. åter giver mig lycka
16:12
skall H. giva frid till evig tid
l.Kon. 2:33
H. hade givit Salomo vishet
5 :12
H. har uppfyIlt det löfte han gav
8 :20
H. s. har givit sitt folk Israel ro
8 :56·
icke hållit det bud s. H. har givit dig 13 :21
har H. givit hm i lejonets våld
13:26
H. skaU giva (Rarnot) i kon. hand 22:6,12,15
gm (Naaman) hade H. givit seger2.Kon. 5:1
H. gav åt Israel en frälsare
13:5
de bud s. H. har givit Jakobs barn
17:34
bud, dem s. H. hade givit Mose
18:6
så gav H. seger åt David
l. Krön. 18:6
Så gav H. seger åt David, varhelst han 18 :13
Må H. allenast giva dig klokhet
22:12
H. har givit mig mänga söner
28:5
H. har uppfyllt det löfte
2.Krön. 6:10
ty H. hade givit (Asa) lugn
14:6
H. skall giva (Rarnot) i kon. hand
18:11
gav H. i deras hand en talrik här
24:24
H, kan väl giva dig mer än det
2 5:9
gav H. (Ahas) i arameiske kon. hand 28:5
har H. givit (Juda) i eder hand
28:9
budet var givet av H. gm hs profeter 29:25
Alla riken på jorden har H. givit mig 36 :23
Alla riken på jorden har H. givit
Esr. 1:2
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l.Tesa. 3:12
H. give att han må finna
2.Tim. 1:18
H. skall giva dig förstånd i allt
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4 :17
blivit eder givet från H.
2.Pet. 3:2
Herren gläder sig
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2.Mos.12 :23
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(Sarai:) H. har gjort mig ofruktsam
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H. gjort alla kvinnor ofruktsamma
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H. gjorde med Sara ss. han sagt
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H. gjorde ss. Mose begärt
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5.Mos. 3:21
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det stora under s. H. skall göra
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må H. göra vad hm täckes
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Jag, H., är den s. gör allt
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Har icke jag;H., gjort det
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H. gör intet, var~en gott eller ont Sef. 1:12
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H. hemsökte Farao
1.Mos.12 :17
må H. hemsöka eder
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H. skall förströ dig
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jag, H., har icke förändrats
Mal. 3:6
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H. ville förödmjuka Juda
2.Krön. 28 :19
Hes. 17:24
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H.heterNitlllskare
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Hjälper icke H. dig
2.Kon. 6:27
H. hjlllpte (Josafat)
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skall H. hjälpa på olyckans dag
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H. lät det dundra och regna
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H. skall låta hm stå upp igen
Jak. 5 :15
Herren /ligger
H. lade i Bileams mun
4.Mos.23:5
akta på vad H.läsger i min mim
23:12
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Ps. 125:2
H. omhägnar sitt folk
H. omatörlade dem
5.Mos.29:23
städer s. H. omstörtade
Jer.20:16
Herren planterar "
aloeträd, planterade av H.
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H. lät folket rmna nåd
11 :3
12:36
H. hade låtit folket finna nåd
när H.låter dig komma in
13:5,11
lät H. havets vatten vända tillbaka
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H. skall icke låta den bliva ostraffad 5 :11
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att H. låtit edra bröder komma
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nu har H. låtit edra bröder komma
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när H. låtit Israel få ro
23:1
skall H.låta allt det onda komma
23 :15
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H. ropade åter på Samuel
3:8
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I.Sam.15 :28
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28:17
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utan H. skall rrJda över eder
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29:31
29:32
(Lea:) H. har sett till mitt lidande
H. såg att han gick åstad
2.Mos. 3:4
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4:31
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Rut 1:6
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att H. ej må se det med misahag Ords. 24 :18
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K1ag. 3:36
de säga: H. ser oss icke
Hes. 8:12
de säga: H. ser det icke
9:9
H., deras Gud, skall se tm dem
Sef. 2:7
När H. fick se henne, ömkade
Luk. 7 :13
22 :61
vände H. sig om och såg på Petrus
Herren siner
1.Kon.22:19
jag såg H. sitta på sin tron
såg H. sitta på sin tron
2. Krön. 18:18
såg jag H. sitta på en hÖI tron
Jes. 6:1
H. s. sitter till doms
1. Kor. 4:4
Herren .kaffar
eftenom H. skaffat dig hämnd Dom.11 :36
Ps. 135 :14
H. skaffar rätt åt sitt folk
Herren .kapar
H. skapade mig as. föntlingsverk Ords. 8:22
H. skall skapa" en mOinsky
Jes. 4:5
Jag, H., skapar detta
45:8
H. s. har skapat dig
51 :13
H. vill skapa något nytt
Jer. 31 :22
Herren 'kicka,
sjukdomar s. H. skickat
5.Mos.29:22
ont utan att H. har skickat det
Am. 3:6
H. ville .kona (Lot)
I.Mos.19:16
H . • kddar ned från himmelen
Ps.14:2
från himmelen skådade H. ned
33:13
H. har skådat ned från himmelen
102:20
H . • känke dig avkomma
I.Sam. 2 :20
begynte H. skära bort
2.Kon.10:32
H. skall.'unga dig långt bort
Jes.22:17
Herren .Iuter förbund
slöt H. ett förbund med Abram I.Mos.15:18
förbund s. H. har slutit
2.Mos.24:8
slöt H. detta förbund
5.Mos. 5:3
förbunds tavlor s. H. slutit
9:9
1. Kon. 8:9
H. slöt förbund med Israels
förbund H. slöt med våra fäder
8:21
H. slöt ett förbund med dem 2.Kon.17:35
när H. slöt förbund med
2.Krön. 5:10
förbund s. H. slöt med Israels
6:11
Herren .ldr
efter att H. slagit NUfloden
2.Mos. 7:25
slog H. allt förstfött
12:29
bearovo dem s. H. slagit
4.Mos.33:4
5.Mos.28:22
H. skall slå dig med sjukdom
H. skall slå dig med bulnader
28:27
H. skall slå dig med vanvett
28:28
H. skall slå dig med bulnader
28:35
slog H. Nabal så att han dog
I.Sam.25:38
H. må själv slå honom
26:10
H. slog barnet s. Urias hustru 2.Sam.12:15
H. skall slå Israel
I.Kon.14:15
Jes.19:22
skall H. slå Egypten
Det behagsde H. att slå honom
53:10
s. bliva slagna av H.
66:16
bliva slagna av H. på den tiden
Jer.25:33
Herren smörjer
H. har smort dig till furste
1.Sam.lO:1
15:17
H. smorde diS till konuni
s. H. hade smort tm att
2.Krön.22:7
ty H. har smort mig
Jes.61 :1
I.Mos.ll:8
8Prldde H. dem över jorden
därifrån spridde H. ut dem
11:9
Herren atlger ned
1.Mos.II:5
steg H. ned för att se
H. steg ned på Sina! berg
19:20
2.Mos.34:5
stel H. ned i moinskyn
4.Mos.ll:25
steg H. ned i moInskyn
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Herren hör

H. har hört ditt lidande
I.Mos.16 :11
H. har hört att jag varit försmådd
29 :33
H. har hört huru I knorren
2.Mos.16:7
H. har hört huru I knorren mot hm
16:8
när H. hörde det, upptändes
4.Mos.II:1
H. hörde detta
12:2
21 :3
H. hörde Israels röst
Då nu H. hörde edra ord
5.Mos. 1:34
Men H. hörde icke eder röst
1:45
Och H. hörde edra ord
5 :28
H. hörde mig även denna gång
9:19
H. hörde mig också denna gång
10:10
H., din Gud, ville icke höra på Bileam 23:5
H. hörde vår röst och såg vårt lidande 26:7
H. har i dag hört dig förklara
26:18
H. höre vårt avtal
Dom. II :10
H. hörde Elias röst
l.Kon.17:22
och H. hörde (Joahas)
2.Kon.13:4
Kanhända skall H., din Gud, höra
19:4
för dessa ord, s. han, H., din Gud, hört 19:4
H. hörde Hiskia och skonade 2.Krön.30:20
H. hör, när jag ropar till hm
Ps. 4:4
H. har hört min högljudda gråt
6:9
H. har hört min åkallan
6:10
H. hörde hm och frälate ur ha nöd
34:7
rättfärdiga ropa, då hör H.
34 :18
s!skulle H. icke höra mig
66:18
Kanhända skall H. höra
Jes. 37:4
37:4
dessa ord s. han, H., har hört
H. har aktat på dem och hört
Mal. 3:16
stormvind for ut IfrrJn H.
4.Mos.1I :31
kommer frlllsning ifrån H.
Ps. 37 :39
Herren kallar
och H. kallade Mose upp
2.Mos.19 :20
H. har kallat och nlimnt Besalel
35 :30
H. kallade på Mose
3.Mos. 1:1
2.Kon. 3:10
H. skulle kaJIa tillhopa
Jag, H., har kallat dig
Jes.42:6
Jag, H., är den s. har kallat dig
45:3
H. kallade mig när jag ännu
49:1
kallades du av H.
54:6
så kaJlade H. dig
Jer.II:16
höra de s. H. kallar
Joel 2:32
Herren kommer
H. kom ned därpå i eld
2.Mos.19:18
H. kom från Sinai
5.Mos.33:2
kom H. och ställde sig där
l.Sam. 3:10
H. kommer Kades' öken att bäva Ps. 29:8
ss. förlossare kommer H.
Jes. 59:20
H. skall komma i eld
66:15
H. kom ss. en r",nde
K1ag. 2:5
kom H. och stod framför hm
Apg. 23:11
l. Kor. 4:5
icke förrän H. kommer
H. kommer med sina mångtusen Jud. v.14
Herren kommer ihåg
Jer.44:21
Förvisso har H. kommit ihåg
H. kringströdde egyptierna
2.Mos.14:27
Herren kungör
3.Mos. 10:11
stadgsr s. H. har kunJliort
4.Moa.15.:22
bud s. H. har kunJliort
Jer.II:18
H. kunBiorde det för mig
Luk. 2:15
s. H. har kunJliort för oss
Herren känner
H. kjinde välbehagligs lukten
I.Mos. 8:21
H. känner de rättfärdlgss väg
Ps. 1:6
H. kärmer de frommas dagsr
37:18
H. känner människornas tankar
94 :11
H. känner de visas tankar
l.Kor. 3:20
H. känner de sina
2. Tlm. 2 :19
H. skall leda dig beständigt
Jes.58:11
Herren ledsagar
l.Mos.24:27
Mig har H. ledsagat
5.Mos.32:12
H. allena ledsagsde (Jakob)
Ps. 37:13
H.ler åt (den ogudaktige)

Herren ropar

H. skall räcka ut sin hand
31:3
H. räckte ut sin hand
Jer. 1:9
Herren räddar
förtllljde huru H. hade räddat 2.Mos.18:S
H. s. har räddat folket undan
18:10
H. s. räddade mig undan lejon I.Sam.17 :37
när H. hade räddat (David)
2.Sam. 22:1
H. skall förvisso rädda oss
2.Kon.18:30
när han säger: H. skall rädda oss
IS:32
menen att H. skall rädda Jerusalem
18:35
H. skall rädda oss ur assyriske 2.Krön. 32:11
när H. hade räddat (David)
Ps.18:1
men H. räddar honom ur allt
34 :20
H. skall förvisso rädda oss
Jes.36:15
säger: H. skall rädda oss
36:18
H. skall rädda Jerusalem ur min hand 36:20
H. har räddat mig ur Herodes'
API.12 :11
H. skall rädda mig från
2.Tim. 4:18
Herren

ser

.H. såg att mskornas ondska var stor

Herren

H. svarade (Rebecka)
LMos.25:23
H. svarade Mo.. : Gå framför
2.Mos.17:5
H. svarade Mose: Den s. har syndat
32 :33
H. svarade Mose: Vad du har begärt
33:17
H. svarade Mose: Är då H.s arm 4.Mos.ll :23
H. svarade Mose: Om hennes fader
12:14
H. svarade Mo.. : Tag till dig Josua
27:18
H. svarade Josua: Stå upp
Jos. 7:10
H. svarade: Juda först
Dom.20:18
H. svarade: Dragen ut mot honom
20:23
H. svarade: Dragen upp (mot Benjam.) 20:28
dåskall H. icke svara eder
LSam. 8:18
H. svarade: Han har gömt sil bland
10:22
H. svarade: Tag en kviga med dig
16:2
H. svarade David: Drag åstad och slå 23:2
H. svarade hm och sade: Stå upp
23:4
H. svarade: (Saul) skall komma
23:11
H. svarade: De skola utlämna eder
23:12
men H. svarade (Saul) icke
28:6
H. svarade (David): Dral upp 2.Sam. 2:1
H. svarade David: Drag upp
5 :19
H. svarade: För Saols skull.ker detta 21:1
H. svarade (David): Drag upp LKrön.14:10
H. svarade Job ur stormvinden
J.ob 38:1
Så .varade nu H. Job och sade
39:34
H. svarade mil och ställde mig
Ps. 118:5
Jes.58:9
skall H. svara när du åkallar
H. svarade: Jo, därför att de
Jer. 9:13
Men H. svarade: Sannerllgen
15 :11
Vad har H. svarat
23:35
V.d har H. svarat dig
23:37
vadhelst H. svarar eder skall jag
42:4
H. svarade och sade till sitt folk Joel 2:19
därför skall H. icke svara dem
Mika 3:4
H. svarade mig och sade: Skriv
Hab. 2:2
Sak. 1 :13
H. svarade iogeln s. talade
Luk.l0:41
svarade H. ochsade:Marta
H.svarade: Finnes någon trogen
12:42
svarade H. och sade: I skrymtare
13:15
H. svarade mil: Stå upp och lå API.22:10
H. svarade: Jag är Jesus
26:15
Herren llViir/er
förgicka ...... H. svurit
5.Mos. 2:14
och ss. H. svurit
Dom. 2:15
H. har svurit och skall icke Ansra Ps. 11 0:4
H. har svurit David en osvikliI ed
13:l:11
H. har svurit vid sin hö... hand
Jes. 62:8
H. har svurit vid Jakobs stolthet Am. 8:7
H. har svurit och skall icke
Hebr. 7:21
Herren MJger
H. Gud bjöd mannen och sade LMos. 2:16
H. Gud sade: Det är icke gott
2:18
H. Gud kallade på mannen och sade
3:9
sade H. Gud till kvinnan
3:13
Då sade H. Gud till ormen
3:14
H. Gud s.de: Se, manne ... har blivit
3:22
H. sade till Kain: Varför är du vred
4:6
sade H. till Kain: Var är din broder
4:9
H. sade till hm: Nej, ty Kain .kall
4:15
Då sade H.: Min ande skall icke
6:3
H. sade: Mskorna vill jag utplAn.
6:7
H. sade till Noa: Gå in i .rken
7:1
H. sade: Se, de äro ett enda folk
11:6
H. sade till Abram: Gå ut ur ditt land 12:1
H. uppenb.rade .Ig och sade
12:7
H. sade till Abram, sedan Lot hade
13:14
uppenbarade sig H. för hm och sade 17:1
H ••ade till Abrah.m: Varför log Sara 18:13

H. s.de: Kan j.g viii dölj. för
18 :17
H. sade: Ropet frAn Sodom
18:20
H. sade: Om j.g i Sodom finner 50
18:26
säger H.: Eftersom du har gjort
22:16
ss. H. har sagt
24 :51
H. uppenbarade sig för hm och sade 26:2
H. stod framför hm och sade
28 :13
H. sade till Jakob: Viod tillbaka
31:3
H. s.de: Jag har sett mitt folks 2.Mos. 3:7
sade H. till hm: Vad är det du h.r i
4:2
H. sade till Mo.e: Räck ut din hand
4:4
H. sade: Så skOl. de tro
4:5
H. sade: Stick din hand i barmen
4:6
H. sade: Om de icke vilja tro dig
4:8
H. sade: Vem har givit mskan munnen 4 :11
H. sade till Mo.. i Midjan: Viod
4 :19
H. sade till Mo.. : När du nu vioder
4:21
Så säger H.: Israel är min förstfödde
4:22
H. sade till Aron: Gå åstad och möt
4:27
Så säger H.: Släpp mitt folk
5:1
H. sade till Mo.. : Nu skall du få se
6:1
Därför talade H. till Mose och sade
6:10
H. sade till Mose: Se, jag har satt dig
7 :1
H. talade till Mose och Aron och sade
7:8
(Farao) hörde Icke på dem ss. H. sagt 7:13
sade H. till Mo.. : Faraos hjärta
7:14
Därför säger nu H. så
7:17
H. sade till Mose: Säg till Aron
7 :19
(Farao) hörde icke på dem ss. H .•agt 7:22
sade H. till Mo.. : Gå till Far.o
8:1
och .äg till hm: Så säger H.
8:1
hörde icke på dem ss. H. sagt
8 :15 ,19
sade H. till Mose: Slig till Aron
8:16
sade H. till Mose: Träd i morgon
8:20
Så säger H.: Släpp mitt folk
8:20
sade H. till Mose: Gå till Far.o
9:1
Så säger H.: Sllipp mitt folk
9:1
H. bestämde en tid och sade
9:5
sade H. till Mo .. och Aron
9:8
ss. H. hade sagt till Mose
9:12
H. talade till Mose och Aron och sade 9 :13
sade H. till Mo.. : Träd i morgon
9 :13
H. sade till Mose: Räck din hand
9:22
släppte icke ...... H. hade sagt
9 :35
10:1
sade H. till Mose: Gå till Farao
H. sade till Mose: Räck ut din hand
10:21
11 :1
sade H. till Mose: Ännu en plåga
.äger H.: Vid midn.ttstid .kall jag
11:4
H. sade till Mose: Farao skall neka
11:9
H .•ade till Mose och Aron
12:43
H. t.lade till Mose och sade
13:1
14:1; 16:11; 25:1; 30:11,17,22; 31:1,12
40:1; 3.Mos.4:1; 5:14; 6:1,8,19,24; 7:22
7:28; 8:1; 12:1; 14:1; 16:1; 17:1; 18:1
19:1; 20:1; 21:16; 22:1,17,26; 23:1,9,23
23:26,33; 24:1,13; 27:1; 4.Mos. 1:48
3:5,11,44; 4:21; 5:1,5,11; 6:1,22;8:1,5
8:23; 9:9; 10:1; 13:2; 15:1,17,37; 16:23
16:36,44; 17:1; 18:25; 20:7; 25:10,16
26:52;27:6;28:1; 31 :1,25; 34:1,16; 35:9
14:15
H .•• de till Mo.e: Varför rop.r du
sade H. till Mose: jag vill låta bröd
16:4
sade H. till Mo .. : Huru lioge viljen I 16:28
H. s.de till Mo.e: Teckn. upp detta
17:14
H. sade till Mo.. : Se, jag skall
19:9
sade H. till Mo.e: Gå till folket
19:10
H •••de till Mose: Stig ned och varna 19:21
",de H. till hm: Gå ditned
19:24
H. sade till Mose: Så skall du säga
20:22
Allt v.d H. har sagt vilja vi göra
24:7
H. sade till Mose: Stig upp till mig
24 :12
sade H. till Mo.. : Tag dig vlilluktande 30:34
sade H. till Mose: Gå ditned
32:7
H. s.de ytterligare till Mose
32:9
Så säger H., Isr•• ls Gud
32 :27
Jos.7:13; 24:2; Dom.6:8; LSam.l0:18
2.Sam.12:7; LKon.ll:31; 14:7; 17:14
2.Kon.9:6;
19:20;
22:15;
22:18
2.Krön.34:23,26;
Jes.17 :6;
37:21
Jer.ll:3; 13:12; 21:4; 24:5; 30:2; 32:36
33:4; 34:2,13; 37:7; 42:9
H .•• de till Mo.. : Upp, drag åst.d
33:1
H .•ade till Mq.. : Säg till Isr.els
33:5
Därför sade H.: Se, här är en pl.ts
33:21
H. sade till Mose: Hugg ut tvi
34:1
H •••de till Mo.e: Teckna upp åt dig 34:27
Detta är vad H. har ••gt
35:4
3.Mos.I0:3
vad H. har talat och sagt
H. talade till Aron och sade
10:8
H. talade till Mose och Aron och sade 11 :1
13:1; 14:33; 15:1
H. sade till Mose: Slig till din broder 16:2
17:2
vad H. har bjudit och sagt
H. sade till Mose: Slig till prästerna
21 :1
H. talade till Mo.. på Sinal och sade 2 S :1
H. talade .•.och sade
4.Mos. 2:1
H. sade till Mose: Mönstra
3:40
H. talade till Mose och Aron och sade 4:1,17
H. sade till Mose
7:4
H. sade till Mose: Låt hövdingarna
7 :11
till det land om vilket H. har sagt
10:29
sade H. till Mose: Samla Ihop
11 :16
Mose förkunnade vad H. hade sagt
11 :24
12 :4
sade H. till Mose, Aron och Mirjam
H. sade till Mose: Huru länge skall
14:11
14:20
sade H.: Jag vill tillgiva dem
H. talade till Mose och Aron och sade 14:26
Så sant jag lever, säger H.
14:28
H. sade till Mo.. : Mannen skall
15 :35
16:40
enlighet med vad H. hade sagt
H. sade till Mose: Lägg Arons stav
17:10

H. sade till Aron: Du och dina söner 18:1
18:20
H. sade till Aron: I deras land
H. sade till Mose och Aron
20 :12
sade H. till Mose: Gör dig en orm
21 :8
H. sade till Mo.. : Församla folket
21 :16
H. sade till Mose: Frukta icke
21:34
Allt vad H. säger, det måste jag göra 23:26
Vad H. sliger, det måste jag tala
24:13
H. sade till Mose: Hämt. alla
25:4
om dem hade H. sagt
26 :65
H. sade till Mose: Stig upp här
27:12
Vad H. sagt till dina tjioare
32 :31
H. talade på Horeb och .ade
5.Mos. 1:6
H. sade till mil: Säg till dem
1:42
2:2
H. talade till mig och sade
H. sade till mig: Du skall icke .ngripa 2:9
2 :17
H. talade till mil och sade
H. sad.. ti11 mig: Se, jag begynner nu
2:31
H. sade till mig: Frukta icke
3:2
då H. sade till mig: Församla folket
4:10
H. sade till mil: Jag har hört de ord
5:28
H. sade till mig: Stå upp och gå
9:12
H. talade till mig och sade
9 :13
9:25
H. hade sagt att han ville förgöra
På den tiden sade H. till mig: Hugg ut 10:1
H. sade till mig: Stå upp och gå åstad 10:11
H. har .agt till eder
17:16
H. sade till mig: De hava rätt
18:17
H. har sagt till mig: Du skall icke
31:2
Jos08 skall anföra ss. H. har sagt
31:3
H. sade till Mose: Se, tiden närmar
31 :14
H. sade till Mose: Se, när du vilar
31 :16
H. talade till Mose och sade: Stig upp 32:48
H. sade till hm: Detta är det land
34:4
Mose dog ss. H. hade sagt
34:5
Jos. 1:1
sade H. till Josua
3:7
H. sade till J osua: I dag skall jag
sade H. till Jo.08
4:1
H ••• do till J osua
4 :15
Vid den tiden sade H. till Josua
5:2
5:9
H. sade till Jos08' I dag har jag
6:2
H. sade till J osua: Se, jag har givit
så säger H., Israels Gud
7 :13
8:1
H. sade till Josua: Frukta icke
8:18
H. s.de till Jos08: Räck ut lansen
H. sade tl11 Josua: Frukta icke
10:8; 11:6
sade H. till hm: Du är gammal
13:1
14:6
vad H. sade till gudsmannen Mo..
H. talade till Josda och sade: Tala till 20:1
H. sade: J uda skall göra det
Dom. 1:2
viode sig H. till (Gideon) och sade
6:14
H. s.de tl11 hm: Jag vill vara med dig
6:16
H. sade tl11 hm: Frukta icke
6:23
sade H. tl11 hm: Tag den tjur
6:25
6:27
gjorde ss. H. hade .agt hm
H. sade tl11 Gideon : Folket är för
7:2
H. sade till Gideon
7:2,4
H. sade till Gideon : Alla s.läppja
7:5
H. s.de tl11 Gideon: Med de 300 man
7:7
7:9
H .••de den natten till hm: Stå upp
H. sade till Israels barn
10:11
säger H.: Har jag icke
LSam. 2:27
Därför säger H., Israels Gud
2 :30
Men n u säger H.: Bort det
2 :30
sade H. tl11 Samuel: Se, jag skall i Israel 3:11
sade H. till Samuel: Lyssna till folket. 8:7
H. sade till Samuel: Lyssna till
8:22
hade H. uppenbarat och sagt
9 :15
Så säger H. Sebaot
15:2
2.Sam.7:8; LKrön.17:7; Jor.6:6,9;9:17
19:11; 23:16; 25:28,32; 26:18; 27:19
29:17; 33:12; 49:7,35; 50:33; 51:58
Hagg.l :2,7; 2:12; Sak.l :3,4,14,17;2:8
3:7;
6:12;
8:2,4,6,7,9,14,19,20,23
Mal. 1:6
H .• iode dig åstad och sade: Gå
15:18
H. sade till Samuel: Huru länge
16:1
Samuel gjorde vad H. hade sagt
16:4
H. sade tl11 Samuel: SkAda icke
16:7
H. sade: Stå upp och smörj hm
16:12
H. svarade hm och sade: Stå upp
23:4
den dag om vilken H. har sagt
24:5
(Abner:) Så har H. sagt
2.Sam. 3:18
Till dig har H. sagt
5:2
slig tl11 David: Så säger H.
7:5
Så säger H., Israels Gud
12:7
Så säger H.
12:11
Gå och tal. till David: Såsäger H.
24:12
H. har sagt att han vill bo i
LKon. 8:12
H. sade till min fader David
8 :18
9:3
H. sade till (Salomo): Jag har hört
11 :2
folk om vilket H. har sagt
Därför sade H. tl11 Salomo
11 :11
11 :31
(Ahia:) så säger H., Israels Gud
SA .lIger H.: I skolen icke
12:24
Så säger H.: Se, At David. hua
13:2
Så säger H.: Därför att du har
13:21
H. hade sagt till Ahla
14:5
Så sliger H., Isr.els Gud
14:7
H. sade tl11 (Elia). GA tillbaka
19:15
Så säaer H.
20:13
(profeten) svarade: SA .äger H.
20:14
SA säger H.: Därför att aram.... rn.
20:28
Så .äger H.
20:42
SA sliger H.: Har du redan hunnit
21:19
Så säger H ....kola hundarna slicka
21 :19
om Isebel har H. talat och sagt
21 :23
Så säger H.: Men dessa skall du stAnga 22:11
tala det s. H. säger till mil
22:14
H. sade: Dessa hava icke ngn herre
22 :17
slickade hundarna .• .ss. H. hade sagt
22:38

gören detta, säger H. så
2.Kon. 1:4
Så säger H.: Är det därför att ingen
1:6
Så säger H.
1 :16
(Elisa) Så säger H. Jag har nu gjort detta2:21
Så säger H.: Gräven i denna dal
3 :16
så säger H.: I skolen icke märka vind
3:17
säger H.: De skola äta och f A över
4:43
åto och f"mgo över, ss. H. hade sagt
4:44
säger H.: I morgon vid denna tid
7:1
ss. H. hade sagt
7 :16
Så säger H.: Jag hll1" smort dig
9:3
Så .äger H.: Jag har smort dig
9:6
Så säger H.: Jag har smort dig
9 :12
säger H., skall jag vederglil1a, säger H. 9:26
H. sade till Jehu
10:30
H. hade bjudit och s.gt
14:6
fastio H. hade sagt till dem
17:12
det är H. s. har sagt till mig
18:25
Så sliger H.: Frukta icke ,
19:6
Därför säger H. så om konungen
19:32
skall (Sanherib) icke komma,säger H. 19:33
Så sliger H.: Bestlill om ditt hus
20:1
säger H., din fader Davids Gud
20:5
intet skall bliva kvar, säger H.
20:17
alt.ten om vilka H. hade sagt
21:4
Därför säger H., Israels Gud
21 :12
Så säger H.: Se, över denna plats
22:16
har jag ock hört dig, säger H.
22 :19
H. sade: OcksA Juda vill jag förskjuta 23:27
till dig har H., din Gud, sagt
LKrön.ll:2
Så sliger H.: Icke du skall bygga det
17:4
H. talade till Gad och sade
21 :9
till David och slig: Så säger H.
21 :10
SA .äger H.
21 :11
H. har sagt att han vill bo i
2. Krön. 6:1
men H. sade till min fader David
6:8
Så .äger H.: I skolen icke draga upp
11:4
Så säger H.: I haven övergivit mig
12:5
Så säger H.: Med dessa .kall du
18:10
H. sade: Dessa hava icke ngn herre
18:16
H. sade: Vem vill locka Ahab
18:19
Så säger H. till eder: Frukten icke
20:1 S
H. hade bjudit och sagt: Förlildrarna 25:4
altaren om vilka H. hade sagt
33:4
Så säger H.: Se, över denna plats
34:24
har jag ock hört dil, säger H.
34:27
sade H. till Åklagaren
J ob 1 :8
1 :12
H. sade till Åklagaren: Välan
sade H. till Åkl.garen: Har du Jivit akt 2:3
H. sade till Åklagaren: Välan
2:6
H. svarade ur stormvinden och sade 38:1
Så svarade nu H. J ob och sade
39 :34
40:1
H. talade ur stormvinden och sade
vad H. sade till mil
Ps. 2:7
vill jag nu stå upp, säger H.
12:6
H. säger: FrAn Basan skall jag hämta 68:23
H. sade till min herre: Sätt dig på
110:1
slaktoffer, .äger H.
Je.. 1 :11
gå till rätta med varandra, säger H.
1:18
Därför .äger H., H. Bebaot
1 :24
Så säger H., H. Sebaot
3 :15
H. säger: Efter.om Sions döttrar
3 :16
7:3
H. sade till Jesaja: Gå åstad
därför säger H., H.: Det skall Icke
7:7
H. sade tl11 mig: Tag dig en stor tavla
8:1
H .• ade till mig: Giv hm namnet
8:3
så sade H. till mig, när hs hand
8:11
utrota ur Babel ..•• llger H.
14:22
nu har H. åter talat och sagt
16:14
.å har H. sagt till mig: I stillhet
18:4
Sedan sade H.: Likasom min tjänare 20:3
.A har H. sagt till mig: Gå och stlill
21 :6
så har H. sagt till mig: Om ett år
21 :16
H. har sagt: Eftersom detta folk
29:13
Därför säger H. så tl11 Jakobs hus
29:22
vanartIla barn, säger H.
30:1
så hår H. sagt till mil: Ss. ett lejon
31 :4
Så säger H., han s. har sin eld på Sion 31:9
nu vill jag stå upp, sliger H.
33:10
H. s. har sagt till mil: Drag upp
36:10
Så säger H.: Frukta icke
37:6
säger H. så om konungen i Assyrien
37 :33
skall han icke komma, säger H.
37 :34
Så säger H.: Bestlill om ditt hus
38:1
.äger H., din fader Davids Gud
38:5
intet skall bliva kvar, säger H.
39:6
Jag hjlilper dig, säger H.
41 :14
fram med eder sak, säger H.
41:21
Så säger Gud, H., han •. har skapat
42:5
nu säger H. så
43:1
I ären min. vittnen, säger H.
43:10,12
Så sliger H., eder förlossare
43:14
Sil säger H., han s. gör en väg i havet 43:16
Så säger H., han s. har .kapat dig
44:2
Så säger H., Israels konung
44:6
Så säger H., din förlossare
44:24
Så säger H. tl11 aln smorde
45:1
Så säger H.: Vad egyptierna
45 :14
sil' säger H. s. har skapat
45 :18
Sil säger H., din förlossare
48:17
de ogudaktiga få,ingen frid, säger H. 48:22
nu säger H., han •• danade mig
49:5
Så säger H.: J.g bönhör dil i behaPI 49:8
Så sant jag lever, säger H.
49:18
om io så vore, .äaer H.
49:25
Så säger H.: Var är eder moders
50:1
Så säger H., s. är din Herre
51 :2 2
så säger H.: I haven blivit sAlda för
52:3
52:5
vad skall jag nu göra här, säger H.
tyranner så skrioa, säger H.
52:5
flera io den s. har man, säger H.
54:1
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steg H. ned i en molnstod
12:5
H. skall sjlilv stiga ned
loTess. 4:16
H. &t1affe mig nu och framgent
Rut 1 :17
LSam.20:13
H. straffe Jonatan
Herren atrlder
H. skall strida för eder
2.Mo•. 14:14
ty H. strider för dem
14:25
H. skall strida mot Amalek
17:16
ty H. stridde för Israel
Jos.10:14
0I.Krön.20:29
H. hade stritt mclt Israels
atygge/se för (Inför) Herren
allt s. är en styggelse för H.
5.Mos.12:31
styggelse för H. är var och en s.
18:12
detta vore en styggelse Inför H.
24:4
beläte ...en styggelse för H.
27:15
äro en styggel.. för H.
Ps. 5:7
styggelse för H. är den vrAnge
Ords. 3:32
Fal.k vig är en styggel.. för H.
11 :1
styggelse för H. äro vrånahjärtade
11 :20
styggelse för H. äro lögnaktiga
12:22
ogudaktigas offer ...•tydelse för H.
15 :8
15 :9
styggel.. för H. är ogudaktiges vllg
För H. ,äro on4skans anslag styggelse 15:26
stnael.. för H .•.högmodig man
16:5
17 :15
de äro båda en styggelse för H.
är en .tyggelse för H.
20:10
Tvåfaldig vikt är styggel.e för H.
20:23
H. styr hennes .steg
Ords. 16 :9
2.Tess. 3:5
H. styre edra hjärtan
Herren stdr
H. stod framför hm och sade
LMos. 28 :13
H .•kall på sjukbädden stå hm bi
Ps.41:4
H. står mil bi
118:6,7
H .•tår redo att gå till rätta
Jes. 3:13
H. skall stå upp likasom på
28:21
Jag såg H .•tå på en mur
Am. 7:7
såg H. stå invid altaret
9:1
H. har .tiillt sin tron i himmelen Ps.I03:19
H. atiingde igen om honom
LMos. 7:16
ty H. stötte dem bort
Jor.46:15

Herren .rvtJlYlr

Herren
sliger H., din förlossare
54:8
fridsförbund icke vackla, säger H.
54:10
rätt de skola undfå, säger H.
54:17
edra vägar äro icke mina, säger H.
55:8
Så säger H.: Akten på vad rätt är .
56:1
så säger H.: De snöpta s. hilla mina
56:4
frid över dem s. äro nära, .äger H.
57:19
59:20
ss. förlossare kommer H ...•äger H.
är det förbund .. .säger H.
59:21
de .kola icke vika, .äger H.
59:21
för deras fäders, .äger H.
65:7
Så .liger H.: Lika.om man säger
65:8
fördärvligt är, säger H.
65:25
Så sliger H.: Himmelen är min tron
66:1
66:2
Min hand har gjort aDt ..••äger H.
kraft att föda fram det, .äger H.
66:9
.äger H.: Se, jag viD låta frid
66:12
aUasamman. förgås, .äger H.
66:17
.pi.offer lit H., .liger H.
66:20
till mina leviter, säger H.
66:21
beståndande inför mig, säger H.
66:22
tiDbeder inför mig, .liger H.
66:23
sade H. till mig: Säg icke
Jer. 1:7
oCh vill hjälpa dig, säger H.
1:8
H. sade till mig: Se, jag lägger
1:9
H. sade till mig: Du har sett rätt
1:12
H. sade till mig: J a, från norr skall
1 :14
i rikena norrut, säger H.
1 :15
jag är med dig, säger H.
1 :19
och säg: Så säger H.
2:2
Olycka kommer över dem, säger H.
2:3
Så säger H.: Vad orätt funno edra
2:5
gå tiD rätta-med eder, säger H.
2:9
bäven .torligen, sliger H.
2:12
avfallit från mig, säger H.
2:29
komma tillbaka till mig, .äger H.
3:1
H. sade till mig i konung Jo.ias tid
3:6
allenast med .krymteri, sliger H.
3:10
H. sade till mig: Israel har bevisat
3:11
3:12
Vänd om, du avfälliga, .äger H.
ty jag är nådig, säger H.
3:12
icke velat höra n.Un röst, .äger H.
3:13
bliven fruktsamma i landet, .äge. H.
3:16
,varit trolösa mot mig, .äger H.
3:20
Om du omvänder dig, Israel, siger H. 4:1
Ja, så sliger H. tiD Juda män
4:3
På den tiden, säger H., skall det vara
4:9
4:17
varit gensträvig mot mig, sliger H.
.å säger H.: Hela landet .kaD bliva
4:27
för .ådant hemsöka dem, säger H.
5:9
mycket trolösa mot mig, säger H.
5:11
5:15
folk ifrAn fjärran land, .iger H.
den tiden, säger H., icke göra ände pA 5:18
Skullen I icke frukta mig, säger H.
5:22
icke för .ådant hemsöka dem, säger H. 5:29
mot landets inbyggare, .äger H.
6:12
6:15
.kola de komma pA faD, säger H.
Så .ade H.: StäDen eder vid vägarna
6:16
Därför siger H .• i: Se, jag .kaD lligga
6:21
Si sliger H.: Se, ett folk kommer
6:22
också jag anser det sA, säger H.
7:11
gjort dessa gärningar, säger H.
7:13
7:19
bereda sorg därmed, säger H.
7:30
vad ont är i mina ögon, säger H.
därför skola daga'r komma, siger H.
7:32
8:1
den tiden, .äger H., skaD man kasta
Så .äger H.: Om nå,on faller
8:4
8:12
.kola de komma på faD, säger H.
och förgöra dem, säger H.
8:13
och de skola stinga eder, sliger H.
8:17
mig vilja de ej veta av, sliger H.
9:3
vilja de ej veta av mig, säger H.
9:6
icke för .Adant hemsöka dem, sliger H. 9:9
Ja, tala: Så sliger H.
9:22
säger H.: Den vise berömme sig Icke
9:23
till sAdana har jag behag, säger H.
9:24
dagar skola komma, sliger H.
9:25
Si sliger H.: I .kolen icke vänja eder 10:2
Ty så säger H.: Se, denna gång skaD
10:18
11:6
H. sade till mig: Predika aDt detta
H. sade till mig: lag vet huru luda
11:9
11:11
Därför säger H. si: Se, jal skaD lita
säger H. sA om Anatots män
11 :21
12:14
säger H. om aDa de onda arannar
12:17
och förgöra det folket, säger H.
Så sade H. till mig: Gi bort och köp 13:1
sade H. till mig: StA upp och gå
13:6
13:9
Så .äger H.: På samma .ätt
luda hus sluta .ig till mig, .äger H.
13:11
Si svara dem: Så säger H.
13:13
jag skall krossa dem •• .säger H.
13:14
din beskärda del från mig, sliger H.
13:25
Så säger H. om detta folk
14:10
H. sade till mig: Du mi icke bedja
14:11
Men H. lade till mig: Profeterna
14:14
säger H. sA om de profeter
14:15
Men H. sade tiD mig: Om än Mose
15:1
säger H.: I pe.ten. vild
15:2
hemsökelser över dem, .liger H.
15:3
Du .jälv försköt mig, .liger H.
15:6
it fienders svärd, .äger H.
15:9
Därför .liger H. si: Om du vänder
15:19
och viD hjälpa dig, .liger H.
15:20
så säger H. om de söner och döttrar
16:3
sA .äger H.: Du skaD Icke gå in i
16:5
min frid ifrAn detta folk, sliger H.
16:5
edra fäder övergivo mig, .iger H.
16:11
skola dagar komma, sliger H.
16:14
bud efter minga fiskare, säger H.
16:16
.liger H.: Förbannad är den man
17:5
SA .ade H. till mig: Gi åstad och stäD 17:19
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Så säger H.: Tagen eder väl till vara
Men om I viljen höra mig, .äger H.
ss. denne krukmakare gör, sliger H.
säger H.: Se, jag bereder en Olycka
Därför sliger H. sA: Frigen efter
Si sade H.: Gå åstad
.kola dager komma, .äger H.
Så skaD jag göra ...•liger H.
så säger H.: Se, jag .kaD göra dig
säger H., .kall jag låta Sidkla
skaD du .äga: Så säger H.
icke till dess lycka, säger H.
I av Davids hus,.å säger H.
du bergfäste på slätten, säger H.
Jag skaD hemsöka eder, sliger H.
Så sade H.: Gå ned till Juda konunga
Så .äger H.: Öven rätt och
har jag svurit vid mig lIiälv, säger H.
så sliger H. om luda konungs hus
sA .liger H. om SaDum
detta att känna mig, sliger H.
Därför .liger H. om lojakIm
Så sant jag lever, säger H.
Så säger H.: Tecknen upp denne
Ve över de herdar .•.•liger H.
skaD jag hemsöka eder, sliger H.
icke drabbas av hemsökelse, säger H.
dagar skola komma, säger H.
därför skola dagar komma, säger H.
har jag mätt deras ondaka, säger H.
hemsökelses Ar kommer, säger H.
Gud allenast på nära hill, säger H.
att jag icke skulle se hm, säger H.
s. uppfyDer himmel och jord, säger H.
halmen att skaffa med .äden, säger H.
mitt ord ss. en eld, säger H.
komma över profeterna, säger H.
skall komma över profeterna, säger H.
men säga: så säger H.
profetera lögndrömmar, säger H.
alls icke hjälpa detta folk, säger H.
ka.ta eder bort, säger H.
då sliger H. så: Eftersom I.ägen
H. sade till mig: Vad .er du, Jeremia
likaså, .äger H., skall jag göra med
I villen icke höra på mig, säger H.
hämta nordens fOlkstammar, säger H.
för deras missgärning, säger H.
så sade H. till mig
till pris åt .värdet, säger H.
si sliger H.: StäD dig iförBArden
Så .äger H.: Om I icke viljen höra
Så har H. sagt till mig: Gör dig band
skall jag hemsöka ...•äger H.
låta få ro i sitt land, säger H.
ss. H. har sagt att det skall ske
lag har icke sänt dem, .äBer H.
Så sliger H.: Hören icke pA edra
den dag då jag ser därtill, säger H.
tillbaka till denna plats, säger H.
Hananja sade: Så .äger H.
säg till Hananja : Så säger H.
Därför säger H .• å: Se, jag skall taga
jag har icke .änt dem, säger H.
.å säger H.: Först när 70 år hava ,ått
vilka tankar jag har för eder, säger H.
IAta mig finnas av eder, .äger H.
skall församla eder, säger H. .
så .liger H. om den konung
icke viDe höra mina ord, säger H.
I viDen ju icke höra, sä,er H.
och betygar det, .äger H.
Så .äger H. om nehelamlten Semaja
därför säger H .•å: Se, jag skall
icke se det goda jag vill ,öra, säger H.
dagar .kola komma, säger H.
åter .kaD upprätta ...• liger H.
Så säger H.: Ett förfärans rop
frukta icke lakob, säger H.
ja, är med dig, säger H.
Ty så sä,er H.: Ohelbar är din .kada
viD hela dina sAr, säger H.
Så säger H.: Se, ja,skaD åter
våga liv med att nalkas mig, säger H.
pi den tiden, säger H., .kall ja, vara
Så säger H.: Det folk •. undslipper
.A .äger H.: lublen i tIIädje
mitt folk bliva mättat, .äger H.
Så säger H.: Ett rop höres i Rama
så säger H.: Hör upp med din gråt
ditt verk skaD få lön, säger H.
hopp för din framtid, säger H.
förbarma mil över hm, sliger H.
dagar skola komma, säger H.
viD jag nu vaka över dem, .lpr H.
Se, dagar .kola komma, sä,er Ii.
ja, var deras rätte herre, säger H.
är det förbund jag skall sluta, säger H.
ty de skola känna mig, sliger H.
Så .äger H., han s. har satt solen
Icke mer består inför mig, sliger H.
la, .å säger H.: Först när himmelen
.traff för vad de gjort, säger H.
Se, dagar .kola komma, säger H.
Huru djärves du .. .säga: Så siger H.
till des. jal ser till hm, sä,er H.
i fängelsegården, ss. H. hade sa,t
Därför säger H. sA: Se, ja, viD ,Iva
aDena.t förtörnelse, .äger H.
så .äger H.: Lika.om Ja,låtit denna
Ater upprätta dem, säger H.
SA säger H., •. ock utför sitt verk
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Så sliger H.: PA denna plats
33:10
jag viD åter upprätta landet, .äger H. 33:11
hjordar förbi herdar s. räkna, säger H. 33:13
Se, dagar skola komma, säger H.
33:14
så säger H.: Aldrig skaD den tid
33:17
Så säger H.: Först när I ,ören
33:20
så .äger H.: Om mitt förbund
33:25
.äg till Sidkia: Såsäger H.
34:2
du Sidkia ... Så säger H. om dig
34:4
Ty detta har jag talat, säger H.
34:5
Därför .äger H. så: I haven icke hört 34:17
utropar dA jag, säger H., för eder
34 :17
giva dem befallning, säger H.
34 :22
att I hören mina ord, säger H.
35 :13
Så .äger H.: Du har bränt upp
36:29
Därför säger H. så om lojakim
36:30
Därför säger H .• A: Bedragen icke
37:9
Så säBer H.: Den •• stannar kvar
38:2
så säger H.: Denna .tad .kall förvisso 38:3
dig skaD jag rädda, säBer H.
39 :17
du har förtröstat på mig, säger H.
39 :18
frukten icke för hm, .äger H.
42 :11
H. säger till eder,l kvarblivna
42:19
svär vid mitt stora namn, säger H.
44:26
jag skaJl hemsöka eder, säger H.
44 :29
Så säger H.: Se, jag skaD giva Farao
44:30
Såsäger H.: Se, vad jag har byggt upp 45:4
jag skall låta Olycka komma, säger H. 45:5
Skräck från alla sidor, säger H.
46:5
De fälla hennes skog, säger H.
46:23
bebott ss. i forna dagar, .äger H.
46:26
frukta icke, lakob, .äger H., ty jag
46:28
Så säger H.: Se"vatten stiga upp
47:2
och slätten ödelagd, ss. H. har .agt
48:8
därför skola dagar komma, .äger H.
48:12
Avhucget är Moabs horn, säger H.
48:25
lag känner, säger H., h. övermod
48 :30
jag skall i Moab så göra, sliger H.
48 :35
48 :38
Moab ss. värdelöst kärl, säger H.
så säger H.: Se, en s.liknar en öm
48:40
och fällor vänta eder, .äger H.
48:43
hemsökelsens Ar komma, säger H.
48:44
åter upprätta Moab, sliger H.
48:47
Så .äger H.: Har Israel inp barn
49:1
därför skola dagar komma, .äger H.
49:2
Israel skall då taga arv .. .säger H.
49:2
åter upprätta Ammon. barn, säger H. 49:6
så säger H.: Se, dem s. Icke förskyllt 49:12
vid mig själv har jag .vurit, säger H.
49 :13
dock störta dig ned därifrån, säger H. 49 :16
när Sodom ...omstörtades, .äger H.
49:18
SA säger H.: Upp, ja, dragen åstad
49:28
gömmen eder djupt nere, .äger H.
49 :30
Upp, .Ii,er H., ja, dragen ditupp
49:31
låta ofärd komma över dem, .äger H. 49 :32
49 :37
över dem min vrede. glöd, säger H.
förgöra både kon. och furstar, .äger H. 49 :38
.kall jag åter upprlitta Elam, säger H. 49 :39
pA den tiden, .äger H., skola Israels
50:4
plundrare skola alla få nog, säger H.
50:10
den tiden, säger H., skaD man söka
50 :20
50:21
giv dem till spillO, slger H.
förgöras på den dagen, .äger H.
50 :30
Svärd komme över kald"erna, säger H. 50 :35
om.törtade. av Gud, .äger H.
50:40
Så .liger H.: Se,jag skall uppvicka
51:1
51 :24
vedergäDa Babel •. .sä,er H.
mot di" du fördärvets berg, säger H. 51 :25
ödemark för evärdUlI tid, säger H.
51 :26
Därför sä..r H. så: Se, jag skall utföra 51 :36
somna in i evil sömn, sä,er H.
51 :39
förhärjama komma norrifrån, .liger H. 51:48
.kola dagar komma, .äger H.
51 :52
förhärjare Ifrån mig komma, .äger H. 51 :53
H .•ade till hm: GA Igenom
Hes. 9:4
Så sll,er H.: Sådant .ägen I
11:5
fastän de sade: Så har H. sagt
13:6
Så har H. sagt. lag hade icke talat
13:7
bära dina stycgelser, .äger H.
16:58
till Israels land: Så .äger H.
21:3
Så säger H.: Ett svärd
21:9
H. sade ...viIl du döma
23:36
Så säger H.: Egyptens försvarare
30:6
fullbordat det, säger H.
37:14
H. sade till mig: Denna port
44:2
H. sade till mig: Du männi.kobam
44:5
sade H. till (Hosea)
Hos. 1:2
följde älskare, glömde miB, säger H.
2 :13
det skall ske den dagen,säger H.
2:16
jag skall bönhöra, säger H.
2 :21
Och H. sade till mig
3:1
bo kvar i sina h us, säger H.
II : Il
vända om till mig .... äger H.
Joel 2:12
H. svarade och sade till sitt folk
2 :19
räddad skara, ss. H. har sagt
2:32
Så sliger H.: Eftersom Damaskus Am. 1:3
Arams folk bliva bortfört, .lIger H.
1 :5
SA säger H.: Eftersom Gasa trefalt
l :6
Så säger H.: Eftersom Tyrus trefalt
1:9
Så .äger H.: Eftersom Edom trefalt
1 :11
Så säger H.: Eftersom Ammons barn
1 :13
1 :15
vandra i fångenskap, .äger H.
Så .äger H.: Eftersom Moab trefalt
2:1
furstar .kaD jag dräpa, .äger H.
2:3
2:4
Så .äger H.: Eftersom luda trefalt
Så säger H.: Eftersom Israel trefalt
2:6
Är det Icke så, säger H.
2:11
2 :16
fly undan naken, .äger H.
3:10
göra vad ritt är, säger H.
Så säger H.: Lika.om när en herde
3 :12
.kaD f Aen ände, .äger H.
3:15

Herren adtter
H. satte ett tecken tiD .kydd
LMos. 4:15
H. har satt lordan till Ifäns
108.22:2'5
ville H. sätta Iarael pi prov
Dom. 3:4
H. satte (Debora) tiD anförare
5:13
H. har satt en konung över
l.Sam.12:13
H. har satt dig till präst
ler.29:26
Herren adnder
H.•kaD sända sill än,el
I.Mos. 24:40
H. har .änt mig till eder
2.Mos. 3:15
det lir H. s. har sänt mig
4.Mos.16:28
så har H. icke sänt mig
16:29
Då sände H. giftiga ormar
21:6
.kall H .•ända getingar över
5.Mos. 7:20
när H. ville .ända eder åstad
9:23
H. skall .ända över di, förbannelse
28:20
fiender s. H. skaD .ända mot dig
28:48
skaD H. sända underliga plågor
28:59
under •. H. hade sänt hm att ,öra
34:11
H. sände förvirrin, bland dem
10•. 10:10
H .•ände förvirring över Sisera Dom. 4:15
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Harmon.bild .kolen I kasta, .äger H.
4:3
icke omvänt eder till mig, .äger H.
4:6
icke omvänt eder tiD mig, säger H.
4:8
Icke omvänt eder tiD mig, säger H. 4:9,10,11
så sliger H. till Israel. hu.
5:4
gå fram mitt ibland eder, .äger H.
5 :17
H. har svurit .. .säger H.
6:8
Det .kaD icke .ke, sade H.
7:3
Icke heDer detta skall .ke, sade H.
7:6
H. sade till mi,: Vad .er du, Arno.
7:8
Då sade H.: Se, jag .kaD hänga upp
7:8
7 :15
H. sade till mig: Gå åstad och
Därför .äger H. så: Din hustru .kaD
7:17
Då sade H. till mig: Mitt folk
8:2
lika med etiopiernas barn, säger H.
9:7
9:8
icke förgöra lakobs hus, .äger H.
säger H., han s. skaD ,öra detta
9 :12
Se, dagar skola komma, säger H.
9:13
.kulle jag störta dig ned, säger H. Ob. v.4
Sannerligen, på den dagen, .äger H.
v.8
H. sade: Menar du att du har .käl 10na 4:4
Då sade H.: Du ömkar di, över
4:10
.äger H .• å: Se, jag tllnker ut
Mika 2:3
den da,en, säger H., .kall ja, församla 4:6
det skall ske på den dagen, .äger H.
5:10
Hören vad H. säger: Stå upp
6:1
Så sliger H.: Huru .tarka
Nah. 1 :12
H. svarade mig: Skriv upp din syn Hab. 2:2
för,öra vad på jorden •..•liger H.
Sef. 1:2
utrqta från jorden, säger H.
I :3
1 :10
säger H., .kaIl klaJarop höras
mån I vänta på mil, säger H.
3:8
att I sen med elDa ögon, sliger H.
3:20
bevisa mig härlig, säger H.
Hagg. 1:8
la, är med eder, .äger H.
1 :13
2:5
var likväl frimodig, säger H.
2:5
till folket i landet, .äger H.
med detta släkte inför mig, säger H.
2 :15
vänden I eder icke till mig, .äger H.
2 :18
.kall ja, taga dig, .äger H.
2 :24
aktade Icke på mig, säger H.
Sak. 1:4
säger H. så: lag vill åter vlinda
1 :16
säger H., .kall vara en eld8mur
2:5
Flyn bort ur nordlandet, säger H.
2:6
förströdda At him. fyra .• .säger H.
2:6
taga min bonin, i dig, sliger H.
2:10
H. sade till Åklagaren: H. skall näpsa
3:2
Så säger H.: Ja, viD vända Ater
8:3
.Dt sådant hatar jag, .äger H.
8:17
i ha namn skola de gå fram, .äger H. 10:12
Icke skona landets ...säger H.
II :6
DA sade H. till mil: Kasta det
11:13
H. sade tiD mig: Tag dig redskap
11 :15
Si säger H., lian •. ut.pänt him.
12:1
På den tiden, .äger H.
12:4
det skaD ske i hela landet, säger H.
13:8
bevisat eder kärlek, säger H.
Mal. 1:2
Esau var broder tilllakob, säger H.
1:2
talat hårda ord mot mig, .liger H.
3 :13
Matt. 1:22
s. var sagt av H. gm profeten
fullbordas, s. var sagt av H.
2:15
H. sade till min herre: Sätt dig
22 :44
H. sade till min herre: Sätt dig Mark. 12 :36
s. blev dig .agt från H.
Luk. 1:45
Då svarade H. och sade: Marta, Marta 10:41
II :39
sade H. till hm: I fariseer, I gören
svarade H. hm och sade: I skrymtare 13:15
sade H.: Om I haden tro
17:6
H. sade till min herre
20:42
H. sade till min herre
Apg. 2 :34
7 :33
H. sade till (Moses): Lö. dina .kor
kunna bygga it mil, .äger H.
7:49
sade H. i en syn: Anania.
9:10
H. sade till hm: Sti upp och gA
9:11
9 :15
H. sade till hm: Gå åstad
Så säger H., han s .• kaIl göra detta
15 :17
i en syn om natten sade H. till Paulus 18:9
Rom.12 :19
vedergälla det, sliger H.
si sant ja,lever, sliger H.
14:11
.kola de höra pi mi" sliger H. L Kor. 14:21
.kiljen eder ifrån dem, säger H. 2.Kor. 6:17
H. har .agt till mig: Min nåd är dig no,12:9
dagar .kola komma, säger H.
Hebr. 8:11
fråpde icke efter dem, säger H.
8:9
förbund ja,skall .luta ..••äJOr H.
8:10
.edan H. hade-$agt: Detta lir det förb. 10:15
Herren ad/jer
silde H. dem i Jabins hand
Dom. 4:2
H. skall .älja Sisera
4:9

Herren
sände H. en profet till Israels barn
6:8
l.Sam.12:8
H. sände Mose och Aron
Då sände H. Jerubbaal
12 :11
(Samuel:) Det var mig H. sände
15:1
gått den väg på vilken H. har sänt mig 15 :20
då sänder H. (David) bort
20:22
H. sände Natan till David
2.Sam.12:1
ty H. har sänt mig till Betel
2.Kon. 2:2
(Elia:) H. har sänt mig till Jeriko
2:4
H. har sänt mig till Jordan
2:6
sände H. bland dem lejon
17:25
sände H. över (Jojakim) härskaror
24:2
Så sände H. en ängel
2.Krön.32:21
Ett ord sänder H. mot Jakob
Jes. 9:8
har H. sänt mig och sänt sin A.
48:16
dit H. sänt hm för att profetera
Jer.19:14
fastän H. titt och ofta sänt till eder
25:4
de folk till vilka H. sände mig
25 :17
Det är H. s. har sänt mig
26:12
det är i sanning H. s. har sänt mig
26:15
en profet s. H. i sanning har sänt
28:9
Hör, Honanja: H. har icke sänt dig
28:15
det ord varmed H. sänder dig
42:5
H. har icke sänt dig
43:2
H. har sänt (Sion) bedrävelse
K1ag. 1:5
Hes.13:6
H. hade ju icke sänt dem
H. sände en stark vind
Jona 1:4
Men H. sände en stor nsk
2:1
s. H. har sänt ut att fara
Sak. 1:10
H. är det s. sänder ljungeldarna
10:1
H. skall sända en stor förvirring
14:13
H. sände ut dem framför sig
Luk.IO:l
Saut, min broder, H. har sänt mig Apg. 9:17
H. har utsänt sin ängel
12:11
och H. har sänt sin ängel
Upp. 22:6
H. har sökt sig en mao
l.Sam.13:14
H. sörjer dock för mig
Ps.40:18
Herren tager
eder har H. tagit och fört
5.Mos. 4:20
land H. tagit i besittning
Jos. 22 :19
att H. i dag vill taga
2.Kon.2 :3,5
H. tog nådigt emot Jobs bön
Job 42:9
H. skall taga bort deras ståt
Jes. 3:18
stora ting har H. tagit sig' för
Joel 2:21
H. tog mig från hjorden
Am. 7:15
Herren talar
berättade vad H. hade talat
2.Mos. 4:28
allt vad H. hade talat till Mose
4 :30
Därför talade H. till Mose och sade
6:10
H. talade till Mose och Aron
6 :13
när H. talade till Mose i Egyptens
6:28
H. talade till Mose och Aron och sade 7:8
3.Mos.II:1 ;13:1; 14:33; 15:1 ;4.Mos. 2:1
4:1,17; 14:26; 16:20; 19:1
H. talade till Mose och Aron i Egypt. 12:1
H. talade till Mose och sade 13:1; 14:1; 16:11
25:1; 30:11,17,22; 31:1,12;
40:1
3.Mos.4:I; 5:14; 6:1,8,19,24; 7:22,28
8:1; 12:1; 14:1; 16:1; 17:1;
18:1
19:1; 20:1,16; 22:1,17,26; 23:1,9,23,26
23:33; 24:1,13; 27:1; 4.Mos.I:48; 3:5
3:11,44; 4:21; 5:1,11; 6:1,22; 8:1, 5,23
9:9; 10:1; 13:2; 15:1,17,37; 16:23,36,44
17:1 ;18:25;20:7;25 :10,16;26:52; 27:6
28:1; 31:1,25; 34:1,16; 35:9
Allt vad H. talat vilja vi göra
2.Mos.19:8
de ord H. talat vilja vi göra
24:3
H. talade med Mose ansikte mot
33:11
H. kallade på Mose och talade 3.Mos. 1:1
H. talade till Mose i Sinais
4.Mos. 1:1
då H. talade med Mose på Sinai berg
3:1
H. talade till Mose i Sinais
3:14; 9:1
11:25
steg H. ned och talade till hm
Är Måse den ende s. H. talar med
12:2
Jag, H., talar
14:35
det land s. H. har talat om
14:40
H. talade till Aron: Se, jag giver
18:8
H. talade till Mose och Aron
20:23
svar efter vad H. talar till mig
22:8
vad H. ytterligare kan vilja tala
22 :19
23:8
den s. H. ej talar ofärd över
(Balak:) Vad har H. talat
23:17
talade H. till Mose och Eleasar
26:1
33 :50; 35:1
H. talade till Mose på Moabs
5.Mos. 1:6
H. talade till oss på Horeb
2:2,17
H. talade till mig och sade
H. talade till eder ur elden
4:12
den dag då H. talade till eder på Horeb 4:15
Ansikte mot ansikte talade H.
5:4
att förkunna eder vad H. talade
5:5
De..a ord talade H. på berget
5:22
tala till oss allt vad H. talar till dig
5:27
lika med de ord H. talade med eder
9:10
H. talade till mig och sade
9:13
de tio ord s. H. talat till eder
10:4
det s. icke är talat av H.
18:21
något s. H. icke har talat
18:22
45 år sedan H. talade till Mose
)os.14:10
bergsbygd om vilken H. talade
14:12
H. talade till J osua och sade
20:1
de ord s. H. har talat med oss
24:27
Samuel sade vad H. talat
l.Sam. 8:10
vad H. i natt har talat till mig
15 :16
l.Kon. 5:5
ss. H. talade till David
det s. H. talat till Jerobeam
12 :15
att det är H. s. har talat
13:3
det ord s. H. hade talat till hm
13:26
Ty så har H. talat
14:11
det ord s. H. talat gm Ahia
14:18; 15:29
det ord s. H. talat till Baesa
16 :12
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det ord s. H. hade talat gm Josua
16:34
det ord s. H. hade talat gm Elia
17:16
om Isebel har H. talat
21 :23
22:28
så har H. icke talat gm (Mika)
(Jehu:) Detta är vad H. talade 2.Kon. 9:36
s. H. har talat mot Ahabs hus
10:10
det ord s. H. hade talat till Elia
10:17
det ord s. H. hade talat till Jehu
15 :12
Så är nu detta ord s. H. har talat
19:21
21 :10
Då talade H. gm sin tjänare
ord s. H. hade talat gm sina tjänare
24:2
så har H. icke talat gm (Mika) 2.Krön.18 :27
H. har talat angående Davids söner
23:3
H. talade till Manasse och hans folk
33:10
H. talade till Manasse och hs folk
33:10
H. talade till J ob ur stormvinden J ob 40:1
Sedan H. hade talat så till Job
42:7
Jag vill höra vad Gud, H. talar
Ps. 85:9
lyssna du jord; ty H. talar
Jes. 1:2
6:8
jag hörde H. tala, och han sade
H. talade ytterligare till Ahas
7:10
H. talade vidare till mig
8:5
det ord s. H. tillförne talade till Moab 16:13
nu har H. åter talat och sagt
16:14

uppenbarade sig H. för Salomo
9:2
Men H. har uppenbarat för mig 2.Kon. 8:10
(Elisa:) H. har uppenbarat för mig
8:13
H. uppenbarade sig för Salomo 2.Krön. 7:12
Fjärran ifrån uppenbarade sig H. Jer. 31:3
vad H. har uppenbarat för mig
38:21
de ord s. H. hade uppenbarat
Hes. II :25
H. skall uppenbara sig i höjden
Sak. 9:14
Herren uppfyller
vill H. uppfylla vad han med
5.Mos. 9:5
må H. uppfylla sitt ord
I.Sam. 1:23
att H. får uppfylla det ord
I.Kon. 2:4
H. har uppfyllt det löfte
8:20
H. har uppfyllt det löfte
2.Krön. 6:10
H. uppfylle alla dina böner
Ps.20:6
s. du profeterat må H. uppfylla
Jer.28:6
över dig uppgår H.
Jes. 6:2
H. upphäver ett rytande
Jer.25:30
H. upphäver ett rytande
Joel 3:16
H. upphäver ett rytande
Am. 1:2
Jes. 9:11
H. uppreser mot dem Resins
Herren upprättar
upprättade H. åter hm själv
Job 42:10
Ps.14:7
När H. vill upprätta sitt folk
När H. åter upprättade Sion
126:1
146:8
H. upprättar de nedböjda
tabernaklet vilket H. upprättat Hebr. 8:2
Herren upptager
då H. ville upptaga Elia
2.Kon. 2:1
min bön upptager H.
Ps. 6:10
skall H. upptaga mig
27:10
Herren upptänder
denna brand s. H. upptänt
3.Mos.1 0:16
jag, H., har upptänt dem
Hes. 20:48
upptändes H. till nitälskan
Joel 2:18

H. tröstar sitt folk
Jes.49:13; 52:9
H. skall ännu en gång trösta
Sak. 1:7
Väl tuktade mig H.
Ps.1I8:18
Herren tänker
och H. tänkte på (Hanna)
I.Sam. 1:19
H. har tänkt på oss
Ps.1I5:12
fullbordas vad H. tänkte mot
Jer.51:29
har H. undervisat mig
I.Krön.28:19
H. skall uppbygga ett hus
I.Sam. 25 :28
H. skall uppbygga ett hus
2.Sam. 7:11
H. s. har uppeggat dig
I.Sam.26:19
H. uppehåller mig
Ps. 3:6
H. uppehåller de rättfärdiga
37:13
H. uppehåller min själ
54:6
H. uppehåller dem
145:14
H. uppehåller de ödmjuka
147:6
Herren uppenbarar
H. uppenbarade sig för Abram I.Mos.12:7
H. s. hade uppenbarat sig för hm
12:7
uppenbarade sig H. för hm
17:1
l8:1
H. uppenbarade sig för (Abraham)
H. uppenbarade sig för (Isak)
26:2
H. uppenbarade sig för hm den natten 26 :24
H. har uppenbarat sig'för mig 2.Mos. 3:16
H. har icke uppenbarat sig för dig
4:1
tro att H. har uppenbarat sig för dig
4:5
i dag uppenbarar sig H.
3.Mos. 9:4
H. uppenbarade sig för Samuel I.Sam. 3:21
hade H. uppenbarat för Samuel
9:15
uppenbarade sig H. för Salomo l.Kon. 3:5

makts spira skall H. utsträcka
Ps. 110:2
H. har utsänt oss
I.Mos.19 :13
Herren uttalar
huru H. uttalade den utsagan 2.Kon. 9:25
Varför har H. uttalat olycka
Jer.16:10
vrede s. H. har uttalat
36:7
H. hade uttalat tacksägelsen
Joh. 6:23
H. har uttömt sin förtörnelse
K1ag. 4:11
den man s. H. utväljer
4.Mos.16:7
H. utvalde eder
5.Mos. 7:7
utan den plats s. H. utVäljer
12:5
till den plats s. H. utväljer
12:11
på den plats H. utväljer
12 :14
12 :26
till den plats s. H. utväljer
14:2
dig (Israel) har H. utvalt
äta på den plats s. H. utväljer
15 :20
slakta på den plats s. H. utväljer
16:2
högtid på den plats s. H. utväljer
16:15
på den plats s. H. utväljer
17:10
till den plats s. H. utväljer
18:6
sen I nu den s. H. utvalt
I.Sam. 10:24
Icke heller denna har H. utvalt
16:8,9
H. har icke utvalt någon av dessa
16:10
den s. H. och detta folk utvalt 2.Sam.16:18
stad s. H. hade utvalt
I.Kon.14:21
har H. utvalt till att böra Guda l.Krön.1 5:2
28:10
H. har utvalt dig att bygga ett hus
den stad s. H. hade utvalt
2.Krön.12:13
eder har H. utvalt
29:11
H. har utvalt åt sig den fromme
Ps. 4:4
Ty H. har utvalt Sion
132 :13
135:4
H. har utvalt Jakob åt sig
De båda släkter s. H. utvalde
Jer.33:24
Rufus, den i H. utvalde
kom.16 :13
vakade H. över att olyckan
Dan. 9:14
vaknade H. ss. ur en sömn
Ps.78:65
Herren var (se också: Herren är)
H. vare väktare mellan
l.Mos. 31 :49
H. var med Josef
39:2,21
39:3
såg att H. var med honom
eftersom H. var med denne
39:23
Må H. vara med eder
2.Mos.1 0:10
skulle detta vara H. välbehagligt 3.Mos.1 O:19
4.Mos.14:43
H. skall icke vara med eder
H. var med Josua
Jos. 6:27

H. var med Juda
Dom. 1:19
och H. var med dem
1:22
Rut 2:4
H. vare med eder
H. var med honom
I.Sam. 3:19
H. vare vittne mot eder
12:5
12:6
Ja, H. vare vittne
17:37
H. skall vara med dig
H. var med honom
18:12,14
förstod att H. var med David
18:28
20:13
H. vare då med dig
H. vare vittne mellan mig och dig
20:42
24:16
Så vare då H. domare
I.Kon. 1:37
Ss. H. varit med min herre
icke var H. i stormen
19:11
19:11
icke var H. i jordbävningen
19:12
icke var H. i elden
2.Kon.18:7
H. var med (Hiskia)
!.Krön. 9!20
med (Pinehas) vare H.
vare nu H. med dig, min son
22:11
H. var med J osafat
2.Krön.17:3
19:11
H. skall vara med den s.
H. skall vara med eder
20:17
vare H. en borg
Ps. 9:10
Om H. icke vore min hjälp
94:17
Om H. icke varit med oss
124:1,2
H. skall vara ditt hopp
Ords. 3:26
H. allena skall vara hög
Jes.2:11,17
H. skall vara ditt eviga ljus
60:19,20
H. vare sannfärdigt vittne
Jer.42:5
Jag, H., skall vara deras Gud
Hes. 34:24
har H. varit snar till vrede
Mika 2:7
H. skall vara konung
4:7
H. skall då vara konung
Sak.14:9
den tiden skall H. vara
14:9
H. vare vittne
Mal. 2:14
Joh.21:7
Petrus hörde, att det var H.
förstodo att det var H.
21 :12
2.Tess. 3:16
H. vare med eder alla
2.Tim. 4:22
H. vare med din ande
H. skall varkunna sig
Jes.51:3
H. hade varnat både Israel
2.Kon.17:13
Herren vedergäller
Rut 2:12
H. vedergälle dig
H. vedergäIIe dig
I.Sam. 24 :20
26:23
H. skall vedergälla var och en
H. vedergälle den s. ont gör
2.Sam. 3:39
Därför vedergällde mig H.
22:25
vedergällde mig H.
Ps.18:25
H. skall vedergälla dig
Ords.25:22
H. vedergäller sina fiender
Jes.66:6
H. kommer att vedergälla hm 2.Tim. 4:14
H. verkade med dem
Mark. 16:20
H. fick nu veta
Joh. 4:1
att H. hade vikit ifrån honom
Dom. 16:20
då nu H. har vikit ifrån dig
I.Sam. 28 :16
faller alltid vart H. vill
Orda. 16:33
om H. så vill
I. Kor. 4:19
Om H. vill, och vi få leva
Jak. 4:5
Herren visar
H. visade hm ett slags trä
2.Mos.15:25
om H. visar sig för mig
4.Mos.23:3
H. visade sig för Bileam
23:16
visade sig H. i tältet
5.Mos. 31 :15
när H. har vittnat emot mig
Rut 1:21
på Aron blev H. mycket vred 5.Mos. 9:20
H. blev vred på Salomo
I. Kon. 11 :9
blev ock H. mycket vred
2.Kon.17 :18
Herren vredgas
Också på mig vredgades H.
5.Mos. 1:37
H. vredgades på mig
4 :21
och H. vredgades på eder
9:8
på vilket H. evinnerligen vredgas Mal. 1:4
Herren välsignar
H. hade välsignat Abraham
I.Mos.24:1
H. har rikligen välsignat min herre
24 :35
ty H. välsignade (Isak)
26:12
en mark s. H. har välsignat
27:27
(Laban:) H. har välsignat mig
30:27
(Jakob:) ty H. har välsignat dig
30:30
välsignade H. egyptierns hus
39:5
har H. välsignat sabbatsdagen 2.Mos.20:11
H. välsigne dig och bevare
4.Mos. 6:24
varmed H. har välsignat dig
5.Mos.12:7
H. skall rikligen Välsigna dig
15:4
Välsignat av H. vare (Josefs) land
33:13
H. hitintills har välsignat oss
Jos. 17 :14
Dom. 1,3 :24
H. välsignade (Simson)
Välsignad vare du av H.
17:2
H. välsigne dig (Boas)
Rut 2:4
(Noomi:) Välsignad vare han av H.
2:20
(Boas:) Välsignad vare du av H.
3:10
Välsignad vare du av H.
I.Sam.15 :13
23:21
Varen Välsignade av H.
Varen välsignade av H.
2.Sam. 2:5
men H. välsignade Obed-Edom
6:11
att H. hade välsignat Obed-Edoms hus ·6:12
H. välsignade Obed-Edoms hus I.KrÖn.13:14
H. har välsignat sitt folk
2.Krön.31 :10
H. välsignade slutet av J obs
J ob 42 :12
Ps.29:11
H. skall Välsigna sitt folk
Varen välsignade av H.
115 :15
H. välsigne dig från Sion
128:5
H. välsigne dig från Sion
1"34:3
släkte s. H. har välsignat
Jes. 61 :9
H. välsigne dig, du rättfärdighetens Jer.31 :23
Herren vänder
H. vände om vinden
2.Mos.10:19
H. vände sitt ansikte
4.Mos. 6:26
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talade H. gm Jesaja, Amos' son

20:2

Ty så har H. talat
22 :25
ty H. har talat detta ord
24:3
Ty så har H. talat
25:8
det ord s. H. har tal_tom hm
37:22
Jag är H. s. talar sanning
45 :19
Hören det ord s. H. talar
Jer.l0:1
icke övermodiga, ty H. har talat
13:15
H. har så talat: Det skall gå eder väl
23:17
Vad har H. talat
23:35
skall du säga: Vad har H. talat
23:37
detta är vad H. har talat om Israel
30:4
de ord s. H. hade t_lat till (Baruk)
36:4
det ord s. H. talade till Jeremia
46:13
det ord s. H. talade om Babel
50:1
att jag, H., har talat i nitälskan
Hes. 5 :13
Jag, H., har talat
5 :15 ,17
jag, H., skall tala
12 :25
skolen förnimma att jag, H. har talat 17:21
17 :24
Jag, H., har talat det
21 :17
Jag, H., har talat
Ty jag, H., har talat
21 :32
22:14
Jag, H., har talat, och jag fullbordar
och det fastän H. icke har talat
22 :28
24:14
Jag, H., har talat
Ty jag, H., har talat
26:14
Jag, H., har talat
30:12; 34:24; 36:36
förnimma att jag, H., har talat
37 :14
När H. först begynte tala
Hos. 1:2
Ty så har H. talat
Joel 3:8
Hören fÖljande ord s. H. talat
Am. 3:1
ty så har H. talat
Ob. v.18
så talar H. mot de profeter
Mika 3:5
sett H. s. hade talat till hm
Apg. 9 :27
när H. teckrwr upp folken
Ps. 87:6
har H. tillgivit dig din synd
2.Sam.12:13
H. tillade: Likaså skola Israels
Hes. 4:13
H. tillade: Hören vad orättfärdige Luk.18:6
H. har tillrett ett slaktoffer
Sef. 1:7
H. icke tillräknar missgärning
Ps. 32:2
s. H. icke tillräknar synd
Rom. 4:8
Herren tillstäd;er
H. ville icke tillstädja mig
4.Mos. 22 :13
hos eder, om H. så tiflstädjer
1. Kor. 16:7
Abraham gick, ss. H. tillsagt
I.Mos.12:4
ss. H. hade tillsagt Mose
4.Mos. 5:4
ss. H. hade tillsagt Josua
Jos. 4:8
gjorde ss. H. tillsagt dem
Job 42:9
vinpressen trampade H.
K1ag. 1:15
H. tronar evinnerligen
Ps. 9:8
H. tronar ss. konung
29:10
H. träder ut ur sin boning
Jes.26:21
H. träder ut ur sin boning
Mika 1:3

Herren uppväcker
H. uppväckte mot J oram
2.Krön.21:16
uppväckte H. Kores' ande
36:22
uppväckte H. Kores' ande
Esr. 1:1
H. har uppväckt de mediska
Jer.51:11
H. uppväckte Serubbabels
"Hagg. 1:14
Gud s. har uppväckt H.
I. Kor. 6:14
Herren utför
H. utföra den betrycktes
Ps.140:13
H. skall utföra deras sak
Ords.22:23
ty H. utför sitt verk
Jos.44:23
Herren utgjuter
H. har utgjutit förvirringens
Jes. 9:14
H. har utgjutit över eder sömns
29:10
jag, H., s. utgjuter min förtörnelse Hes. 22 :22
Herren utkräver
må H. utkräva vad vi förskyllt
Jos.22:23
H. utkrävde av Davids nender I.Sam.20:16
H. skall så utplåna hs namn
5.Mos.29:20
jag, H., utrannsakar hjärtat
Jer.17:10
Herren utrotar
H. utrote alla hala läppar
Ps.12:4
må H. utrota var levande
Mal. 2:12
I.Mos. 22 :14
namnet H. utser
Luk.l0:1
utsåg H. 72 andra

Herren
H. må vända sig ifrån vredes
vände sig H. tiU Gideon

5.Mos.13:!7
Dom. 6:14
vände H. den enes svärd mot
7:22
H. vänder tillbaka till Sion
Jes.52:8
därför väntar H.
Jes.30:18
Herren ångrar
Då ångrade H. det onda
2.Mos. 32 :14
H. ångrade att han gjort Saul
1.Sam.15 :35
ångrade H. det onda
2.Sam.24:16
H. vill ångra det onda
Jer.26:13
H. ångrade det onda
26:19
då ångrade H. detta
Am.7:3,6
H. viU återställa Jakobs höghet
Nah. 2:2
därför att H. älskar eder
5.Mos. 7:8
H. älskade (Salomo)
2.Sam.12 :24
H. älskar Israel evinnerligen
1.Kon.10:9
H. älskar vad rätt är
Ps.37:28
H. älskar Sians portar
87:2
H. älskar de rättfärdiga
146:8
den H. älskar, den agar han
Ords. 3:12
den man s. H. älskar
Jes.48:14
jag, H., älskar vad rätt är
61:8
likasom H. älskar Israels barn
Hos. 3:1
den H. älskar. den agar han
Hebr.12:6
Herren är (se också: Herren var)
Jag är H., s. har fört dig ut
1.Mos.15:17
H. är med dig
26:28
Jag är H.
28:13
H. är på denna plats
28 :16
Är det icke jag, H.
2.Mos. 4:11
(Farao:) Vem är H.
5:2
under mitt namn är H. icke känd
6:3
förnimma att jag är H.
7:5
H. s. är rättfärdig
9:27
förnimmer att jag är H.
10:2
förnimma att jag är H.
14:4
H. är min starkhet
1 5:2
H. är en stridsman
15:3
H. är hans namn
15:3
H. är konung, alltid
1 S :18
jag är H., din läkare
15 :26
Är H. ibland oss eUer icke
17:7
H. är större än alla andra gudar
18 :11
31 :13
I skolen veta att jag är H.
Jag är H.
3.Mos.18:5,6,21
Jag är H.
19:12,14,16,18,28,30,32,37
Jag, H., är helig
20:6
Jag är H., s. helgar eder
20:8
Jag är H.
21:12
jag är H., s. helgar honom
21 :15
jag är H., s. helgar dem
21 :23
Jag är H.
22 :2,3,8
jag är H., s. helgar dem
22:9,16
Jag är H.
22:30,31,33
jag är H., s. helgar eder
22:32
Jag är H.
26:2,45
Jag är H.
4.Mos. 3:13
ty jag är H.
3:41,45
med oss är H.
14:9
H. är långmodig
14:18
H. är icke med bland eder
14:42
H. är mitt ibland dem
16:3
H. är (Levis ) arvedel
S.Mos.l 0:9
H. är deras arvedel
18:2
H. är mitt ibland oss
Jos. 22 :31
H. är med dig, du tappre
Dom. 6:!2
om H. är med oss
6:13
kallade det 'H. är frid'
6:24
Ingen är helig ss. H.
1.Sam. 2:2
Han är H.
3:18
H. är med honom
16 :18
är H. vittne meUan mig och dig
20:23
ty H. är med dig
2.Sam. 7:3
är det H.s. är Gud
1. Kon. 18:39
må förnimma att jag är H.
20 :13
H. är en bergsgud
20:28
mån förnimma att jag är H.
20:28
H. är nu konung
1.Krön.16:31
H. är rättfärdig
2.Krön.12:6
H. är med eder
15:2
H. är icke med Israel
25:7
Du aUena är H.
Neh. 9:6
H. är konuni alltid
Ps. 10:16
H. är i sitt hejiga tempel
11 :4
Ty H. är rättfärdig
11 :7
H. är ju ändå hans tillflykt
14:6
H. är min beskärda del
16:5
H. är min herde
23:1
H. är god och rättfärdij:
25:8
H. är mitt ljus och min frälsning
27:1
H. är mitt livs värn
27:1
H. är min starkhet
28:7
H. är sitt folks starkhet
28:8
folk vars Gud H. är
33:12
sen att H. är god
34:9
H. är nära dem s. hava
34 :19
~~är&

~:2

Hans namn är H.
68:5
Stark är H.
89:9
H. är nu konung
93:1; 97:1; 99:1
väldij: är H. i höjden
93:4
H. är en stor Gud
95:3
H. är nu konung
96:10
H. är stor i Sion
99:2
Förnimmer att H. är Gud
100:3
Ty H. är god
100:5
Barmhärtig och nådig är H.
103:8
H. är på din högra sida
11 0:5
nådig och barmhärtig är H.
111 :4
H. är hög över alla folk
113:4

2473

H. är nådig och rättfärdig

116:5
H. är min starkhet
118:14
H. är Gud
118:27
Min del är H.
119 :57
H. är ditt skygd
121 :5
H. är rättfärdig
129:4
ty H. är god
135:3
jag vet att H. är stor
135 :3
Ja, H. är hög
138:6
folk vars Gud H. är
144:15
Stor är H. och högtlovad
145:3
145:8
Nådig och barmhärtig är H.
145:9
H. är god mot aUa
H. är rättfärdig i sina vägar
145 :17
145 :18
H. är nära dem s. åkalla hm
146:10
H. är konung evinnerligen
Ords. 15 :29
H. är fjärran ifrån ogudaktiga
Vem ärH.
30:9
där är H., s. vi förbidade
Jes. 25:9
27:3
Jag, H., är dess vaktare
en domens Gud är H.
30:18
H. är vår domare, H. är vår härskare,
H. är vår konung
33:22
H. är förtörnad på alla folk
34:2
H. är hög
35:5
H. är en evig Gud
40:28
jag, H., s. är den förste
41:4
H., det är mitt namn
42:8
jag är H., och förutom mig
43:11
Jag är H. och eljest ingen
45:5,6,18
förnimma att jag är H.
49:23
jag, H., är din frälsare
49 :26
jag, H., är din frälsare
60 :16
Jag är H.
60:22
frågade icke: Var är H.
Jer.2:6,8
H. är en sann Gud
10:10
veta att mitt namn är H.
16:21
H. är Israels hopp
17:13
H. är med mig ss. en väldig hjälte
20:11
känna att jag är H.
24:7
Se, jag är H.
32 :27
ty H. är god
33:11
H. är en vedergällningens Gud
51 :56
H. är rättfärdig
Klag. 1 :18
H. är min del
3 :24
H. är god mot dem s. förbida
3 :25
förnimma att jag är H.
Hes. 6:7
'6 :10,13,14; 7 :4,9,27; 11:10,12; 12:15,16
12:20; 13:14,21,23; 14:8; 15:7; 16:62
20:38,42,44; 22:16; 24:27; 25,5,7,11,17
26:6; 28:23,24; 29:6,9,16; 29:21; 30:8
30:19,25,26; 32:15; 33:29; 34:27; 35:4
35:9,12,15; 36:11,23,38;
37:6,13,28
38:23; 39:6,7
förstå att jag är H.
20:26
jag är H. skall man förnimma
28:22
jag, H., är deras Gud
39:22
stadens namn: Här är H.
48:35
H. är hans namn
Hos.12:5
för sitt folk är H. en tillflykt
Joel 3:16
H. är hans namn
Am. 9:6
Är icke H. mitt ibland oss
Mika 3:11
är dock H. mitt ljus
7:8
en hämnare är "H.
Nah. 1:2
H. är långmodig
1:3
H. är god, ett värn i nödens
1 :7
H. är i sitt heliga tempel
Hab. 2:20
H. är rättfärdig'därinne
Sef. 3:5
ty H. är mod dem
Sak.10:5
H. är min Gud
13:9
H. är stor
Mal. 1:5
H. är med dig
Luk. 1 :28
han är Messias, H.
2:11
H. är verkligen uppstånden
24:34
Det är H.
Joh.21 :17
H. är mäktig hålla hm stående
Rom.14:4
H. är en och densamme
1.Kor.12:5
H. är Anden
2.Kor. 3:17
H. är nära
Fil. 4:5
H. är en hämnare
1.Tess. 4:6
H. är trofast
2.Tess. 3:3
H. är min hjälpare
Hebr.13:6
smakat att H. är god
1.Pet. 2:3
ty H. är nåderik
Jak. 5:11
H. ödelägger jorden
Jes. 24:1
H. ödelägger deras betesmark
Jer. 25 :36
H. ökade församlingen dag efter Apg. 2 :47
Herren öppnar
4.Mos. 22 :28
H. öppnade åsninnans mun
H. öppnade Bileams ögon
22 :31
H. skall öppna sitt förrådshus 5.Mos.28:12
öppnade H. tjänarens ögon
2.Kon. 6:17
Då öppnade H. deras ögon
6:20
H. öppnar de blindas ögon
Ps.146:8
H. öppnade sin rustkammare
Jer.50:25
H. öppnade (Lydias) hjärta
Apg.16:14
H. har övergivit mig
Jes.49:14
H. har övergivit landet
Hes.8:12; 9:9
H. skall överlämna dig
1. Sam. 17 :46
H. hade överlämnat mig i din hand
24 :19
H. överlämnar hm icke
Ps. 37 :33
HERREN (benämningar)
HERREN,ABRAHAMSGUD
Lovad vare H.
1.Mos.24:27
Jag är H.
28:13
kallar H. Abrahams Gud
Luk.20:37
HERREN DEN ALLSMÄKTIGE
2. Kor. 6:18

vara mina, säger H.
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HERREN, DEN EVIGE GUDEN
åkallade H.s namn
1.Mos. 21 :33
HERREN, DEN HÖGTLOVADE
H. åkallar jag
2.Sam. 22:4
H. åkallar jag
Ps. 18:4
HERREN, DEN VÄLDIGE

Jes.33:21

HERREN,DERASFÄDERSGUD
tro att H. har uppenbarat sig
2.Mos. 4:5
förde dem tillbaka till H.
2.Krön.19:4
Och H. skickade sina budskap
36:15
HERREN, DERAS G UD
Jag är H.
2.Mos. 29 :46
ty jag är H.
3.Mos.26:44
gåvor s. helgades åt H.
2. Krön. 31:6
föreläste ur H.s lagbok
Neh. 9:3
talat till folket alla H.s ord
Jer.43:1
skola förnimma att jag är H.
Hes.28:26
Jag, H., skall vara deras Gud
34:24
förnimma att jag, H., är med dem
34:30
förnimma att jag, H., är deras Gud
39:22
förnimma att jag, H., är deras Gud
39:28

giva frälsning genom H.
Ty H. skall se till dem
lyssnade till H.s röst och
H. skall på den tiden giva seger
Ty jag är H., och skall bönhöra
skall han omvända till H.

Hos.
Sef.
Hagg.
Sak.

1:7

2:7
1 :12
9:16
10:6
Luk. 1 :16

HERREN, DINA FÄDERS GUD
ss. H. har lovat dig
5.Mos. 6:3
det land s. H. har givit dig
12:1
ss. H. har lovat dig
27:3
HERREN, DIN FADER DAVIDS GUD
Vänd om och säg: Så säger H. 2.Kon.20:5
Så säger H.: Se, du har icke
2.Krön.21 :12
Så säger H.: Jag har hört din
Jes.38:5
HERREN, DIN GUD
H. skickade det
Om du hör H.s röst
Jag är H. s. har fört dig ut
jag, H., är en nitälskande Gud

l.Mos. 27:20
2.Mos.l S :26
20:2
20:5

Du skall icke missbruka H.s namn

20:7

sjunde dagen är H.s sabbat
20:10
land s. H. vill giva dig
20:12
skall du föra till H.s hus
23:19
träda fram inför H.s ansikte
34 :24
De första till H.s hus
34:26
H. har givit landet i ditt våld
S.Mos. 1 :21
intag det, ss. H. har tillsagt dig
1 :21
öknen där H. bar dig
1 :31
H. har ju välsignat dig
2:7
i 40 år har H. varit med dig
2:7
H. förhärdade hans sinne
2 :30
huru H. utrotade ur ditt folk
4:3
den dag då du stod inför H.
4:10
H. har givit dem åt aUa folk
4:19
land s. H. vill giva dig
4 :21
H. är en förtärande eld
4 :24

vad s. är ont i H.s ögon
när I där söken H.
då skall du vända åter till H.
H. är en barmhärtig Gud
i det land s. H. vill giva dig
Jag är H. s. har fört dig ut
jag, H., är en nitälskande Gud
Du skall icke missbruka H. namn
helgar, ss. H. har bjudit
sjunde dagen är HoS sabbat
H. har fört dig ut därifrån
därför har H. bjudit dig
ss. H. har bjudit dig
att du må frukta H.
du skaU älska H.
När nu H.låter dig komma in
H. skall du frukta
en nitälskande Gud är H.
så att icke H.s vrede upptändes
När H.låter dig komma in
när H. giver dessa i ditt våld
folk s. är helgat åt H.
dig har H. utvalt
H. är den rätte Guden
skall H. låta sitt förbund bestå
folk s. H. giver i din hand
du skall tänka på vad H. gjorde
varmed H. förde dig ut
skall H. sända getingar
H. är mitt ibland dig
H. skall förjaga dessa hedningar
H. skall giva dem i ditt våld
en styggelse är det för H.
den väg H.låtit dig vandra
H. fostrar dig
du skall hålla H.s bud
H.låter dig nu komma in i ett gott
du skall så lova H.
Tag dig till vara för att förgäta H.
så att du förgäter H.
H. s. giver dig kraft
om du förgäter H.
I icke hörden H.s röst
H. är den s. går framför dig
varmed H. har välsignat dig
arvedel s. H. vill giva dig
den välsignelse s. H. giver dig
inför H.s ansikte, på den plats
H. utväljer, skaU du äta
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4:25
4:29
4 :30
4 :31
4:40
5:6

5:9
5 :11
5:12
5:14
5 :15
5:1 S
5:16
6:2
6:5
6:10
6 :13
6:1 S
6:15
7:1
7:2
7:6
7:6
7:9
7 :12
7 :16
7 :18
7 :19
7:20
7:21
7 :22
7 :23
7 :25
8:2
8:5
8:6
8:7
8:10
8 :11
8:14
8 :18
8 :19
8 :20
9:3
12:7
12:9
12:1 S
12:18
12:18

när H. har utvidgat ditt område
Om den plats, s. H. utväljer
offra både köttet oCh ... på H.s altare
skall blodet gjutas ut på H.s altare

12 :20
12 :21
12 :27
12 :27

gör vad gott är i H.s ögon
12 :28
När H. har utrotat de folk
12 :29
icke göra, när du tillbeder H.
12 :31
den väg s. H. har bjudit dig att vandra 13:5
förföra dig till att övergiva H.
13:10
ss. ett heloffer åt H.
13 :16
om du nämligen hör H.s röst
13 :18
och gör vad rätt är i H.s ögon
13 :18
du är ett folk s. är helgat åt H.
14:2,21
du skall äta den inför H.s ansikte
14:23
du skall lära att frukta H.
14:23
då nu H. välsignar dig
14:24
den plats s. H. utväljer
14:24
gå till den plats s. H. utväljer
14:25
hålla måltid där inför H.s ansikte
14:26
för att H. må välsigna dig
14:29
i det land s. H. vill giva dig
1 5:4
allenast du hör H.s röst
15:5
H. skall välsigna dig
1 5:6
i det land s. H. vill giva dig
1 5:7
skaU H. Välsigna dig
15:10
varmed H. har välsignat dig
1 S :14
alt H. har förlossat dig
1 5:1 S
Så skall H. välsigna dig
15:18
Allt förstfött skall du helga åt H.
1 S :19
Inför H.s ansikte skall du äta
15 :20
icke offra det åt H.
1 S :21
håll HoS påskhögtid
16:1
i månaden Abib förde H. dig ut
16:1
Du skall slakta påskoffer åt H.
16:2
städer s. H. vill giva dig
16:5
gå till den plats s. H. utväljer
16:6
äta det på den plats s. H. utväljer
16:7
sjunde dagen är H.s högtidsförsamling 16:8
skaU du hålla H.s veckohögtid
16:10
den välsignelse s. H. har givit dig
16:10
inför H.s ansikte skall du glädja dig
16:11
skall du hålla H.s högtid
16:15
H. skall välsigna dig
16:1 S
aUt mankön träda fram inför H.s
16:16
välsignelse s. H. har givit dig
16:17
alla de städer s. H. vill giva dig
16 :18
detland s. H. vill giva dig
16:20
Aseror vid sidan av H.s altare
16:21
ty sådant hatar H.
16:22
Du skall icke offra åt H. något djur
17:1
ty sådant är en styggelse för H.
17:1
de städer s. H. vill giva dig
17:2
göra vad ont är i H.s ögon
17:2
till den plats s. H. utväljer
17:8
prästen s.· gör tjänst inför H.
17 :12
det land s. H. vill giva dig
17:14
till konung den s. H. utväljer
17:1 S
(prästen) har H. utvalt
18:5
det land s. H. vill giva dig
18:9
fördriver H. dem för dig
18:12
Du skall vara ostrafflig inför H.
18:13
dig har H. icke tillstatt sådant
18:14
En profet skall H.låta uppsta
18:15
ss. du begärde av H. vid Horeb
18:16
När H. har utrotat de folk
19:1
vilkas land H. vill giva dig
19:1
ditt land, det s. H. vill giva dig
19:2
det landområde s. H. giver dig
19:3
när H. utvidgar ditt område
19:8
så att du älskar H.
19:9
ditt land, det s. H. vill giva dig
19:10
det land s. H. vill giva dig
19:14
ty H. är med dig
20:1
om H. då giver den i din hand
20:13
det rov s. H.låter dig taga
20:14
de städer s. H. vill giva dig
20 :16
till spillo ss. H. har bjudit dig
20:17
det land s. H. vill giva dig
21 :1
prästerna, dem har H. utvalt
21:5
Om H. giver dem i din hand
21 :10
det land s. H. vill giva dig
21 :33
s. så gör är en styggelse för H.
22:5
H. ville icke höra på Bileam
23:5
utan H. förvandlade förbannelsen
23:5
ty H. älskade dig
23:5
H. vandrar fram i ditt läger
23:14
icke bära skökolön in i H.s hus
23:18
det är en styggelse för H.
23:18
att H. må välsigna dig
23:20
Om du har gjort ett löfte åt H.
23:21
H. skall utkräva det av dig
23:21
det löfte du har givit H.
23:23
det land s. H. vill giva dig
24:4
Kom ihåg vad H. gjorde med Mirjam 24:9
dig till rättfärdighet inför H.
24 :13
H. har förlossat dig därifrån
24:18
för att H. må välsigna dig
24 :19
25:1 S
i det land s. H. vill giva dig
en styggelse för H., s. så gör
25:16
när H. har låtit dig få ro
25 :19
i det land s. H. vill giva dig
25 :19
i det land s. H. vill giva dig
26:1
landet s. H. vill giva dig
26:2
den plats s. H. utväljer
26:2
Jag förklarar i dag för H.
26:3
sätta den ned inför H.s altare
26:4
du skall säga inför H.s ansikte
26:5
du skall sätta korgen inför H.s ansikte 26:10
och tillbedja inför H.s ansikte
26:10
allt det goda s. H. har givit
26:11
skall du så säga inför H.s ansikte
26:13
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Herren
l dag bjuder-dig H. att göra
26:16
H. förklara att han vill vara din Gud 26:17
ett folk s. är helgat åt H.
26:19
i det land s. H. vill giva dig
27:2
i det land s. H. vill giva dig
27:3
du skall där åt H. bygga ett altare
27:5
Av ohuggna stenar bygga H.s altare
27:6
du skall på det offra åt H.
27:6
glädja dig inför H.s ansikte
27:7
l dag har du blivit H.s folk
27:9
Så skall du då höra H.s röst
27:10
Om du hör H.s röst, skall H. Uf'phöja 28:1
när du hör H.s röst
28:2
i det land s. H. vill giva dig
28:8
om du håller H.s bud
28:9
om du hör H.s bud
28:13
om du icke hör H.s röst
28:15
därför att du icke hörde H.s röst
28:45
Eftersom du icke tjänade H. med
28:47
det land s. H. har givit dig
28:52
livsfrukt dem s. H. har givit dig
28:53
fruktar detta härliga namn H.
28:58
därför att du icke hörd.. H.s röst
28:62
för att du må iitträda i H.s förbund
29:12
det edsförbund s. H. vill sluta
29:12
folk till vilket H. har drivit dig
30:1
du så vänder åter till H.
30:2
då skall H. åter upprätta dig
30:3
H. skall då åter församla dig
30 :3
30:4
skulle H. församla dig därifrån
H. skall låta dig komma in
30:5
H. skall omskära liit! hjärta
30:6
så att du skall älska H.
30:6
H. skall lägga alla förbannelser
30:7
H. skall giva dig överflöd
30:9
när du hör H.s röst
30:10
och vänder åter till H.
30:10
bjuder dig att älska H.
30 :16
för att H. må välsigna dig
30 :16
30:20
i det att du älskar H.
Men H. går framför diS
31 :3
31:6
H. går själv med dig
träda fram inför H.s ansikte
31 :11
H. är med dig (Josua)
Jos. 1:9
allenast må H. vara med dig
1 :17
för H.s namns skull
9:9
huru H. hade tillsas! Mose
9:24
Bygg ett altare åt H.
Dom. 6 :26
Bed för dina tjänare till H.
l.Sam.12 :19
det bud H. har givit diS
13 :13
för att offra det åt H.
15 :15
för att offra det åt H.
15:21
att jag får tillbedja H.
15 :30
inknutet i de levandes pung hos H.
25 :29
nu vare H. med dig
2.Sam.14:17
(Ahimaas:) Lovad vare H.
18:28
Må H. föröka detta folk
24:3
Må H. vara dig nådig
24:23
lovat med en ed vid H.
1. Kon. 1 :17
håll vad H. bjuder dig hålla
2:3
Lovad vare H.
10:9
Bönfall inför H. och bed
13:6
icke hållit det bud s. H. har givit
13:21
Så sant H.lever
17:12; 18:10
Kanhända skall H. höra
2.Kon.19:4
ord s. han, H. har hört
19:4
till dig (David) har H. sas!
I.Krön.ll:2
må du få bygga H.s hus
22:11
förhjälpa dig till att hålla H.slag
22:12
Lovad vare H.
2.Krön. 9:8
till att vara konung inför H.
9:8
Eftersom du icke stödde dig på H.
16:7
Jag är H: s. har fört dig upp
Ps.81:11
Begär ett tecken från H.
Jes. 7:11
Kanhända skall H. höra Rab-Sakes ord 37:4
s. han, H., har hört
37:4
H. s. håller dig vid din högra hand
41:13
jag är H.,lsraels helise, din frälsare
43:3
säger Herren: Jag är H.
48:17
jag är H., han s. rör upp havet
51 :15
hasta till dig för H.s skull
55:5
silver och guld åt H.s namn
60:9
därmed att du övergiver H.
Jer. 2 :17
olycka att du övergiver H.
2 :19
att du har varit avfällig från H.
3 :13
40:2
H. hade förkunnat denna olycka
bed för oss till H. för denna kvarleva 42:2
Må så H. kungöra för oss
42:3
efter det ord varmed H. sänder dig
42:5
jag s. är H. alltsedan du var
Hos.12:9
Men jag är H.
13:4
Vänd om, o Israel, till H.
14:2
icke mer ryckas upp, säger H.
Am. 9:1 S
Var är nu H.
Mika 7:10
H. bor i dig
Sef. 3 :17
Du skall icke fresta H.
Matt. 4:7
H. skall du tillbedja
4:10
Du skall älska H~
22:37
Du skall älska H.
Mark. 12 :30
H. skall du tillbedja
Luk. 4:8
Du skall icke fresta H.
4:12
Du skall älska H.
10:27

HERREN, EDER GUD
I skolen förnimma jag är H.
2.Mos. 6:7
kunnen offra åt H. i öknen
8:28
hålla gudstjänst åt H.
10:8
10:16
Jag har syndat mot H.
10:17
bedjen till H. att han avvänder
16:12
förnimma att jag är H.

Men H. skolen l tjäna
23:25
Ty jag är H.
3.Mos.l1 :44
Jag är H.
18:2,4,30
ty jag, H., är helig
19:2
Jag är H.
19:3.4,10,25,31,34,36
Jag är H.
20:7,24; 23:22
försoning bringas inför HoS ansikte
23 :28
glada i sju dagar inför H.s ansikte
23:40
Jag är H.
23:43; 24:22
Jag är H.
25:17,38,55:26:1,13
åminnelse inför H.s ansikte
4.Mos.10:9
Jag är H.
10:10
H. har förökat eder
5.Mos. 1 :10
gensträviga mot H.s befallning
1:26
H. skall själv strida för eder
1:30
trodden l icke på H.
l :32
H. har givit eder detta land
3 :18
land s. H. vill giva dem
3:20
sett allt vad H. har gjort
3 :21
3:22
H. skall själv strida för eder
l skolen hålla H.s bud
4:2
l s. höllen eder till H.
4:4
att l emot H.s bud gören
4:23
vilket allt H. har gjort
4 :34
gören vad H. har bjudit eder
5 :32
På de vägar s. H. har bjudit
5 :33
de bud s. H. har bjudit
6:1
l skolen icke fresta H.
6 :16
6 :17
l skolen troget hålla H.s bud
8 :20
icke hörden H.s röst
l haven syndat mot H.
9 :16
9:23
gensträviga mot H.s befallning
H. är gudarnas Gud och
10:17
huru H. har fostrat eder
11:2
så att l älsken H.
Il :13,22
Fruktan skall H.låta komma
11 :25
välsignelse om l hören H.s bud
11 :27
förbannelse om l icke hören H.s bud I l :28
det land s. H. vill giva eder
11 :31
12:4
När l tillbedjen H.
den plats s. H. utväljer
12:5
skolen l äta inför H.s ansikte
12:7
land s. H. vill giva eder
12 :10
till den plats s. H. utväljer
12 :11
glädja eder inför H.s ansikte
12 :12
H. sätter eder allenast på prov
13:3
förnimma om l älsken H.
13:3
H. skolen l efterfölja
13:4
predikade avfall från H.
13:5
l ären H.s barn
14:1
H. sår själv med eder
20:4
komma eder att synda mot H.
20 :18
29:6
l skullen veta att jag är H.
l stån i dag allasammans inför H.
29:10
att de må frukta H.
31 :12
31 :13
så att de frukta H.
lagbok vid sidan av H.s förbundsark
31 :26
det land s. H. vill giva eder
J os. 1:11
H. vill låta eder komma till ro
l :13
det land s. H. vill giva dem
l :15
H. är Gud uppe i himmelen
2 :11
Så snart l fån se H.s förbundsark
3:3
hören H.s ord
3:9
4:5
Dragen åstad framför H.s ark
H.lät vattnet i Jordan torka ut
4:23
likasom H. gjorde med Röda havet
4:23
så att l frukten H. alltid
4 :24
H. har givit den (Ai) i eder hand
8:7
H. har givit dem i eder hand
10:19
hallit vad H.s bud har befallt
22:3
H. låtit edra bröder komma till ro
22:4
så att l älsken H.
22:5
sett allt vad H. gjorde med dessa
23:3
ty H. stridde själv för eder
23:3
H. skall själv driva dem undan
23:5
ss. H. har lovat eder
23:5
till H. skolen l hålla eder
23:8
H. stridde själv för eder
23:10
så att lälsken H.
23:11
att H. icke skall fördriva
23 :13
land s. H. har givit eder
23:13
det goda s. H. har lovat
23:14
det goda s. H. lovade eder
23:15
land s. H. har givit eder
23:15
Om l överträdelf H.s förbund
23:16
Jag är H.
Dom. 6:10
fastän det är H.
l.Sam. 12:12
l mån följa H.
12:14
Allenast H. skolen l frukta
2.Kon.17 :39
Hållen H.s påskhös!id
23:21
H. är ju med eder
l.Krön. 22 :18
eder själ till att söka H.
22 :19
akten på alla H.s bud
28:8
Loven H. Då lovade församlingen
29 :20
Hoven tro på H., så skolen
2.Krön.20:20
skuld över eder själva inför H.
28:10
till hans helgedom och tjänen H.
30:8
H. är nådig och barmhärtig
30:9
(Josia:) Tjänen nu H.
35:3
Denna dag är helgad åt H.
Neh. 8:9
Stån upp och loven H.
9:5
Gören löften och infrien åt H.
Ps.76:12
Given H. ära, förrän han
Jer.13:16
Så bättren ... och hören H.s röst
26:13
jag vill bedja till H. ss. l haven
42:4
om l alltså icke hören H.s röst
42 :13
när lsänden mig till H.
42:20
l haven icke velat höra H.s röst
42:21
till ed och sade: Jag är H.
Hes. 20:5
jag är H.
20:7
Jag är H.;vandren efter mina
20:19
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HERREN, DIN HERRE

2.Mos.23:17

man må veta att jag är H.
20:20
församla de gamla till H.s hus
Joel 1:14
riven sönder.o.och vänden om till H.
2:13
spisoffer och drickoffer åt H.
2 :14
fröjden eder, varen glada i H.
2:23
då skolen l lova H.s namn
2 :26
att jag är H., och eljest insen
2 :27
l skolen förnimma att jag är H.
3 :17
om l troget hören H.s röst
Sak. 6 :15

HERREN, HERREN
2.Mos.34:6
utropade: H. - en Gud
och hos H. f'mnes räddning
Ps.68:21
jag .öker min tillflykt hos H.
73:28
H., du min starka hjälp
140:8
därför säger H.: Det skall
Jes. 7:7
H. är min starkhet och lovsång
12:2
H. skall avtorka tårarn. från all.
25:8
ty H. är en evig klipp.
26:4
därför säger H. så
28:16
Jag får icke mer se H. i de levandes
38:11
Ja, H. kommer med väJdighet
40:10
nu har H. sänt mig och sänt sin A.
48:16
Så säser H.: j.g skall upplyft.
49:22
H. h.r givit en tunga med lärdom
50:4
H. h.r öppn.t mitt öra
50:5
H. hjälper mig
50:7,9
så säger H.: Mitt folk drog i forn.
52:4
56:8
Så säger H., h.n s. församl.r
H.s A. är över mig
61 :1
säger H. så: Se min. tjänare skola
65:13
Sådan död give dig H.
65:15
missgärning oren, säger H.
Jer. 2:22
Därför säger H.: Se min vrede
7:20

att han säger: Så sant H.lever
44:26
säga till dem: Så säger H.
Hes. 2:4
och säg till dem: Så säger H.
3:11
3:27
säga till dem: så säger H.
Så säger H.: Detta är Jerusalem
5:5
5:7
säger H.: Eftersom I haven rasat
säser H. så: Se, fördenskull skall
5:8
så sant jag lever, säger H.
5:11
I Israels berg, hören H.s ord
6:3
så säger H. till bergen och höjderna
6:3
säger H.: Slå dina händer tillsammans 6 :11
säger H. till Israels land: Änden!
7:2
säger H.: Se en olycka kommer
7:5
säger H. så: De slagna, äro köttet
11:7
svärd komma över eder, säger H.
11:8
Så säger H.: Ja, väJ har jag fört
11 :16
så säger H.: Jag skall församI.
11 :17
över deras huvuden, säger H.
11 :21
säger H.: Denn. utsaga gäller
12:10
så säser H. om Jerus.lems
12:19
Så säger H.: Jag skall göra slut
12:23
skall ock fullborda det, säger H.
12:25
Så säger H.: Intet av vad jag t.lat
12 :28
vad jag talar, skall ske, säger H.
12:28
Så säger H.: Ve eder, l dåraktiga
13:3
säser H.: Eftersom eders tal är
13:8
skolen förnimma att j.g är H.
13:9
DärförsäserH.:J.gskalli
13:13
stod icke allt väl till, säser H.
13:16
Så säger H.: Ve eder som syn
13 :18
därför säger H.:jag skall väJ nå
13:20
Så säger H.: Var och en .v Isr.els
14:4
Säger H.: Vänden om, ja, vänden
14:6
jag skall var. der.s Gud, säger H.
14:11
räddat sina egna liv, säger H.
14:14
så sant jag lever, säger H.
14:16,18,20
säser H.: Men huru mycket värre
14:21
allt v.d jag gjort det, säger H.
14:23
säger H.: Ss. det händer vinstocken
15:6
varit otrogna, säger H.
1 5:8
säger H. till Jerusalem
16:3
ingick förbund med dig, säger H.
16:8
prydnader jag satt på dig, säger H.
16:14
j., därhän kommer det, säger H.
16:19
ve, ve dig! säger H.
16:23
Huru älskogskrankt...säger H.
16 :30
säger H.: Eftersom du har varit
16:36
gärningar över ditt huvud, säger H.
16:43
Så s.nt jag lever, säger H.
16:48
säger H.: Jag har handl.t med dig
16:59
förlåter dig vad du gjort, säser H.
16:63
Så säser H.: Den stora örnen
17:3
Så säger H.: Kan det nu gå väl
17:9
Så sant jag lever, säger H.
17:16
Ja, därför säger H. så: Så sant
17:19
säger H.: Jag vill t.ga en kvist
17 :22
Så s.nt jag lever, säser H.
18:3
och skall förvisso få leva, sägerH.
18:9
lust till ogudaktiges död, säger H.
18:23
jag skall döm....säger H.
18:30
insen lust till någons död, säger H.
18:32
säger H.: Haven l kommit att fråga
20:3
säger H.: På den d.g j.g utvalde
20:5
så säser H.: Också därmed hav.
20:27
säger H.: Skolen l orena eder
20 :30
Nej, så sant j.g lever, säger H.
20:31,33
gå till rätta med eder, säser H.
20 :36
säger H.: Välan, gån åst.d
20 :39
på Israels höga berg, säser H.
20:40
l av Israels hus, säger H.
20:44
Så säger H.: Se, j.g sk.ll tända
20:47
det fullbordas, säser H.
21 :7
intet kan bestå, säger H.
21 :13
Därför säger H.: Eftersom l haven
21 :24
21 :26
säger H.: Tag av dig huvudbindeln
säser H. om Ammons barn
21 :28
Så säser H.: Du st.d, s. utgjuter
22:3
och mig förgäter du, säger H.
22 :12
Därför säser H. så: Eftersom
22 :19
22:28
de säga: Så .äger H.
komma över deras huvuden, säger H. 22:31
Därför, du Oholib., säser H.
23:22
Ty så säger H.: Se, j.g vill giva
23:28
så säger H.: Du skall nödgas
23:32
Ty jag har talat, säger H.
23:34
Därför säger H. så: Eftersom du
23:35
Ja, så säger H.: Må man
23:46
förnimma att jag är H.
23:49
säger H.: Sätt på srytan
24:3
säger nu H.: Ve över blodstaden
24:6
sk.ll man döma dig, säser H.
24:14
Säg tilllsr.els hus: så säger H.
24:21
skolen l förnimma att jag är H.
24 :24
Hören H.s ord: Så säger H.
25:3
så säger H.: Eftersom du klapp. r
25:6
så säger H.: Eftersom Moab
25:8
så säger H.: Eftersom Edom
'25 :12
säger H. så: Jag skall uträcka
25:13
känn. min hämnd, säger H.
25 :14
säger H.: Eftersom misteema
25:15
därför säser H. så: Se, j.g vill
25 :16
säser H. så: Se, j.g ,kall komma
26:3
ty jag har talat, säser H.
26:5
Ty så säser H.: Se, jag vill låt.
26:7
Ty jag, Herren, h.r talat, säger H.
26:14
Så säger H. till Tyrus
26 :15
så säger H.: När jag gör dig till
26:19
huru man än söker dig, säser H.
26:21
till h.vsländer, så säger H.
27:3
till fursten i Tyrus: Så säser H.
28:2
därför säger H. så: Eftersom du
28:6
Ty j.g h.r talat, säger H.
28:10

2479

2480

HERREN, EDER HELIGE

Jes.43:15

HERREN, EDRA FÄDERS GUD
H. har sänt mig till eder
2.Mos. 3:15
H. har uppenbarat sig
3:16
·Må H. föröka eder
5.Mos. 1:11
det land s. H. vill giva eder
4:1
det land s. H. har givit eder
Jos.18:3
striden icke mot H.
2.Krön.13:12
28:9
har H. givit dem i eder
helgen H.s hus
29:5
frivillig gåva åt H.
Esr. 8:28
bekännen det nu, H. till pris
10:11
HERREN, ELIAS' GUD

2.Kon. 2:14

HERREN GUD
H. gjorde jord och himmel
l.Mos. 2:4
ty H. hade icke låtit regna på jorden
2:5
H. danade människan av stoft
2:7
H. planterade en lustgård i Eden
2:8
H. lät alla slags träd s. voro ljuvliga
2:9
tog nu H. mannen och satte hm i Eden 2 :15
H. bjöd mannen och sade
2:16
H. sade: Det är icke gott
2 :18
H. danade av jord alla markens djur
2 :19
lät H. en tung sömn falla på mannen
2 :21
2 :22
H. byggde.en kvinna av revbenet
markens djur s. H. h.de gjort
3:1
3:8
de hörde H. vandra i lustgården
gömde sig ...för H.s ansikte
3:8
H. kallade på m.nnen och sade
3:9
Då sade H. till kvinnan
3:13
Då sade H. till ormen
3 :14
H. gjorde åt Adam kläder av skinn
3:21
3:22
H. s.de: Se, m.nnen har blivit
H. förvisade hm ur Edens lustgård
3:23
icke frukten för H.
2.Mos. 9:30
Gud, H., ja, Gud, H., han vet det Jos. 22 :22
Här skall H.s hus stå
l.Krön.22:1
stån upp och byggen H.s helgedom
22 :19
H., min Gud, skall v.ra med dig
28:20
icke avsedd för mska utan för H.
29:1
H. skall icke låte dett.länd. 2.Krön.26,18
talade ännu mer mot H. och mot
32 :16
Esra lovade den store H.
Neh. 8:6
Du är H., s. utvalde Abram
9:7
Gud, H., t.lar och kallar jorden
Ps.50:1
de gensträviga skola bo hos H.
68 :19
Lovad vare H., Israels Gud
72 :18
Ty H. ärsol och sköld
84:12
till H. med ivrig bön och åkallan Dan. 9:3
H.lät en ricinbuske skjuta upp Jona 4:6
H. skall giva hm Davids tron
Luk. 1 :32
En profet skall H.låta uppstå
Apg. 3:22
Jag är A och O, säger H.
Upp. 1:8
Helig, helig, helig är H.
4:8
Vi tacka dig, H.
11 :17
stark är H.
18:8
H., den Allsmäktige är dess tempel
21 :22
H. skall lysa över dem
22:5
HERREN, HANS GUD
H. är med honom
4.Mos.23:21
l.Kon.11 :4
icke förblev hängivet åt H.
15 :3
var icke hängivet åt H.
lät H. (Abiam) få en l.mp.
15:4
2.Krön. 1:1
i det att H. var med hm
15:9
sågo .tt H. var med (As.)
Därför gav H. (Ahas) i den
28:5
36:23
med hm v.re H., och h.n drase
H.s hand var över (Esra)
Esr. 7:16
vilkens hopp står till H.
Ps. 146:5
HERREN,HEBREERNASGUD
H. har visat sig för oss
2.Mos. 3:18
H. sände mig till dig
7:16
tala till hm: så säger H.
9:1,13
s.de till honom: Så säser H.
10:3

Herren
säger H.: Du var ypperst
28:12
Så säger H.: Se, jag skall komma
28:22
skall förnimma att jag är H.
28:24
Ja, så säger H.: När jag församlar
28:25
Tala och säg: Så säger H.
29:3
säger H.: Se, jag vill låta svärd
29:8
säger H.: När 40 år äro förlidna
29:13
de skola förnimma, att jag är H.
29:16
Därför säger H. så: jag vill giva
29:19
hava de utfört sitt verk, säger H.
29:20
säger H.: J ämren eder
30:2
falla för svärd, säger H.
30:6
Så säger H.: Ja, jag skall göra slut
30:10
säger H.: Jag skall ock förstöra
30:13
säger H.: Se, jag skall komma
30:22
säger H. så: Eftersom du växte så
31 :10
Så säger H.: På den dag
31 :15
hans larmande hop, säger H.
31 :18
säger H.: Jag skall breda ut mitt nät
32:3
låta mörker komma, säger H.
32:8
säger H.: Den babyloniske konungen 32:11
flyta bort ss. olja, säger H.
32 :14
hela dess larmande hop, säger H.
32:16
slagna med svärd, säger H.
32 :31 ,32
Så sant jag lever, säger H.
33:11
Så säger H.: I äten kött med blodet
33:25
Så säger H.: Så sant jag lever
33:27
Så säger H.: Ve eder, I Israels
34:2
Så sant jag lever, säger H.
34:8
Så säger H.: Se, jag skall komma
34:10
säger H.: Se, jag skall själV
34:11
utse lägerplatser åt dem, säger H.
34 :15
34:17
Men I, mina får, så säger H.
därför säger H. så till dem
34:20
Israels hus äro mitt folk, säger H.
34:30
jag är eder Gud, säger H.
34:31
säger H.: Se, jag skall komma
35:3
därför, så sant jag lever, säger H.
35:6
så sant jag lever. säger H.
35 :11
säger H.: Till hela jordens glädje
35 :14
säger H.: Eftersom fiender
36:2
Så säger H.: Eftersom man förött
36:3
mån J nu höra H.s ord
36:4
därför säger H.: Sannerligen
36:S
säger H.: Se, i nitälskan
36:6
säger H. så: Jag upplyfter min hand
36:7
säger H.: Eftersom man säger
36 :13
icke döda ditt folks barn, säger H.
36:14
bringa ditt folk på fall, säger H.
36 :15
36:22
säger H.: Icke för eder skull gör
att jag är Herren, säger H.
36:23
icke för eder gör jag detta, säger H.
36:32
36:33
säger H.: När jag har renat eder
så säger H.: också på detta sätt
36 :37
Så säger H. till dessa ben
37:5
säger H.: Kom, du ande
37:9
säger H.: Se, jag vill öppna edra
37:12
37 :19
säger H.: Se, jag vill taga J osefs
Så säger H.: Se, jag skall hämta
37 :21
Så säg~r H.: Se, jag skall komma
38:3
38:10
säger H.: På den tiden skola
Så säger H.: Se, på den tiden
38:14
Så säger H.: Du är ju den, om vilken
38:17
över Israels land, säger H.
38 :18
på alla mina b~rg, säger H.
38 :21
Så säger H.: Se, jag skall komma
39:1
39 :5'
Ty jag har talat, säger H.
det fullbordas, säger H.
39:8
plundra sina plundrare, säger H.
39:10
då jag förhärligar mig, säger H.
39:13
Du människobarn, så säger H.
39:17
allt slags krigsfolk, säger H.
39:20
säger H. så: Nu skall jag åter
39:25
min A. över Israels hus, säger H.
39:29
Du människobarn, så säger H.
43:18
få träda fram till mig, säger H.
43:19
hava behag till eder, säger H.
43:27
säger H.: Nu må det vara nog
44:6
Så säger H.: Ingen främling
44:9
säger H., att de skola få bära på
44:12
åt mig fett och blod, säger H.
44 :15
ett syndoffer för sig, säger H.
44:27
Så säger H.: Nu må det vara nog
45:9,
hören upp att driva mitt folk, säger H. 45:9
försoning för folket, säger H.
45 :15
45:18
säger H.: På första dagen i första
Så säger H.: Den inre förgårdens
46:1
46:16
säger H.: Om fursten giver någon
Sil säger H.: Dessa äro de gränser
47:13
giva hm hans arvedel, säger H.
47:23
vara deras stamlotter, säger H.
48:29
Jag skall utrota ... säger H.
Am. 1:8
När H. talar, vem skulle då icke
3:8
Därför säger H.: Trångmål skall
3 :11
4:2
H. har svurit vid sin helighet
sådant älsken I, säger H.
4:5
5:3
så säger H.: Den stad, varifrån tusen
H. har svurit vid sig själv
6:8
7:1,4
fÖljande syn lät H. mig se
Jag såg H. nalkas för att utföra
7:4
Icke detta skall ske, sade H.
7:6
det skall ske på den dagen, säger H.
8:9
8 :11
dagar skola komma, säger H.
Så säger H. om Edom
Ob. v.l
vare H. ett vittne mot eder
Mika 1 :2
H. är min starkhet
Hab. 3 :19
Varen stilla inför·H.
Sef. 1:7
H. skall stöta i basunen
Sak. 9:14

Alla riken har H. givit mig
Alla riken har H. givit mig
jag dyrkar H.

2.Krön.36:23
Esr. 1:2
Jona 1:9

HERREN,HÄRSKARORNASGUD
2.Sam. 5:10
l.Kon.19:l0,14
J ag har nitälskat för H.
Jer. 5:14
Därför säger H.: Eftersom I
15:16
är uppkallad efter ditt namn, H.
H., Herren är hans namn
Hos.12:5
Am. 3:13
säger Herren, H.
4:13
H. är hans namn
5:14
skall H. vara med eder
5:15
skall då H. vara nådig
5:16
Därför, så säger H.
5:27
han vilkens namn är H.
6:8
svurit vid sig själv, säger H.
uppväcka ett folk, säger H.
6:14
H. var med honom

HERREN, HÄRSKARORNAS GUD,
ISRAELS GUD
därför säger H. så: Se, över
Jer.35:17
Så säger H.: Om du giver dig åt
38:17
säger H. så: Varför bereden I eder
44:7
HERREN, ISRAELS FÖRLOSSARE,
HANS HELIGE
säger H. till den föraktade
Jes.49:7

HERREN, HIMMELENS GUD
l.Mos.24:3
ed vid H. och jordens Gud
24:7
H. s. har fört mig bort

HERREN, ISRAELS GUD
Så säger H.
2.Mos.5:1; 32 :27
träda fram inför H.s ansikte
34:23
Så säger H.
Jos. 7:13
Min son, giv ära åt H.
7:19
(Akan:) jag har syndat mot H.
7:20
byggde Jos08 åt H. ett altare
8:30
givit dem sin ed vid H.
9:18
givit dem vår ed vid H.
9:19
ss. H. hade bjudit
10:40
ty H. stridde för Israel
10:42
H.s eldsoffer, hans arvedel
13:14
H. är deras arvedel
13:33
(Kaleb) hade efterföljt H.
14:14
Vad haven l att göra med H.
22:24
Så säger H.
24:2
böjen edra hjärtan till H.
24:23
(Debora:) Se, H. bjuder
Dom. 4:6
Till Herrens ära vill jag lovsäga H.
5:3
skälvde inför H.s ansikte
5:5
Så säger H.
6:8
H. gav Sihon i Israels hand
11 :21
H. har fördrivit amoreerna
11 :23
full lön tillfalla dig från H.
Rut 2 :12
Därför säger H.
l.Sam. 2 :30
SåsägerH.
10:18
Saulsade till H.
14:41
(Jonatan:) Vid H.: om jag finner
20:12
Välsignad vare H.
25 :32
25 :34
så sant H. lever
Så säger H.
2.Sam.12:7
lovade dig med ed vid H.
I.Kon. 1 :30
LovadvareH.
1:48; 8:15
bygga ett hus åt H.s namn
8:17
byggt huset åt H.s namn
8 :20
hade avfallit från H.
11 :9
Så säger H.
11 :31; 14:7
s. var gott inför H.
14:13
därmed förtörnade H.
15 :30
de förtörnade H.
16:13
de förtörnade H.
16 :26
till att förtörna H.
16:33
Så sant H. lever
17:1
Så säger H.: Mjölet i krukan skall icke 17:14
och förtörnade H., ss. hs fader gjort
22 :54
Så säger H.
2.Kon. 9:6
att vandra efter H.s lag
10:31
det ord s. H. hade talat
14:25
På H. förtröstade (Hiskia)
18:5
Så säger H.: Det varom du
19:20
därför säger H. sil: Se, jag skall låta
21 :12
Så säger H.: Sägen till den man
22:15
Sil säger H.
22:18
Lovad vare H., frAn evighet
I.Krön.16 :36
bjöd nm att bygga ett hus At H.
22:6
i enlighet med vad H. hade bjudit
24 :19
Huram skrev: Lovad vare H.
2.Krön. 2 :12
(Salomo) sade: Lovad vare H.
6:4
bygga ett hus åt H.s namn
6:7
jag har byggt huset åt H.s namn
6:10
sina hjärtan till att söka H.
11 :16
Skullen I icko veta att det är H.
13:5
omvände de sig 1ill H.
15:4
var och en s. icke sökte H.
15 :13
leviterna stodo upp och lovade H.
20 :19
29:10
i sinnet att sluta förbund med H.
för att hålla H.s påskhögtid
30:1,5
I Israels barn, vänden om till H.
30:6
brev vari han smädade H.
32 :17
uppmanade Juda att tjäna H.
33:16
talade till honom i H.s namn
33:18
(Hulda:) Så säger H.
34 :23
så säger H. angående de ord s. du hört 34:26
att (Sidkia) icke omvände sig till H.
36:13
till Jerusalem att bygga H.s hus
Esr. 1:3
bygga huset åt H.
4:3
slutit sig till dem att söka H.
6:21
7:6
Moses lag, den s. H. hade utgivit
Lovad vare H., från evighet
Ps. 41 :14
Lovad vare H., s. allena gör under
72 :18
Lovad vare H.
106:48
ringa efterskörd kvar, säger H.
Jes.17:6
Ty så har H. talat
21 :17
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ären i havsländerna H.s namn
24:15
så säger H., jag till vilken du bett
37 :21
Så säger H.: Förbannad vare
Jer.ll:3
Säg därför till dem: Så säger H.
13:12
Så säger H.: Se, de vapen i eder hand 21:4
Därför säger H. så om de herdar
23:2
Så säger H.: Ss. man med välbehag
24:5
Ty så sade H. till mig: Tag denna kalk 25:15
Så säger H.: Teckna upp åt dig i
30:2
Men så säger nu H. om denna stad
32 :36
Ty så säger H. om husen
33:4
Så säger H.: Gå åstad och säg
34:2
Så säger H.: Jag själv slöt förbund
34:13
så säger H.: Så skolen l svara
37:7
Så säger Ho, han s. I haven sänt
42:9
Så säger H. om dig, Baruk
45:2
ty H. har gått in gm den
Hes.44:2
hatar äktenskapsskillnad, säger H. Mal. 2 :16
Lovad vare H.
Luk. 1 :68

HERREN, PROFETERNAS ANDARS GUD
H. har sänt sin ängel
Upp.22:6

HERREN SEBAOT
tiUbedja och offra åt H.i Silo l.Sam. 1:3
buro därifrån H.s förbundsark
4:4
så säger H.: J ag vill hemsöka Amalek 15 :2
kommer mot dig i HoS namn
17 :45
hade fått sitt namn efter H.
2.Sam. 6:2
6:18
välsignade folket i H.s namn
Så säger H.
7:8
H. är Gud över Israel
7:26
Så sant H.lever
l.Kon.18:15
Så sant H.lever
2.Kon. 3:14
H. var med honom (David)
I.Krön.ll:9
Så säger H.
17:7
Det är H.; han är ärans konung
Ps.24:10
H. är med oss
46:8,12
så fingo vi se det, i H.s stad
48:9
Om H. icke hade lämnat
Jes. 1:9
Därför säger Herren, H., den Starke
1:24
en dag har H. bestämt
2:12
Herren, H. skall taga bort
3: 1
Så säger Herren, H.
3:15
H.s vingård, det är Israels hus
5"
Från H. ljuder det så i mina öron
5:9
H. bliver hög genom sin dom
5 :16
eftersom de förkastade H.s lag
5:24
Helig, helig, helig är H.
6:3
mina ögon hava sett Konungen, H.
6:5
H. skolen I hålla helig
8 :13
från H., s. bor på Sions berg
8:18
H.s nitälskan skall göra detta
9:7
H. söka de icke
9:13
Genom H.s förgrymmelse har landet
9 :19
Så skall då Herren, H. sända tärande 10:16
straffdom skall Herren, H.låta
10:23
Därför säger Herren, H. så
10:24
H. skall svänga sitt gissel
10:26
då avhugger Herren, H. den lummiga UI:33
H. mönstrar sin krigarskara
13:4
genom H.s förgrymmelse
13 :13
jag skall stå upp emot dem, säger H.
14:22
skall bortsopa det...säger H.
14:23
H. har svurit och sagt
14:24
H. har beslutit det
14:27
Det skall gå med dem ...säger H.
17:3
den plats där H.s namn bor
18"
få råda över dem, säger Herren, H.
19:4
H. har beslutit över Egypten
19:12
förskräckas för H.s upplyfta hand
19:16
s. H.har fattat över dem
19:17
s. svärja vid H.
19 :18
till tecken och vittnesbörd för H.
19:20
H. skall välsigna dem och säga
19:25
21 :10
vad jag har hört av H., Israels Gud
kommer frAn -Herren, H., i Synernas 22:S
Herren, H. kallade eder den dagen
22:12
ljuder från H. denna uppenbarelse
22 :14
så sänge I leven, säger Herren, H.
22 :14
sade Herren, H.: Gå bort
22:15
på den dagen, säger H., skall spiken
22:25
H. var den s. beslöt det
23:9
H. skall då vara konung på Sions
24:2 3
H. skall göra ett gästabud
25:6
skall H. bliva en härlig krona
28:5
har jag hört från Herren, H.
28:22
Ockaå detta kommer från H.
28:29
Från H. skall hemsökelsen komma
29:6
såskall H. fara ned
31:4
skall H. beskärma Jerusalem
31:5
H.s nitälskan skall göra detta
37 :32
Hör H.s ord
39:5
och hans förlossare, H.
44:6
eller för gåvor, säger H.
45;13
på honom vilkens namn är H.
48:2
Herren ...vUkens namn är H.
51 :15
han vilkens namn är H.
54:5
icke vill frukta mig, säger H.
Jer. 2 :19
6:6
Ty så säger H.: Fällen träd
Så säger H.: En efterskörd
6:9
bliva fördrivna av mig, säger H.
8:3
Därför säger H. så: Se, jag måste luttra 9:7
Så säger H.: Given akt
.9:17
10:16
H. är hans namn
H., han s. planterade dig
Il :17
11 :20
H. är en rättfärdig domare
därför sägefH. så
11:22
Så säger H.
19:11
Ty H. prävar med rättfärdighet
20 :12
Därför säger H. så om profeterna
23:15
Så säger H.: Hören icke på
23:16
förvänden den levande Gudens, H.s
23:36
Därför säger H. sp: Eftersom I icke
25:8
Så säger H.: I måsten dricka
25:28
svärd mot jordens inbyggare, säger H. 25:29
Så säger H.: Se, en olycka går fram
25:32
Så säger H.: Sion skall
26:18
så må de lägga sig ut hos H.
27:18
så säger H. om pelarna och havet
27:19
så säger H.: Se,jag skall sända svärd
29:17
ske på den tiden, ,äger H.
30:8
han vilkens namn är H.
31 :35
väldige Gud, vilkens namn är H.
32 :18
Tacken H., ty Herren är god
33:11
Så säger H.: PA denna plats
33:12
detta är Herrens, H.s dag
46:10
slaktoffer vill Herren, H., anställa
46:10
han vilkens namn är H.
46 :18
han vilkens namn är H.
48 :15
från alla dem s. bo omkring, säger H. 49:5
Så säger H.: Finnes då ingen viahet
49:7
stridsmän förgöras ...säger H.
49 :26
Så säger H.: Se jag skall bryta sönder 49:35
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HERREN, ISRAELS HELIGE
i trohet stödja sig vid H.
så säger H.: Om I vänden om
Ho s. ock är hans skapare

Jes.l0:20
30:15
45:11

HERREN JESUS (Herren Jesu)
sedan H. hade talat med dem
Mark.16:19
men de funno icke H. kropp
Luk. 24:3
då H. gick ut och in, bland oss
Apg. 1:21
vittnesbördet om H. uppståndelse
4:33
voro allenast döpta i H. namn
8 :16
för dem förkunnade evangelium om H.ll :20
gm H. nåd s. vi bliva frälsta
15 :11
Tro på H., så bliver du frälst
16:31
läto de döpa sig i H. namn
19:5
företogo sig att nämna H. namn
19 :13
H. namn blev storligen prisat
19 :17
ämbete jag mottagit av H.
20 :24
komma ihåg H. ord
20 :35
att dö för H. namns skull
21 :13
är i H. viss om att intet
Rom.14:14
i H. namn skola vi komma
1. Kor. 5:4
med vår H. kraft
5:4
anden bliva frälst på H. dag
5:5
I den natt då H. blev förrådd
11 :23
16:23
H. nåd vare med eder
han s. uppväckte H.
2.Kor. 4:14
H. Gud och Fader vet att jag icke
11 :31
Ef. 1 :15
fick höra om eder tro i H.
hoppas nu i H. att snart
Fil. 2:19
gören det allt i H. namn
Kol. 3:17
s. dödade både H. och profeter l.Tess. 2:15
och förmana eder i H.
4:1
bud vi hava givit eder gm H.
4:2
när H. uppenbarar sig
2.Tess. 1:7
den Laglöse skall H. döda
2:8
den tro s. du har till H.
Filem. v.5
H. nåd vare med alla
Upp.22:21
HERREN JESUS KRISTUS
(Herrens Jesu Kristi)
kommit till tro på H.
(Paulus) undervisade om H.
frid ifrån Gud och H.
Ikläden eder fastmer H.
frid ifrån Gud och H.
rättfärdiggjorda i H.s namn
och frid ifrån H.
H.s nåd vare med eder alla
frid ifrån Gud och ifrån H.
frid ifrån Gud och H.
Frid från Gud och H.
frid ifrån Gud och H.
därifrån vänta vi ock H.
H.s nåd vare med eder ande
hälsa i Gud, Fadern och H.
i Gud,
Fader, och Ho
frid ifrån Gud, Fadern, och H.
efter vår Guds och H.s nåd
och förmana vi i H.
och frid ifrån H.
HoS nåd vare med eder ande
kunskapen om H.
Jakob, Guds och H. tjänare

vu

HERREN KRISTUS
HERREN, MIN GUD
icke överträda H.s befallning
ss. H. har bjudit mig
icke vidare höra H.s röst
Jag har lyssnat till H.s röst
(Kaleb:) jag efterföljde H.
i allt har efterföljt H.
jag vill icke offra åt H.
har H. låtit mig få ro
bygga ett hus åt H.s namn
till din tjänares bön, H.
bygga ett hus åt H.s namn
bygga ett hus åt H.s namn
eftersom H.s hand var över
uträckte mina händer till H.
H. gör mitt mörker ljust
du är ju H.
J ag bad till H. och bekände
inför H. frambar min förbön
sade H.: Bliven herde
det skall svara: Det är H.
Då skall H. komma

Apg.ll :17
28:31
Rom. 1:7
13:14
1. Kor. 1:3
6:11
2.Kor. 1:2
13:13
Gal. 1:3
Ef. 1:2
6:23
Fil. 1:2
3:20
4:23
l.Tess. 1:1
2. Tess. 1:1
1 :2

1 :12
3:12
Filem. v.3
v.25
2.Pet. 2:20
Jak. 1:1
l.Pet. 3:15
4.Mos.22:18
5.Mos. 4:5
18:16
26:14
Jos.14:8 '
14:9
2.Sam.24:24
1. Kon. 5:4
5:5
8:28
l.Krön. 22:7
2.Krön. 2:4
Esr. 7:28
9:5
Ps.18:29
Jer. 31 :18
Dan. 9:4
9:20
Sak. 11:4
13:9
14:5

Herren
ett verk hade Herren, H., att utföra
50:25
du övermodige, säger Herren, H.
50:31
Så säger H.: Förtryckta äro Israels
50:33
H. är hans namn
50:34
övergivna av sin gud, av H.
51:5
H. har svurit vid sig själv
51:14
H. är hans namn
51 :19
konungen, han vilkens namn är H.
51:57
Så säger H.: Det vida Babels murar
51 :58
Herren, H., han s. rör vid jorden Am. 9:5
så har H.s mun talat
Mika 4:4
vända mig mot dig, säger H. Nah. 2:13; 3:5
Hab. 2:13
av H. är det ju sagt
förhävt sig mot H.s folk
Sef. 2:10
Så säger H.: Detta folk säger
Hagg. 1:2
Därför säger H. så: Given akt på
l:S
Ja, så säger H.: Given akt på huru det
1:7
Varför gick det så? säger H.
1:9
arbetade på H.s, sin Guds, hus
1 :14
ty jag är med eder, säger H.
2:S
så säger H.: Ännu en gång
2:7
fylla detta hus med ...säger H.
2:8
mitt är guldet, säger H.
2:9
större än dess forna var, säger H.
2:10
låta friden råda, säger H.
2:10
Så säger H.: Fråga prästerna
2 :12
På den tiden, säger H.
2:24
ty dig har jag utvalt, säger H.
2 :24
Så säger H.: Vänden om till mig Sak. 1:3
vill jag vända om till eder, säger H.
1 :3
Så säger H.: Vänden om
1:4
Ss. H. hade beslutit att göra
1:6
Predika och säg: Så säger H.
1 :14
mitt hus skall bliva uppbyggt, säger H. 1:16
predika och säga: Så säger H.
1 :17
så säger H., han s. har sänt mig
2:8
förnimma att H. har sänt mig
2:9
att H. har sänt mig till dig
2:11
Så säger H.: Om du vandrar
3:7
inrista den inskrift...säger H.
3:9
På den tiden, säger H.
3:10
utan gm min A. t säger H.
4:6
H. har sänt mig till eder
4:9
Jag har låtit den gå ut, säger H.
5:4
säga till honom: Så säger H.
6 :12
förnimma att H. har sänt mig
6:15
fråga prästerna i H.s hus
7:3
Så kom då H.s ord till mig
7:4
Så sade ju H.: Dömen rätta domar
7:9
ord s. H. gm sin A. har sänt
7:12
utgick stor vrede från H.
7 :12
sade nu H.: Jag vill icke höra
7 :13
8:1
Vidare kom H.s ord
Så säger H.: Jag har stor nitälskan
8:2
H.s berg det heliga berget
8:3
så säger H.: Ännu en gång skola gamla 8:4
Så säger H.: Om än sådan t
8:6
underbart också för mig, säger H.
8:6
så säger H.: Se, jag skall frälsa
8:7
Så säger H.: Fatten mod
8:9
då grunden lades till H.s hus
8:9
s. jag var i forna dagar, säger H.
8 :11
Ty så säger H.: Likasom jag
8 :14
beslöt att göra ont, säger H.
8:14
H.s ord kom till mig
8 :18
Så säger H.: Fastedagarna
8 :19
Så säger H.: Ännu en gång
8:20
bönfalla inför Herren och söka H.
8:21
söka H. i Jerusalem
8:22
Så säger H.: På den tiden
8:23
H., han skall beskärma dem
9:1 S
10:3
H. skall vårda sig om sin hjord
vår styrka, gm H., sin Gud
12:5
det skall ske på den tiden, säger H.
13:2
Svärd mot min herde, säger H.
13:7
för att tillbedja konungen H.
14:16
för att tillbedja konungen H.
14:17
vara helgad åt H.
14:21
14:21
ingen kanane i H.s hus
Mal. 1:4
så svarar H .. : Väl må de bygga
så säger H. till eder
1 :6
och bliver dig bevågen, säger H.
1:8
I haven begått sådant, säger H.
1:9
icke behag till eder, säger H.
1 :10
mitt namn är stort, säger H.
1 :11
handhaven I det vanvördigt, säger H.
1 :13
1 :14
jag är en stor konung, säcer H.
att I given mitt namn ära, säger H.
2:2
mitt förbund .. .skaU bestå, säger H.
2:4
(Prästen) är ju H.s sändebud
2:7
förbundet med Levi, säger H.
2:8
frambär offergåvor till H.
2 :12
höljer sig i våld ...säger H.
2:16
se, han kommer, säger H.
3:1
icke frukta mia, säger H.
3:5
vill jag vända om till eder, säger H.
3:7
pröven hurudan jag bliver, säger H.
3:10
vinträd mer slå fel, säger H.
3:11
land skall då vara ljuvligt, säger H.
3:12
vi gå i sorgdräkt inför H.
3:14
säger H., skall jag hava ss. egendom
3:17
dagen skall förbränna dem, säger H.
4:1
dag då jag utför mitt verk, säger H.
4:3
Om H. icke hade lämnat
Rom. 9:29
skördemännens rop till H.s öron Jak. 5:4

så säger H.: Se, inför edra ögon
16:9
Så säger H.: Se, jag skall låta Olycka
19:3
Så säger H.: Se, över denna stad
19:15
Så säger H.: Dricken
25 :27
Så säger H.: Så skolen l säga
27:4
så säger H. om det s. ännu är kvar
27:21
Så säger H.: Jag skall sönderbryta
28:2
så säger H.: Ett ok av järn skall jag
28:14
Så säger H. till alla de fångar
29:4
Ty så säger H.: Låten icke bedraga
29:8
Så säger H. om Ahab
29:21
Så säger H.: Du har i ditt namn
29:25
Så säger H.: l Juda land med dess
31 :23
Så säger H.: Tag du dessa brev
32 :14
Ty så säger H.: Ännu en gång skall
32:15
Så säger H.: Gå åstad och säg Juda
35 :13
Så säger H.: Därför att I hörsammat
35 :18
därför säger H. så: Aldrig skall den tid 35 :19
Så säger H.: Se, vad jag förkunnat
39 :16
Så säger H.: Om I verkligen ställen
42:15
så säger H.: Likasom min vrede
42 :18
Så säger H.: Se, jag skall sända åstad 43:10
Så säger H.: I haven sett all olycka
44:2
Därför säger H. så: Jag skall vända
44:11
Så säger H.: I och edra hustrur haven 44:25
Så säger H.: Se, jag skall hemsöka
46:25
Så säger H.: Ve över Nebo
48:1
Därför säger H. så: Se, jag skall
SO :18
Ty så säger H.: Dottern Babel är ss.
51 :33
jag lever, säger H.
Sef. 2:9
HERREN SEBAOT, ISRAELS HELIGE
Vår förlossares namn är H.
Jes.47:4
HERREN SEBAOT, SIN GUD
och arbetade på H.s hus
vår styrka genom H.
HERREN SEBAOT, VAR GUD
HERREN, SEMS GUD

Hagg. 1 :14
Sak.12:5
Jer.23:36
l.Mos. 9:26

HERREN, SINA FÄDERS GUD
de övergåvo H.s förbund
5.Mos.29:25
De övergåva H.
Dom. 2 :12
(Amon) övergav H.
2.Kon. 21 :22
Då lovade hela församlingen H.1.Krön.29 :20
Därför att de övergåvo H.
2.Krön. 7 :22
vände sina hjärtan till att söka H.
11 :16
(Juda) stödde sig på H.
13:18
uppmanade Juda att söka H.
14:4
förbund att de skulle söka H.
1 S :12
(Joram) hade övergivit H.
21 :10
övergåvo H.s hus
24:18
hade övergivit H.
24:24
hade övergivit H.
28:6
(Ahas) förtörnade så H.
28:25
vara otrogna mot H.
30:7
till att söka Gud, H.
30:19
offrade tackoffer och prisade H.
30:22
veko de icke av ifrån H.
34:23
HERREN, SIN GUD
kunna hålla gudstjänst ål H.
2.Mos.10:7
Mose bönföll inför H.
32:11
bryter mot något H.s bud
3.Mos. 4:22
må lära att frukta H.
5.Mos.17:19
må göra tjänst i H.s namn
18:7
Israels barn glömde H.
Dom. 3:7
Israels barn tänkte icke på H.
8:34
när de glömde H., sålde han
l.Sam.12:9
David hämtade styrka hos H.
30:6
Ja, må konungen tänka på
2.Sam.14:11
något hus åt H.s namn
l.Kon. 5:3
Därför att de övergåvo H.
9:9
skulle åkalla H.s namn
2.Kon. 5:11
icke vad rätt var i H.s ögon
16:2
Israels barn hade syndat mot H.
17:7
bedrivit otillbörliga ting mot H.
17:9
deras fäder, vilka icke trodde på H.
17:14
De övergåvo H.s alla bud
17:16
höll icke heller Juda H.s bud
17:19
därför att de icke hörde H.s röst
18 :12
vad gott och rätt var i H.s
2.Krön.14:2
Asa ropade till H.
14:11
(Ussia) förbröt sig trolöst mot H.
26:16
(J otam) vandrade inför H.
27:6
(Hiskia) gjorde inför H. vad gott
31 :20
bönföll (Manasse) inför H.
33:12
folket offrade allenast åt H.
33:17
för att sätta H.s hus i stånd
34:8
Josia tillhöll alla att tjäna H.
34:33
(Jojakim) gjorde vad ont var i H.s
36:5
(Sidkia) gjorde vad ont var i H.s
36:12
bekände synder och tillbådo H. Neh. 9:3
ropade med hög röst till H.
9:4
på förvända vägar och förgätit H. Jer. 3:21
folk s. icke vill höra H.s röst
7 :28
22:9
de övergåvo H.s förbund
han skall få tjäna H.
30:9
gå åstad och söka H.
50:4
skola Israels barn söka H.
Hos. 3:5
7:10
de vända icke om till H.
Jona bad till H. i fiskens buk
Jona 2:2
i H.s namns höghet
Mika 5:4
lyssnade till H.s röst
Hagg. 1 :12
HERREN, VARA FÄDERS GUD
Då ropade vi till H.
5.Mos.26:7
Lovad vare H.
Esr. 7:27

HERREN SEBAOT, ISRAELS GUD
H. är Gud över Israel
1. Krön. 17:24
vad jag hört av H.
Jes. 21 :10
Se säger H.
Jer.7:3,21
Därför säger H. så: Se, jag skall liva
9:15

HERREN, VAR GUD
så låt oss offra åt H.
2.Mos. 3:18
Så låt oss offra åt H. för att han icke
5:3
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förnimma att ingen är ss. H.
8:10
ty vi offra åt H. sådant s.
8:26
offra åt H. ss. han befaUer
8:27
brännoffer att offra åt H.
10:25
hålla gudstjänst åt H.
10:26
H. talade till oss på Horeb
5.Mos. 1:6
ss. H. hade bjudit oss
1 :19
bergsbygd s. H. vill giva oss
1 :20
Det land s. H. vill giva oss
1 :25
ss. H. har bjudit oss
1 :41
det land s. H. vill giva oss
2:29
H. gav honom i vårt våld
2 :33
allasammans gav H. i vårt våld
2 :36
varom H. hade så bjudit
2 :37
Så gav H. i vår hand Og
3:3
så nära s. H. är oss
4:7
H. slät ett förbund med oss
5:2
H. har låtit oss se sin härlighet
5:24
Om vi än vidare få höra H.s röst
5 :25
höra allt vad H. säger
5:27
Hör Israel! H., Herren är en
6:4
de vittnesbörd s. H. har givit
6:20
bjöd att frukta H.
6 :24
göra efter dessa bud inför H.s ansikte
6:25
dem s. i dag stå inför H.
29:15
vänder sig bort ifrån H.
29:18
s. ännu är fördolt hör H. till
29:29
kasta lott för eder inför H.
Jos.18:6
bygga ett annat än H.s altare
22 :19,29
Nej, Herren är vår Gud
24:17
H. vilja vi tjäna
24 :24
närhelst H. fördriver ett folk
Dom.11 :24
att ropa för oss till H.
l.Sam. 7:8
Så vare då H. med oss
l.Kon. 8:57
mina ord vara nära H.
8:59
hjärtan vara hängivna åt H.
8:61
högtiden inför H.s ansikte
8:65
Vi förtrösta på H.
2.Kon.18:22
om detta är från H., så låt
1. Krön. 13:2
H. bröt ned en av oss
15:13
Han är H.; över hela jorden gå
16:14
vill jag bygga hus åt H.
2.Krön. 2:4
vi hålla vad H. har bjudit oss
13:11
därför att vi hava sökt H.
14:7
(Asa:) så hjälp oSS, H.
14:11
hos H. finnes ingen orätt
19:7
gjorde vad ont var i H.s ögon
29:6
(Hiskia:) med oss är H.
32:8
H. skall rädda oss ur den
32 :11
nåd vederfarits oss från H.
Esr. 9:8
för att antändas på H.s altare
Neh.10:34
vi prisa H.s namn
Ps.20:8
Och H.s ljuvlighet komma
90:17
Ja, H. förgör dem
94:23
Upphöjen H.
99:5,9
Ty helig är H.
99:9
&nära
1M:7
Ja, vem är ss. H.
113:5
För H.s hus' skull vill jag söka
122:9
så skåda våra ögon upp till H.
123:2
Vi förtrösta på H.
Jes.36:7
fräls oss nu, H.
37:20
vi komma till dig, ty du är H.
Jer. 3:22
hos H. s. frälsning f'mnes
3:23
hava icke velat höra H.s röst
3:25
Ty mot H. hava vi syndat
3:25
Varför har H. gjort oss aUt detta
5:19
Låtom oss frukta H.
5:24
ty H. vill förgöra oss
8:14
synd s. vi hava begått mot H.
16:10
ty i H.s namn har han talat
26:16
skola ropa upp till H.
31:6
Bed för oss till H.
37:3
så vilja vi höra H.s röst
42:6
gå väl, när vi höra H.s röst
42:6
Bed för oss till H.
42 :20
och vadhelst H. säger
42:20
H. har icke sänt dig
43:2
i Sion förkunna H.s hämnd
50:28
kom, låt oss förtälja H.s verk
51 :10
hos H. är barmhärtighet
Dan. 9:9
hörde icke H.s röst
9:10
sökte vi icke att blidka H.
9 :13
ty H. är rättfärdig
9 :14
vi vilja vandra i H.s namn
Mika 4:5
Med förskräckelse skola de söka H.
7:17
Hör Israel! H. är en
Mark.12:29
så många s. H. kallar
Apg. 2 :39
H. har nu trätt fram ss. konung Upp.19:6
HERREN VAR RÄTTFÄRDIGHET
det namn han skall få: H.
Jer.23:6
man skall kalla det så: H.
33:16

HERRENS
HERRENS AGA

Hebr.12:5

HERRENS ALTARE
köttet och blodet på H.
blodet gjutas ut på H.
Aseror vid sidan av H.
sätta den ned inför H.
av Ohuggna stenar bygga H.
vedhuggare ...vid H.
ett annat än H.
Sen på den bild av H.
ett annat än H.
trädde Salomo fram för H.
stod han upp från H.
satte (Elia) i stånd H.
icke stiga upp till H.
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5.Mof.12:27
12:27
16:21
26:4
27:6
Jos. 9:27
22:19
22:28
22:29
!.Kon. 8:22
8:54
18:30
2.Kon.23:9

trädde (Salomo) fram för H. 2.Krön. 6:12
offrade Salomo brännoffer på H.
8:12
(Asa) upprättade åter H.
15:8
de stå nu framför H.
29:19
att offra detta på H.
29:21
(Manasse) upprättade H.
33 :16
offrade brännoffer på H.
35 :16
att antändas på H.
Neh.10:34
vållen att H. hÖljes med tårar
Mal. 2 :13
HERRENS ANDE
H. kom över (Otniel)
Dom. 3:10
Gideon hade blivit beklädd med H.
6 :34
Då kom H. över Jefta
11 :29
H. begynte att verka på honom
13:25
Då föll H. över (Simson)
14:6
H. kom över honom
14 :19
Då kom H. över honom
1 S :14
!.Sam.1O:6
H. skall komma över (Saul)
H. kom (iver David
16 :13
sedan H. hade vikit ifrån Saul
16:14
H. har talat gm mig (David)
2.Sam.23:2
Om H. skulle rycka dig bort
l.Kon.18:12
På vilken väg har då H. gått bort
22:24
Kanhända har H.lyft upp hm 2.l<on. 2:16
har då H. gått bort ifrån mig 2.Krön.18:23
Då kom H. över Jahasiel
20:14
på hm skall H. vila, Herrens kunskaps
och fruktans Ande
Jes.11:2
skall H. sätta den i brand
30:33
Vem kan utrannsaka H.
40:13
Herrens, H. är över mig
61:1
fördes de av H. till ro
63:14
Då föll H. över mig
Hes.11:5
genom H. fördes jag åstad
37:1
uppfylld med kraft, med H.
Mika 3:8
H. är över mig
Luk. 4 :18
komma överens om att fresta H. Apg. 5:9
ryckte H. bort Filippus
8:39
där H. är, där är frihet
2.Kor. 3:17
HERRENS ANDEDRÄKT
blomstret förvissnar, när H. blåser Jes.40:7
skall H. förjaga honom
59:19
HERRENS ANSIKTE
gömde sig mannen för H.
!.Mos. 3:8
gick Kain bort ifrån H.
4 :16
allt mankön träda fram inför H.2.Mos.23:17
sköta (ljusstaken) inför H.
27:21
bära deras namn inför H.
28:12
bringa dem i åminnelse inför H.
28:29
när han ingår inför H.
28 :30
på sitt hjärta inför H.
28 :30
går in i helgedomen inför H.
28 :35
må bliva välbehagliga inför H.
28 :38
29:11
skall du slakta tjuren inför H.
ur korgen s. står inför H.
29:23
ss. ett viftoffer inför H.
29 :24,26
dagliga brännoffer inför H.
29 :42
det dagliga rökoffret inför H.
30:8
må vara i åminnelse inför H.
30 :16
ditt mankön träda fram inför H.
34:23
träda fram inför H.
34 :24
34 :34
Mose skulle träda inför H.
de bröd s. skulle vara upplagda inför H.40:2 3
satte upp lamporna inför H.
40:25
bliva välbehaglig infl!' H.
3.Mos. 1:3
slakta ungtjuren inför H.
1 :5
skall slakta det inför H.
1 :11
fram inför H. ett felfritt djur
3:1
ställa fram det inför H.
3;7
3 :12
ställa fram denna inför H.
föra tjuren fram inför H.
4:4
sedan slakta tjuren inför H.
4:4
stänka blodet sju gånger inför H.
4:6
altare, s. står inför H.
4:7
sina händer på tjurens huvud infa- H.
4:15
sedan slakta tjuren inför H.
4:15
stänka sju gånger inför H.
4 :17
det altare s. står inför H.
4 :18
slakta (bocken) inför H.
4:24
bringar försoning för hm inför H.
6:7
skola bära det inför H.
6:14
syndoffersdjuret slaktas, inför H.
6:25
ss. ett viftoffer inför H.
7 :30
ur korgen s. stod inför H.
8:26
ss. ett viftoffer inför H.
'8:27
viftade (bringan) ss. viftoffer infl!' H.
8:29
för dem fram inför H.
9:2
en vädur att offra inför H.
9:4
menigheten ställde sig inför H.
9:5
till ett viftoffer inför H.
9 :21
buro fram inför H. främmande eld
10:1
de föllo döda ned inför H.
10:2
ss. ett viftoffer inför H.
10:15
bringa försoning för dem inför H.
10:17
hava i dag offrat inför H.
10:19
skall offra detta inför H.
12:7
fram inför H. vid ingången till
14:1.1
14:12
ss. ett viftoffer inför H.
stänka sju gånger inför H.
14 :16
14:18
bringa försoning för hm inför H.
bära allt detta till prästen ...inför H.
14:23
skall prästen vifta ss. viftoffer infl!' H. 14:24
stänka sju gånger inför H.
14:27
försoning för honom inför H.
14:29
bringa försoning inför H.
14:31
komma på åttonde dagen inför H.
1 S :14
försoning för honom inför H.
1 5:1 S
bringa försoning för henne inför H.
1 S :30
när de trädde fram inför H.
16:1
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ställa (bockarna) inför H.
16:7
ställas levande inför H.
16:10
glöd från altaret s. står inför H.
16:12
rökelsen ... på elden inför H.
16:13
gå ut till altaret s. står inför H.
16:18
skolen l renas inför H.
16 :30
försoning för honom inför H.
19 :22
den kärven skall han vifta inför H.
23:11
ss. ett viftoffer inför H.
23:20
försoning bringas för eder inför H.
23:28
glada i sju dagar inför H.
23:40
sköta den(ljusstaken) inför H.
24:3
Lamporna skall han sköta inför H.
24:4
på det gyllene bordet inför H.
24:6
lägga upp dem inför H.
24:8
föllo döda ned inför H., när de 4.Mos. 3:4
framburo främmande eld inför H.
3:4
ställa henne inför H.
5 :16
prästen skall ställa kvinnan inför H.
5 :18
vifta detta offer inför H.
5 :25
hustrun fram inför H.
5 :30
bära detta fram inför H.
6:16
ss. ett viftoffer inför H.
6:20
ss. sin offergåva inför H.
7:3
har fört leviterna fram inför H.
8:10
vifta leviterna inför H.
8:11
8 :21
ss. ett viftoffer in för H.
10:9
bringas i åminnelse inför H.
träffades nu av döden inför H.
14:37
förfara på samma sätt inför H.
IS :15
sitt syndoffer inför H.
IS :25
försoning för denne inför H.
15 :28
strön rökelse på dem inför H.
16:7
mån inställa eder inför H.
16 :16
sitt fyrfat fram inför H.
16:17
varit framburna inför H.
16:38
antända rökelse inför H.
16:40
förtörnelse gått ut från H.
16 :46
Mose lade stavarna inför H.
17:7
alla stavarna ut från H.
17:9
saltförbund inför H.
18 :19
när våra bröder förgingos inför H.
20:3
tog Mose staven inför H.
20:9
buro fram främmande eld inför H.
26:61
svar åt (Josua) inför H.
27 :21
försoning för oss inför H.
31 :50
Israels barn i åminnelse inför H.
31 :54
S.Mos. 1:45
gräten inför H.
hålla dessa bud, inför H.
6:25
jag föll ned inför H.
9 :18
Siföll jag då ned inför H.
9:25
10:8
avskilde Levi ...att stå inför H.
där skolen I äta in för H.
12:7
skolen I glädja eder inför H.
12 :12
inför H. skall du äta sådant med din 12 :18
glädja dig inför H.
12 :18
skall äta den inför H.
14:23
hilla miltid där inför H.
14:26
inför H. skall du äta det
IS :20
inför H. skall du glädja dig
16:11
skall allt mankön träda fram inför H. 16:16
skall ingen träda fram inför H.
16:16
ho bröder, leviterna, s. stå där inför H. 18:7
träda fram inför H.
19:17
du skall betyga och säga inför H.
26:5
du skall sätta korgen ned inför H.
26:10
och tillbedja inför H.
26:10
skall du så säga inför H.
26 :13
Du skall äta och glädja dig inför H.
27:7
träda fram inför H.
31 :11
utskiftade gm lottkastning inför H.Jos.19:S1
bergen skälvde inför H.
Dom. 5:5
ja, Sinai inför H.
5:5
20:23
Israels barn gräto inför H.
stannade där inför H.
20:26
de offrade ...inför H.
20 :26
I.Sam. 1:22
ställas fram inför H.
2 :18
Samuel gjorde tjänst inför H.
gjorde Saul till konung där, inför H. 11 :15
II :15
offrade där tackoffer inför H.
skådebröden s. hade legat inför H.
21 :6
på jorden fjärran inför H.
26 :20
David satte sig ned inför H.
2.Sam. 7:18
då sökte David H.
"21 :1
jag har bönfallit inför H.
1. Kon. 8:59
offrade slaktoffer inför H.
8:62
kopparaltaret s. stod inför H.
8:64
firade Salomo högtiden inför H.
8 :65
tände därjämte rökelsen inför H.
9:25
kopparaltaret s. stod inför H. 2.Kon.16:14
bredde Hiskia ut det inför H.
19:14
och Hiskia bad inför H.
19:15
slöt inför H. det förbundet
23:3
och satte sig ned inför H.
1. Krön. 17:16
eller att offra ...beständigt, inför H.
23:31
offrade nu Salomo inför H.
2.Krön. 1:6
offrade slaktoffer inför H.
7:4
och slöt inför H. det förbundet
.34:31
gick Åklagaren bort ifrån H. J ob 1: 12; 2:7
Men H. är emotdems.göra
Ps.34:17
de s. bo inför H ...hava mat
Jes.23:18
bredde Hiskis ut (brevet) inför H.
37:14
städer voro nedbrutna, för H.
Jer. 4:26
utgjut ditt hjärta inför H.
Klag. 2 :19
är'det bord s. skall stå inför H.
Hes.41 :22
och hålla miltid inför H.
44:3
när folket kommer inför H.
46:9
fly till Tarsis undan H.
J ona 1 :3
för att fara till TarsIs, undan H.
1:3
veta att han flydde undan H.
I :10
evigt fördärv, bort undan H.
2.Tess. 1:9
H. är emot dem s. göra det onda I.Pet. 3 :12

HERRENS ARK
prästerna s. bära H.
Jos. 3 :13
4:5
Dragen åstad framför H.
gick ock H. över (Jordan)
4:11
bära sju jubelbasuner framför H.
6:6
6:7
skaran skall draga framför H.
hade låtit bära H. omkring staden
6:11
och prästerna togo H.
6:12
buro de sju jubelbasunerna framför H. 6:13
den övriga hopen ...följde efter H.
6:13
föll ned på sitt ansikte framför H.
7:6
att H. hade kommit in i lägret l.Sam. 4:6
f"mgo de se Dagon ligga ...framför H.
5:3
Dagon framstupa på jorden framför H. 5:4
H. hade varit i filisteernas land
6:1
Vad skola vi göra med H.
6:2
Tagen så H. och sätten den på vagnen 6:8
de satte H. på vagnen
6:11
6:15
Leviterna hade nämligen lyft ned H.
på vilken de satte ned H.
6 :18
därför att de hade sett på H.
6 :19
Filisteerna hava sänt tillbaka H.
6 :21
hämtade upp H. "ditupp
7:1
Eleasar ..•till att hava vården om H.
7:1
skulle jag töras låta H. komma 2.Sam. 6:9
icke låta flytta in H. till sig
6:10
blev H. ark kvar i gatiten Obed-Edoms 6 :11
när de s. buro H. hade gått sex steg
6 :13
Så hämtade David och hela Israel H.
6 :15
6 :16
När då H. kom in i Davids stad
Sedan de hade fört H. ditin
6:17
du har burit Herrens, H.
1. Kon. 2:26
hämtade H. och uppenbarelsetältet
8:4
1. Krön. 13:6
därifrån föra upp Guds, H.
för att hämta H. upp till den plats
15:3
hämten så H. 'upp till den plats s. jag 1 S :12
15:14
helgade .. .sig till att hämta upp H.
leviter till att göra tjänst inför H.
16:4
eftersom H. har kommit dit
2.Krön. 8 :11
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HERRENS ARM
4.Mos.l1 :23
är då H. för kort
kläd dig i makt, du H.
Jes.SI:9
för vem var H. uppenbar
53:1
H. är icke för kort, så att han ej kan 59:1
för vem var H. uppenbar
Joh.12:38
HERRENS ARVEDEL
icke får uppehålla mig i H.
I.Sam.26:19
Varför vill du förstöra H.
2.Sam.20:19
bringa försoning, så att I välsignen H. 21:3
HERRENS BARMHÄRTIGHET loKor. 7:25
HERRENS BEFALLNING
lägerplats till lägerplats efter H. 2.Mos.17:1
3.Mos. 7 :36
vilken lott, efter H.
få hs dom bestämd efter H.
24:12
Mose inmönstrade dem efter H. 4.Mos. 3:16
inmönstrade efter deras släkter enligt H. 3:39
Mose gav lösesumman ...efter H.
3 :51
s. Mose och Aron inmönstrade efter H. 4 :37
inmönstrade efter H.
4:41,45
Efter H. blevo de inmönstrade
4:49
Efter H. bröto Israels barn upp
9 :18
och efter H. slogo de läger
9 :18
lågo de efter H. i läger
9 :20
och bröto "sedan upp efter H.
9:20
Efter H. slogo de läger
9:23
och efter H. bröt o de upp
9:23
det lakttogo de efter H. genom Mose
9:23
bröto upp, efter H.
10:13
Mose sände sådana män, efter H.
13:4
Varför viljen I överträda H.
14:41
kunde jag icke överträda H.
22 :18
kunde jag icke överträda H.
24 :13
33:2
Mose upptecknsde på H.
Aron steg upp på berget Hor, efter H. 33:38
bjöd Mose Israels barn efter H.
36:5
S.Mos. 1:26
voren gensträviga mot H.
voren gensträviga mot H.
I :43
då voren I gensträviga mot H.
9:23
efter H. till Josua
Jos.lS:13
efter H. en arvedel
17:4
Efter H. gåvo de (Josua)
19:50
gåvo efter H. åt leviterna
21 :3
besittningar, efter H. genom Mose
22:9
icke gensträviga mot H.
I.Sam.12:14
ären gensträviga mot H.
12 :15
Jag har nu fullgjort H.
15:13
att jag har överträtt H.
15:24
kom på H. en gudsman
l.Kon.13:1
mannen ropade mot altaret på H.
13:2
på H. hade angivit
13:5
ängel har talat till mig på H.
13 :18
ord s. han på H. ropade mot altaret
13:32
sade på H.: Slå till mig
20:35
att efter H. flytta Sauls
l.Krön.12:23
på H. stack ängeln sitt svärd tillbaka 21 :27
Ps.19:9
Herrens befallningar äro rätta
på H. kastade fisken upp Jona Jona. 2:11
i enlighet med H. till mig
Matt.27:10
HERRENS BEHAG
H. står till dem s. frukta honom Ps. 147:11
Jes.42:21
Det är H., för ho rättfärdighets
58:5
att fira en dag till H.

HERRENS BESKYDD
HERRENS BLOD
HERRENS BOK
HERRENS BONING

Dom.18:6
loKor. 11 :27
Jes.34:16
2.Krön.29:6

HERRENS BORD
H. behöver man icke mycket akta Mika 1:7
1 :12
H. kan man gärna försumma
icke del i H. och i onda andars 1. Kor. 10:21
HERRENS BRODER (BRÖDER)
s. de andra apostlarna och H.
1. Kor. 9:5
Gal. 1 :19
allenast Jakob, H., såg jag
HERRENS BUD
bryta mot något H.
3.Mos. 4:13
bryter mot något H.
4:27
bryter mot något H.
5 :17
tänka på alla H.
4.Mos.l S :39
I skolen hålla H.
S.Mos. 4:2
I skolen troget hålla H.
6:17
hiller H. och stadgar
10:13
om I hören H.
II :27
om I icke hören H.
II :28
vandrat i lydnad för H.
Dom. 2 :17
ett H. s. han icke hade hållit
l. Kon. 11 :10
därmed att I övergiven H.
18:18
Varför överträden I H.
2.Krön.24:20
göra efter alla H. och rätter och Neh.l0:29
H. är klart och upplyser ögonen
Ps.19:9
ro, då det är H. det utför
Jer.47:7
på H. skola h usen bliva slagna i
Am. 6 :11
vandrade ostraffligt efter alla H. Luk. 1:6
vad jag skriver till eder är H.
1. Kor. 14:37
HERRENS (HERREN JESU) DAG
Jämren eder, ty nära är H.
Jes.13:6
H. kommer, gruvlig
13:9
detta är H.
Jer.46:10
på Herrens vredes dag fanns ingen Klag. 2:22
rädda dem på Herrens vredes dag Hes. 7 :19
kunnat bestå i striden på H.
13:5
30:3
dagen är nära, H. är nära
Ty H. är nära
Joel 1:15
Ty H. kommer, den är nära
2:1
Ja, H. är stor och fruktansvärd
2:11
2:31
förrän H. kommer, den stora och
ty H. är nära i Domens dal
3:14
Ve eder s. åstunden H.
Am. 5:18
Vad viljen I med H.
5:18
Ja, H. är mörker och icke ljus
5 :20
Ty H. är nära för alla
Ob. v.l S
Ty H. är nära
Sef. 1:7
ske på Herrens slaktoffers dag
l :8
1:14
Herrens stora dag är nära
Här, det är H.! I ångest ropa
1 :14
rädda dem på Herrens vredes dag
1 :18
innan Herrens vredes dag kommer
2:2
beskärmade på Herrens vredes dag
2:3
Se, en dag skall komma, en H.
Sak. 14:1
förrän Herrens stora dag kommer Mal. 4:5
månen i blod, förrän H. kommer Apg. 2 :20
skall bliva frälst på H.
1. Kor. 5:5
berömmelse, på vår H.
2.Kor. 1 :14
H. kommer ss. en tjuv
loTess. 5:2
s. om H. redan stode för dörren 2.Tess. 2:2
Men H. skall komma ss. en tjuv 2.Pet. 3:10
kom i andehänryckning på H.
Upp. 1:10
HERRENS DOM
icke människodom utan H.
2.Krön.19:6
att döma H. och avgöra rättstvister
19:8
HERRENS DÖD
HERRENS EGEN

l.Kor.11:26
Jes.44:S

HERRENS ELD
H. begynte brinna ibland dem 4.Mos.ll:l
H. hade brunnit ibland d'lm
II :3
föll H. ned och förtärde
1. Kon. 18:38
HERRENSELDSOFFER
Bland H. är det högheligt
3.Mos.2:3,10
skall vara deras evärdliga rätt av H.
6 :18
Med egna händer skall han bära H.
7:30
är Arons ..• ämbetslott av H.
7 :35
10:12
spisoffer s. blivit över av H.
stadgade rätt av H.;så är mig bjudet 10:13
gå fram för att frambära H.
21 :21
högheliga och hs evärdliga rätt av H. 24:9
av H .. .skola de hava underhåll S.Mos.18:1
HERRENS FESTDAG
HERRENS FIENDER
skänk av bytet från H.
kommit H. att förakta hm
H. äro ss. ängarnas prakt

Hos. 9:5
l.Sam. 30 :26
2.Sam.12:14
Ps. 37:20

HERRENS FRUKTAN (fruktan för H.)
betogs av fruktan för Herren
l.Sam.12 :18
betogs av fruktan för Herren
2.Sam. 6:9
fruktan för Herren vara över 2.Krön.19:7
skolen i göra i H., redligt och
19:9
Se, H., det är vishet
Job 28:28
H. är ren och består evinnerligen
Ps.19:10
jag skall lära eder H.
34:12
H. är vishetens begynnelse
111 :10
H. är begynnelsen tm kunskap Ords. 1:7
icke funno behag i H.
1:29
då skall du förstå H.
2:5
H. är vishetens begynnelse
9:10
H. förlänger livet
10:27
H. är en livets källa
14:27
Bättre är ngt litet med H. än skatt
IS :16
H. är en tuktan till vishet
l S :33
gm H. undflyr man det onda
16:6
H.förtillliv
19:23
Ödmjukhet har sin lön i H.
22:4
nitälska för H. beständigt
23:17
hava sitt Välbehag i H.
Jes.ll :3
H. skall vara dess skatt
33:6
betogos av fruktan för Herren
Jona 1:16
den vandrade i H.
Apg. 9:31
av uppriktigt hjärta, i H.
Kol. 3:22
HERRENS FURSTE
l. Krön. 29:22
HERRENS FÖRBANNELSE
Ords. 3:33
HERRENS FÖRBUND
han överträdde H.
låtit din tjänare ingå. ett H.

Jos. 7 :15
l.Sam. 20:8

HERRENS FÖRBUNDSARK
H. gick framför dem
4.Mos.10:33
H.lämnade icke lägret
14:44
Levi stam tm att bära H.
S.Mos.I0:8
prästerna s. bura H.
31:9
leviterna s. buro H.
31:25
lagbok vid sidan av H.
31:26
Så snart I fån se H.
Jos. 3:3
hela jordens Herres förbundsark
3:11
prästerna s. buro H.
3:17
4:7
blev avskuret ...framför H.
prästerna s. buro H.
4 :18
H. fÖljde efter dem
6:8
prästerna s. buro H.
8:33
Låt oss hämta ... H.
l.Sam. 4:3
de buro därifrån .H.
4:4
Då n u H. kom in i lägret
4:5
trädde (Salomo)framinförH. l.Kon. 3:15
för att där ställa H.
6:19
för att hämta H. upp
8:1
prästerna buro in H.
8:6
för att hämta H. upp
1. Krön. 15:25
l 5:26
leviterna s. buro H.
hela Israel hämtade upp H. under
15:28
När H. kom till Davids stad
1 S :29
han pv där, inför H., åt Asaf
16:37
H. stor under ett tält
17:1
så att man kan föra H. in i det hus
22:19
ett hus till vilostad för H.
28:2
breda ut sina vingar och övertäcka H. 28 :18
för att hämta H. upp från
2.Krön. 5:2
prästerna buro in H. till dess plats
5:7
icke mer tala om H.
Jer. 3:16
HERRENS FÖRHUS
altåre, det s. stod framför H. 2.Krön.lS:8
hade de hunnit till H. och helgade
29:17
HERRENS FÖRLOSSADE
Så säge H., de s. han förlossat
Ja, H. skola vända tillbaka
Ja, H. skola vända tillbaka
kalla dem det heliga folket, H.

Ps. 107:2
Jes.3S:10
51:11
62:12

HERRENS FÖRSAMLING
upphäven eder över H.
4.Mos.16:3
Varför haven I fört H. i denna öken
20:4
Ingen s. är snöpt ... in i H.
S.Mos.23:1
23:2
skall komma in i H.
Ingen ammonit ..•skan komma in i H. 23:3
skall någonsin komma in i H.
23:3
Barn~.må komma in i H.
23:8
säger jag inför Israel, H.
I.Krön. 28:8
mätsnöre över en lott i H.
Mika 2:5
HERRENS FÖRTÖRNELSE
För vad du gjort vilar H. över 2.Krön.19:2
har H. kommit över Juda
29:8
drabbade H. dem icke, så länge Hiskia 32:26
För H.s skull ligga obebott
Jer.SO:13
HERRENS FÖTTER
HERRENS GESTALT

Luk.l0:39
4.Mos.12:8

HERRENS GODA
att jag skall få se H. i de levandes
strömma dit, där H. är

Ps.27:13
Jer.31:12

HERRENS BERG
och tågade från H.
4.Mos.10:33
Vem får gå upp på H.
Ps. 24:3
låt oss draga åstad till H.
Jes. 2:3
under flöjters ljud tågar upp på H.
30:29
låt oss draga åstad till H.
Mika 4:2

HERRENS FOLK
allt H. bleve profeter
4.Mos.1I:29
Det är Is. haven dödat H.
16:41
S.Mos. 32:9
H. är hans del
Då drog H. ned till portarna
Dom. 5 :11
rykte jag hör gängse bland H. l.Sam. 2:24
för H. skull, därför att de fallit 2.Sam. 1 :12
förordnat mig till furste över H.
6:21
smort dig till konung över H. 2.Kon. 9:6
att de skulle vara ett H.
Il :17
att de skulle vara ett H.
2.Krön.23:16
Detta är H.
Hes. 36 :20
HERRENS FRIGIVNE
1. Kor. 7:22
HERRENS FRIAR
S.Mos.lS:2

HERRENSGRUNDFÄSTEN l.Sam. 2:8
HERRENSGARDAR
Ps. 84:3
HERRENS GAVA
Ps. 127:3
4.Mos. 18:28
HERRENS GÄRD
HERRENS GÄRNINGAR
2.Mos. 34:10
H. äro underbara
lovprisar man H.
Dom. 5:11
Ty de akta icke på H.
Ps. 28:5
Jag skall frambära H.
71:16
Jag vill prisa H.
77:12
Vem kan uttala H. och förkunna
106:2
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Herren
där f"mgo de se H. och hs under
icke dö, ut.n leva och förtälj. H.
men på H .• kt. de icke

107:24
118:17
Jes. 5:12

HERRENS HAND
då skall H. med en svår pest
2.Mos. 9:3
Ack .tt vi h.de fått dö för H.
16:3
H. dr.bb.de dem
5.Mos. 2:15
förnimma huru st.rk H. är
Jos. 4:24
rädd.t Isr.els b.rn undan H.
22:31
eftersom H. så dr.bb.t mig
Rut 1:13
H. var tung över .sdoditern.
I.Sam. 5:6
kom genom H. en stor förvirring
5:9
H. var emot filisteern.
7 :13
då sk.ll H. dr.bb. eder
12 :15
låt oss då f.ll. i H.
2.S.m.24:14
H. h.de kommit över Eli.
l.Kon.18:46
kom H. över (Elisa)
2.Kon. 3:15
Men låt mig då f.ll. i H.
1. Krön. 21 :13
H. h.nd v.r över (Esr.)
Esr. 7:6
eftersom H. var över mig
7:28
.tt det är H. s. h.r gjort det
Job 12:9
Ty en kalk är i H.
Ps. 75:9
H. gör mäktig. tillg
118:15
H. upphöjer, H. gör mäktiga ting
118:16
Konungars hjärt.n äro i H.
Ords. 21 :1
H. skall vii. över detta berg
Jes.25:10
fått dubbelt igen.v H. för synder
40:2
förstå.tt H. h.r gjort detta
41 :20
.v H. h.r fått .tt dricka hs vredes
51 :1 7
var. en härlig kron. i H.
62:3
.tt H. är med hans tjän.re
66:14
jag tog kalken ur H.
Jer.25:17
Babel var i H. en gyllene k.lk
51:7
H. kom där över (Hesekiel)
Hes. 1:3
H. var st.rk över mig
3:14
H. kom där över mig
3:22
när jag s.tt i mitt hus, kom H. över
8:1
H. kommit över mig
33:22
H. kom över mig
37:1
på just den dagen kom H. över mig
40:1
i sin ordning räckas dig .v H.
Hob. 2 :16
Också var ju H. med (Johannes) Luk. 1 :66
H. var med dem
Apg.11 :21
nu kommer H. över dig
13:11
HERRENS HELGDAG
vilosabbat, en H.
och H. en äred.g

2.Mos. 31 :15
Jes.58:13

HERRENS HELGEDOM
han h.r oren.t H.
4.Mos.19:20
eken s. stod vid H.
Jos.24:26
i H. dräp. präster och profeter Kl.g. 2 :20
och H. skall ligga där i mitten
HeS.48:10
ty Juda har oskärat" H.
Mal. 2:11
HERRENS HELIGA EGENDOM Jer. 2:3
HERRENS HELIGA SABBAT 2.Mos.16:23
HERRENS HELIGE
Ps. 106:16
HERRENS HIMMEL
Himmelen är H., jorden h.r han Ps.115:16
Kl.g. 3:66
så .tt de ej bestå under H.
HERRENS HJORD

Jer.13:17

HERRENS HJÄLP
fött en man genom H.
l.Mos. 4:1
med H. skall jag få prisa hs ord
Ps.56:11
HERRENS HUS
Det först. skall du föra till H. 2.Mos.23:19
Det första skall du föra till H.
34:26
icke bära'skökolön ..in i H.
5.Mos.23:18
l.de de till skatten i H.
Jos. 6:24
Nu är j.g på väg till H.
Dom.19 :18
så ofta hon kommit till H.
l.Sam. 1 ':/
förde hon (Samuel) in i H.
1 :24
2:21
gossen Samuel växte upp i H.
då han öppnade dörrarna till H.
3:15
gick in i H. och tillb.d
2.Sam.12:20
byggt sitt hus färdigt, så ock H. 1.Kon. 3:1
blev grunden lagd till H.
6 :37
inre förgårdsmuren till H.
7 :12
utföra åt konung Salomo för H.
7:40
föremål ...för H.
7:45
föremål s. skulle finnas i H.
7:48
arbete ... på H. var färdigt
7 :51
in i skattkamrarna i H.
7 :51 .
uppfyllde molnskyn H.
8:10
Herrens härlighet uppfyllde H.
8:11
Så invigdes H. av konungen
8:63
delen av förgården framför H.
8 :64
Salomo hade byggt H. färdigt
9:1
under vilka Salomo byggde på ...H.
9:10
arbetsfolk för att bygga H.
9 :15
brännoffren s. han offrade i H.
10:5
lät konungen göra tillbehör till H.
10:12
anställa slaktoffer i H.
12 :27
14:26
(Sosak) tog sk.ttern. i H.
så ofta konungen gick tm H.
14:28
(Asa) förde in i H ....ilver, guld och
15 :15
kvar i skattkamrarna i H.
15:18
var (Joas) hos henne i H.
2.Kon.11:3
förde dem in till sig i H.
11 :4
t.git en ed .v dem i H.
11:4
skol. hålla vakt i H. hos konungen
11:7
spjut och de sköldar s. funnos i H.
11 :10
gick (Atalja) in i H. till folket
11 :13
förhindra .tt hon dödades i H.
11 :15
ställde prästen ut vakter vid H.
11 :18
förde konungen ned från H.
11 :19
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ss. heliga gåvor in flyta till H.
12 :4
av sitt hjärta manas att bära till H.
12:4
i stånd vad s. är förfallet på H.
12:5
när man går in i H.
12:9
alla penningar s. inflöto till H.
12:9
d. penningar s. funnos i H.
12:10
ss. tillsyningsmän vid H.
12:11
byggningsmän s. arbetade på H.
12:11
vad s. var förfallet på H.
12 :12
man gjorde inga silverfat för H.
12 :13
för de penningar s. inflöto till H.
12:13
dessa satte därför H. i stånd
12 :14
12 :16
gingo icke till H.
s. fanns i skattkamrarna i H.
12:18
alla kärls. funnos i H.
14:14
(Jot.m) byggde övre porten till H.
15 :35
och lIuld s. fanns i H. och i
16:8
platsen mellan nya alt.ret och H.
16:14
sabb.tsgången ... förlade (Ahas) inom H.16:18
depenningars.funnosiH.
18:15
i sorgdräkt och gick in i H.
19:1
gick (Hiskia) upp i H.
19:14
i övermorgon skall du få gå upp i H. 20:5
i övermorgon får gå upp i H.
20:8
(Manasse) byggde altaren i H.
21:4
på de båda förgårdarna till H.
21 :5
sände Josia Safan åstad till H.
22:3
penningar s. hava influtit till H.
22:4
.rbete ss. tillsyningsmän vid H.
22:"5
åt de män s. arbeta vid H.
22:5
Jag har funnit lagboken i H.
22:8
ss. tillsyningsmän vid H.
22:9
Och konungen gick upp i H.
23:2
förbundsboken s. blivit funnen i H.
23:2
Och (Josia) tog Aseran ur H.
23:6
tempelbolarhusen s. funnos i H.
23:7
att man icke kunde gå in i H.
23:11
de altaren ... på båda förgårdarna tillH. 23:12
den bok s. Hilkia funnit i H.
23:24
förde bort alla skatter i H.
24 :13
brände upp H. och konungshuset
25:9
Kopparpelarna i H., bäckenställen och
kopparhavet i H. slogo kaldeerna
25:13
s. Salomo hade låtit göra till H.
25:16
att ombesörja sången i H.
l.Krön. 6:31
till dess att Salomo byggde H. i Jerus. 6:32
stodo därför vid portarna till H.
9:23
Här skall H. stå
22:1
lyckosam och få bygga H.
22:11
anskaffat till H. 100000 talenter guld 22:14
förestå sysslorna vid H.
23:4
sysslor vid tjänstgöringen i H.
23:24
för tjänstgöringen i H.
23:28
att iakttaga vid tjänstgöringen i H.
23:32
göra tjänst, när de gingo in i H.
24:19
när de utförde sången i H.
25:6
åligganden för att göra tjänst i H.
26:12
hade uppsikten över skatterna i H.
·26:22
helgat detta att hålla H. vid makt
26:27
rärande förgårdarna till H.
28:12
förekomma vid tjänstgöringen i H.
och rörande alla kär!. .. i H.
28:13
s. skall utföras för tjänstgöringen i H. 28:20
gav dem till skatten i H.
29:8
Salomo begynte bygga H.
2.Krön. 3:1
alla dithörande föremål till H.
4 :16
arbete s. Salomo lät utföra för H.
5:1
blev huset, H., uppfyllt aven moinsky 5:13
prästerna kunde icke gå in i H.
7:2
Herrens härlighet uppfyllde H.
7:2
av förgården framför H.
7 :7
Så fullbordade Salomo H.
7 :11
haft i sinnet att utföra i H.
7 :11
under vilka Salomo byggde på· H.
8: 1
den dag då grunden lades till H.
8:16
så var då H. färdigt
8 :16
trappgång på vilken han gick upp till H. 9:4
lät konungen göra tillbehör till H.
9:11
12:9
(Sisak) tog sk.tterna i H.
så ofta konungen gick till H.
12:11
och guld ur skattkamrarna i H.
16:2
Josaf.t trädde upp ...i H.
20:5
och tågade till H.
20 :28
23:5
vara på förgårdarna till H.
må ingen annan ....gå in i H.
23:6
gick (Atalja) in i H. till folket
23:12
förbjöd dem att döda henne i H.
23:14
ställde Jojada ut vakter vid H.
23:18
för tjänstgöringen I H.
23:18
dörrvaktarna vid portarna till H.
23:19
förde· konungen ned från H.
23:20
blev Joas betänkt på att upphjälpa H. 24:4
allt s. var helgat till H.
24 ':/
ställde (kistan) ut.nför porten till H. 24:8
den s. skulle utföra arbetet på H.
24 :12
timmermän till .tt upphjälpa H.
24 :12
24 :12
till att sätta H. i stånd
man gjorde därav kärl till H.
24:14
man offrade brännoffer i H.
24:14
de övergåvo H. och tjän.de Aserorn. 24 :18
stenade (Sakarja) på förgården till H. 24:21
slog spetälska ut på hs panna i H.
26 :19
26:21
(Ussia) var utesluten från H.
(Jotam) byggde övre porten till H.
27:3
fastän Ahas plundrade H.
28:21
och stängde igen dörrarna till H.
28:24
öppnade (Hiskia) dörrarna till H.
29:3
(Hiskia:) helgen H.
29:5
29:15
gingo in för att rena H.
gingo in i det inre av H. för att rena
29:16
orenhet ... ut på förgården till H.
29:16

helgade sedan H. under åtta dagar
29:17
Vi hava renat hela H.
29:18
konung Hiskia ...gick upp i H.
29 :20
till tjänstgÖring i H. med cymbaler
29:25
slaktoffer och lovoffer till H.
29 :31
ordnat med tjänstgöringen i H.
29 :35
att de skulle komma till H. i Jerus.
30:1
förde fram brännoffer till H.
30:15
föra fram offergärden till H.
31 :10
inreda förrådskamrar i H.
31 :11
s. skulle in finna sig i H.
31 :16
byggde altaren i H.
33:4
altaren ... på de båda förgårdarna till H. 33:5
avgudabelätet ur H.
33:15
på det berg där H. stod
33:15
sätta H. i stånd
34:8
ss. tillsyningsmän vid H.
34:10
hade befattning vid H. med att l.ga
34:10
penningarna s. hade influtit till H.
34:14
Jag har funnit lagboken i H.
34:15
de penningar s. funnos i H.
34 :17
konungen gick upp i H.
34:30
förbundsarken s. blivit funnen i H.
34 :30
styrkte dem till tjänstgöringen i H.
35:2
en del av kärlen i H. förde
36:7
tillika med dyrbara kärlen i H.
36:10
Alla de överst.... orenade H.
36 :14
och skatterna i H., allt förde han till 36 :18
för att bygg. på H.
Ear. 1:3
draga upp och bygga på H. i Jerus.
1:5
Kores utlämnade de kärl till H.
l :7
när de kommo till H. i Jerusalem
2 :68
till att förestå arbetet på H.
3:8
därför .tt grunden till H. var lagd
3:11
nämligen att han skulle förhärliga H.
7:27
väga upp det i Jerus. i kamrarna i H.
8:29
till H. förstlingen av vår mark
Neh. 10:35
jag sk.ll åter få bo i H.
Ps.23:6
att jag må få bo i H.
27:4
sådana äro planterade i H.
92:14
i gårdarna till H.
116:19
Vi Välsigna eder från H.
118:26
Vi skola gå till H. •
122:1
För H.s skull
1229
Is. stån om natten i H.
134:1
135:2
I s. stån i H.
det berg där H. är, skall stå fast
Jes. 2:2
Då Hiskia hörde ...och gick in i H.
37:1
och läst det, gick (Hiskia) upp i H.
37:14
i alla livsdagar, däruppe i H.
38:20
att jag skall få gå upp i H.
38:22
föra fram spisoffer till H.
66 :20
Ställ dig i porten till H.
Jer. 7:2.
och frambära lovoffer till H.
17:26
ställde han sig i förgården till H.
19 :14
Pashur s. var överuppsyningsman i H. 20:1
i Övre Benj.minsporten till H.
20:2
Ställ dig i förgården till H.
26:2
kommer för att tillbedja i H.
26:2
hörde Jeremia tala dessa ord i H
26:7
församl.de sig mot Jeremia i H.
26:9
gingo de från konungehuset till H.
26:10
Se, de kärl s. höra till H.
27:16
de kärl s. ännu äro kvar i H.
27:18
om det s. ännu är kvar i H.
27:21
talade profeten Hananja till mig i H.
28:1
tillbaka till denna plats de kärl i H.
28:3
allt det folk s. stod i H.
28:5
till denna plats de kärl s. funnos i H. 28:6
i H. skall finn.s tillsyningsmän
29:26
s. frambära lovoffer i H.
33 :11
för (rekabiterna) till H.
35:2
förde dem till H., in i den kammare
35:4
att jag icke kan begiva mig till H.
36:5
läsa upp Herrens ordinför folket i H. 36:6
i H. läste han ur boken upp Herrens
36:8
(Baruk) läste upp dem i H.
36:10
vid ingången till nya porten på H.
36:10
hämta Jeremia vid ingången till H.
38:14
rökelse till att frambära till H.
41:5
vad heligt s. fanns i H.
51 :51
brände upp H. och konungshuset
52 :13
Kopparpelarna i H., bäckenställen
och kopparhavet i H. slogo kaldeerna 52:17
Salomo hade låtit gör. till H.
52:20
hovo upp rop i H.
Klag. 2:7
ingången till norr. porten på H. Hes. 8:14
till den inre förgården till H.
8:16
ingången till östra porten på H.
10:19
och förde mig till östra porten på H. 11:1
Herrens härlighet uppfyllde H.
44:4
44:5
om alla stadgar angående H.
Ss. örn kommer fienden över H. Hos. 8:1
Det kommer icke in i H.
9:4
Joel 1:9
äro försvunna ifrån H.
församlen de gamla till H.
1:14
en källa skall rinna upp i H.
3:18
4:1
det berg där H. är, skall stå där Mika
tiden att H. bygges upp
Hagg. 1:2
arbetade på H.
1:14
fråga prästerna i H.
Sak. 7:3
8:9
då grunden lades till H.
11 :13
kastade dem i H. åt krukmakaren
14:20
grytorna i H. skola ss. offerskålarna
ingen kanane skall mer imnas i H.
14:21
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HERRENS HÄR

Jos.5:14,15

HERRENS HÄRLIGHET
i morgon skolen I se H.
2.Mos.16:7
då visade sig H.
16:10
H. vilade på Sinai berg
24 :16
H. tedde sig ss. en förtärande eld
24:17
H. uppfyllde tabernaklet
40:34,35
så skall H. vis. sig för eder
3.Mos. 9:6.
Då visade sig H. för allt folket
9:23
H. i uppenbarelsetältet
4.Mos.14:10
jorden skall bliva full av H.
14:21
Då visade sig H.
16 :19
16:42
H. vis. de sig
Då visade sig H. för dem
20:6
H. uppfyllde Herrens hus
I.Kon. 8:11
H. uppfyllde Guds hus
2.Krön. 5 :14
H. uppfyllde huset
7:1
eftersom H. uppfyllde Herrens hus
7:2
alla Israels barn ...sågo H. över huset
7:3
de skola få se H.
Jes.3S:2
H. skall varda uppenbarad
40:5
och H. fÖlja dina spår
58:8
H. går upp över dig
60:1
såg det ut s. tycktes mig vara H. Hes. 1:28
Lovad vare H.
3:12
och se; där stod H.
3:23
Men H. höjde sig upp från keruben
10:4
förgården blev full av glansen från H. 10:4
H. flyttade sig bort ifrån husets
10:18
H. höjde sig och lämnade staden
11 :23
H. kom in i huset
43:4
att H. uppfyllde huset
43:5
huru H. uppfyllde Herrens hus
44:4
varda full av H .. kunskap
Hob. 2 :14
och H. kringstrålade dem
Luk. 2:9
vi s. återspegla H.
2.Kor. 3:18
HERRENS HÄRSKAROR
2.Mos.12:41
HERRENS HÖGHET
fröjderop över H.ljuda i väster
vad orätt är, och ser icke H.

Jes.24:14
26:10

HERRENS HÖGTID
en H. skola vi hålla
2.Mos.10:9
I skolen fira den ss. en H.
12:14
på sjunde dagen ...hållas en H.
13:6
I morgon bliver en H.
32:5
Dessa äro Herrens högtider
3.Mos.23:2
Dessa äro Herrens högtider
23:4,37
är Herrens osyrade bröds högtid
23:6
skolen I f"ua H. i sju dagar
23:39
fira denna högtid ss. en H.
23:41
Mose t.lade om Herrens högtider
23:44
skolen I fira en H. i sju dagar
4.Mos.29:12
I sju dagar skall du hålla H.
5.Mos.16:1S
En H. plägar ju hållas i Silo
Dom. 21 :19
offra vid Herrens högtider
2.Krön. 2:4
alla Herrens helgade högtider
Esr. 3:5
HERRENS HÖGTIDSFÖRSAMLING
sjunde dagen är H.
5.Mos.16:8
HERRENS KALK
icke dricka H. och onda andars LKor.l0:21
äter detta bröd eller dricker H.
11 :27
HERRENS KONUNGADÖME 2.Krön.13:8
HERRENS KONUNGATRON LKrön.28:5
HERRENS KRAFT
må n u H. bevisa sig stor
och vakta sin hjord i H.
H. verkade så att sjuka blevo

4.Mos.14:17
Mika 5:4
Luk. 5:17

HERRENS KRIG
Därför heter det i Boken om H.4.Mos.21:14
tapper i min tjänst och för H. LSam.18:17
eftersom min herre för H.
25 :28
HERRENS KUNSKAP
HERRENS KÄRL

Jes.ll :9
Jes.52:11

HERRENS LAG
för att H. må vara i din mun
2.Mos.13:9
att vandra efter H.
2.Kon.l0:31
vad s. var föreskrivet i H.
LKrön.16:40
förhjälp. dig till att håll. H.
22 :12
2.Krön.12:1
övergav (Rehabeam) H.
ss. det var föreskrivet i H.
31:3
skulle kunna hålla fast vid H.
31:4
efter vad föreskrivet var i H.
35 :26
sitt hjärt. till att begrunda H.
Esr. 7:10
har sin lust i H.
Ps. 1:2
19:8
H. är utan brist
Saliga äro ... de s. vandra efter H.
119:1
eftersom de förkast.de H.
Jes. 5 :24
barn s. icke vilja höra H.
30:9
Vi äro visa och hava H. ibland oss Jer. 8:8
eftersom de (Juda) förkastat H.
Am. 2:4
enligt den föreskriften i H.
Luk. 2:23
offra ....s. stadgat var i H.
2 :24
fullgjort allt s. var stadgat i H.
2 :39
HERRENS LAGBOK
och hade H. med sig
fann prästen Hilkia H.

2.Krön.17:9
34:14

HERRENS HÄMND
utföra H. på Midjan
4.Mos. 31 :3
Detta är ju H., så hämnens på
Jer.50:15
Ja, H. är här, hämnden för hs tempel 51:11

HERRENS LAND
landet är Herrens
ss. sin arvedel i H.
De skola i cke få bo i H.

2.Mos. 9:29
Jes.14:2
Hos. 9:3

HERRENS HÄMNDEDAG

HERRENS LEKAMEN

L Kor. 11 :27,29

Jes.34:8
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Herren
HERRENS LJUS
HERRENS LJUVLIGHET

Jer. 2:5
Ps.27:4

HERRENS NAMN
begynte man åkalla H.
l.Mos. 4:26
(Abram) åkall.de H.
12:8
där åkaU.de Abr.m H.
13:4
(Abrah.m) åkall.de där H.
21 :33
26:25
(Isak) åkall.de H.
Du skall icke missbruka H.
2.Mos. 20:7
(Mose) åkall.de H.
34:5
s. smädar H. sk.U str.ffas
3.Mos. 24 :16
S.Mos.18:S
alltid stå och göra tjänst i H.
må då göra tjänst i H.
18:7
när profeten t.l.r i H.
18:22
och till att välsign. i H.
21:5
skola se,.tt du är uppkallad efter H. 28:10
Ty H. vill j.g förkunna
32:3
från ett avlägsetlan d för H.s skUll J os. 9:9
jag kommer mot dig i H.
I.S.m.17 :45
20:42
ss. vi båda SVUfO vid H.
välsign.de h.n folket i H.
2.Sam. 6:18
intet hus blivit byggt åt H.
l. Kon. 3:2
5:3
icke kunde bygga något hus åt H.
byggaetthusåtH.
5:5;8:17
j.g har byggt huset åt H.
8:20
fick hör. vad han h.de gjort för H.
10:1
själv vill j.g åkall. H.
18:24
byggde .v stenam. ett .It.re I H.
18:3~
icke t.l. till migann.t än s.nningi H. 22:16
förbannelse över dem i H.
2.Kon. 2:24
och träda fr.m och åk.ll. H.
5:11
l. Krön. 16:2
välsign.de han folket i H.
ord s. G.d h.de tal.t i H.
21 :19
.tt bygga ett hus åt H.
22:7
det hus s. skall byggas åt H.
22:19
.tt bygg. ett hus åt H.
2.Krön. 2:1
2:4
byggs ett hus åt H.
bygga ett hus åt H.
6:7
j.g h.r byggt huset åt H.
6:10
ann.t än sanning i H.
18:15
Lout vare H.
Job 1 :21
t.cka Herren ...och lovsjunga H.
Ps. 7:18
vi prisa H.
20:8
Då skol. hedningarn. frukt. H.
102 :16
att man i Sion må förkunna H.
102 :22
I Herrens tjän.re, loven H.
113:1
Välsignat vare H.
113:2
vare H. högtlovat
113:3
Men j.g åkallade H.
116:4
J.g vill ...och åkalla H.
116 :13
och H. vill jag åk.lla
116 :17
118:10,11,12
i H. skall jag för~öra dem
Välsign.d vare han s. kommer i H.
118:26
draga upp ...till .tt prisa H.
122:4
Vår hjälp är i H.
124:8
Vi välsigna eder i H.
129:8
Loven H., loven det I Herrens tjänare 135:1
J., de må lova H.
148:5

HERRENS OFFERGÄRD
2.Krön.31:14
HERRENS ORD
kom H. i en syn till Abram
I.Mos.15:1
se, H. kom till honom
l 5:4
den s. nU ...frukt.de H.
2.Mos. 9 :20
men den s. icke .ktade på H.
9:21
16:23
(Mose:) Dett. är efter H.
Mose förkunn.de för det alla H.
24 :23
uppteckn.de Mose alla H.
24:4
H. h.r h.n för.kt.t
4.Mos.l S :31
efter H. skolen I så göra
Jos. 8:8
H. var sällsynt på den tiden
l.Sam. 3:1
hade icke ngt H. blivit uppenb.r.t
3:7
Herren uppenbar.de sig gm H.
3 :21
Så hör nll H.
15:1
Då kom H. till S.muel
15:10
Eftersom du har förkastat H.
l S :23
då du har förkast.t H.
15:26
om natten kom H. till Natan
2.Sam. 7:4
Varför h.r du då föraktat H.
12:9
hade H. kommit tiU profeten Gad
24:11
för.tt H. skulle uppfyllas
l.Kon. 2 :27
H. kom till S.lomo
6:11
de lyssnade till H. och vände om
12:24
h.r blivit mig s.gt genom H.
13 :17
kom H. till profeten
13:20
att du har varit gensträvig mot H.
13 :21
h.n s. var gensträvig mot H.
13:26
H. kom till Jehu
16:1
hade H. kommit till B.es.
16:7
H. kom till (Elia)
17:2
Då kom H. till honom
17:8
.tt H. i din mun är sanning
17 :24
härefter, på tredje året, kom H.
18:1
18:31
till vilken detta H. h.de konunit
Då kom H. till (Elia)
19:9
H. kom till tisbiten· Elia
21 :17
Då kom H. till tisbiten Elia
21 :28
22 :19
(Mika:) Hör .Iltså H.
med det H. s. Elia h.de talat
2.Kon. 1 :17
Hos (Elisa) är H.
3 :12
7:1
Elisa svarade: Hören H.
9:26
i enlighet med H.
intet av H. faller till jorden
10:10
s.de Jesaja till Hiski.: Hör H.
20:16
Gott är det H. s. du h.r talat
20 :19
23:16
i enlighet med det H.
det var efter H. s. detta kom
24:3
att (Saul) icke h.de hållit H. l. Krön. 10:13
i enlighet med H. genom S.muel
Il :3
enligt H. angående Israel
11 :10
ss. Mose bjudit i enlighet med H.
l 5:1 S
Men H. kom till mig
22:8

för att H. skulle uppfyllas
2.Krön.l0:1S
Men H. kom till gudsmannen Semaja 11 :2
de lyssnade till H.
11 :4
kom H. till Semaja
12:7
Men (Mika) s.de: Hören alltså H.
18:18
hade bjudit i kr.ft av H.
29:15
de överste bjudit i kraft av H.
30 :12
att vår. fäder icke hava hållit H.
34:21
35:6
så .tt I gören efter H. genom Mose
Jeremia s. talade H.
36 :12
för att H. gm Jeremias mun skulle
36:21
för att H. gm Jeremias mun skuUe
36:22
H. från Jeremias mun skulle
Esr. 1:1
Ty H. är rätt
Ps. 33:4
Himmelen är gjord genom H.
33:6
Hören H., ISodomsfurstar
Jes. 1:10
H. (skall utgå) från Jerusalem
2:3
Så skall då H. bliva för dem
28 :13
Hören därför H., I bespottare
28:14
Då kom H. till Jesaja
38:4
Hör H.
39:5
Gott är det H. s. du har t.lat
39:8
Hören H., I s. frukten för hs ord
66:5
Till hm kom H. i Josias tid
Jer. 1:2
H. kom till mig
l :4
H. kom till Mig
l :11
H. kom till mig för andra gången
1 :13
H. kom till mig
2:1
Hören H., I av Jakobs hus
2:4
Du onda släkte, giv .kt på H.
2 :31
H. har blivit till smälek bland dem
6:10
Hören H., I alla av Juda
7:2
De hava ju förkastat H.
8:9
Hören, I kvinnor, H.
9:20
Då kom H. till mig för andra gången 13:3
Då kom H. till mig
13:8
H. s. kom till Jeremia""gående torkan 14:1
H. kom till mig
16:1
Vad bliver .v H.
17:1 S
Hören H., I Juda konungar
17:20
H. kom till mig
18:5
Du skall säga: Hören H., I Juda kon. 19:3
H. har blivit mig till smälek och hån 20:8
skall du säga: Hören H.
21 :11
Hör H., du Jud. konung
22:2
O land, land, I.nd, hör H.!
22 :29
I förvänden ... H.
23:36
H. kom till mig
24:4
till denna dag har H. kommit till mig 25:3
äro profeter och h.va H.
27:18
kom H. till Jeremi.
28:12
Men hören nu I H., alla I fångna
29:20
nu har H. kommit till Jeremia
29:30
Hören H., I hednafolk
31 :10
Jeremia s.de: H. kom till mig
32:6
förstod jag att det var H.
32:8
H. kom till Jeremi.
32 :26
H. kom till Jeremia för andra gången 33:1
33:19
H. kom till Jeremia; han sade
H. kom till Jeremia; han sade
33:19,23
Men hör H., du Sidkia, Juda konung 34:4
Då kom H. till Jeremia från Herren
34:12
H. kom till Jeremia
35 :12
på fastedagen läs. upp H. inför folket 36:6
i Herrens hus läste h.n upp H.
36:8
hade hört alla H. uppläsas ur boken
36:11
kom H. till Jeremia
36:27
Men varken han eller ...hörde på H.
37:2
Då kom H. till profeten Jeremia
37:6
H. hade kommit till Jeremia
39:15
tio dagar därefter kom H. till J eremia 42:7
välan, hören då H., I kvarblivna
42 :15
hade talat till allt folket alla H.
43:1
H. kom till Jeremi. i Tapanhes
43:8
Hören H., I
av Juda
44:24
men hören då också H., I aUa.v Juda 44:26
ss. H. om hednafolken
46:1
vad s. kom till profeten Jeremia ss. H. 47:1
s. kom till profeten Jeremi. ss. H.
49:34
kom H. till prästen Hesekiel
Hes. 1:3
efter sju dagar kom H. till mig
3 :16
H. kom till mig
6:1
I Israels berg, hören Herrens, H.
6:3
H. kom till mig
7:1;11:14
H. kom till mig
12:1
H. kom till mig fÖljande morgonen
12:8
H. kom till mig
12:17,21,26; 13:1
13:2
säg till dem ... Hören H.
Då kom H. till mig
14:2
H. kom till mig
14:2; 15:1; 16:1
Hör därför H., du sköka
16:35
H. kom till mig
17:t,l1; 18:1
Då kom H. till mig
20:2
innan Jesaja hunnit ut.o.kom H.
20:4
H. kom till mig
20:45
säg till skogen söderut: Hör H.
20:47
H. kom till mig 21:1,8,18;22:1,17,23;23:1
H. kom till mig i nionde året
24:1
24:15
H. kom till mig
Jag svarade dem: H. kom till mig
24:20
H. kom till mig
25:1
till Ammons barn: Hören Herrens, H. 25:3
i elfte året på första d.gen, kom H.
26:1
H. kom till mig
27:1; 28:1,11,20
I tionde året ... kom H. till mig
29:1
kom H. till mig
29:17
H. kom till mig
30:1
I elfte året ... kom H. till mig
30:20; 31:1
32:1,17
I tolfte året ... kom H. till mig
H. kom till "'ig
33:1,23
H. kom till mig
34:1
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HERRENS LOV
stämde enhälligt upp H.
2. Krön. 5:13
vilja vi förtälja H.
Ps. 78:4
Min mun skall utt.l. H.
145:21
och skol. förkunna H.
Jes.60:6
vill j.g förkunn., j. H., efter allt vad 63:7
HERRENS LUSTGARD
HERRENS LYKTA
HERRENS LAGA
HERRENS LÄGER
i H. hållit v.kt vid ingången
lovsjunga i port.rn. tiU H.

Jes. 51:3
Ords.20:27
HV. 8:6
l.Krön. 9:19
2.Krön. 31:2

HERRENS LÄRA

Apg.13:12

HERRENS LÄRJUNGAR
din. b.m skol. aU. bliva H.
hot och mordlust mot H.

Jes. 54 :13
Apg. 9:1

HERRENS LÖVHYDDOHÖGTID
samma sjunde månad är H.
3.Mos. 23 :34
HERRENS MAKT
göm dig i jorden för H.
man sk.1l f1y ..för H.
för H. och h.ns höga m.jestät
HERRENS MENIGHET
att icke H. kommer att likna
hemsökelse kom över H.
så säger hela H.
hemsäkelse dr.bbade H.
HERRENS MODER
HERRENS MOLNSKY
H. viI.de om dagen över
H. svävade över dem

Jes. 2:10
2:19
2:21
4.Mos.27:17
31 :16
Jos.22:16
22:17
Luk. 1:43
2.Mos.40:38
4.Mos.l O:34

HERRENS MUN
allt det s. utgår av H.
S.Mos. 8:3
Jos. 9:14
rådfrågade icke H.
ty så har H. tal.t
Jes. l :20
Ty så har H. t.lat
40:5
Ja, så har H. talat
58:14
nytt namn, s. H. skaU bestämm.
62:2
Och till vem h.r H. t.lat
Jer. 9:12
tala de, icke vad s. kommer från H.
23:16
HERRENS MUSIKlNSTRUMENTER
2.Krön. 7:6
och levitern. stodo med H.
HERRENS MALTID

l. Kor. 11 :20

J., de må lova H.
148:13
H. är ett starkt tom
Ords.18:1 O
till den plats där H. bor
Jes.18:7
ären i h.vsländerna H.
24 :15
H. kommer fjärran ifrån
30:27
Hören dett....1 s. svärjen vid H.
48:1
så förtröste h.n dock på H.
50:10
slutit sig till Herren för.tt älska H.
56:6
Så skaU H. bliva frukt.t i väster
59 :19
och guld, åt H.
60:9
förs.mla sig hednafolk, till H.
Jer. 3:17
Profetera icke i H.
11 :21
Huru djärves du profeter. i H.
26:9
i H. har han t.l.t
26:16
Uria s. profeter.de i H.
26 :20
I det s. du h.r talat till oss i H.
44 :16
då skolen I lova H.
Joel 2:26
var och en s. åk.ll.r H.
2 :32
Herren är hans namn
Am. 5:8
ty H. får icke bliva nämnt
6:10
vi vilja vandra i H.
Mika 4:5
i Herrens kraft, i H.s höghet
5:4
så .tt de allas.mmans åkalla H.
Sef. 3:9
och de skol. förtrösta på H.
3 :12
Sak.13:3
icke leva, du s. talar lögn i H.
Välsignad han s. kommer i H.
Matt.21:9
Välsign.d vare han s. kommer i H.
23:39
välsign.d han s. kommer i H.
Mark.ll :9
Välsign.d han s. kommer i H.
Luk.13 :35
Välsign.d v.re h.n s. kommer i H.
19 :38
Välsignad han s. kommer i H.
J oh.12 :13
åkall.r H., skall varda frälst
Apg. 2 :21
(Saulus) predikade frimodigt i H.
9:28
var och en s. åkallar H.
Rom.l0:13
var och en s. åk.ll.r H.
2. Tim. 2 :19
profeterna, s. talade i H.
Jak. 5:10
i H. smörj. honom med olj.
5:14
HERRENS NASIR
4.Mos. 6:2
ett löfte .tt vara H.
6:5
under vilken h.n skall var. H.
6:6
Så sänge h.n är H., skall han icke
2.Mos.12:42

HERRENS NATT

HERRENSNAD
jorden är full .v H.
Ps. 33:5
103 :17
H. v.r.r från evighet till evighet
H. är det, .tt det icke är ute
K1ag. 3:22
av brödern••nbefalld åt H.
Apg.lS:40
HERRENS NÅDEGÄRNINGAR
J.g vill sjunga om H. evinnerligen Ps.89:2
s. är vis .kte härpå och besinne H.
107:43
H. vill j.g förkunna
Jes. 63:7
HERRENSOFFERGAVA
bära fr.m H. på bestämd tid
4.Mos. 9:7
9 :13
icke burit fram H. på bestämd tid

.11.

Hören därför H., I herd.r
34:7
därför I herd.r: Hören H.
34:9
H. kom till mig
35:1
36:1
I Israels berg, hören H.
Israels berg, mån I nu hör. H.
36:4
H. kom till mig
36 :16
37:4
I förtorkade ben, hören H.
H. kom till mig
37:15; 38:1
H. s. kom till Hosea, Beeris son
Hos. 1:1
Hören H., I Israels barn
4:1
Dett. är H. s. kom till Joel
Joel 1:1
Så hör nu H.
Am. 7:16
icke tÖlSt efter vatten utan efter H. 8:11
färdas hit och dit att söka efter H.
8 :12
H. kom till Jon., Amittais son Jona 1:1
H. kom för andra gången till Jona
3:1
Dett. är H. s. kom till Mika
Mika 1:1
H. (skall utgå) från Jerusalem
4:2
H. s. kom till Sefanja
Sef. 1:1
Ett H. skall nå dig, Kan •• n
2:5
kom H. gm profeten Haggai
Hagg. 1:1
Men H. kom gm profeten Haggai
1:3
kom H. gm profeten Haggai
2:2
kom H. till profeten Haggai
2 :11
2 :21
H. kom för an dr. gången till Haggai
kom H. till Sakarja
Sak. 1:1
kom H. till Sakarja
1 :7
Dett. är H. tm Serubbabel
4:6
Vid.re kom H. till mig
4:8
Och H. kom till mig
6:9
hände sig .tt H. kom till Sakarja
7:1
Så kom då H. till mig
7:4
Vid.re kom H. till Sakarj.
7:8
vid.re kom H.
8:1
8:18
H. kom till mig
utsaga s. innehåller H. över Hadraks
9:1
förnummo fåren .. .att det var H.
Il :11
Dett. är en uts.ga s. innehåller H.
12:1
Dett. är en uts.ga s. innehåller H. Mal. 1:1
Petrus kom då ihåg H.
Luk.22:61
vittnesbörd och t.lat H.
Apg. 8:25
Då kom jag ihåg H.
11 :16
blevo de gl.da och prisade H.
13:48
H. utbredde sig över hela landet
13:49
städer där vi hava förkunn.t H.
15 :36
både judar och greker, fingo hör. H. 19:10
h.de H. mäktig framgång
19 :20
h.r genljudet av H. gått vidare 1. Tess. 1:8
att H. må hava framgång
2. Tess. 3:1
1.Pet. 1:25
H. förbliver evinnerligen
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HERRENS PLANTERING
HERRENS PORT
Detta är H., de rättfärdiga skol.
satte sig vid ingången till H.

Jes.6l :3
Ps.118:20
Jer.26:10

HERRENS PROFET (Herrens profeter)
Samuel var betrodd att vara H. l.Sam. 3 :20
när Isebel utrotade H.
1. Kon. 18:4
när lsebel dräpte H.
18:13
huru j.g gömde 100 .v H.
18 :13
J.g .Ilena är kvar ss. H.
18:22
Finnes här ingen ann.n H.
22:7
Finnes här ingen annan H.
2.Kon. 3:11
Finnes här ingen annan H.
2.Krön.18:6
där var en H., s. hette Oded
28:9
HERRENS PRÄSTADÖME

Jos. 18:7

HERRENS PRÄST (Herrens präster)
fördes fram till ått bliva H.
3.Mos. 7 :35
1.Sam. 1:3
Elis båda söner voro H.
Eli, H. i Silo, b.r då efoden
14:3
Träden fram och döden H.
22 :17
uträck. sin. händer till .tt stöta H.
22 :17
.tt Saul hade dräpt H.
22 :21
löt hm icke längre vara H.
1. Kon. 2:27
bort ifrån deras tjänst ss. H.
2.Krön.ll :14
Haven I icke fördrivit H.
13:9
Asarja ...åtföljd av 80 H., oförskräckta 26 :17
Jes.6l:6
Men I skolen heta H.
HERRENSpAsK
Detta är H.
vid aftontide'n, är H.
i första månaden är H.

2.Mos.12:11
3.Mos.23:5
4.Mos. 2~:16

HERRENS pASKHÖGTID
om ngn främling vill hålla H.
2.Mos.12:48
och han ändå vill hålla H.
4.Mos. 9:10
i .kt månaden Abib och håll H. 5.Mos.16:l
hölls en sådan H. i Jerusalem 2.Kon.23:23
höll Josia H. i Jerusalem
2.Krön.35:1
HERRENS RAD
Men H. består evinnerligen
men H., det bliver beståndande
Vilken har fått tillträde till H.
HERRENS RÄTT

Ps. 33:11
Ords. 19:21
Jer.23:l8
S.Mos.33:21

HERRENS RÄTTER
H. äro sanning, allasammans
mitt folk däremot känner ej H.

Ps.19:1 O
Jer. 8:7

HERRENS RÄTTFÄRDIGHETS
GÄRNINGAR
Mika
HERRENS RÖST
Om du hör H.
Om vi än vidare få hör. H.
därför att I icke hörden H.
om du nämligen hör H.
.Ilenast du hör H.

6:5

2.Mos.1S:26
5.Mos. 5:25
8:20
13:18
15 :5

Herren
Låt mig icke vidare höra H.
18 :16
Jag har lyssnat till H.
26:14
Så skall du då höra H.
27:10
Om du hör H.
28:1
när du hör H.
28:2
om du icke hör H.
28:15
därför att du icke hörde H.
28:45
därför att du icke hörde H.
28:62
du skall åter höra H.
30:8
när du hör H.
30:10
eftersom de icke hörde H.
Jos. 5:6
om I icke hören H.
l.Sam.12:15
Varför har du då icke hört H.
15 :19
Jag har ju hört H.
15:20
behag därtill att man hör H.
15 :22
Eftersom du icke hörde H.
28:18
du icke lyssnat till H.
l.Kon.20:36
att de icke hörde H.
2.Kon.18:12
H. går ovan vattnen
Ps. 29:3
H. ljuder med makt, H.ljuder härligt 29:4
H. bräcker cedrar
29:5
H. sprider ljungeldslågor
29:7
H. kommer öknen att bäva
29:8
H. bringar hindarna att föda
29:9
(Israel) lysmade icke till H.
106:25
för H. skall Assur bliva förfärad
Jes.30:31
vi hava icke velat höra H.
Jer. 3:25
7:28
s. icke vill höra H.
och hören H.
26:13
Hör blott H. i vad jag säger dig
38:20
så vilja vi höra H ....när vi höra H.
42:6
om I alltså icke hören H.
42 :13
42 :21
I haven icke velat höra H.
43:4
eller någon av folket ville höra H.
ty de ville icke höra H.
43:7
Därför att I .. Jcke villen höra H.
44:23
hörde icke H.
Dan. 9:10
lysmade till H.
Hagg. l :12
om I troget hören H.
Sak. 6:15
Apg. 7:31
gick för att se, hördes H.
HERRENS SABBAT
Äten det i dag, ty i dag är H. 2.Mos.16:25
Det är H., var I än ären
3.Mos.23:3
Detta förutom H.er och övriga
23:38
skall landet hava vilosabbat, en H.
25:4
HERRENS
HERRENS
HERRENS
HERRENS

SAK
SAKER
SANNING
SEGERPIL

Mika 6:2
2.Krön.19:11
Ps. 117:2
2.Kon.13:17

HERRENS SINNE
Ty vem har lärt känna H.

Ty vem har lärt känna H.
talar jag icke efter H.

Rom.ll:34
l. Kor. 2:16
2.Kor.ll :17

HERRENS SKATT
HERRENS SKICKELSE

Jos. 6:19
l. Kon. 2:15

HERRENS SKULL
gav hm namnet Jedidja för H. 2.Sam.12:25
se det och buga sig för H.
Jes.49:7
lysa över din helgedom för H.
Qan. 9:17
Varen underdåniga för H.
l.Pet. 2:13
HERRENS SMORDE
Förvisso står H. här inför hm l.Sam.16:6
göra detta mot min herre, mot H.
24:7
han är ju H.
24:7,11
vem har uträckt sin hand mot H.
26:9
att jag skulle uträcka min hand mot H. 26:11
26:16
I icke vakat över eder herre, H.
icke uträcka min hand mot H.
26:23
din hand till att förgöra H.
2.Sam. 1:14
Jag har dödat H.
l :16
19:21
Han har ju förbannat H.
K1ag. 4:20
H., han s. var vår livsfläkt
förrän han fått se H.
Luk. 2 :26
HERRENS SMÖRJELSEOLJA 3.Mos.10:7
HERRENS STAD
utrota alla ogärningsmän ur H.
Och man skall kalla dig H.

Ps.101 :8
Jes.60:14

HERRENS STAMMAR

Ps. 122:4

HERRENS SVÄRD
Herrens och Gideona svärdl
Dom. 7:20
undkomma fienders eller H. l.Krön.21:12
H. förtär allt, från den ena ändan Jer. 12 :12
Du H., när skall du äntligen få ro
47:6
HERRENS sÅNG
begynte ock H. ljuda jämte
2.Krön. 29:27
Huru skulle vi kunna sjunga H.
Ps. 137:4
HERRENS SÄNDEBUD

Hagg. l :13

HERRENS TABERNAKEL
offergåva åt Herren framför H. 3.Mos.17:4
förrätta tjänsten i H.
4.Mos.16:9
s. kommer vid H., han dör
17 :13
han orenar H.
19 :13
att iakttaga vid H.
31 :30,47
där H. har sin plats
Jos. 22 :19
inför H. på offerhöjden
l.Krön.16:39
Men H. s. Mose låtit göra i öknen
21:29
hade man ställt upp framför H.2.Krön. 1:5
HERRENS TACKOFFER
HERRENS TAL
H. är luttrat

3.Mos.7:20,21
2.Sam.22:31
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Ps. 12:7
H. är ett rent tal, likt silver
18:31
Guds väg är ostrafflig; H. är luttrat
105:19
då H. bevisade hans oskuld
HERRENS TANKAR

Mika

4:12:

HERRENS TEMPEL
l.Sam. 1:9
Eli satt vid dörren till H.
i H., där Guds ark stod
3:3
från dörrarna till H.
2.Kon.18:16
de skulle föra bort ur H.
23:4
s. Salomo låtit göra för H.
24:13
(Ussia) gick in i H.
2.Krön.26:16~
(Jotam) icke trängde in i H.
27:2
orenhet s. de funno i H. buro de ut
29:16
innan grunden till H. var lagd
Esr. 3:6
byggn;ngsmännen lade grunden till H. 3:10
Här är H., H., H.!
Jer. 7:4
två korgar med fikon framför H.
24:1
se, vid ingången till H. stodo
män s. vände ryggarna åt H.
Hes. 8 :16
lägga sten på sten till H.
Hagg. 2 :16
då grunden blivit lagd till H.
2 :19
han skall bygga upp H.
Sak. 6:12
Ja, han skall bygga upp H. och
6:13
Men kronorna skola förvaras i H.
6:14
fjärran ifrån komma och bygga H.
6:15
(Sakarias) i H. och tända rökelsen Luk. 1:9
HERRENS TILLKOMMELSE
leva och lämnas kvar till H.
l.Tess. 4:15.
biden nu tåligt intill H.
Jak. 5:7
ty H. ärnära
5:8
HERRENS TJÄNARE
H. Mose dog där I Moabs land 5.Mos.34:5
Efter H. Moses död sade Herren Jos. 1:1
på det s. H. Mose bjöd eder
1:13
det land s. H. Mose har givit eder
l :15
ss. H. Mose hade bjudit
8:31
8 :33
vad H. Mose hade bjudit
Il :12
ss. H. Mose hade bjudit
H. Mose hade slagit dessa; och
H. Mose hade givit landet
12:6
ss. H. Mose gav den åt dem
13:8
när H. Mose sände mig åstad
14:7
arvedel s. H. Mose gav dem
18:7
vad H. Mose har bjudit eder
22:2
s. H. Mose har givit eder
22:4
den lag s. H. Mose har givit
22:5
härefter dog H. Josua
24:29
Men H. Jasua, Nuns son, dog
Dom. 2:8
på Isebel hämnas H.s blod
2.Kon. 9:7
bland eder icke finnes någon H.
10:23
allt vad H. Mose hade bjudit
18:12
s. H. Mose hade gjort i öknen 2.Krön. 1:3
den skatt s. H. Mose pålade
24:6
av H. David, s. talade till Herren
Ps.18:1
För sångmästaren; av H. David
36:1
113:1
Loven, I H., loven Herrens namn
134:1
välsignen Herren, alla I H.
135:1
Loven Herrens namn I H.
Vem är så blind s. H.
Jes.42 :19
Detta är H.s arvedel, den rätt de
54 :17
prästerna sörja, H.
Joel 1:9
må prästerna, H., hålla klagogråt
2:17
en H. bör icke strida
2. Tim. 2 :24
Guds och Herrens, JK., tjänare
Jak. 1:1
HERRENS TJÄNARINNA
Luk. 1:38
HERRENS TJÄNST
handfyllning till H.
2.Mos. 32 :29
åliggande till att förrätta H.
4.Mos. 8:11
s. frivilligt hade givit sig i H. 2.Krön.17:16
tagit handfyllning till H.
29 :31
leviter s. voro väl förfarna i H.
30 :22
Så blev allt ordnat för H. den dagen
35:16
När dessa förrättade H.
Apg.13:2
HERRENS TRON
lyfter min hand mot H.
så satt Salomo på H. ss. kon.
H. är i himmelen
kalla Jerusalem H.

2.Mos.17 :16
l.Krön.29:23
Ps. 11 :4
Jer. 3:17
Ps. 104:16

HERRENS TRÄD
HERRENS tUKTAN
Min son, förkasta icke H.
dömda, så är detta H.

Ords. 3 :11
l. Kor. 11 :32

HERRENS TUKT och FÖRMANING
utan fostren dem i H.
Ef. 6:4
HERRENS TUNGA
Jer.23:33
Vad förkunnar H.
eller den av folket, s. säger H.
23:34
23:36
Men om H. mån I icke mer orda
Men om I sägen H., då säger Herren
23:38
23:38
Eftersom I sägen detta ord H.
23:38
I skolen icke säga H.
HERRENS TÄLT
flydde han till H. och fattade i l.Kon. 2:28
att Joab hade flytt till H.
2:29
När Benaja så kom till H.
2:30
HERRENS
HERRENS
HERRENS
HERRENS

UPPDRAG
UTVALDE
VAKENATT
VECKOHÖGTID

Hagg. 1:13
2.Sam.21 :6
2.Mos.12:42
5.Mos.16:10

HERRENS VERK
Kommen och skåden H.
Stora äro H., de begrundas av alla
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Ps.46:9
111 :2

s. försumligt utför H.
Jer.48:10
alltid överflödande i H.
l. Kor. 15:58
Han utför ju H., han såväl s. jag
16:10
HERRENS VILJA
H. att han skulle välsigna
4.Mos.24:1
utan H. dragit upp till detta
2.Kon.18:25
att jag utan H. dragit upp till
Jes.36:10
H. skulle gm hm hava framgång
53:10
till freds och sade: Ske H.
Apg.21 :14
utan förstån, vad s. är H.
Ef. 5 :17
HERRENS VILOSABBAT
HERRENS VITTNESBÖRD

2.Mos.35:2
Ps.19:8

HERRENS VREDE
Då upptändes H. mot Mose
2.Mos. 4:14
och H. upptändes storligen
4.Mos.11 :10
upptändes H. mot folket
Il :33
H. upptändes mot dem
12:9
Då upptändes H. mot Israel
25:3
att H.s glöd må vändas ifrån Israel
25:4
upptändes H., och han svor
32:10
Så upptändes H. mot Israel
32 :13
öken ännu mer H.s glöd mot Israel
32 :14
så att icke H. upptändes
5.Mos. 6:15
H. skall då upptändas mot eder
7:4
då skall H. upptändas mot eder
Il :17
H. skall då vara ss. en rykande eld
29:20
därför upptändes H. mot detta land
29:27
Då upptändes H. mot Israels
Jos. 7:1
så skall H. upptändas mot eder
23:16
Då upptändes H. mot Israel
Dom.2:14,20
Då upptändes H. mot Israel
3:8; 10:7
Då upptändes H. mot Ussa
2.Sam. 6:7
24:1
H. upptändes åter mot Israel
Då upptändes H. mot Israel
2.Kon.13:3
Ty stor är H.
22:13
på grund av H. skedde
24:20
Då upptändes H. mot Ussa
l.Krön.13:10
vände sig H. ifrån honom
2.Krön.12:12
Då upptändes H. mot Amasja
25:15
ty H. är.upptänd mot eder
28:11
Ty stor är H.
34:21
till dess H. över hs folk växte så
36:16
Då upptändes H. mot hs folk
Ps. 106:40
den s. har träffats av H.
Ords.22:14
Därför har H. upptänts mot hs folkJes. 5:25
drabbade i fullt mått av H.
51 :20
H.s glöd upphör icke över oss
Jer. 4:8
Därför är jag uppfylld av H.
6:11
för Herrens glödande vredes skUll
12 :13
23:20
H. skall icke upphöra
ängderna förgöras gm H.s glöd
25 :37
HoS glöd skall icke upphöra
30 :24
rädda sitt liv undan H.s glöd
51 :45
Ty på grund av H. skedde
52:3
på HoS dag fanns ingen räddad
Klag. 2 :22
icke kunna rädda dem på H.s dag Hes. 7 :19
rädda dem på H.s dag
Sef. 1:18
och Innan HoS glöd kommer över eder 2:2
så beskärmade på H.s dag
2:3
HERRENS VÄDER

Hos.13:15

HERRENS VÄG (Herrens vägar)
bjuda sina barn att hålla H.
l.Mos.18 :19
Dom. 2:22
Israel på prov, om de hålla H.
jaghöllmigpåH.
2.Sam.22:22
och vandrade icke på H.
2.Kon.21 :22
då hs frimodighet växte på H. 2.Krön.17:6
Ty jag höll mig på H.
Ps.18 :22
25:10
Alla H. äro nåd och trofasthet
De skola sjunga om H.
138:5
H. äro den ostraffliges värn
Ords. 10:2 9
de känna icke H., sin Guds rätt
Jer. 5:4
de måste ju känna H., sin Guds rätt
5:5
Hes.18:25
H. är icke alltid densamma
H. är icke alltid densamma
18:29
H. är icke alltid densamma
33 :17,20
Ty H. äro rätta
Hos. 14:10
att förvrida Herrens raka vägar
Apg.13:10
hade blivit undervisad om H.
18 :25

H. sade till (Bileam)
22 :32
Då sade Bileam till H.
22 :34
H. svarade Bileam
22 :35
Dom. 2:1
H. kom från Gilgal till Bokim
När H. hade talat dessa ord
2:4
Förbannen Meras, säger H.
5:23
H. kom och satte sig under terebinten 6:11
För hm uppenbarade sig nu H.
6:12
H. räckte ut staven'
6:21
försvann H. ur (Gideons) åsyn
6:21
Då såg Gideon att det var H.
6:22
jag nu har sett H.
6:22
H. uppenbarade sig för hustrun
13:3
H. svarade Manoa: Din hustru skall
13:13
Manoa sade till H.: Låt oss hålla dig
13 :15
Men H. svarade Manoa: Om du ock
13:16
Manoa förstod icke att det var H.
13:16
Manoa sade till H.: Vad är ditt namn 13:17
H. sade till hm: Varför frågar du
13 :18
for H. upp i lågen från altaret
13:20
Sedan visade sig H. icke mer
13:21
förstod Manoa, att det varit H.
13:21
H. var vid Araunas tröskplats 2.Sam.24:16
H. rörde åter vid (Elia)
l.Kon.19:7
Men H. hade talat så till Elia
2.Kon. 1:3
Och H. sade till Elia
1:15
Och samma natt gick H. ut och slog
19 :35
i det att H. sprider fördärv
1. Krön. 21 :12
21 :15
H. stod då vid Ornans tröskplats
fick se H. stående mellan jorden och 21 :16
H. befallde Gad att säga till David
21 :18
så förskräckt var (David för H.s svärd 21 :30
H. slår sitt läger omkring dem
Ps. 34:8
och H. drive dem bort
35:5
och H. förföljde dem
35:6
H. gick ut och slog i assyriernas
Jes. 37 :36
till orda och sade till H.
Sak. l :11
Då tog H. åter till orda
l :12
J osua stående inför H.
3:1
medan H. stod därbredvid
3:5
Och H. betygade för Josua och sade
3:6
gudaväsen, ss. H. framför dem
12:8
visade sig i drömmen en H.
Matt. 1:20
gjorde (Josef) ss. H. hade befallt
1:24
visade sig i drömmen en H. för Josef
2:13
visade sig i drömmen en H. för Josef
2 :19
ty en H. steg ned från himmelen
28:2
Då visade sig för (Sakarias) en H. Luk. 1:11
Då stod en H. framför dem
2:9
en H. öppnade fängelsets portar Apg. 5 :19
en H. talade till Filippus
8:26
Då stod plötsligt en H. där
12:7
slog (Herodes) en H.
12:23
HERRENS ÄRA
denna lovsång till H.
2.Mos.l5:1
Jag vill sjunga till H.
15:1
(Mirjam:) Sjungen till H.
15:21
Dom. 5:3
Till H .. vi11 jag sjunga
Sjungen till H., alla länder
l.Krön.16:23
undervisade i sången till H.
25:7
män s.skulle sjunga till H.
2.Krön.20:21
Jag viII-sjunga till H.
Ps.13:6
jag vill sjunga till H. och lovsäga hm
27:6
Sjungen till H. en ny sång
96:1
sjungen till H., alla länder
96:1
Sjungen till H.
96:2
Sjungen till H. en ny sång
98:1
H. förbHve evinnerligen
104 :31
104:33
Jag vill sjunga till H.
ty H. är stor
138:5
Sjungen till H. en ny sång
149:1
Sjungen till H. en ny sång
Jes.42:10
detta skall bliva Herren till ära
55:13
Sjungen till H., loven Herren
Jer.20:13
staden åter varda uppbyggd till H.
31 :38
sjungen och spelen till H. i edra
Ef. 5 :19

HERRENS ÄNGEL
H. kom emot (Hagar)
l.Mos.16:7
Då sade H. till henne
16:9
Och H. sade till henne
16:10
sade H. till henne
16:11
Då ropade H. till hm från himmelen 22 :11
H. ropade andra gången till Abraham 22:15
uppenbarade sig H. för (Mose) 2.Mos. 3:2
H. ställde sig på vägen
4.Mos. 22 :22
När då åsninnan såg H.
22 :23
ställde sig H. i en smal gata
22 :24
När nu åsninnan såg H.
22:25
Då gick H.längre fram
22:26
När åsninnan nu såg H.
22 :27
han såg H. stå på vägen
22:31

HERRENS ÖGON
Noa hade funnit nåd för H.
l.Mos. 6:8
hade gjort vad ont var i H.
4.Mos. 32 :13
I gören vad s. är ont i H.
5.Mos. 4:25
göra vad rlitt och gott är i H.
6 :18
gm att göra vad ont var i H.
9:18
på vilket H. beständigt vila
Il :12
när du gör vad rätt är i H.
12:25
när du gör vad gott och rlitt är i H.
12:28
om du gör vad rätt är i H.
13:18
befinnes göra vad ont är i H.
17:2
du skall göra vad rlitt är i H.
21 :9
när I gören vad ont är i H.
31:29
gjorde Israels barn vad ont var i H.Dom.2:11
gjorde Israels barn vad ont var i H.
3:7
Israels barn gjorde åter vad ont var i H. 3 :12
de gjorde vad ont var i H.
3:12
Israels barn gjorde åter vad ont var i H. 4:1
när Israels barn gjorde vad ont var i H. 6:1
Israels barn gjorde åter vad ont var i H. 10:6
Israels barn gjorde åter vad ont var i H. 13:1
hurn mycket ont I gjort i H.
1.Sam.12 :17
Varför har du gjort vad ont är i H.
15 :19
mitt liv vara högt aktat i H.
26:24
Om jag f"mner nåd för H.
2.Sam.l5:25
Salomo gjorde vad ont var i H. 1.Kon.11:6
Juda gjorde vad ont var i H.
14:22
David gjorde vad rätt var i H.
15:5
Asa gjorde vad rätt var i H.
15 :11
(Nadab) gjorde vad ont var I H.
15:26
(Boesa) gjorde vad ont var i H.
15 :34
det onda s. han hade gjort i H.
16:7
(Simri) gjorde Vad ont var i H.
16 :19
Omri gjorde vad ont var i H.
16:25
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HERRENS VÄLSIGNADE
Kamin,duH.
Du är nu H.
de äro ett släkte av H.

l.Mos. 24 :31
26:29
Jes.65:23

HERRENS VÄLSIGNELSE
och H. vilade över allt
H. vare över eder
Det är H., s. giver rikedom

l.Mos.39:5
Ps. 129:8
Ords. 10:22

HERRENS vÄN
HERRENSAsYN
HERRENS ÄLSKADE

5.Mos.33:12
Klag. 4:16
2.Tess. 2:13

Herren mitt baner-Hesjon
Ahab gjorde vad ont var i H.
16:30
att göra vad ont var i H.
2 1 :20 ,25
(Josafat) gjorde vad rätt var i H .
22 :43
(Ahasja) gjorde vad ont var i H.
22 :53
(Jora m) gjorde va d ont var i H . 2.Kon . 3:2
(Joram) gjorde vad o nt var i H .
8 :18
(Ahasja) gjorde vad ont var i H.
8:27
J oas gjorde vad rätt var i H.
12:2
(Joahas) gjorde vad ont var i H .
13:2
(loas) gjorde vad ont var i H.
13 :11
(Amasja) gjorde vad rätt var i H .
14:3
(Jerobeam) gjorde vad ont var i H .
14 :24
(Asarja) gjorde vad rätt var i H.
1 5:3
(Sakarja) gjorde vad ont var i H .
1 5:9
(Menahem) gjorde vad ont var i H.
l S :18
(Pekaja) gjorde vad ont var i H.
1 S :24
(Peka) gjo rde vad ont var i H.
1 S :28
(Jotam) gjorde vad rätt var i H.
1 S :34
(Ahas) gjorde icke vad rätt va r i H .
16:2
17 :2
(H osea) gjorde vad ont var i H .
till att göra vad ont var i H.
17 :17
(Hiskia) gjorde vad rätt var i H .
18 :3
21 :2
(Manasse) gjorde vad ont var i H .
Han gjorde mycket s. var ont i H .
21 :6
och gö ra vad ont var i H.
2 1 :16
(Amon) gjorde vad ont var i H.
21 :20
(Josia) gjorde vad rätt var i H .
22:2
(loahas) gjorde vad ont var i H .
23 :32
(lojakim) gjorde vad ont var i H.
23 :37
(Jojakin) gjorde vad ont var i H.
24:9
(Sidkia) gjorde vad ont var i H .
24 :1 9
(Asa) gjorde vad gott var i H. 2.Krön.14:2
T y H. överfara hela jo rden
16:9
(Josafat) gjorde vad rätt var i H .
20 :32
(Joram) gjorde vad ont var i H .
2 1:6
(Ahasja) gjorde vad ont var i H.
22:4
Joas gjorde vad rätt var i H .
24 :2
(Amasja) gjorde vad rätt va r i H.
25 :2
(Ussia) gjorde vad rätt var i H.
26 :4
(lotam) gjorde vad rätt var i H .
27 :2
(Ahas) gjo rde icke vad rätt var i H .
2 8:1
(Hiskia) gjorde vad rätt var i H .
29 :2
gjorde vad ont var i H.
2 9:6
(Manasse) gjorde vad ont var i H .
33 :2
(Manasse) gjorde mycket s .var o nt i H. 33 :6
(Amon) gjorde vad ont var i H .
33 :22
(J os ia) gjorde vad rätt var i H.
34 :2
(lojakim) gjorde vad ont var i H .
36 :5
(Jojakin) gjorde vad ont var i H .
36 :9
(Sidkia) gjorde vad ont var i H.
36 :12
Herrens öga är vänt till dem s.
PS.33 :18
H. äro vända till de rättfärdiga
34:16
alltid stå inför H .
109 :15
Dyrt aktad i H . är hs frommas dö d
116:1 S
för H . ligga var mskas vägar
Ords . 5 :21
1 5:3
H . ögon äro överallt
H . bevara den förståndige
22 :12
jag är ärad i H.
Jes .49:S
(Sidkia) gjorde vad ont var i H .
Jer. 52:2
H. äro vända mo t detta syndiga
Am . 9 :8
dessa H. , s. överfara hela jorde n Sak. 4 :10
gör ont är ändå god i H.
Mal. 2 :17
H. äro vända till de rättfårdiga 1.Pet. 3 :12

den åter ha varit i amoree rnas händer,
Jes.49 :3.
På grund av sina ypperliga vattenkällor var Hesbon s omnejd ett mycket
fruktbart land , vilket det t. ex. an spelas
på i HV. 7 :4 samt i profeten Jesajas
domsprofetia över Moab , 16:8-10.
Hesbo n motsvaras av nuv. Hesban ,
en ruin plats i berge n mitt emot Jeriko,
ca 25 km öst er om Jordan s mynning.
Här har man bl.a. funnit ruin er eft er
ett tempel.
HES BO N
Isra el bosatte sig ... i H .
4.Mos. 21 :2 S
H. var n ämligen Sihons stad
21 :2 6
säga s kalderna : Ko mmen till H.
21 :27
T y eld gi ck ut frä n H.
21 :28
Vi skö to ne d de m - fö rlorat var H.
21 :30
gjorde med Siho n s. b o dd e i H.
21 :34
32 :3
H. (land rö r bos kap)
Rubens barn byggde upp H. , Eleale
32 :37
S.Mos. 1:4
slagit Sihon s. bodde i H.
givit Sihon , ko nunge n i H. , i ditt 2 :2 4
sänd e bud till Sihon , ko nunge n i H.
2 :2 6
Sih o n , ko nun ge n i H. , ville icke
2 :30
gjorde med Sihon s. bodde i H.
3:2
gjort' me d Sihon , konung en i H .
3:6
amoreernas konungs, s. . bodde i H.
4 :46
dro go Sihon , konunge n i H., oc h Og 2 9 :7
gjo rt med Siho n, konun gen i H.
Jos. 9 :10
bodde i H. och rådde ö ver la ndet
12 :2
12 :5
till Sihons område , konunge ns i H.
tillhö rt Sih o n vilke n regerad e i H.
13:10
H. med dess lyds t äder
13 :17
Sihons rike ... hs s. rege rade i H.
13 :21
land et rrån H. änd a till
1 3:26
ö vriga av Siho ns rike, ko nunge ns i H. 13 :27
H. med dess utmarker
21 :39
Do m.ll :19
till Siho n, ko nunge n i H.
Il :2 6
N är Israel i 300 år har bott i H.
H. med dess utmarker
1. Krö n. 6: 8 1
land s. tiUh ö rd e konunge n i H.
Ne h. 9:22
dina ögon (likna) dammarna i H. HV. 7:4
H. och Eleal e hö ja klago rop
l es. 1 5 :4
16:8
H.s fält äro förvissn ade
med tärar vattnar jag dig, H.
16: 9
I H. fö rehar man onda ansla g
Jer. 4 8:2
Frå n H. ända till Eleale upphäve r
48:34
I H.s s kugga stanna de
·
48:45
T y eld gi c k ut rrå n H.
48 :45
Jämra dig, du H. , ty A i är först ö rt
49 :3

HESBON
hebr. beräkning el. tänkande. Gammal
moabitisk konungastad öster om Jorden i norra delen av Moab s land .
Vid den tidpunkt, då israeliterna
kom från Egypten, betecknas Hesbon
som »Sihon s, amoreernas ko nungs,
stad», 4.Mos.21 :26. Mose erövrad e staden från amoriterna, sedan dessa först
had e gått till strid mot Israels barn ,
21 :21-25. Rubens barn återuppbyggde
Hesbon , 32:37 , som vid landets indelnin g tilldelades Rubens stam , Jos. 13:
17. Stadens läge nära grän se n till Gad
är troligen orsaken till att den ibland
omtalas i förbind else med Gads stams
område, t.ex. när den utsågs till levitstad , 21 :39 . På profeten Jesajas tid
tillhörde staden Moab, 15 :4; 16:7-9,
men på profeten Jeremias tid syn es

HESEKIEL
hebr. Gud är stark el". Gud sty rker.
l. En av de mera framträdand e profeterna i gamla förbund et. Han var son
till en präst vid namn Busi och själv
präst , Hes.l :3. Han var därför väl förtrogen med de min sta qetaljer rörande
tempel och prästerliga funktion er.
Detta framgår av hans bok, en av de
tre stora profetiska böckerna i G.T.
Man kan därför antaga, att han har
varit representant för den kulti skt
orienterade profetismen.
Hese kiel bortfördes år 597 f.Kr.
som få nge från Jerusalem till Babylon,
antaglige n tillsamman s med judakonunge n Jojakin , 2.Kon.24 :12-15. Han
bosatte sig vid strömmen Kebar jämte
andra deporterade judar. Han var gift
och ägde ett ege t hus, Hes.8:1; 24:
16-18.
Vid Kebar mottog han fem år efter
deportationen kallelse till profettjän sten, l :3 , genom en stor syn , 1:1-3 :15.
Hesekiel kom att spela en mycket
viktig roll bland judarna i exilen. Han
lärde dem att se sitt folks växlande
öden i profetians ljus. Han åtnjöt stort
an seende bland de förvi sade judarna,
och de äldste frågade honom ofta till
råds, 20 :1;jfr 8:1 ; ll :25 ; 14:1.
Hese kiel var und er den första perioden en utpräglad och kon sekvent
domsförkunnare . Doms- och katastrofbud skapen gavs honom i form av en
bokrulle, som han skulle förtära och
som var full skriven med klagosånger,
suckan och verop. I profetens mun
smakade den emellertid sött såsom
honung, 3:3.
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HERREN MITT BANER
Det namn (hebr. JHWH nissi), som
Mose gav det altare, som han byggde
eft er Jo suas seger över Amalek, till ett
tecken på att Herren skulle strida mot
Amalek från släkte till släkte. 2.Mos.
17:15.
HERREN ÄR FRID
Det namn (hebr. JHWH sälom) , som
Gideon gav det altare, som han byggde
åt Herren, sedan han hade sett Herrens
ängel och mottagit Herren s hälsning:
»Frid vare med dig, frukt a icke; du
skall icke dö». Dom.6:24.

Hesekiels syn av de döda benen, som fick liv (Hes.3 7).
Från en väggmålning från 3.årh.e.Kr.
Omedelbart efter det att profeten
mistat sin hustru, synes en katastrof
ha drabbat honom själv efter en
vision. Han blev liggande stum och lam
i 390 dagar och 40 dagar , berättar
han själv. I lika många år skulle Israel
respektive J uda genomleva en träldomstid bland hednafolk, 3:22-27;
4 :4-8; 24:25-27 ; 33 :21-22.
Budskapet om Jerusalems slutliga
und ergång år 586 medförd e en vändpunkt i profetens eget liv och fö rkunnelse. Från och med nu blev han
en fräl sningsförkunnare. Herren skulle
själv gripa in och verka omvändelse
och rätt gudsfruktan hos judarna. Han
skulle giva dem ett nytt hjärta och en
ny ande . Han skulle taga bort stenhjärtat och giva dem ett hjärta av kött.
De skulle få ett fruktbart och skönt
land, 36:16-38; jfr 33 :11 . Hes.37 är ett
mycket anmärkningsvärt kapitel. Det
sista datum , som omnämnes i han s bok,
är det tjugosjunde året efter han s bortförande , 29 :17 . Men det ser ut som om
han ännu en tid hade varit i ve rksamhet. Han torde därför ha verkat som
profet i mer än 22 år.
Hese kiel ägde stor begåvning. Han
skilde sig i icke ringa grad från de övriga profeterna, sannolikt beroende dels
på han s personliga ege nart och karaktär, dels på de förhålland en, under
vilka han levde. Stark och orubblig stod
han på sin post - lik en järn pelare. Han
var en Guds profe t med etiskt allvar
och höga ideal och hade stor respekt
för Guds heliga och upphöjda maje stät.
Han röjer bredd och utförlighet i sin
vältalighet. Sitt folks religion och kult
var han orubbligt troge n. Han var en
äkta jude med ett djupt drag av levitisk
fo stran, men han var även medveten
om sitt höga kall , villig att lida allt , om
han därige nom kunde tjäna sitt folk ,
kap.4; 9:8; 11 :13; 24 :15 ,16.

syndarens död utan till att han omvänd er sig och få r leva, 18:23; 33 :11.
Hesekiel var en starkt eti sk förkunnare.
Folkets synd bestod framför allt i avgudadyrkan , som profe ten beskriver
såsom äktenskapsbrott, otukt, 2 :3;
6: 13; 14:3; 20 :16; 23 :30 ; 37 :23 etc.
Se särskilt kap.16 och 23 . Han betonar
mycket starkt sinn elage ts betydelse. I
kap .33-39 framträder Hese kiel som den
profetiskt eskatologiske förkunnaren,
vilken ser fräl"sningstiden och ändens
tid på samma sätt som de förra profeterna sett den. I kap. 40-48, där Hesekiels syn av det nya templet och
löftesland ets nya grän se r och indelning
bes krives (se Tempel), framstår Hesekiel som den praktiska kultens man.
Hese kiel fi ck stor betydelse på
många områden. Han var först och
främst själasörjaren, teologe n och fö rfattaren bland profeterna. Men lage n
med dess stadgar intog en om få ngsrik
plats hos honom . Han bidrog därmed
i hög grad till judafolket s utveckling
till ett utpräglat lagens folk och sålunda
till att det bevarades ge nom exilen.
Han gav judarna en profetisk syn på
folkets historia och uppgift. Hesekiel
blev också en av de stora förgrundsgestalterna i samband med judendomens uppkomst och därigenom en av
dem, som förberedde den judiska församlinge n efter fånge nskapen. Han var
en sträng fö rkunnare av den individuella vedergällninge n. He se kiel var just
den man , som judarna behövde under
exilen, en gudasänd profet i vedermödans tid.
HES E KI E L
kom Herrens ord till präste n H .
H . s kall vara ett te cken fö r eder

Hes. 1: 3
24:24

2. Huvudman för den tjugond e prästavdelninge n på konung Davids tid .
I .Krön .24 :16.

He se kiel var företrädare för en konsekvent monoteism . I likhet med J esaja
framhöll han starkt Guds rättf<irdighet
och helighet , uppenbarad genom hans
ingripande i judafolkets historia och
främ st som straffande rättfärdighet.
Men han förkunnad e också Herren s
kärlek, barmhärtighet och godhet. På
dessa områden liknade han både Hosea
och Jeremia. Herren har icke behag till

HESIR
hebr. svin.
l. Huvudman för den sjuttonde avdelnin gen av präster på Davids tid.
I.Krön. 24:15.
2. En hövding, som undertecknade Nehemjas förbund sskrivelse. Neh.l 0 :20.
HESJON
hebr. sy n. Fader till Tabrimmon , farfader till Syriens konung Ben-Hadad I.
I.Kon.15 :18.
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Hesmon - Hetiter
HESMON
hebr. fetma, fruktbarhet. En icke identifIerad ort i södra Juda. Jos.15:27.
HESRO
hebr. omsluten, kringgärdad. En man
från Karmel, en av Davids hjältar.
2.Sam.23:35; l.Krön.11:37.
HESRON
hebr. omsluten, kringgärdad.
1. Ort vid Juda stams sydgräns, mellan
Kades-Barnea och Addar. Jfr HasarAddar. Jos.i 5:3.
2. Ort vid Juda stams gräns mot Edom.
Keriot och Hesron läses av många
samman till ett: Keriot-Hesron (»kringgärdade städeo». Orten kallas också
Hasor (se Hasor 3). Jos.15:25.
HESRON
hebr. omsluten, kringgärdad.
l. En son till Ruben och patriarken
Jakobs sonson. Han blev hesroniternas
stamfader.
HESRON
Rubens söner Hanok, Pallu, H. l.Mos.46:9
Rubens sÖner .. H. och Karmi
2.Mos. 6:14
av H. hesroniternas släkt
4.Mos.26:6
Rubens söner ... H. och Karmi 1. Krön. 5:3

2. En son till Juda son Peres, som
också nämnes i Jesu släkttavla, men
här under namnet Esrom, jfr d.o.
Även hans efterkommande kallades
hesroniter.
HESRON
Peres' söner voro H. och
av H. hesroniternas släkt
Peres födde H.
H. födde Ram

1.Mos.46:12
4.Mos.26:21
Rut 4:18
4:19
Peres' söner voro H. och
1. Krön. 2:5
de söner s. föddes åt H. voro
2:9
Kaleb, H.s son, födde ett barn av
2:18
gick H. in till Makirs dotter
2:21
sedan H. hade dött
2:24
födde H.s hustru Abia åt hm Ashur
2:24
'erameels, H.s förstföddes, söner
2:25
Judas söner voro Peres, H., Karmi
4:1

HESRONITER
l. Efterkommande till Rubens son Hesron, se Hesron l. 4.Mos.26:6.
2. Efterkommande till Peres' son Hesron, se Hesron 2. 4.Mos.26:21.
HET
hebr. bävan, skräck. En son till Hams
son Kanaan, stamfader till hetiterna.
Dessa kallas också »Hets barm>, t.ex.
l.Mos.23:3 ff. I 27 :46 omtalas »Hets
döttrao>. Se för övrigt: Hetiter.
HET
Kanaan födde Sidon ...och H.
1.Mos.10:1 S
Abraham ... talade så till H.s barn
23:3
svarade H.s barn Abraham
23:5
bugade sig för landets folk, H.s barn 23:7
Efron satt där bland H.s barn
23: 1O
svarade Abraham i närvaro av H.s barn 23: 1O
uppgivit i närvaro av H.s barn
23:16
inför H.s barns ögon
23:18
av H.s barn överlåten åt Abraham
23:20
å·ker Abraham köpt av H.s barn
2 S: 1 O
led vid livet för H.s döttrars skuU
27:46
Jakob tager hustru bland H.s döttrar
27:46
jämte grottan köptes av H.s barn
49 :32
Kanaan födde Sidon ... och H. 1. Krön. 1 :13

HET
då det var s. h.ast på dagen
när solen bränner s. h.ast
n är det var s. h.ast på dagen
då det var s. h.ast på dagen
huru kläderna bliva så h.a
göra ugnen sju gånger h.are
Allasammans h.a ss. en ugn

1.Mos.18:1
1.Sam.11:9
11:11
2.Sam. 4:5
Job 37:17
Dan. 3:19
Hos. 7:7

HETA
Uppdelning: aUmänt, i förb. med egennamn.
HETA (allmänt)
kaUade så skuUe den h.
(Adam:) Hon skaUIi. maninna
aUt vad fåglar h.er, av aUa slag
nu för tiden h.er den Berget där
h.er i Boken om Herrens krig
hans hus skaU i Israel h.
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1.Mos. 2 :19
2:23
7:14
Herren 22:14
4.Mos.21 :14
5.Mos.25:10

ss. (källan) h.er ännu i dag
Dom.15 :19
Då sade vi dem vad de h.te
Esr. 5:4
Vi frågade dem ock, huru de h.te
5 :10
Vad h.er han och vad h.er
Ords. 30:4
ss. det heter i visan om skökan
Jes. 23:1 S
Dåren skaU då icke mer h. ädling
32:5
(Herren:) att du h.te överträdare
48:8
(Herren:) det skaU h.: Banen väg
57:14
(Sion) skaU få h. hon s. jag har min
lust i, ditt land skaU få h.
62:4
aUt vad bågskyttar h.er
Jer.50:29
aUt vad fåglar h.er av aUa slag
Hes.17 :23
uppträda mot aUt vad gud h.er
Dan.11 :36
Sak. 1 0:4
aUt vad styresman h.er
han viUe att barnet skulle h.a
Luk. 1 :62
kom aUt vad publikaner h.te
15:1
det h.er: Gm !sak är det s. säd
Rom. 9:7
det h.er ju: Deras tal har gått ut
10:18
åter h.er det: Jublen, I hedningar
15:10
aUt vad tal och kunskap h.er
1.Kor. 1:5
Vi tala - ss. det h.er i skriften
2:9
Det h.er ju: De tu skola varda ett
6:16
det h.eratt allt är hm underlagt
15:27
det h.er: Den rättfärdige skaU
Gal. 3:11
tvärtom h.er det: Den s. gör efter
3:12
Det h.er icke: åt dem s. komma av
3 :16
det h.er, ss. när det talas om en
3 :16
från vilket aUt vad fader h.er
Ef. 3:15
Därför h.er det: Han for upp
4:8
allt vad ondska h.er vare fjärrsn
4:31
Därför h.er det: Vakna upp
5:14
aUt vad dygd h.er
Fil. 4:8
över aUt vad gud h.er
2.Tess. 2:4
så länge det h.er i dag
Hebr. 3:13
Det h.er också: Så svor jag då
4:3
om den sjunde dagen h.er det så
4:4
åter h.er det: De skola icke komma
4:5
Se till, h.er det, att du gör
8:5
Det h.er på ett ställe i
1.Pet. 2:6
så s. det h.er i ordspråket
2.Pet. 2 :22
h.er det: Gud står emot de
Jak. 4:6

Av dessa h.te den förstfödde Eliab
17 :13
han s. h.te Goljat
17:23
Mannen h.te Nabal och hs hustru
h.te Abigail
25:3
Nabal h.er han och dårskap bor
25 :25
den ene h.te Baana
2.Sam. 4:2
och han h.te Mefiboset
4:4
Peres-UsS8, ss. det h.er ännu i dag
6:8
Mefiboset hade en son, s. h. te Mika
9 :12
skön syster, s. h.te Tamar
13:1
Amnon hade en vän, s. h.te Jonadab 13:3
en man s. h.te Simei
16:5
den h.er Absaloms minnesvård
18 :18
1.Kon. 9:13
Kabuls land, ss. de h. ännu
av Salomos tjänare h.te Jerobeam
11 :26
hans moder h.te Seruga
11 :26
Hans moder h.te Naama
14:21,31
(Abiams) moder h.te Maaka
15:2
(Asas) moder h.te Maaka
15:10
(Josafats) moder h.te Asuba
22 :42
(Abasjas) moder h.te Atalja
2.Kon. 8:26
(Joas) moder h.te Sibja
12:1
(Amasjas) moder h.te Joaddin
14:2
Jokteel, ss. det h.er ännu i dag
14:7
(Asarjas) moder h.te Jekolja
15:2
(Jotams) moder h.te Jerusa
15:33
(Hiskias) moder h.te Abi
18:2
(Manasses) moder h.te Hefsi-Ba
21:1
(Amons) moder h.te Mesullemet
21 :19
(Josias) moder h.te Jedida
22:1
(Joahas) moder h.te Hamutal
23:31
(Jojakims) moder h.te Sebida
23:36
(Jojakins) moder h.te Nehusta
24:8
(Sidkias) moder h.te Hamital
24:18
den ene h.te Peleg
1.Krön. 1 :19
och hans broder h.te J oktan
1 :19
(Belas) stad h.te Dinhaba
1 :43
(Hadads) stad h.te Avit
1 :46
(Hadads) stad h.te Pagi och
hans hustru h.te Mehetabel
1 :50
en annan hustru s. h.te Atara
2 :26
Abisurs hustru h.te Abihail
2 :29
en egyptisk tjänare s. h.te Jarha
2 :34
deras syster h.te Hasselelponi
4:3
Hans syster h.te Maaka
7:1 S
Och den andre h.te Selofhad
7 :15
(Peres') broder h.te Seres
7 :16
Gibeons fader vilkens hustru h.te Maaka 8 :29
8:38
Aset hade sex söner och dessa h.te
JeBuel, vilkens hustru h.te Maaka
9:35
dessa h.te Asrikam, Bokeru, Ismael
9:44
Peres·Ussa, ss. det heter .nnu i dag
13:11
Salomo skall han h.
22:9
Hans moderh.te Naama
2.Krön.12:13
(Abias) moder h.te Mikaja
13:2
Berakadalen, ss. det h.er ännu i dag
20:2 6
(Josafats) moder h.te Asuba
20:31
(Abasjas) moder h.te Atalja
22:2
(Joas) moder h.te Sibja
24:1
(Amasjas) moder h.te Joaddan
25:1
(Ussias) moder h.te Jekilja
26:3
(Jotams) moder h.te Jerusa
27:1
Herrens profet, s. h.te Oded
28:9
(Hiskias) moder h.te Abia
29:1
vnka h.te Elifelet, Jegiel
Esr. 8:13
Kelaja, s. ock h.te Kelita
10:23
judisk man s. h. te Mordokai
Est. 2:5
Job 1:1
levde en man s. h.te Job
en av dem skall h. Jr-Haheres
Jes.19:18
han s. h.er >den Helige»
57:15
I skolen h. Herrens präster
61:6
(Sidkias) moder h.te Hamital
Jer.52:1
Den äldre h.te Ohola
Hes.23:4
i en stad s. h.te Nasaret
Matt. 2:23
fick han se en man, s. h.te Matteus
9:9
H.er icke hs moder Maria och
h. icke hs bröder Jakob och Josef
13:55
översteprästen s. h.te Kaifas
26:3
gick den s. h.te Judas Iskariot
26:14
till ett ställe s. h.te Getsemane
26:36
beryktad fånge, s. h.te Barabbas
27 :16
en man från Cyrene, s. h.te Simon
27:32
av Arons döttrar s. h.te Elisabet
Luk. 1:5
en stad i Gameen s. h.te Nasaret
1 :26
(Elisabet:) han skaU.h. Johannes
1 :60
Davids stad, s. h.er Betlehem
2:4
begav sig till en stad s. h.te Nain
7 :11
en stad s. h.te Betsaida
9:10
hade en syster, s. h.te Maria
10:39
en av de tolv, den s. h.te Judas
22:47
en by s. h.te Emmaus
24 :13
den ene s. h.te Kleopas, svarade
24:18
du skaU h. Cefas
Joh. 1 :42
en man s. h.te Nikodemus
3:1
en stad iSamarien, s. h.te Sykar
4:5
Den man s. h.er 1. gjorde en deg
9:11
en stad s. h.te Efraim
11 :54
en mans fötter, s. h.te Saulus
Apg. 7:58
en s. h.er J. är konung
17:7
en liten ö, s. h.te Kauda
27 :16
fingo vi veta att ön h.te Malta
28:1
förnämste på ön, en s. h.te Publius
28:7
den ö, s. h.er Patmos
Upp. 1:9
staden s. andligen talat h.er Sodom
11:8
den plats s. h.er Harmagedon
16:16
h.er .Trofast och sannfärdig»
19:11

tema råknas bland de folk, som på
Abraltams tid bebodde löfteslandet.
Beteckningen »hetio> och »Hets barn»
(se Het) förekommer omväxlande, jfr
t.ex. Abralt!lffis dialog med hetiterna i
Hebron, då han efter Saras död köpte
en familjegrav av dem, l.Mos.23:l-20.
Bibeln omtalar, att hetitema härstammade från Noas son Ham och dennes
sonson Het, l.Mos.10:l,6,15.
Hetiterna i Kanaan på patriarkernas
tid synes ha befolkat områden i det
centrala Juda, särskilt trakterna kring
Hebron. På Josuas tid var hetiterna
bland de folk, som motsatte sig israeliternas erövring av löfteslandet, Jos.9:1;
11 :3, och de blev aldrig fullständigt
utrotade. Hetiterna nämnes bland dem
som var i Davids OCh Salomos tjänst,
jfr hetiterna Ahimelek och Uria, l.Sam.
26:6; 2.Sam.il:3 ff.
Trots Bibelns återupprepade hänvisningar till hetiterna och dess omtalande
av dem som ett mäktigt folk, 2.Kon.
7:6, har tanken om hetitema som en
forntidens maktfaktor länge tillbakavisats. Den senare tidens arkeologiska
fynd har emellertid bekräftat Bibelns
framställning och givit vidgad kunskap
om detta folks språk, religion, konst
och kultur. 10 000 tavlor från det
hetitiska statsarkivet i den gamla heti~
tiska huvudstaden Chattusha, nuvarande Boghazköi i Turkiet, bekräftar
Josuas beskrivning av området »från
öknen till Libanon ... ända till den stora
floden (Eufrat»> som »hetiternas lancb>,
Jos.l:4.
Redan i mitten av det tredje årtusendet f.Kr. etablerade sig detta folkslag längs floden Halys i det område,
som numera utgöres av det centrala
Turkiet. Efterhand uppstod mindre
stadsstater och maktcentra, varav de tre
viktigaste var Kussar; Kursaura och
Hatti. Efter en tids rivalisering fick
sistnämnda kontroll över de övriga, och
därmed framstod riket Hatti, som tydligen hade avgörande betydelse i avslutningen av Ur-dynastien (ca 2000

HETA (i förb. med egennamn)
1.Mos. 2:11
Den första h .er Pison
2:13
Den andra floden h.er Gihon
2:14
Den tredje floden h.er Hiddekel
den ena h.te Ada, den andra SiUa
4:19
4:21
(Jabals) broder h.te Jubal
den ene h. te Peleg, och
10:25
hans broder h.te J oktan
11:29
Abrams hustru h.te Sarai
11:29
och Nahors hustru h.te Milka
16:1
en tjänstekvinna s. h.te Hagar
17:5
Därför skaU du icke mer h. Abram
22:14
nu för tiden h.er den Berget där
22:24
hans bihustru, s. h.te Reuma
24:29
hade en broder s. h.te Laban
Abraham tog hustru, hon h.te Ketura 25:1
26:33
Därav h.er staden Beer·Seba
27:36
(Esau:) Han h.er ju Jakob
28:19
förut hade staden h.t Lus
den äldre h.te Lea och
29:16
den yngre h.te Rakel
Du skaD icke mer h. Jakob
32 :28; 35 :10
36:32
(Belas) stad h.te Dinhaba
36:35
och (Hadads) stad h.te Avit
hans stad h.te Pagu och
36:39
hans hustru h.te Mehetabel
en man i Adullam, s. h.te Hira
38:1
en kananeisk man s. h.te Sua
38:2
38:6
åt Er en hustru s. h.te Tamar
48:7
StäDet h.er nu Bet·Lehem
hebreiska kvinnor - den ena h.
Sifra, den andra Pua
2.Mos. 1:1 S
ty Herren h.er Nitälskare
34:14
hans moder h.te Selomit
3.Mos.24:11
den ene h.te Eldad
4.Mos.ll :26
h.er det i Boken om H. krig
21 :14
han s. dödades h.te Simri
25 :14
den dödade kvinnan h.te Kosbi
25:15
Selofhads döttrar h.te Mahela, Noa
26:33
Asers dotter h.te Sera
26:46
Amrams hustru h.te Jokebed
26:59
(Selofhads) döttrar h.te Mahela
27:1
5.Mos. 3:14
Jairs byar, ss. det h.er ännu
Gilgal, ss. det h.er ännu i dag
Jos. 5:9
Akors dal ss. det h.er ännu i dag
7:26
Hebron h.te fordom Kirjat-Arba
14:1 S
Debir h.te fordom Kirjat·Sefer
15:1 S
(Selofhads) döttrar h.te Mahela
17:3
Hebron h.te Kirjat·Arba
Dom. 1 :10
Debir h.te fordom Kirjat-Sefer
1:11
Betel, s. fordom h.te Lus
1 :23
Lus, ss. den h.er ännu i dag
1:26
ropandes källa i Lehi, ss. den h .• r
15 :19
kärlek till en kvinna, s. h.te Delila
16:4
levde en man s. h.te Mika
17:1
förut hade (Dan) h.t Lais
18:29
Mannen h.te Elimelek
Rut 1:2
ena h.te Orpa och den andra Rut
1:4
arbetat hos h.er Boas
2 :19
en man s. h.te Etkana
l.Sam. 1:1
den ena h.te Hanna
1:2
(Samuels) förstfödde son h.te Joel
8:2
.1 Benjamin levde en man s. h.te Kis
9:1
(Kis) hade en son s. h.te Saul
9:2
den en. h.te Boses
14:4
av hs döttrar h.te den äldre Merab
14:49
Sauls hustru h.te Abinoam
14:50
(Sauis) härhövitsman h.te Abiner
14:50
h.te Isai och hade åtta söner
17 :12

HETITER
Termen »hetit» förekommer i Skriften
första gången i l.Mos.15:20, där heti-

Hetitisk soldat med yxa.
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Hetiter - Hetlonsvägen
f.Kr.). Erån namnet Hatti kom efterhand beteckningen »hetib), som användes om alla länder och folk, som de
und erlade sig. Hetitern as maktcentrum
förblev i Mindre Asien, men deras inflytande utgjord e på sin tid ett allvarligt
hot mot både Assyrien och Egypten.
Många for skare karakteriserar hetiterna som ett. av de mest in fly t el se rika
folkslagen i forntiden s Mellersta Östern.
Hetiternas rikes historia kan indelas
i två stora huvudskeden, det gamla
riket och det nya riket.

Det gamla riket (ca 1680 - 1450 f. Kr.).
Ca år 1800 f.Kr . grundlades en
betydande dynasti väster om flod en
Halys. Anitta, eJlo tidig härskare av
denna dynasti, underlade sig stora delar av Mindre Asien. Han s son , Tudhalia I, har identifierats med Tideal , i
Skriften omtalad som en motståndare
till Abraham och en av Kedorlaomers
allierade.
En mer detaljerad hetitisk historia
börjar omkrin g år 1680 f.Kr. Vid denn a
tid härskade Laborna, som företog flera
krigståg mot Syrien, och han s efterföljare, Hattushilish (ca 1650), vann
kontroll över stora delar av norra Syrien. Med Hattu shilishs son, Murshilish
I , börjad e emellertid det gamla rikets
största blomstringsperiod. Han lyckades erövra Aleppo , trolige n huvud stad
i Syrien, som då var underlagt hyksosväldet i Egypten. Han gjorde Chattusha
till sin huvud stad (där de många värdefulla fynden senare har gjorts) , och ca
år 1550 f.Kr . förd e han sina härar mot
själva Babylon . Denna press från hetiterna var en medverkande orsak till att
det gamla babyloniska riket, som bl.a.
under Hammurapi hade en rik blomstringstid, nu bröt samman .
Murshilish I mördades emellertid
kort efter, och hetiternas maktinflytande avtog raskt efter han s död. Hans
efterföljare var svaga och böjde sig för
det traditionella hetitiska feodalväsendet , som nu trängde fram .
Hetiternas rike sjö nk ned till en provin siell obetydlighet, medan Mitanniriket utgjorde den mäktigaste staten i
Mindre Asien. Thotmes III (Egyptens
Napoleon), ca 1482-1450 f.Kr. , omtalar hetiterriket som ett avlägset rike,
som betalade skatt till Egypten .

Hetitisk stridsvagn. Relief

Det nya riket (ca 1450 - 1200 f.Kr.) .
I och med att Mitannirikets inflytande började avtaga, blev hetiterna
åter en maktfaktor i Främre Asien.
Sin höjdpunkt nådde hetiterriket under
härskaren Suppiluliuma (1385 - 1345),
som vidgade rikets grän ser till att omfatta hela övre Mesopotamien, Syrien
och söderut ända till Liban o n. I Suppiluliumas provin s Kizzuwatna var det
som järn fö rst smältes i så stora
mängder, att det kan betecknas som
början till järnåldern.
Suppiluliumas son Mursil II (1340 1310) ärvde- dåtidens mäktigaste konungarike. Genom sin expansion söd erut råkade Mursil i konflikt med den
nittonde dynastien av det åte ruppvaknande Egypten. Efter en tids strider
besegrades hetiterna av Farao Seti I
vid Orontes, och fred ingicks med
Mursil, varvid Syrien indelades i två
maktsfärer genom att en grän s drogs
upp mellan dessa två rivaliserande
världsriken . Fredsavtalet bröts emeller-

tid av Setis son och tronföljare, Ramses
II (1301 - 1235) , men återupprättades
senare mellan honom och den hetitiske
härskaren Chattushilish III.
Hetiterna var även vid denna tid i
konflikt med det assyriska riket i öst er.
Den assyriske konungen Salmanassar I
(1280 - 1260) gjorde stora ansträngnin gar för att avskära hetiternas fö rbindelser med Babylonie n. Han s ständiga falttåg västerut gjorde det efter
Hand omöjligt för hetiterna att fö rhindra, att Babylonien blev underlagt
Assyrien . Härtill kommer också den
press, som hetlterna utsattes fö r från
barbarerna i norr.
Det var snarare Assyrien än Egypten,
som förorsakade det hetitiska rikets
fall . Den siste betydande härskaren ,
Chattushilishs sonson Anruwandas,
kämpade med inre strider vid sidan av
presse n frå n Assyrien, och genom anfall frå n de s.K. »sjöfolken», som strö mmade in i land et från väster, bröt riket
slutlige n samman.
De icke semitiska hetitern a bildade
en kulturell förbindelselänk mellan
Europa och Mesopotamien. De bedrev
en omfattande och framgångsrik handel
med andra folk. De var mycket framstående på hästaveln s område. Under
lång tid var de ensamma om ko nsten
att smälta järn , en kunska p som de
noggrant hemlighöll fö r andra folk.
Det var först filisteerna som lyckades
bryta detta monopol. Under den na
tid var järn nästan lika dyrbart so m
guld .
I det hetitiska samhället utgjorde
konunge n medelpunkten. Han titulerades »Solen», en vanlig konungatitel för
att uttrycka konungen s sakrala ställ-

ning. Alla befattni ngshavare, från hans
närmaste män till de lägst ståe nde på
den sociala rangskalan , skulle avlägga
en personlig trohetsed till hon9m.
Ko nunge n var högste chef fö r administrationen. Han förvän tades att personligen leda krigsoperation ern a. Han var
dessutom överstepräst och officiant vid
viktigare religiösa ceremonier. För sitt
höga kall fö rbereddes han genom att
inneha befattnin gar av såväl militär
som civil och religiös na tur.
Den hetitiska religion en uppvisar en
mångskiftande bild . Såsom på andra
håll hade även hetiterna sina lokaIgudar . Över dem alla växte se nare upp ett
panteon, där de främsta platse rn a intogs av solgud innan och väderguden.
Men även egyptiska och babyloniska
gudomligheter har fått lämna bidrag
härtill. Så infördes guden Marduk från
Babylon , där ha n utgjorde stadens
skydd sgud . Även den i Främre Orienten välkända kärleks- och fruktbarhetsgudinnan Ishtar (se Astarte) infö rlivades med hetiti sk religio n. Man tror, att
den se nare så berömda gudi nnan Diana
i Efesus (se Apg. 19:23-40) ursprungligen var en hetitisk gudinn a.
Eft er hetiterrikets fall uppstod i
Syrien flera mindre st ate r, vilka bevarad e den hetitiska kulturen i ytterligare ett halvt årtusende. I babyloniska
och assyriska in skriptioner fö rekommer
uttrycket »Hattis barm) såsom benämning på dessa statsbildningar. De kun de
i längden icke erbjuda det expand erande assyre rriket något effektivt motstånd . Den betydande hetiterstaden
Karkemis intogs år 7 17 (se art. Assyrien). Är 709 föll hetiternas sista
befastning.
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HETlT
h.ern as, perisee rn as (l and)
I. Mos.1 5:20
Efro n, h .en, svarad e Abraham
23 :10
gro tt an i Ma kpela, på h.e n Efro ns
2 5 :9
Judit , dotter till h.en Beeri och
Base rn at , dotter till h .e n Elon
26 :34
Ada , h .en Elo ns do tt e r
36:2
i grotta n på h .e n E fro ns å ke r
4 9 :29
kö pt e till egen grav av h.en E fron
4 9 :30
s. Ab raham kö pt av h .en E fron

SO: 13

det land där h.er bo
2 .M os. 3 :8
till h.ern as land
3: 17
13 :5
låte r di g komma in i h. e rn as land
s kall fö ra di g till h.e rn as land
2 3:2 3
s kall fö rjaga ... h.ern a undan fö r dig
2 3:28
Jag s kall fö rjaga h.erna
33 :2
jag skall fö rjaga fö r di g h.ern a
34:11
h.ern a bo i Be rgsb ygden
4. Mos. 13:30
när han fö rjagar h.e rn a
S.Mos . 7 :1
giva dem till s pillo : h.ern a
2 0:1 7
ö ve r he la h.ernas land
l os. 1 :4
(G ud ) vill fö rdri va fö r ede r h.ern a 3: 10
h.ern'a, amoreec.na slö to si g tillh opa
9: 1
(J abin sände b ud) t ill h.ern a
11 :3
(los ua gav Israel) h.ern as land
12: 8
2 4:11
Jerikos bo rgare i strid me d h.ern a
manne n begav sig till h.erna s
Do m. 1 :26
Då Isra els barn bo dde ibland h.erna
3:S
David ... till h.en A him elek
I .Sam.26:6
Bat·Se ba, h. en Uri as hustru
2 .Sam . 11:3
(David :) Sä nd till mig h .en Uria
11:6
också h.en Uri a dö dad es
11 :17
Uri a, h.e n, är ock död
11 :2 1,2 4
12 :9
H.e n U ri a har du låtit slå ihjäl
du har tagit h.e n Urias hus tru
12:10
h.en Uria . Tillsammans utgjo rde de
2 3 :39
fann s kva r av amo ree rn a, h.ern a l. Kon. 9 :2 0
till h.ern as all a ko nun ga r
10:29
utom i saken med h.en Uri a
1 5:5
2 .Kon. 7:6
lejt hj älp mo t oss av h.ernas
(t a ppra hjält arna:) h.en Uri a I.Krö n . 11 :41·
till h.ern as all a ko nunga r
2. Krön. 1 :1 7
det folk s. fann s kva r av h.e rn a
8:7
avski lda f rån ... kananee rn a, h .ern a Esr. 9 :1
giva åt ha ns säd h.ernas land
Ne h. 9 :8

HETlTlSK
din mo der var e n h: kvinn a
ede r mo der va r en h. kvinn a

Hes'. 16:3
16:45

HETlTlSKA
kvinn o r (Salomo) äls kade : h.or l. Kon. l1: 1

HETLONSVÄGEN
Vägen som leder till He tlon , en gränsstad i no rra Palestin a, nära Hamat och
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Hetta - Himmel
Sedad. Hetlon är möjligen identiskt
med nuv. Hejtela, öster om Tripolis i
Syrien. Hes.47:15; 48:1.

HETIA
-hetta
middagshetta Jes.16:3
solhetta 2.Mos.16:21
sommarhetta Ps.32:4
ökenhetta Jes.49:1O
upphetta Jos.5:11
HETTA
om dagen förtärdes jag av h.
I.Mos. 31 :40
Herren skall slå dig med ••. h.
5.Mos.28:22
försvinna, när de träffas av h.
Job 6:17
hans telningar skola förtorka av h.
15 :30

Ss. snövatten förtäres av torka och h.

24 :19

benen i min kropp förbrända av h.
30 :30
intet skylt för (solens) h.
Ps. 19 :7
till skugga under dagens h.
Jes. 4:6
dagg under skördetidens h.
18:4
förtäras jordens inbyggare av h.
24:6
du har varit ett skygd under h.n
25:4

ss. (Herren) kuvar h.n, ja, ss. h.n
25:5
skall låta sin vrede drabba med h.
66:15
ty om än h. kommer
Jer.17:8
döda kropp prisgiven åt h.n
36:30
dagens tunga och solens h.
Matt. 20 :12
Nu kommer stark h.
Luk.12:55
kom, i fÖljd av h.n, en huggorm
Apg.28:3
himlakropparna upplösas av h. 2.Pet. 3:10
himlakroppar smälta av h.
3:12
Solen går upp med brännande h. Jak. 1 :11
solens h. skall icke träffa dem
Upp. 7:16
ej heller någon brännande h.
7:16
människorna bleve brända av stark h. 16:9

ffiDDAI
hebr. jublande el. ledare. En man från
Gaas' dalar. Han var en av Davids
hjältar. I I.Krön.ll :32 skrives hans
namn Hurai. 2.Sam.23:30.
ffiDDEKEL
hebr. möjl. skarp och snabb el. den
palmbevuxna. Floden Tigris' gamla
namn. De gamla ackaderna kallade den
Idiklas flod, vilket den heter ännu idag
bland befolkningen längs floden. Hiddekel, som är 1950 km lång, nämns som
en av de fyra strömmar, som floden
från Edens lustgård delade sig i, »den
som har sitt lopp öster om Assyriem>.
Floden har sin källa i mellersta
Armenien, och till den rinner ett flertal
större bifloder från öster. Nära Persiska viken förenar den sig med Eufrat,
men längre tillbaka i tiden hade dessa
två floder var sitt utlopp.
Vid Hiddekel låg i urgammal tid
storstäderna Assur och Nineve. Vid
flodens strand hade Daniel en uppenbarelse. I.Mos.2:14; Dan. 10:4.
IDEL
hebr. Gud lever. En man från Betel,
vilken återuppbyggde Jeriko. Detta kostade honom två av hans söner, den
äldste och den yngste, i enlighet med
Josuas profetia Gfr J os.6:26). I.Kon.
16:34.
ffiERAPOLIS
grek. helig stad, präststad. Stad i landskapet Frygien i Mindre Asien, inte
långt från Laodicea och Kolosse i Lykosdalen. Staden, som i nytestamentlig
tid tillhörde den romerska provinsen
Asien, var byggd omkring en rad varma
källor. Den blev känd för sina hälsobad
på grund av dessa källors helande verkan.
Hierapolis var ända från äldsta tider
ett centrum för hednisk kult. Vid
ångorna från källorna kom den i
Mindre Asien dyrkade gudamodern
Kybeles' präster i hänryckning. Kommersiellt var staden troligen avhängig
av Laodicea, som var mycket större.
Den kristna församlingen i Hierapolis grundlades sannolikt medan Paulus
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HIMLAKROPP
l) stoicheion, OTOLXEiov
liten linje el. rad, del aven linje el. rad;
substans, grundbeståndsdel i språket

1. Det hebreiska ord, som i G.T. oftast
har använts för att beteckna himmelen,
är Såmdjim, som egentligen är en flertalsform, vilken i första hand inte betecknar flera himlar utan himmelens
oändliga utsträckning.
2. Himmelen omtalas i olika betydelser.
Konkret kan Mmajim betyda det synliga himlavalvet, som för det omedelbara förnuftet välver sig som en klocka
över jorden, I.Mos.1 :8; Ps.104:2, och
där himmelens stjärnor har sin plats,
I.Mos.1 :14; 22:17; Ps.8:2,4. Un,der
valvet finns himmelens fyra vindar och
himmelens skyar, Dan.7:2,13, och här
flyger himmelens fåglar, Job 35:11;
Sef.l :3.
3. Himmelen framställs också som den
överordnade och ledande delen av Guds
skapelseverk, de himmelska härskarornas boning och i nära förbindelse därmed platsen för Guds tron, I.Kon.
22:19; 2.Krön.18:18; Jes.66:1; Dan.

7:9-10. »Herrens tron är i himmelen»,
Ps. II :4. Han bor i himmelen, 2.Krön.
6 :21. Likväl konstateras att inte ens
himlarna eller himlarnas himmel kan
rymma honom, 6:18. Han är allestädes
närvarande, Ps.l39:7-12. Hans härlighet uppfyller hela jorden, men själv kan
Gud inte rymmas av något skapat, Jes.
6:3; I.Kon.8:27. Dock förkunnar den
gudomliga uppenbarelsen, att det finns
en plats, där den oändlige och allestädes närvarande Guden har sin speciella »boning». Upprepade gånger ger
gamla tidens heliga uttryck för en
intuitiv kännedom om denna hemlighet: »Herre, våra fäders Gud, är icke
du Gud i himmelen», 2.Krön.20:6.
»Vem har jag i himmelen utom dig»,
PS.73:25. »Gud är ju i himmelen, och
du är påjordem>, Pred.5:1.
Herren är himmelens Gud, upphöjd
över allt skapat, även över de himmelska härskarorna, 2.Sam.5:10; Ps.89:9;
Jer.5:14. Jfr Herren Sebaot (härskarornas Herre), 2.Sam.6:2; Jes.6:3; 44:6.
Som Skaparen är han jordens och himmelens Herre. Denna hans suveräna
makt framställs i Ps.45:7, där det heter
att Guds tron förbliver alltid och
evinnerligen. Samtidigt säges att himmelen och jorden skall förgås i den
yttersta tidens slutdom, Jes.34:4. Man
har antagit, att himmelen som Guds
tron var tänkt som en verklighet över
kosmos, skild från de lägre himlarna,
evig, intakt och orubblig.
Men det gamla Israel och G.T,s
skrifter tycks för övrigt inte ha någon
föreställning om flera himlar, sådan
den blivit utformad i senju'dendomen.
Det är möjligt, att uttryck som »himlarna» och »himlarnas himlaD> antyder
en tudelning, men det kan också förstås som förstärkande uttryck för himmelens oändlighet, 5.Mos.10:14; l.
Kon.8:27.
4. Himmelen tänkes också som alla
välsignelsers källa, Guds rika förrådshus, varifrån han utdelar sina gåvor,
I.Mos.49:25; 5.Mos.28:12; Mal.3:1O.
Här förvaras också de eskatologiska
frälsnings skatterna, och härifrån skall
de uppenbaras i den yttersta tiden.
Allt vad Gud har beslutat i sin frälsningsplan, i sitt gudomliga råd, är redan
preexistent närvarande i himmelen.
Särskilt apokalyptisk judisk litteratur
sysselsätter sig med dylika tankar. Den
talar sålunda om att Messias, den nya
tidsåldern, gudsriket, det nya J erusalem osv. är förborgade i himmelen.
Vi ser också, att tabernaklet är en av,
bild aven himmelsk mönsterbild, som
i sin tur är en eskatologisk verklighet,
2.Mos.25:9,40, jfr Hebr.8:5.
5. Nära ligger tanken på att himmelen
som Guds boning och som förrådshuset för alla Guds välsignelser skall
förstås och framställas som de frommas
eviga hem. Emellertid synes en sådan
före9tällning ha haft liten plats.
För det första sammanhänger det
med att G.T. endast kastar ett sparsamt
ljus över tillvaron efter döden och
evighets tillståndet. I dödsriket, sheol,
samlades både onda och goda. Sheol
var skuggornas land, och döden var
»förskräckelsernas konung», Job 18:14.
Därför talas det också om dem som av
fruktan för döden var hemfallna till
träldom i hela sitt liv, jfr Hebr.2:15.
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vistades i Efesus Gfr Apg.19:10), möjligen av Epafras, se d.o. KoI.4:13.
IDGGAJON
Betydelsen av hebr. higgäjon är oviss.
Ordet har ofta uppfattats som en musikterm. Några har förbundit det med
en liknande arabisk rot, som betecknar
ett djupt vibrerande ljud. I PS.92:4
förekommer ordet i uttrycket higgäjon
bekinnor, övers. spel på harpa. J fr
19:15, där hägjon libbi är övers. mitt
hjärtas tankar. Ps.9 :17.
IDLEN
hebr. trol. sandig. En icke identifierad
stad i Juda, vilken tilldelades leviterna .•
I Jos.15:51; 21:15 skrives namnet Holon. I.Krön.6:58.
IDLKIA
hebr. Herren är min del.
l. Fader till överhovmästaren Eljakim.
HILKIA
gingo Eljakim, H.s son
2.Kon.18:18
sade Eljakim, H.s son, till Rab-Sake
18:26
Eljakim, H.s son ... komma till Hiskia 18:37
kaUa på Eljakim, H.s son
Jes.22:20
gingo Eljakim, H.s son
36:3
Eljakim, H.s son ••. komma till Hiskia 36:22

2. En överstepräst på konung Josias tid.
Han var son till Sallum (Mesullam) och
en av den skriftlärde Esras förfåder.
Vid iståndsättandet av templet fann
han Herrens lagbok, vilket medförde
en reformation av gudstjänsten.
HILKIA
Gå till översteprästen H.
2.Kon.22:4
översteprästen H. sade till Safan
22:8
H. gav boken åt Safan
22:8
Prästen H. har givit mig en bok
22:10
konungen bjöd prästen H. och Ahikam22 :12
22 :14
H. och Ahikam .•. till profetissan
bjöd konungen översteprästen H.
23:4
bok s. prästen H. funnit i Herrens hus 23:24
SaUum födde H.
1. Krön. 6:13
och H. födde Asarja
6:13
Asarja, son till H., son till Mesullam
9:11
gingo till översteprästen H.
2.Krön.34:9
fann prästen H. Herrens lagbok
34:14
H. gav boken åt Safan
34 :15
tog H. till orda och sade
34:15
Prästen H. har givit mig en bok
34:18
konungen bjöd prästen H. och Ahikam 34:20
Då gick H. till profetissan Hulda
34:22
H., Sakarja ..•gåvo åt prästerna
35:8
Asarja, son till H.
Esr. 7:1
Seraja, son till H.
Neh.l1 :11

3. En levit av Meraris barn, Amsis son
och Amasjas fader. I.Krön.6:45.
4. En levit av Meraris barn, en av Hosas
tretton söner. Han ålades av David att
vara dörrvaktare i templet. I.Krön.
26:11.
5. En av de präster, som stod bredvid
Esra, medan denne föreläste för allt
folket ur Guds lagbok. Jfr nr 6.
Neh.8:4.
6. En av prästernas huvudmän, som
återvände med Serubbabel från fångenskapen i Babel. Möjligen är han identisk med nr 5. Neh.12:7,21.
7. En av prästerna i Anatot, profeten
Jeremias fader. Jer.1:1.
8. Fader till Gemarja, spm var en av
konung Sidkias sändebud till Nebukadnessar, Babels konung. Jer.29:3.
IDLLEL
hebr. strålande el. prisande. Fader till
domaren Abdon, en pirgatonit. Dom.
12:13,15.
HIMLAFÄSTE
något s. liknade ett h.

Hes. 1 :22

(bokstav, stavelse), i naturen (grundämne, element) eller i vetenskapen och
undervisningen (grundbegrepp); av:
stoichos, linje, rad. I N.T. förekommer
ordet endast i plur. stoicheia, i 2.Pet.
3 :10,12 övers. himlakroppar. Eftersom
ordet på dessa ställen åtskiljes från
ouranoi, himlar, och konklusionen i
v.13 talar om >mya himlar och en ny
jord», ligger det nära till hands att här
låta ordet avse jordens grundbeståndsdelar el. element i stället för planeterna
eller himlakropparna. Den senare övers.
ansluter sig dock till en av ordets
många betydelser i utombiblisk grekiska. Jfr verbet stoicheö, vara el. röra
sig på linje el. i rad; i N.T. övers.
vandra, Apg.21 :24; Rom.4:12; Gal.
5:25; 6:16; FiI.3:16. Se: Makt 63.
HIMLAKROPP

1 h.arna upplösas av hetta
1 h.ar smälta av hetta

2.Pet. 3:10
3:12

HIMLA LJUS
ty h.en skola förmörkas
I lysen ss. h. i världen
ovanifrån, från h.ens Fader

Sak. 14:6
Fil. 2:15
Jak. 1 :17

HIMLARUND
på h.en är det han har sin gång

Job 22:14

HIMLARYMD
1) epourdnios, €1TOVpaVwc;
som är på el. i himmelen, himmelsk; i
Ef.6:12 neutr. plur. tå epourånia, övers.
hirillarymdema. Se: Himmel9, Himmelsk 3.
2) mesourdnema, /J.EOovpavTllla
höjdpunkt, meridian; mitten av himmelen, zenit; av: mesouraneb, stå på
höjdpunkten, kulminera; stå i zenit.
Detta verb är sammansatt av adj.
mesos, mellerst, i mitten, och sub st.
ouranos, se Himmel 7. I Upp. står
en mesouranemati, mitt på himmelen;
övers. uppe i himlarymden.
HIMLARYMD
Ef. 6:12
1 ondskans andemakter i h.erna
Upp. 8:13
2 örn, s. flög uppe i h.en
14:6
2 ängel flyga fram uppe i h.en
2 fåglar s. nögo fram uppe i h.en
19:17

HIMMEL
Se även: Paradis, Eden, härlighet, Gud,
Jesus, Lammet, ängel, församling, tron,
bröllop, stad, Jerusalem, tusenårsriket,
tillkommelse.
-himmelen
molnhimmelen Job 37:18
nordanhimmelen Job 37:9
urtidshimlarna PS.68:34
Himmelen
G.T.

Himmel
Men den rättfärdige är frimodig även i
döden, Ords.14:32. Gud skall inte lämna de sina åt dödsriket, Ps.16:1O. Det
finns också ett löfte om uppståndelse,
Dan.12:2. Detta är dock endast bakgrundstoner , någon klar föreställning
om evighetstillståndet finns inte.
Dessutom är det tydligt att Israels
eskatologiska hopp främst är knutet
till Guds rikes upprättande på jorden.
Dock fmns det ställen i G.T., som
kan tyda på att gamla förbundets troende inte var frärmnande för tanken,
att de rättfärdiga skall samlas i himmelen hos Gud. Om Hanok heter det,
att man såg honom icke mer, »ty Gud
tog honom bort», 1.Mos.5:24. Profeten
Elia »for i stormvinden upp till himmelerD>, 2.Kon.2:11. Asaf säger: »Du
skall leda mig efter ditt råd och sedan
upptaga mig med ära. Vem har jag i
himmelen utom dig! Och när jag har
dig, då frågar jag efter intet på jordem>,
Ps.73:24-25. Märkligt är också ordet i
Pred.3:20-21, där det nämns som en
allmän - men osäker - föreställning,
att människornas ande skall »stiga
uppåt» även om kroppen återvänder
till stoftet. - Om Abraham och patriarkerna säges, att deras håg stod till ett
bättre fädernesland, det himmelska, jfr
Hebr.11 :13-16.
Under senjudendomen vidgades uppfattningen om himmelen som de rättfärdigas eviga hem. I judisk apokalyptisk litteratur talas om att en del
bibliska personer, främst Hanok och
Elia, har lämnat jordelivet och blivit
upptagna till himmelen. Men även
andra skall fa del i detta himmelska
liv. Således heter det i 2.Henoksboken:
»Därifrån förde mig männen upp till
den tredje himmelen och ställde mig
mitt i paradiset (8:1). Och jag sade:
'Vilken underbart skön plats är icke
detta!' Männen svarade mig: 'Denna
plats är beredd för de rättfärdiga, som
under sitt jordeliv uthärda vedermödor,
vända sina ögon bort från orättfärdighet, övervinna frestelser, utföra rätt
dom, giva bröd åt den hungrige och
kläda den nakne, upprätta de fallna och
hjälpa de förfördelade; de vilka vandra
inför Herrens ansikte och tjäna honom
allena. At dem är denna ort beredd till
evig arvedel'» (8 :8-9:1).
6. I Jesajas bok förkunnas, att Herren
en gång skall skapa »nya himlar och en
ny jord», Jes.65:17; 66:22. Till detta
nya skapelseverk knytes Israels eskatologiska hopp.
Bibelns hebreiska grundtext har inte
något ord för vårt universum eller
kosmos. Som uttryck för »aIltet» används ofta sammansättningen »himme1
och jon:\», 1.Mos.1:1; 2:1 osv. Himmelen utgör en del av skapelseverket.
Också de himmelska världarna är delvis
berörda av fallet; där hade synden sitt
ursprung. Himmelen - i deona betydelse
- tillhör därför den del av skapelseverket, som i slutdomen skall »hoprullas såsom en bokrulle», Jes.34:4,
men som också skaJl nyskapas och
återuppresas genom den messianska
frälsningen. Detta är även tankar, som
förekommer i den senjudiska apokalyptiken, 4.Esraboken 7:30,75; Baruks
Apokalyps 32:6; 1.Henoksboken 91:
16.
Guds rikes tillkommelse förstås som
en förlossning och återupprättelse av

hela Guds skaparverk. Skapelsetanken
bestämmer framtidshoppet. Läran om
de första tingen (protologien) och de
yttersta tingen (eskato10gien) hänger
nära samman. I den yttersta tiden återvänder paradistillståndet, och Gud
bringar då planerna med sin skapelse
till fulländning.
Denna världsförnyelse är knuten till
löftena om »landet», Kanaans land.
Från det återupprättade Sion skall
frälsningshärligheten utbreda sig över
hela jorden och förvandla allt till himmelska tillstånd, Ps.2:6 ff.; 110:1 ff.;
Jes.l1:4-9; 65:17ff.; Hes.34:23 ff.; 36:
25 ff.; Dan.7:14; Am.9:13-15. Detta
sammanhänger med de messianska löftenas universella karaktär; genom Messias skall Gud förverkliga sitt konungavälde på jorden. - Därför heter det
också i N.T., att Abraham genom rättfärdighei av tro fick »världen till arvedeb>, Rom.4:13. Se: Rike (Guds), Tusenårsriket.
7. Först under judendomen utarbetas
tanken om flera himlar, gärna i förbindelse med föreställningen om de
många änglahierarkierna och änglavärldarna. Se: Ängel. Upp till tio
himlar har nämnts, men vanligast är sju
eller tre. Denna sista föreställning återfinns även hos Paulus, 2.Kor.12:2.
Senjudendomen sökte skriftligt stöd
för denna uppfattning i 1.Kon.8:27. I
den tredje himlen fmns paradiset,
2.Henoksboken 8:1 ff. - 11.Henoksboken 14:9-23 och 71:5-10 finns en
livlig och åskådlig skildring av den
högsta himmelen, den tionde, vars
härlighet och storhet ej kan tolkas med
ord.
I judendomen används himmelen
också som täcknamn för Guds namn.
Guds konungadöme blir »himme1ens
konungadöme» Ofr Jesu förkunnelse av
himmelriket el. Guds rike), »himme1ens
namm> används i stället för Guds namn,
»himmelens ärro> i stället för Guds ära
osv. Detta sammanhänger med den
vördnad, som utvecklade sig i förbindelse med Guds namn.

detta sammanhang som den kosmiska
himlen, skapelseverkets »överjordiskro>
del.
3. Även när det gäller himmelen som en
andlig verklighet, finner vi iN. T. väsentligen samma betydelser som i G.T.
Men här är uppenbarelsens ljus klarare
än i det gamla förbundet.
Himmelen omtalas som Guds boning, Matt.6:9, Guds tron, 5:34; 23:22;
Apg.7 :49, eller platsen för Guds tron,
Hebr.8:1; 12:2; Upp.4:2; 16:17. - I
Hebr.8 och 9 tycks själva himmelen ha
uppfattats som ett stort Guds tempel,
8:2,5; 9:11,23,24, jfr »Guds tempel i
himmelen», Upp. 11 :19; 14:17; 15:5;
16:17.
a. I denna himmel är Fadern, Matt.6:9.
Han kallas den himmelske Fadern,
5:45,48; 6:26; 18:35. Därifrån talar
han, 3:17; Joh.12:28; 2.Pet.1:18. Därifrån utdelar han sina goda gåvor, Luk.
11:13; Jak.I:17. Därifrån uppenbarar
han sin vrede över all ogudaktighet och
orättfärdighet, Rom.1 :18.

N.T.
1. Det grekiska ord, som N.T. använder
för att beteckna himmelen, är ouranos
med avledningarna ourdnios och epourdnios. Ordet motsvarar hebr. §ämåjim.
Ouran6s har oftast entalsform. Av de
ca 270 gånger, som himmelen är omtalad i N.T., förekommer ouran6s ca
90 gånger i flertalsform, vilken utifrån
G.T.s flerta1sform också kan förstås
som en förstärkt entalsform. På några
ställen måste flertalsformen uppfattas
som syftande på flera himlar. Detta
gäller särskilt de ställen, som korresponderar med den senjudiska uppfattningen om flera olika himlar, t.ex.
Ef.1 :10; 4:10; 6:9; Kol.1 :16,20, jfr
Hebr.4:14; 7:26.
2. Liksom det hebreiska Mmåjim betecknar också ouran6s det synliga
himlavalvet, Matt.16:2-3, luftrummet
med sina skyar, Luk.4:25; Jak.5:18,
där »himmelens fåglan> flyger, Matt.
6:26; 8:20; Apg.1O:12; 11:6, stjärnhimlen, Matt.24:29,35; Mark.13:25,31;
Hebr.11 :12; Upp.6:13; 20:11. Sammanställningen »himmel och jon!» skall
liksom i G.T. uppfattas som uttryck
för skapelseverket och himmelen i

c. Den tredje personen i gudomen, den
helige Ande, är från himmelen. Han är
den sjufaldige Gudens Ande, >>Guds sju
andan>, som likt sju eldbloss brinner
framför Guds tron, Upp.4:5, jfr 1 :4,
samtidigt som de är utsända över hela
jorden, 5:6. Han utgår ifrån Fadern,
Joh.15 :26. Vid Jesu dop öppnades himmelen, och som en duva sänkte Anden
sig ned över honom från himmelen,
1:32; Matt.3:16. Andeutgjutelsen på
pingstdagen skedde, när Anden blev

sänd av den till Guds högra hand upphöjde Kristus, Apg.2:33. Den helige
Ande är själv »den himmelska gåvam>,
Hebr.6:4, nedsänd från himmelen,
1.Pet.1 :12.
4. Himmelen är änglarnas boning. De
kallas »änglarna i himmelem>, Matt.
24:36. Till Sakarias säger ängeln: »Jag
är Gabriel, som står inför GUID>, Luk.
1 :19. Vidare heter det att ängeln Gabriel blev sänd av Gud till Maria, v.26.
Änglaskaran, som uppenbarade sig för
herdarna på Betlehems marker, beskrives som »en stor hop av den himmelska
härskaram>, som for upp till himmelen
igen, 2:13-15. Jesus säger att änglarna
i himmelen alltid ser »min himmelske
Faders ansikte», Matt.18:10. Han säger
att det skall bli glädje i himmelen hos
Guds änglar över en syndare, som gör
bättring, Luk.15:7, jfr v.10. Han låter
förstå, att änglarna i himmelen inte
tages eller gives till äkta, Matt.22:30;
Mark.12:25. När Jesus kämpade i Getsemane, visade sig för honom en ängel
från himmelen, som styrkte honom,
Luk.22:43, och på uppståndelsens morgon steg en Herrens ängel ned från
himmelen och vältrade bort stenen från
Jesu grav, Matt.28:2. I Gal.1:8 använder Paulus uttrycket »en ängel från
himmelem>. Runt omkring den himmelska tronen ser Johannes en änglasjmra, som prisar Gud med hög röst,
och deras antal var tio tusen gånger tio
tusen och tusen gånger tusen, Upp.5:11.
Vidare talas om de sju änglarna, som
står inför Gud, 8:2, och de sju änglarna,
som kommer ut ur templet i himmelen,
15 :5-6. Ned från himmelen kommer
den ängel, som skall binda Satan,
20:1-2.
N. T. bekräftar alltså och utvecklar
den gammaltestamentliga tanken, att
Guds tron är omgiven av heliga änglaväsen, som hyllar och tjänar honom.
Jfr 1.Kon.22:19; Job 1 :6; Jes.6:2; Dan.
7:9-10:
5. N.T. talar ej endast om himmelska
väsen utan även om »himmelska tingJ>,
Joh.3:12; He.br.9:23. I himmelen är
den sannskyldiga helgedomen, 9:24,
med hela den andliga verklighet, som
detta innebär. De himmelska tingen är
av.. himmelskt ursprung, av himmelsk
art och karaktär.
Som redan antytts i G.T., är himmelen den plats, där de eskatologiska
frälsningsrikedomarna förvaras. Men
nu har Guds hemlighet, som förut har
varit fördold, blivit uppenbarad, Rom.
16:25-26; Ef.3:1-9. Medan det i gamla
förbundet mer var fråga om timligt
gott, är det nu tal om den himmelska
världens andliga välsignelse, som är
given i Kristus, 1:3, jfr Rom.14:17.
Själva »livet, det evigro> var fördolt
hos Fadern från begynnelsen, l.Joh.
1 :1-2. Detta liv har uppenbarats i
Kristus, och den som tror, får del i
kristuslivet genom en nyfödelse, en
födelse ovanifrån, Joh.3:7. - Den troende har evigt liv, 1.Joh.5:l3, jfr 3:15,
men detta liv är »fördolt med Kristus i
Gud» och uppenbaras först när han
uppenbaras, Ko1.3:3-4.
I en viss betydelse är alltså den
troendes liv dolt i himmelen. Där är
hans hopp och oförgängliga arv förvarade, Kol.1 :5; l.Pet.l :4. Där finns hans
uppståndelse kropp, som han i ände-
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b. I denna Faderns boning finns Guds
evige Son, himmelen är hans hem,
Joh.1 :1,18; 3:13; 17:5. Därifrån steg
han ned till jorden i inkarnationen,
Joh.1:14; 3:13,31; 6:33,41,42; 16:28.
Han är »människan av himmelen»,
1.Kor.15:47. Dit återvände han efter
fullbordad gärning på jorden, Joh.17:
5,11; Apg.1 :11. Identiteten betonas
alltså. mellan den preexistente Sonen,
människan Jesus och den himlafarne
Kristus. I sin upphöjelse for Kristus
»Upp genom himlarnro>, Hebr.4:14. Han
»for upp över alla himlan>, Ef.4:1 O, och
är >>upphöjd över himrnelem>, Hebr.
7 :26. Han har fatt all makt i himmelen
och på jorden, Matt.28:18. Han sitter
på Guds högra sida i den himmelska
världen, Ef.l :20; 1.Pet.3:22, på högra
sidan om Majestätets hon i himmelen,
Hebr.8:1, med Fadern på hans tron,
Upp.3:21. Den förste martyren fick se
himmelen öppen och Människosonen
stå på Guds högra sida, Apg.7:56. När
den upphöjde Kristus talade till förföljaren Saulus, kom ett sken från himmelen, klarare än solens glans, 9 :3;
22:6; 26:13. Kristus har gått in i »själva
himmelen» för att träda fram inför
Guds ansikte, oss till godo, Hebr.9:24.
Där manar han gott för de sina, Rom.
8:34; Hebr.7:25 ff.; 1.Joh.2:1. Därifrån
sänder han den helige Ande, Joh.16:7;
Apg.2:33. Där bereder han rum för
dem som en gång skall vara där han är,
Joh.14:3. Himmelen skall behålla Guds
utkorade Messias i den nuvarande tidsåldern, Apg.3:21. Därifrån skall han stiga ned för att möta de sina vid bortryckningen, Fil.3 :20; 1.Tess.4:16 ff.
Från himmelen skall han komma med
sin makts änglar, 2.Tess.l:7, åtföljd av
de himmelska härskarorna, Upp.19:14.

Himmel
tiden skall-överklädas med som en boning från himmelen, 2.Kor.5 :1-2; 1.
Kor.15:40. I himmelen samlar han
skatter, Matt.6:20, och där är hans lön,
Luk.6:23. Där är också hans namn inskrivet, 10:20; Fil.4:3; Upp.13:8. I,
andlig mening är den troende redan satt
med Kristus i den himmelska världen,
Ef.2:6. Där hat han sitt melilborgarskap,
Fil.3:20. Där är riket, som är tillrett
från världens begynnelse, Matt.25:34.
I Guds frälsningsplan är allt berett, i
himmelen förvaras det som en frälsningsverklighet från begynnelsen i
Återlösarens person, I.Joh.1 :1-2, emedan han i Guds rådslut är »det från
världens begynnelse"Slaktade Lammet»,
Upp.13:8 (grt.).
6. Det tycks ha varit en vanlig uppfattning i judendomen på Jesu tid, att
de rättfardiga efter döden gick till
paradiset. Detta var tänkt som en
plats i de hinunelska sfärerna, enligt
2.Henoksboken 8:1 ff. i den tredje
himmelen.
Denna uppfattning om de troendes
tillstånd efter döden synes faktiskt vara
bekräftad i N.T. Om detta vittnar Jesu
ord till den botfärdige rövaren: »1 dag
skall du vara med mig i paradiset», Luk.
23:43. Och när Paulus talar om sin
uppryckning »ända till tredje himmelem), tycks han mena, att paradiset
verkligen är beläget där eller är identiskt med den tredje himmelen, 2.Kor.
12:1-4. - Det skulle då vara rätt att
säga att den troendes ande efter döden
flyttar till himmelen. Jfr 2.Tim.4:l8.
Himmelen är den plats, där Kristus
befinner sig i sin härlighetskropp under
den nuvarande tidsåldern. Den tredje
himmelen kan förstås som en himmel
nära den plats, där Gud har sin tron.
Stefanus, den förste kristne martyren,
fick i sin dödsstund se himmelen öppen
och Människosonen stå på Guds högra
sida, och det var till denne upphöjde
Kristus vid Guds tron, som han riktade
sin bön: »Herre Jesus, tag emot min
ande», Apg.7:56 ff.
I den nytestamentliga uppenbarelsen om livet efter döden är det en
huvudtanke, att »flytta bort ifrån
kroppen» är liktydigt med att »komma
hem till Herren», 2.Kor.5:8. Till och
med döden är därför en vinning, och
Paulus säger: »Ty väl åstundar jag att
bryta upp och vara hos Kristus, vilket
ju vore mycket bättre», Fil.1 :21-23.
Den som dör i Herren, får alltså uppleva ett temporärt förverkligande av
föreningen med Kristus, en försmak
och en begynnelse på vad som är själva
saligheten i evighetstillståndet. Denna
samvaro med Herren är det eviga målet.
Jesus säger: »där jag är, där skall också
min tjänare få vara», Joh.12:26. »Och
om jag än går bort för att bereda eder
rum, så skall jag dock komma igen och
taga eder till mig; ty jag vill, att där jag
är, där skolen ock I VarID), 14:3. »Fader,
jag vill, att där jag är, där skola ock de
som du givit mig vara med mig, så att
de få se min härlighet», 17:24. När
Herren en gång uppenbaras, skall de
troende få lise honom, sådan han äm,
I.Joh.3:2, och så skall de »alltid få
vara hos Herren», 1.Tess.4:l7.
Omedelbart efter döden går alltså
den troende in i ett tillstånd, som är
»mycket bättre» än jordelivet. Utöver

detta säger Bibeln litet om himmelen,
och det gagnar litet att låta gissning och
fantasi fortsätta, där uppenbarelsen
tiger. Paulus berättar, att han i paradiset »fick höra outsägliga ord, sådana
som det icke är lovligt för en människa
att uttalID), 2.Kor.12:4. I sin uppenbarelse på Patmos fick Johannes stiga upp
till himmelen, Upp.4:l, där Herren
visade vad som skulle ske, 1:1. Men
inte heller här är avsikten att ge en detaljerad beskrivning av himmelen. Även
om det var möjligt, så är det tydligen
inte Guds vilja att ge full uppenbarelse
om den himmelska världen.
7. »Nya himlar och en ny jord», ett
nytt skapelseverk, är den bibliska eskatologins stora mål. Det är detta fullkomliga och fulländade Guds rike, som
profetian pekar hän emot.
I Johannesevangeliet och Paulus'
brev ligger tyngdpunkten så starkt på
det kommande livets himmelska karaktär, att betydelsen av den nya jorden
kommer i bakgrunden. Men särskilt i
Uppenbarelseboken är tanken på det
återupprättade skapelseverket fundamental.
Begreppet »himmel och jord» används i N.T., liksom i G.T., alltid som
uttryck för alltet, det samlade skapelseverket, Matt.5:l8,34-35; 11 :25 med
par.; 24:35 med par.; Luk.12:56; Apg.
17:24; Hebr.12:26; Upp.20:11; 21:1.
Himmel och jord hör ihop i kraft av
Guds skapelseordning, med den himmelska världen som den ledande storheten. Gud har skapat dem båda, Apg.
14:15; 17:24.
Hela skapelseverket, både himmel
och jord, är berört av fallet. Därför
skall både himmel och jord förgås i
domen, Matt.5:l8; 24:35; 2.Pet.3:1O.
När det säges, att också himmelen
skall förgås, kan detta svårligen uppfattas så, att det är Guds tronhimmel,
som skall fördärvas. Det är »himmel
och jord», universum, kosmos, som
skall gå under, och den himmel, som
skall förgås, bör närmast uppfattas
'som den kosmiska himlen. »Himmelens
makter skola bäva», så att sol och måne
förmörkas och stjärnorna faller ned,
Matt.24:29. Då skall »hllnlarna med dånande hast förgås och himlakropparna
upplösas av hetta och jorden och de
verk, som äro därpå, brännas upp»,
2.Pet.3 :10. Det är tydligt, att här avses en kosmisk katastrof i det synliga
universum. Det är de ting, som bäva,
som skall förgås i världsbranden, men
»de ting so'm icke kunna bäva, skola
bliva beståndande», Hebr.12:26-28.
Guds rike och hans tron i himmelen
skall förbliva, jfr PS.45:7.
Men det skapelseverk, som »förgås»,
blir knappast helt tillintetgjort. Som
motbild till jordens kommande förstöring genom eld hänvisas till den
värld, som förgicks genom syndafloden,
2.Pet.3:6-7. Detta synes visa, att såsom
jorden efter översvämningen framstod
i en ny gestalt, så skall hav och jord
komma ut ur världsbranden och framstå i ny härlighet. Gud förstör endast
för att skapa något ännu underbarare.
Inte skapelsens undergång utan dess
nyskapelse och återuppresning i förhärligad gestalt är evangeliets sista
triumferande ord.
Gud skall sända den utkorade Mes-

sias, Jesus, »vilken dock himmelen
måste behålla intill de tider, då allt
skall bliva upprättat igen, varom Gud
har talat genom sina forntida heliga
profeters mun», Apg.3:20-21. När Människosonen kommer, sker världens pånyttfödelse, Matt. 19 :28. Skapelsernedlaren är skapelseverkets förlossare, och
han börjar sitt verk, när hans folk är
redo, Apg.3:l9-20; 2.Pet.3:l2, jfr Rom.
8 :21. Skriftens lära om världsförnyel'sen bygger på den fundamentala bibliska principen, att skapelsens tillstånd
är beroende av människan s andliga
ställning och etiska utveckling.
Det är detta nya, förlossade skapelseverk, som Guds folk har väntat på.
»Men 'nya himlar och en ny jord', där
rättfardighet bor, förbida vi efter hans
löfte», 2.Pet.3:13, jfr Jes.65:l7; 66:22.
I sin syn såg Johannes en ny himmel
och en ny jord, Upp.2l:l, )>och han
som satt på tronen sade: 'Se, jag gör
allting nytt'», v.5. Och han såg den
heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, v.2.
Det är bruden, Lammets hustru, den
återlösta skaran, som skall taga sin
boning i detta nya skapelseverk, v.9-l0.
Bibeln känner inte till någon kommande tillvaro., där okroppsliga andar
skulle existera i ett tomt rum. Den
talar om människor med förhärligade
kroppar, lika Kristi härlighetskropp,
Fil.3:21. Det är dessa, som bor i den
heliga staden och som har hela det
väldiga universum, det förnyade oförgängliga kosmos, till sitt livsrum. Denna
stad, dessa nya himlar, denna nya jord
är det som de heliga har väntat på,
Hebr.11:10; 2.Pet.3:13. Allt tillhör
Guds folk, emedan de tillhör Kristus världen, det som nu är, det som komma skall, I.Kor.3:22-23; Rom.8:l7,32.
De skall besitta jorden, Matt.5:5. Men
även himmelriket tillhör dem, 5 :3, och
det fulländade riket omfattar den nya
~meJen och den nya jorden.
Förbindelsen mellan himmel och
jord är återupprättad. Motsättningen
mellan himmel och jord är upphävd, ty
också på jorden är Guds rike upprättat,
och Guds vilja sker här såsom i himmelen. På den nya jorden bor rättfardighet, 2.Pet.3:13. I hela Guds skapelseverk råder himmelska förhållanden.
Allt är sammanfattat till ett i Kristus.
både det som är i himmelen och det
som är på jorden, Ef.l:1O; Kol.1:20.
Guds splittrade skapelseverk är förenat.
Redan vid sitt första inträde i världen
kunde Kristus säga: »1 skolen få se himmelen öppen och Guds änglar fara upp
och fara ned över Människosonen»,
Joh.1:52. Änglauppenbarelserna vid de
centrala och avgörande händelserna i
frälsningshistorien och Kristi liv människoblivandet,
Getsemanekampen, uppståndelsen, himmelsfarden är förebud om en banad väg till återförening av himmel och jord.
De föreställningar vi kan göra oss
om livet i evighetstillståndet, är ytterst
vaga och oklara. Den heliga Skrift är
mycket återhållsam på denna punkti motsättning till andra religioners
skrifter, som ofta är fulla av detaljerade,
triviella, ofta ovärdiga och uppenbart
falska skildringar av livet i den eviga
världen. Men det kan inte heller tolkas
på mänskligt språk, vad Gud har berett

I himmelen
Har vi vårt medborgarskap, Fil.3 :20.
En evig boning, 2.Kor.5:1. Elt ovanskligt arv, l.Pet.1 :4.
Den som för Jesu namns skull blir
smädad och förföljd, får stor lön i
himmelen, Matt.5:l2; Luk.6:23. Vi
skall samla skatter i himmelen, Matt.
6:20; Mark.1O:21. Den som övar rätt-
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åt dem som älskar honom, det är livad
intet öga har sett och intet öra har hört
och vad ingen människas hjärta har
kunnat tänkID), I.Kor.2:9.
Två ting särpräglar framställningen
av den himmelska staden. Först karakteriseras den med hjälp av negativa
termer, uttryck för vad som inte finns
där. Där finns inget tempel, ty liksom
offrandet är också själva templet en
flyktad skugga av den verklighet, som
nu har kommit. Staden behöver intet
ljus av sol eller måne eller av någon
lampa. Där finns ingen förbannelse,
intet orätt eller syndigt, ingen lögn.
Där finns ingen som hungrar eller
törstar. Där finns ingen sorg eller död
och inga tårar. (Upp. kap.2l-22.)
Därnäst är framställningen utpräglat bildlig och symbolisk. Det är möjligt, att beskrivningen av stadens prakt
skall bokstavligen uppfyllas, men skildringen har likväl ett djupt symboliskt
innehåll. Den himmelska staden innesluter i sig det första Eden. Det är det
förlorade paradiset med livets träd och
livets vatten, som är återvunnet, Upp.
22 :1-2, jfr l.Mos.2 :8-10.
I staden finns Guds och Lammets
tron, Upp.22:1. »Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall
bo ibland dem, och de skola vara hans
folk; ja, Gud själv skall vara hos dem»,
21 :3. F ör Herrens folk blir det en tillvaro i aktiv tjänst och i salig åskådning:
»och hans tjänare skola tjäna honom
och skola se hans ansikte», 22 :3-4.
Himmelen
Gud och himmelen
Gud är i himmelen, Ps.139:8; Pred.
5:1. Himmelen är Guds heliga boning,
5.Mos.26:l5. Det finns ingen annan
Gud i himmelen, 5.Mos.3:24; l.Kon.
8:23. Vem är i himmelen utom Gud,
PS.73:25. Han kallas himmelens Gud,
Neh.l :4,5. Är himmelens konung, Dan.
4:34. Himmelens Herre, Dan.5:23. Vår
Fader i himmelen, Matt.6:9. Har skapat himmelen, 2.Kon.19:l5; 2.Krön.
2:12. Honom tillhör himlarna och
himlarnas himmel, 5.Mos.10:14. Han
spänner ut himmelen såsom ett tält,
Ps. 104:2. Uppfyller himmelen, Jer.
23 :24. Har ställt sin tron i himmelen,
PS.103:l9. Himmelen är hans tron,
Jes.66:1. Himlarna och himlarnas himlar kan inte rymma honom, l.Kon.
8:27. Himmelen är Guds rika förrådshus, 5.Mos.28:l2. Han kan tillsluta
himmelen, så att intet regn faller,
5.Mos.11 :17.
Gud hör i himmelen, I.Kon.8:39.
Talar från himmelen, Neh.9:l3. Bön
om att Gud skall fara ned från himmelen, Jes.64:1.
Himlarnas himlar skall lova Gud,
Ps.148:4. Himlarna prisar hans under,
PS.89:6. Hans ord står fast i himmelen,
PS.89:3. Vi skaJl bedja om att hans
vilja får ske på jorden som den sker i
himmelen, Matt.6:1O.

Himmel
fårdighet för att bliva sedd av människor, får ingen lön i himmelen, Matt.
6:1.
Från himmelen
Blickar Herren ned,Klag.3:S0. Blickar rättfårdighet ned, Ps.8S: 12. Låter
Gud höra sin dom, Ps.76:9. Gav han
Israel bröd, 2.Mos.16:4,14; Neh.9:IS.
En röst från himmelen hördes av
Israel, S.Mos.4:36. Vid Jesu dop, Matt.
3 :17. Gud kungör sin vilja från himmelen, Hebr.12:2S.
Eld från himmelen förtärde en underhövitsman och hans femtio män,
2.Kon.I:10,12,14. Föll efter Salomos
bön, 2.Krön.7:1. Föll som svar på Elisas bön, 1.Kon.18:38. Slog ned bland
Jobs småboskap och hans folk, Job
1 :16. Jakob och Johannes ville bjuda
eld komma ned från himmelen, Luk.
9 :54. Fariseerna och sadduceerna frestade Jesus genom att begära tecken
från himmelen, Matt.16:1.
En öppen himmel
För Hesekiel, Hes.I:1. Vid Jesu dop,
Matt.3:16. För Stefanus, Apg.7:S6.
Petrus, Apg.IO:I1. Johannes, Upp.4:I;
19:11.
Himmelens välsignelse
En himmel som dryper av dagg,
S.Mos.33:28. Himmelens regn, S.Mos.
11 :11. Josefs land skulle välsignas med
himmelens ädlaste gåvor, S.Mos.33:13.
Himmelens förbannelse
Himmelen kan tillslutas, så att intet
regn faller, 1.Kon.1:3S. Damm och
stoft skall komma från himmelen
stället för regn, S.Mos.28:24.

Tagna upp till himmelen
Hanok, 1.Mos.S :24; Hebr.11 :5. Elia,
2.Kon.2:11. Jesus, Apg.1 :9.
Himmelen skall förgås
Matt.24:3S. Herren skall komma
himlarna att dåna, Jes.13:13. Han skall
hemsöka höjdens här, Jes.24:21. Himmelens hela härskara skall förgås, J es.
34:4.
En ny himmel
Skall skapas av Gud, Jes.6S:17.
Skall bliva beståndande, Jes.66:22. Sågs
av Johannes, Upp.21:1.
Tre himlar
I) Lufthimmelen, Ps.147 :8; Ef.6: 12.
2) Stjärnhimmelen, l.Mos.1 :14-18. 3)
Paradishimmelen, 2.Kor.12:2.

övers. himlars höjd; PS.71 :19 himmelen; av: rum, se 3. Ordet är vanl. övers.
höjd, t.ex. Ps.93:4; 2.Sam.22:17;
2.Kon.19:23; Jes.24:18.
3) nimim, D 't:I ~
höga [platser]; (himmels-)höjder; part.
plur. av rum, resa sig upp; vara hög (se
Förhäva 1). PS.78:69 ordagrant: han
byggde sin helgedom såsom (himmels-)
höjder. Jfr 5.Mos.12:2; Jes.2:13, övers.
höga; Job 21 :22 de högsta.
4) Mmäs, tV t:I to
sol. Jfr gamla·sv. övers. i Pred.1 :14: »allt
det under solene SkeD). Se: Ljus 12.
5) 'or, l i X
ljus. Jes.18:4 ordagrant: över (dags)ljuset; övers. från en klar himmel. Jfr
Glöda 7, Ljus l.
6) semdjin, 1 'Q ~
aram. = hebr. ~äniajim, se l.
7) ouran6s, ovpavcJ<;
(ofta plur. ouranoi) himmel (i såväl
fysisk som andlig mening). Ordet motsvarar i LXX och N.T. hebr. Sämajim,
se 1. I Ef.4:lO antydes förekomsten av
flera himlar; jfr 2.Kor.12:2 (»tredje
himmelen», platsen för paradiset). I
Matt. 23:9 har flera handskrifter ouranios, se Himmelsk 2. Se: Himmelsk 4.
8) ouran6then, ovpavofJ€v
adv. från himmelen; av: ouranos, se 7.
9) epourdnios, €1TOVpaVw,
som är på el. i himmelen, himmelsk; i
Fil.2:1O gen. plur. övers. deras som äro
i himmelen; av: prep. epi, på, vid, och
ouranos, se 7. Se: Himlarymd 1, Himmelsk 3.
10) diopet~s, oW1T€T'tj,
fallen från Zeus; end. i Apg.19:35,
to diopetes, övers. den bild (av gudinnan Diana) som har fallit ned från
himmelen. Se vidare: Falla 62.
HIMMEL

Uppdelning: allmänt, Fader i himmelen,
himmelens Gud, himmelens härskara,
himmel och jord.

l) ~amdjim, D 't:I tV
plur. himmel. 'Ördet kommer enligt
somliga aven rot som betyder: vara
hög Ufr 2). Det står i G.T. ofta tillsammans med 'ärä~, jord, t.ex. LMos.
1 :1. Uttrycket »himmel och jord» står
som beteckning för världsalltet eller
universum.
2) marom, D i l~
upphöjd el. hög plats, höjd; i Job 25:2

HIMMEL (allmänt)
l Gud kallade fästet h.
l.Mos. 1 :8
1 det vatten s. är under h.en
1 :9
1 Varde på h.ens fäste ljus
1 :14
1 vare de på h.ens fäste till ljus
1:1 S
1 Gud satte dem på h.ens fäste
1 :17
1 fåglar ... under h.ens fäste
1 :20
l över fåglarna under h.en
1 :26
1 över fåglarna under h.en
1 :28
1 åt alla fåglar under h.en
1 :30
1 Gud danade alla h.ens fåglar
2:19
1 namn åt fåglarna under h.en
2:20
1 kräldjur och h.ens fåglar
6:7
1 fördärva allt kött under h.en
6:17
1 sammalunda av h.ens fåglar
7:3
1 h.ens fönster öppnade sig
7:11
1 berg under h.en övertäcktes
7:19
1 utplånade h.ens fåglar
7:23
1 h.ens fönster tillslötos
8:2
1 regnet från h.en upphörde
8:2
1 alla fåglar under h.en
9:2
1 vars spets räcker upp i h.en
11:4
1 Skåda upp till h.en
15 :5
1 svavel och eld regna från h.en
19:24
1 ängel ropade till Hagar från h.en
21 :17
1 ropade Herrens ängel från h.en
22:11
1 ropade till Abraham från h.en
22:15
1 talrik s. stjärnorna på h.en
22:17
1 talrik s. stjärnorna på h.en
26:4
1 give dig Gud av h.ens dagg
27:28
1 dagg från h.en ovanefter
27:39
1 dess övre ände räckte upp till h.en 28:12
1 (Jakob:) här är h.ens port
28:17
1 med välsignelser från h.en
49:25
2.Mos. 9:8
1 strö ut det upp mot h.en
1 strödde ut det upp mot h.en
9:10
1 Räck din hand upp mot h.en
9:22
1 räckte Mose sin stav mot h.en
9:23
10:21
1 Räck din hand upp mot h.en
1 räckte Mose sin hand mot h.en
10:22
1 bröd från h.en regna
16:4
1 icke mer finnas under h.en
17:14
20:4
1 vare sig det s. är uppe i h.en
1 jag talat till eder från h.en
20:22
1 likt själva h.en i klarhet
24:10
1 talrik ss. stjärnorna på h.en
32 :13
1 låta eder h. bliva ss. järn
3.Mos.26:19
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Himmelsk, Hebreerbrevet.
l) Himmelsk kallelse, 3:1. 2) Himmelsk gåva, 6:4. 3) Himmelsk helgedom, 8:5. 4) Himmelska ting, 9:23.
5) Himmelskt fådernesland, 11 :16.
6) Det himmelska Jerusalem, 12:22.
De troendes del i himmelen
l) Frälsaren, Fi1.3:20. 2) Herren,
Ef.6:9. 3) Arvet, 1.Pet.1 :4.4) Namnet,
Luk.1O:20. 5) Medborgarskapet, Fil.
3:20. 6) Hoppet, Kol.l :5. 7) Staden,
Hebr.ll :16.
HIMMEL

1 ss. stjärnorna på h.en
S.Mos. 1 :10
l befästa upp mot h.en
1:28
l över alla folk under h.en
2:25
1 vilken är den gud i h.en
3:24
1 brann i eld ända upp till h.en
4 :11
4:17
1 fågel s. flyger under h.en
1 lyfter dina ögon till h.en
4 :19
l åt alla folk under h.en
4 :19
1 ifrån h.ens ena ända
4 :32
1 Från h.en har han låtit dig höra
4 :36
1 Herren är Gud uppe i h.en
4:39
1 bild vare sig av det s. är i h .en
5 :8
7 :24
l icke mer finnas under h.en
1 så att det icke mer finnes under h.en 9:14
1 tillhöra himlarna och himlarnas h.
10:14
1 talrik ss. h.ens stjärnor
10:22
1 att dricka genom h.ens regn
11 :11
11 :17
1 han skall tillsluta h.en
1 s. h.en välver sig över jorden
11 :21
1 icke mer finnas under h.en
25:19
l din heliga boning, h.en
26:15
1 sitt rika förrådshus, h.en
28:12
1 h.en skall vara ss. koppar
28:23
1 från h.en skall det komma ned
28 :24
1 mat åt alla h.ens fåglar
28:26
1 talrika ss. stjärnorna på h.en
28:62
1 icke mer skall finnas under h.en
29:20
1 fördrivna vore vid h.ens ända
30:4
1 Det är icke i h.en
30:12
1 vill för oss fara upp till h ..en
30:12
l Lyssnen, I himlar, jag vill tala
32:1
1 jag lyfter min hand upp mot h.en
32 :40
1 med h.ens ädlaste gåvor
33:13
1 din hjälp far fram på h.en
33:26
1 en h. s. dryper av dagg
33:28
1 är Gud, uppe i h.en
J os. 2:11
1 röken från staden mot h.en
8:20
1 stora stenar falla från h.en
10:11
1 Solen blev stående mitt på h.en
10:13
1 strömmade det från h.en
Dom. 5:4
1 Från h.en fördes strid
5:20
1 lågan från altaret mot h.en
13 :20
1 lågor s. slogo upp mot h.en
20:40
1 dundrar han i h.en
l.Sam. 2:10
1 ropet steg upp mot h.en
5:12
. 1 giva ditt kött åt h.ens fåglar
17 :44
17 :46
1 döda kroppar åt h.ens fåglar
1 strömmade ned från h.en
2.Sam. 21 :10
1 tillstadde icke h.ens fåglar
21 :10
1 h.ens grundvalar darrade
22:8
1 han sänkte h.en och for ned
22:10
1 Herren dundrade från h.en
22:14
1 sina händer mot h.en
1. Kon. 8:22
1 ingen gud är dig lik, i h.en
8:23
1 Himlarna och himlarnas h. rymma
8:27
1 till h.en där du bor
8 :30
1 må du då höra det i h.en
8:32,34
1 Om h.en bliver tillsluten
8:35
1 må du då höra det i h.en
8:36,39
1 i h.en. där du bor
8:43
1 må du då i h.en höra deras bön
8 :45
1 må du då i h.en höra deras bön
8 :49
8 :54
1 händerna uträckta mot h.en
1 skola h.ens fåglar äta upp
14 :11
16:4
1 skola h.ens fåglar äta upp
1 förmörkades h.en av moln
18:45
1 skola h.ens fåglar äta upp
21 :24
1 komme eld från h.en
2.Kon. 1 :10
1 Då kom eld ned från h.en
1 :10
1 komme eld ned från h.en
1 :12
1 :12
1 Då kom Guds eld ned från h.en
1 :14
1 eld har kommit ned från h.en
1 ville upptaga Elia till h.en
2:1
1 for i stormvinden upp till '1;.en
2 :11
1 gjorde fönster på h.en
7:2
1 Om Herren gjorde fönster på h.en
7 :19
l utplåna Israels namn under h.en
14:27
1 den s. har gjort h.en
1. Krön. 16:26
1 H.en vare glad
16:31
1 stående mellan jorden och h.en
21:16
1 svarade med eld från h.en
21 :26
27:23
l ss. stjärnorna på h.en
1 vad i h.en och på jorden är
29:11
l Himlarna och himlarnas h. 2.Krön. 2:6
1 uträckte sina händer mot h.en
6:13
l i h.en eller på jorden
6:14
1 Himlarna och himlarnas h. ry mma
6 :18
1 höra dem från h.en
6:21
1 må du då höra det från h.en
6:23
1 må du då höra det från h.en
6:25
1 Om h.en bliver tillsluten
6 :26
1 må du då höra det i h.en
6:27
1 må du då höra det från h.en
6 :30
1 må du då från h.en höra det
6:33
1 må du då fron h.en höra deras bön
6:35
l må du från h.en höra deras bön
6:39
1 kom eld ned från h.en
7:1
10mjagtillsluterh.en
7:13
1 vill jag höra det från h.en
7:14
1 är icke du Gud i h.en
20:6
1 hätskhet s. nått upp till h.en
28:9
1 deras bön kom till h.en
30:27
1 och Jesaja ropade till h.en
32 :20
1 skuld allt upp till h.en
Esr. 9:6
1 fördrivna vid h.ens ända
Neh. 1:9
l gjort himlarna och himlarnas h.
9:6
1 talade till dem från h.en
9:13
1 gav dem bröd från h.en
9:15
1 ss. stjärnorna på h.en
9 :23
1 hörde du det från h.en
9 :27
1 då hörde du det från h.en
9:28
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1 Guds eld föll ifrån h.en
Job 1 :16
1 kastade stoft mot h.en
2 :12
l s. helt allena spänner ut h .en
9:8
1 Hög ss. h.en är den
11:8
1 fåglarna under h.en må upplysa
12:7
1 så länge h.en yarar
14:12
l himlarna äro icke rena
l S :1 5
16 :19
l har jag i h.en mitt vittne
1 förhävelse stiger upp till h.en
20:6
l H.en lägger hans missgärning
20:27
1 I h.ens höjd är det Gud har
22 :12
2 5:2
2 skapar drid i sina himlars höjd
1 H.ens pelare skälva
26:11
1 Blott han andades, blev h.en klar
26:13
1 för h.ens fåglar är han fördold
28:21
1 vad s. finnes under h.en ser han
28:24
1 Skåda upp mot h.en och se
35:5
1 vishet framför h.ens fåglar
35:11
1 åstad, så långt h.en når
37:3
1 hon s. födde h.ens rimfrost
38:29
1 förstår du h.ens lagar
38:33
1 h.ens läglar, vem häller ut dem
38:37
1 vad s. finnes under h.en
41:2
l Han s. bor i h.en ler
Ps. 2:4
l s. har satt ditt majestät på h.en
8:2
1 När jag ser din h.
8:4
1 fåglarna under h.en och f"tskarna i
8:9
l Herrens tron är i h .en
11 :4
14:2
1 Herren skådar ned från h.en
1 han sänkte h.en och for ned
18:10
l Herren dundrade i h.en
18:14
1 Himlarna förtälja Guds ära
19:2
1 Vid h .ens ända är det den går
19:7
1 når intill h.ens gränser
19:7
1 svarar från sin heliga h.
20:7
l H.en är gjord gm Herrens ord
33:6
1 från h.en skådade Herren ned
33:13
1 Herre, upp i h.en räcker din nåd
36:6
1 Han kallar på h.en
50:4
l himlarna förkunna att han är
50:6
1 Gud skådar ned från h.en
53:3
1 från h.en och frälsa mig
57:4
1 Upphöjd vare du, över h.en
57:6
1 nåd är stor allt upp till h.en
57:11
l Upphöjd vare du, över h.en
57 :12
1 utgöt h.en sina flöden
68:9
1 far fram på urtidshimlarnas h.
68 :34
2 rättfärdighet når till h.en
71 :19
1 stiga de upp i h.en
73:9
1 Vem har jag i h.en utom dig
73:25
1 Från h.en lät du höra din dom
76:9
1 öppnade h.ens dörrar
78 :23
l korn från h.en-gav han dem
78 :24
l1ät östanvinden fara ut på h.en
78 :26
3 byggde sin helgedom hög s. h.en
78:69
1 till mat åt h.ens fåglar
79:2
1 skåda ned från h.en
80:1 S
1 rättfärdighet blicka ned från h.en
85 :12
1 i h.en befäster du trofasthet
89:3
l Av himlarna prisas dina under
89:6
1 Din är h.en
89 :12
89:30
1 så länge h.en varar
1 Herren är den s. gjort h.en
96:5
1 H.en vare glad
96:11
1 Himlarna förkunna hs rättfärdighet 97:6
1 skådat från h.en till jorden
102:20
1 himlarna äro dina händers verk
102:26
l hög s. h.en är över jorden
103 :11
1 ställt sin tron i h.en
103:19
1 spänner ut h.en ss. ett tält
104:2
l Vid dem bo h.ens fåglar
104:12
1 med bröd från h.en mättade
105:40
1 De foro upp mot h.en
107 :26
l din nåd är stor uppöver h.en
108:5
1 Upphöjd vare du över h.en
108:6
l hans ära når över h.en
113:4
1 vem i h.en och på jorden
113:6
"l Vår Gud ärjuih.en
115:3
1 H.en är Herre!)s h.
11 5:16
1 står ditt ord fast i h.en
119:89
1 dus. bor i h.en
123:t
1 allt vad han vill i h .en
135:6
1 s. har gjort h.en med förstånd
136:5
1 Fore jag upp,(ill h.en
139:8
1 sänk din h. och far ned
144:5
1 s. betäcker h.en med moln
147:8
l Loven Herren från h.en
148:1
l Loven honom, I himlars himlar
148:4
1 och l vatten ovan h.en
l h.en har han berett
Ords. 3:19
8:27
1 N är han beredde h .en
1 flyger ss. örnen mot h.en
23:5
25:3
1 H.ens höjd kan ingen utrannsaka
1 Vem har stigit upp till h.en
30:4
l örnens väg under h.en
30:19
Pred. 1 :13
1 vad s. händer under h.en
1 :14
4 allt vad s. händer under h.en
1 bäst att göra under h.en
2:3
1 vart företag under h.en har sin
3:1
5:1
l Gud är ju i h.en
1 h .ens fåglar bära fram ditt tal
10:20
Jes. 1:2
l Hören, l himlar
13:5
1 komma de ifrån h.ens ända
13:10
l h .ens stjärnor sända ej mer ljus
l komma h.en att darra
13:13
14:12
1 fallit ifrån h.en
1 Jag vill stiga upp till h.en
14:13
18:4
S solglans glöder från en klar h.
34:4
1 h.en själv hoprullas
34:5
1 drucki t sig rusigt i h .en
40:22
l s. utbreder h.en ss. ett flor
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Himmel- Himmelriket
7 sen på fåglarna under h.en
6:26
han s. har skapat h.en
42:5
Jublen, I himlar
44:23
7 h.ens fåglar hava nästen
8 :20
den s. ensam utspänner h.en
44 :24
7 bliva upphÖjt till h.en
11 :32
Drypen, I himlar därovan
45:8
13 :32
7 h.ens fåglar bygga sina nästen
l händer s. hava utspänt h.en
45 :12
14 :19
7 såg upp till h.en och välsignade
1 han s. har skapat h.en
45 :18
7 se något tecken från h.en
16:1
1 frälsa dig, dessa s. avmäta h.en
47:13
7 klart väder, ty h.en är röd
16:2
1 min högra hand har utspänt h.en
48:13
7 oväder, ty h.en är mulen och röd
16:3
l Jublen, I himlar
49:13
7 om h.ens utseende förstån I
16:3
1 själva h.en kläder jag i mörker
50:3
7 det skall vara bundet i h.en
16:19
l Lyften edra ögon till h .en
S l :6
7 det skall vara löst i h.en
16:19
51:6
1 h.en skall upplösa sig ss. rök
7 deras änglar i h.en alltid se
18:10
l s. har utspänt h.en
S 1:13
7 det skall vara bundet i h.en
18:18
1 för att plantera en h.
51 :16
7 det skall vara löst ih.en
18:18
1 s. h.en är högre än jorden
55:9
7 då skall du få en skatt i h.en
19:21
1 snön faller ifrån h.en
55:10
7 Johannes' döpelse ... från h.en
21 :25
l Skåda ned från h.en
63:15
21 :25
7 Om vi svara: Från h.en
1 O att du läte h.en rämna
64:1
7 äro då ss. änglarna i h.en
22:30
l jag vill skapa nya himlar
65 :17
7 den s. svär vid h.en
23:22
1 H.en är min tron
66:1
7 stjärnorna falla ifrån h.en
24:29
1 de nya himlar och den nya jord
66:22
7 h.ens makter skola bäva
24:29
1 Häpnen häröver, I himlar
Jer. 2:12
7 tecken visa sig på h.en
24 :30
l Jag såg upp moth.en
4:23
7 Människosonen på h.ens skyar
24 :30
l h.ens fåglar hade flytt bort
4:25
7 från h.ens ena ända till
24:31
7 icke ens änglarna i h.en
24 :36
l h.en därovan kläder sig
4 :28
7 :18
7 komma på h.ens skyar
26 :64
1 offerkakor åt h.ens drottning
7 Herrens ängel steg ned från h.en
28:2
l mat åt h.ens fåglar
7:33
1 hägern under h.en känner sin tid
8:7
7 all makt i h.en och på jorden
28 :18
l h.ens fåglar hava flytt
9:10
7 såg han h.en dela sig
Mark. 1 :10
1 icke förfäras för h.ens tecken
10:2
7 en röst kom från h.en
1 :11
6 ej finnas under h.en
10:11
4:32
7 h.ens fåglar kunna bygga nästen
1 genom sitt förstånd utspänt h.en
10:12
7 såg upp till h.en och välsignade
6 :41
1 då brusa h.ens vatten
10:13
7 :34
7 (J.) såg upp till h.en
l kan h.en låta regnskurar falla
14:22
7 begärde något tecken från h.en
8:11
l h.ens fåglar s. skola äta upp
l 5:3
7 skall du få en skatt i h.en
10:21
l till mat åt h.ens fåglar
19:7
7 var det från h.en eller från
11 :30
l mat åt h.ens fåglar
16:4
7 Om vi svara: Från h.en
11 :31
7 äro då s. änglarna i h.en
l när h.en varder uppmätt därovan
31 :37
12:25
l mat åt h.ens fåglar
34:20
7 stjärnorna skola falla ifrån h.en
13:25
l tända offereld åt h.ens drottning
44:17
7 makterna i h.en skola bäva
13:25
1 tända offereld åt h.ens drottning
44:18
7 från jordens ända till h.ens ända
13:27
1 tända offereld åt h.ens drottning
44 :19
7 icke änglarna i h.en
13:32
44:25 .. 7 komma med h.ens skyar
14:62
l tända offereld åt h.ens drottning
7 blev han upptagen i h.en
16:19
1 från h.ens fyra ändar skall jag
49 :36
1 straffdom räcker till h.en
51:9
7 ifrån herdarna upp i h.en
Luk. 2 :15
7 medan han bad, att h.en öppnades
3:21
l har han utspänt h.en
S 1:1 S
7 från h.en kom en röst
3:22
1 då brusa h.ens vatten
51 :15
10m Babel stege upp till h.en
SI :53
7 h.en var tillsluten i tre år
4:25
l Från h.en till jorden
K1ag. 2:1
7 eder lön är stor i h.en
6:23
1 upplyfta hjärtan till Gud i h.en
3:41
7 h.ens fåglar åto upp det
8:5
l Herren blickar ned från h.en
3:50
7 (J.) såg upp till h.en och välsignade
9 :16
1 ej bestå under Herrens h.
3:66
7 att eld kommer från h.en
9:54
1 snabbare än h.ens örnar
4 :19
7 h.ens fåglar hava nästen
9:58
He:;. 1:1
1 öppnades h.en, och jag såg
7 du bliva upphöjt till h.en
10:1 S
1 h.ens fåglar vill jag giva dig
29:5
7 såg Satan falla ned från h.en
10:18
31 :6
7 edra namn skrivna i h.en
10:20
1 h.ens fåglar byggde sig nästen
1 På dess stam bo h.ens fåglar
31 :13
7 begärde ett tecken från h.en
11 :16
1 h.ens fåglar slå ned på dig
32:4
7 outtömlig skatt i h.en
12 :33
1 skall jag övertäcka h.en
32:7
7 h.ens fåglar bygga sina nästen
13:19
1 ljus på h.en skall jag förmörka
32:8
7 glädje i h.en över en syndare
15:7
1 bäva fåglarna under h.en
38:20
7 syndat mot h.en och inför dig
1 S :18
6 det finnes en Gud i h.en
Dan. 2:28
7 syndat mot h.en och inför dig
15:21
2:38
6 givit fåglarna under h.en
7 från h.ens ena ända
17 :24
6 det räckte upp till h.en
4:8
7 eld och svavel från h.en
17:29
6 h.ens fåglar bodde på dess grenar
4:9
7 lyfta sina ögon mot h.en
18:13
4:10
7 då skall du få en skatt i h.en
18:22
6 helig ängel steg ned från h.en
6 av h.ens dagg skall han vätas
4:12
7 Frid vare i h.en
19 :38
7 från h .en eller från människor
20:4
6 att det räckte upp till h.en
4:17
6 h.ens fåglar hade sina nästen
7 Om vi svara: Från h.en
20:5
4:18
6 den har nått upp till h.en
4:19
7 stora tecken på h.en
21 :11
6 helig ängel stiga ned från h.en
4:20
7 h.ens makter skola bäva
21 :26
4:20
6 av h.ens dagg skall han vätas
7 en ängel från h.en, s. styrkte
22:43
4:22
6 vätas av h.ens dagg
7 (J.) blev upptagen till h.en
24:51
6 det är h.en s. har makten
4:23
7 A. sänka sig från h.en
Joh. 1 :32
6 kom en röst från h .en
4:28
71 skolen få se h.en öppen
1:51
6 av h.ens dagg vättes hans kropp
4:30
7 ingen stigit upp till h.en
3:13
6 upplyfte mina ögon till h.en
4:31
7 utom den s. steg ned från h.en
3:13
6 vad han vill både med h.ens här
4:32
7 Människosonen, s. var i h.en
3:13
6 prisar jag ... h.ens konung
4:34
7 bliver henne givet från h.en
3:27
6 av h.ens dagg vättes hans kropp
5:21
7 den s. kommer från h.en
3:31
6 förhävt dig mot h.ens Herre
5:23
7 bröd från h.en att äta
6:31
6 tecken och under i h.en
6:27
7 givit eder brödet från h.en
6:32
7:2
6 huru h.ens fyra vindar stormade
7 det rätta brödet från h.en
6 :32
7:13
6 kom med h.ens skyar
6:33
7 det bröd s. kommer ned från h.en
6 utöver alla riken under h.en
7:27
7 jag har kommit ned från h.en
6:38
l åt h.ens fyra väderstreck
8:8
7 det bröd s. kommit från h.en
6:41
l ingenstädes under h.en
9:12
7 Jag har kommit ned från h.en
6:42
1 delat efter h.ens fyra väderstreck
11 :4
7 det bröd s. kommer ned från h.en
6 :50
1 lyfte sin högra hand mot h .en
12 :7
7 brödet s. kommit ned från h.en
6:51
Hos. 2:18
1 och fåglarna under h.en
7 bröd s. kommit ned frän h.en
6:58
l jag skall bönhöra h .en
2:21
7 Då kom en röst från h.en
12 :28
1 försmäktar fåglarna under h.en
4:3
7 lyfte upp sina ögon mot h.en
17:1
l ss. vore de fåglar under h.en
7:12
7 medan de skådade mot h.en
Apg. 1:10
l och h.en bävar
Joel 2:10
7 varför stån I och sen mot h.en
1 :11
1 tecken synas på h.en
2:30
1:11
7 s. blivit upptagen till h.en
l fore de än upp till h.en
Am. 9:2
7 sett honom fara upp till h.on
1:11
l s. bygger sin sal i h.en
9:6
7 plötsligt från h.en ett dån
2:2
1 krämare flera än h.ens
Nah. 3:16
7 från allahanda folk under h.en
2:5
1 majestät övertäcker h.en
Hab. 3:3
7 undertecken synas på h.en
2 :19
1 förgöra fåglarna under h.en
Sef. 1:3
7 icke har David farit upp till h.en
2:34
l förhållit sin dagg
Hagg. 1:10
7 vilken dock h.en måste behålla
3:21
1 förströdda åt h.ens fyra
Sak. 2:6
7 ej under h.en något annat namn
4:12
1 Det är h.ens fyra vindar
6:5
7 H.en är min tron
7 :49
1 h.en skall giva sin dagg
8:12
7 (Stefanus) skådade upp mot h.en
7:55
1 han s. har utspänt h.en
12:1
7 Jag ser h.en öppen
7:56
1 öppna h.ens fönster
Mal.· 3:10
7 ett sken från h.en kringstrålade
9:3
7 se, då öppnades h.en
Matt. 3:16
7 (Petrus)",åg h.en öppen
10:11
7 från h.en kom en röst
3:17
7 alla slags h.ens fåglar
10:12
7 ty eder lön är stor i h.en
5:12
7 duken åter upptagen till h.en
10:16
7 svärja varken vid h.en
5:34
7 linneduk sänktes ned från h.en
11:5
7 ss. i h.en så ock på jorden
6:10
7 fick jag däri se h.ens fåglar
11:6
7 samlen eder skatter i h.en
6:20
7 talade en röst från h.en
11 :9
1
l
1
1
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7 drogs alltsammans äter till h.en
11 :10
8 fruktbara tider från h.en
14:17
10 (Diana) s. fallit ned från h.en
19:35
7 ett starkt sken från h.en
22:6
8 se ett sken från h.en
26:13
7 Guds vrede ... från h.en
Rom. 1 :18
7 Vem vill fara upp till h.en
10:6
7 vare sig rh.en eller
l.Kor. 8:5
7 den andra människan är av h.en
15:47
7 en evig boning i h.en
2.Kor. 5:1
12:2
7 uppryckt ända till tredje h.en
7 eller en ängel från h.en
Gal. 1:8
7 finnes i h.en och på jorden
Ef. 1:10
7 vad fader heter i h .en
3 :15
4:10
7 s. for upp över alla himlar
7 i h.en fjnnes den s. är Herre
6:9
9 deras s. äro i h.en
Fil. 2:10
7 hava medborgarskap i h.en
3 :20
7 s. är förvarat åt eder i h.en
Kol. 1:5
7 i honom skapades ant i h.en
1 :16
7 vad på jorden och i h.en är
1 :20
7 bland allt skapat under h.en
1:23
7 I haven en herre i h.en
4:1
7 vänta hans Son från h.en
l.Tess. 1 :10
7 skall stiga ned från h.en
4 :16
7 uppenbarar sig från h.en
2.Tess. 1:7
7 himlarna dina händers verk
Hebr. 1 :10
7 s. farit upp genom hiri-Ilarna
4:14
7 upphöjd över h.en
7:26
7 en överstepräst ...i h.en
8:1
7 (K.) har gått in i själva h.en
9:24
7 talrika s. stjärnorna på h.en
11 :12
7 s. äro uppskrivna i h.en
12 :23
7 hm s. kungör sin vilja från h.en
12 :25
7 utan ock h.en att bäva
12 :26
7 arv, s. i h.en är förvarat
l.Pet. 1:4
7 i helig ande, nedsänt från h.en
1 :12
7 s. har farit upp till h.en
3 :22
7 hörde vi komma från h.en
2.Pet. 1 :18
7 himlar funnas till från uråldrig tid
3:5
7 de himlar s. nu finnas
3:7
7 skola himlarna med dånande hast
3:10
7 himlar skola upplösas av eld
3:12
7 nya himlar och en ny jord
3 :13
7 sv~jen icke ... vid h.en
Jak. 5 :12
7 då gav h.en regn
5 :18
7 kommer ned från h.en
Upp. 3:12
7 en dörr vara öppnad i h.en
4:1
7 en tron vara framsatt i h.en
4:2
7 vare sig i h.en eller på jorden
5:3
7 skapat, både i h.en och på jorden 5 :13
7 h.ens stjärnor föllo ned
6 :13
6:14
7 h.en vek undan
7 uppstod i h.en en tystnad
8:1
7 föll ifrån h.en en stor stjärna
8:10
7 en stjärna vara fallen ifrån h.en
9:1
7 en ängel komma ned från h.en
10:1
7 fick då hära en röst från h.en
10:4
7 sin högra hand upp mot h.en
10:5
7 röst s. jag hört från h.en
10:8
7 hava makt att tillsluta h.en
11:6
7 hörde en stark röst från h.en
11 :12
7 stego de i en sky upp till h.en
11 :12
11 :13
7 gåvo ära åt Gud i h.en
7ljödo i h.en starka röster
11 :15
11 :19
7 Guds tempel i h.en öppnades
7 tecken visade sig i h.en
12:1
7 annat tecken visade sig i h.en
12:3
7 tredjedelen av h.ens stjärnor
12:4
7 en strid uppstod i h.en
12:7
7 i h.en fanns icke mer ngn plats för
12 :8
12:10
7 jag hörde en stark röst i h.en
7 Glädjens fördenskull, I himlar
12 :12
13:6
7 häda ... och dem s. bo i h.en
7 eld falla ned från h .en
13:13
7 hörde ett ljud från h.en
14:2
7 hörde en röst från h.en säga
14 :13
7 ut ur templet i h.en
14 :17
7 såg ett annat tecken i h.en
15:1
7 tabernakels tempel i h.en
l 5:5
7 hagel föllo ned från h.en
16:21
7 ängel komma ned från h.en
18:1
7 en annan röst från h.en säga
18:4
7 synder räcka upp till h.en
18:5
7 Gläd dig du h. och I helige
18:20
7 en stor skara i h.en
19:1
7 jag såg h.en öppen
19:11
7 ängel komma ned från h.en
20:1
7 eld faller ned från h.en
20:9
7 såg en ny h. och en ny jord
21:1
7 den förra h.en och den förra jorden 21:1
7 heliga staden komma ned från h.en 21:2
7 Jerusalem, s. kom ned från h.en
21 :10
HIMMEL (Fader i himmelen)
Matt. 5:16
7 prisa eder F.,s.ärih.en
6:1
7 lön hos eder F., s. är i h.en
6:9
7 F. vår, s. är i h.en
7:11
7 eder F., s. är i h.en, giva edra barn
10:32
7 inför min F., s. är i h.en
1Q:33
7 förneka inför min F., s. är i h.en
16:17
7 utan min F., s. är i h.en
7 beskäras av min F., s. är i h.en
18:19
23:9
7 är eder F., han s. är i h.en
7 eder F., s. är i h.en, må
Mark. 11 :25
HIMMEL (himmelens Gud)
1 Herren, h.ens Gud
1 h.ens Gud s. har fört
1 har Herren, h.ens Gud
1 h.ens Gud givit mig
6 förtörnade h.ens Gud
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l.Mos.24:3
24:7
2.Krön.36:23
Esr. 1:2
5:12

6
6
6
6
6
1
l
l

l
l
6
6
6
6
1
7

till brännoffer åt h.ens Gud
6:9
välbehaglig lukt åt h.ens Gud
6:10
den i h.ens Guds lag lärde
7:12,21
Allt vad h.ens Gud befaller
7:23
givas till h.ens Guds hus
7:23
och bad inför h.ens Gud
Neh. 1:4
Ack Herre, h.ens Gud
1:5
bad jag en bön till h.ens Gud
2:4
H.ens Gud skall låta det gå väl
2 :20
Tacken h.ens Gud
Ps.136:26
bedja h.ens Gud om
Dan. 2:18
Daniel lovade h.ens Gud
2 :19
h.ens Gud har givit rike, väldighet
2:37
skall h.ens Gud upprätta ett rike
2 :44
dyrkar Herren, h.ens Gud
Jona 1:9
de hädade h.ens Gud
Upp.16:11

HIMMEL (himmelens härskara)
1 ser h.ens hela härskara
5.Mos. 4:19
l tillbeder h.ens hela härskara
17:3
1 h.ens hela härskara stå
l.Kon. 22 :19
1 tillbådo h.ens härskara
2.Kon.17 :16
1 tjänade h.ens hela härskara
21:3
1 altaren åt h.ens hela härskara
21:5
1 redskap åt h.ens hela härskara
23:4
l offereld åt h.ens hela härskara
23:5
1 h.ens hela härskara stå
2.Krön.18:18
1 tjänade h.ens hela härskara
33:3
1 altaren åt h.ens hela härskara
33:5
l h.ens härskara tillbeder dig
Neh. 9:6
l H.ens hela härskara förgås
Jes.34:4
1 kringströ h.ens härskara
Jer. 8:2
1 offereld åt h.ens hela härskara
19:13
l oräknelig s. h.ens härskara
33:22
1 växte upp till h.ens härskara
Dan. 8:10
1 tillbedja h.ens härskara
Sef. 1:5
7 att dyrka h.ens härskara
Apg. 7:42
HIMMEL (himmel och jord)
l skapade Gud h. och jord
l.Mos. 1:1
l blevo h.en och jorden fullbordade
2:1
2 :4
1 blev till på h .en och jorden
l G ud gjorde jord och h.
2 :4
14:19
1 Gud h.ens och jordens skapare
1 h.ens och jordens skapare
14 :22
2.Mos.20:11
1 gjorde He.rren h.en och
1 gjorde Herren h. och jord
31 :17
l h. och jord till vittnen
5.Mos. 4:26
l h. och jord till vittnen
30:19
l taga h. och jord till vittnen
31 :28
l mellan h. och jord
2.Sam.18:9
1 du har gjort h. och jord
2.Kon.19:1 S
1 mellan jorden och h.en
l.Krön.21:16
1 vad i h.en och på jorden är
29:11
l h.ens och jordens skapare
2.Krön. 2:12
6 h.ens och jordens Guds tjänare Esr. 5:11
1 Honom love h.en och jorden
Ps.69:35
l s. har gjort h. och jord
11 5:1 S
1 Herren, s. gjort h. och jord
121:2
l s. har gjort h. och jord
124:8
l han s. har gjort h. och jord
134:3
1 hm s. gjort h.en och jorden
146:6
1 majestät över jorden och h.en
148:13
l du har gjort h. och jord
Jes.37:16
6 s. icke gjort h. och jord
Jer.l0:11
l den s. uppfyller h. och jord
23:24
l s. har gjort h. och jord
32 :17
l fast ordning för h. och jord
33:25
l h. och jord jubla över Babel
51 :48
l mellan h. och jord
Hes. 8:3
l atth.en och jorden bäva
Joel 3:16
l komma h.en och jorden att
Hagg. 2:7
1 h.en och jorden att bäva
2 :22
l skäppan mellan jord och h.
Sak. 5:9
7 h. och jord förgås
Matt. 5:18
7 du h.ens och jordens Herre
11 :25
24:35
7 H. och jord skola förgås
7 jordens och h.ens utseende
Luk.12:56
7 kunna h. och jord förgås
16:17
7 H. och jord skola förgås
21 :33
7 gjort h.en och jorden
Apg. 4:24
7 s. har gjort h.en och jorden
14:15
7 är Herre över h. och jord
17 :24
7 skapat h.en och jorden
Upp.l0:6
7 s. har skapat h. och jord
14:7
7 för hs ansikte flydde jord och h.
20:11

HIMMELRIKET
1) basilela ton ouranbn,
(3amAEia TWV OVP(lJ)WV

himmelens (himlarnas) rike; basileia,
se Konungadöme 4, Konungarike 3,
Konungavälde 4, och best. fonn gen.
plur. av ouranos, se Himmel 7. Begreppet »himmelriket» hos Matteus motsvaras i övriga nytestamentliga skrifter
av termen »Guds rike» (jfr t.ex. Matt.
13:11 och Mark.4:!l), liksom »himmelem) i biblisk tid ofta brukades som en
omskrivning för Gud; jfr Luk.15:18.
Himmelriket eller Guds rike betecknar
det rike, där Gud är konung, Guds
herravälde. Vad som kännetecknar detta rike, beskrives bl.a. i bergspredikan,
se t.ex.Matt.7:2l, samt i Jesu liknelser.
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Himmelsfärd -Hind
I Matt.l 3:24,31 ,33,44,45,47; 18:23;
20:1; 22:2; 25:1 har grundtexten genomgående samma uttryckssä tt: »himmelriket är likt (liknar) .. .» Se art.
Rike, Guds.
HIMMELRIKET
l ty h. är nära
I Gö ren bättring, ty h. är nära

Malt. 3:2
4 :17
S:3
l dem hör h. till
5 :10
l ty dem hör h. till
5:19
l en av de minsta i h.
5:19
l räknas för stor i h.
5 :20
l skolen I icke komma in i h .
l Icke kommer var och en in i h.
7:21
l få vara med ... till bords i h.
8:11
1 predika och säga: H. är nära
10:7
1 den s. är minst i h. är likväl större
11 :11
1 tränger h. fram med storm
11 :12
1 lära känna h.s hemligheter
13:11
1 Med h. är det ss. när en man

13:24

l H . är likt eU senapskorn

13:31
13 :33
13:44
13:4S
13 :4'7
13 :52
16 :19
18:1
18:3
18 :4
18:23
19:12
19 :14
19:23
20:1
22:2
23:13
25:1

I H. är likt en surdeg

I H . är likl en skau
1 med h. ss. när en köpman söker
l med h. ss. när en not kastas
I s . har blivit en lärjunge för h .
I jag skall giva dig h.s nycklar
1 Vilken är den störste i h .
l skolen I icke komma in i h .
1 han är den störste i h .
l med h. ss. när en konung
I för h.s skull gjort sig OSkickliga
I ty h. hörsådana till
I svårt att komma in i h .
I med h. är det ss. när en husbonde
I Med h. är det ss . när en konung
l skrymtare, s. tillsluten h.
1 med h. ss . när tio jungfrur

IllMMELSF ÄRO
Kristi himmelsHird är benämningen på
den händelse, som omtalas i Apg.l:6II och som ägde rum efter uppståndelsen .
Även om Kristi himmelsHird icke
är omtalad i Skriften så ofta som
uppståndelsen, som möjliggjorde himmelsfarden, är dock dess historiska
fakticitet klart bevittnad av urförsamlingen. Himmelsfarden bör förstås som
en nödvändig länk mellan Kristi kropps
uppståndelse från de döda och det
förhållande, som den levande Kristus
nu står i till sin församling .
Medan de termer, som Skriften använder i förbindelse med himmeJsfarden, varierar, är likväl den totala bilden
densamma, jfr uttryckcn : »upptagem),
Apg.1 :2,11; I.Tim.3:16; »upphöjd»,
Apg.2:33; på Guds »högra sida i den
himmelska världen», Ef.! :20, jfr Hebr.
1:3; Apg.7:55; »for UpP», Ef.4:8-10;
»farit upp genom himlarna», Hebr.4:14.
I Mark.!6:19 förekommer samtidigt
uttrycken »upptagen i himmelen» och
»satte sig på Guds högrasidw.
Den lekamliga himmelsfarden är
endast en nödvändig klimax i fOrhärligandet av den uppståndne Jesus
Kristus, garantien för att liksom förutsägelserna om Messias' lidanden hade
blivit uppfyllda (Apg.3:17 f.), så skall
han komma tillbaka på sanuna sätt,
som lärjungarna hade sett honom bliva
upptagen (I :11).
Läromässigt är Kristi himmelsfard
ledet mellan Kristi första och andra
ankomst till jorden. Att han är »UPPstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda», är församlingens
trosbekännelse. Kristi himmelsfards
första resultat var presenterandet av
hans fulländade verk för Fadern. Genom att sätta sig på sin Faders högra
sida återupptog Kristus icke . endast
den härlighet, som han hade haft
hos sin Fader före det nuvarande
kosmos' existens (Joh.17:5) utan härligheten var nu stad fa st i den mänsklig-
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het som han hade antagit genom inkarnationen, I.Tim.2:5; J.Kor.15:47; Kol.
2:9. Sålunda blev han huvud över
allting, över för samlingen , som är hans
kropp. Denna tanke kommer till uttryck i Ef.1 :3-23; 2:6 ; 4 :8-13; 5:30,32;
Kol.I :15-20; 2 :9-10: 3:1-4. Se även
10h.!4:1-2. Från sin boning hos sin
Fader skänker han gåvor till människorna; den utlovade helige Ande, Apg.
1:8; 2:1-36, var början pa detta program. Jfr även Ef.4 :7-16; Hebr.2:4;
Ps.68:19. I Ps.!10:1-4 kungör David
Messias' bestigande av tronen: )>Sätt
dig på min högra sida, till dess jag har
lagt dina fiender dig tilJ en fotapall ...
Du är en präst till evig tid efter MelkiSedeks sätt», och i Sak.6:12-13 talas
om en man, som kallas Telningen.
Han icke endast regerar som konung,
utan »en präst skall han vara på sin
tron». Som var överstepräst, som den
som har offrat sig själv inför Gud,
felfri och utan fläck , går Kristus nu i
förbön för församlingen, Rom.8:34;
Hebr.7:25, som dess förespråkare, l.
Joh.2:1, och han ger kraft och hjälp
för varje behov, Hebr.2:17-18; 4:14-16;
7:24-28; 9:14; 10:12-14,1&-22. Som
konungen Messias förut se r han den tid,
när väldet över världen skall tillhöra
Herren och hans Smorde , Upp. I I :15.
Han skall regera tills alla fiender, även
döden, har lagts under hans fötter. Sedan skall han överlämna riket åt sin
Fader,I.Kor.15:25-28.

IllMMELSK
I) helsäl, 'I J ' i1
(trol. sumeri~kt låneord) stort el. ståtligt hus, palats, tempel; här övers.
himmelsk boning. Jfr Am.8:3 , övers.
palats; Jes.6 :1 tempel.
2) ouranios, OUpåVIO(
himmelsk (som är i .el. kommer från
himmelen); av : ouran6s, se 4. I Matt.
18:35 har flera handskrifter epouranios, se 3.

3) epouranios, €lI'OVpåVIO(
som är pa el. i himmelen, himmelsk; av:
prcp. epi, på, vid, och ouran6s, se 4.
Neutr. plur. tå epourånia är i 10h.3:12;
Hebr.9 :23 övers. himmelska ting, de
ltimmebka tingen; i Ef.! :3,20; 2:6;
3:10 den himmelska världen. I Joh.3:12
liksom i I. Kor.! 5:40 står epourånios i
motsats till epigeios, som är på jorden,
jordisk. I 2.Tim.4 :18 nämnes hi: basileia hi! epounlnios, det himmelska
riket; jfr Himmelriket. Se: Himmel 9,
Himlarymd I .
4) ouran6s, oupavo(
(el. plur. ouranoi) himmel; här : en to
ourano el. tois ouranois, i himmelen; i
Luk.11 :13 ex ouranou, från himmelen.
Se: Himmel 7 .
HIMMELSK

Uppdelning : allmänt, himmelske Fader.
HIMMELSK
l hörde från sin h .a boning
l hörde fra n sin h.a boning
l I hans h.a boning förkunnar
2 hop av den h.a härskaran
3 talar om h.a ting
2 ohörsam mot den h.a synen
3 både h.a kroppar och
3 de h.a kropparnas h ärlighet
3 sadan s. den h.a är
3 sådana äro ock de h .a
3 skola vi bära den h.as gestalt
4 med vär h.a hydda
3 h .a världens andliga
3 högra sidan i den h.a världen
3 med honom i den h .a världen
3 väldigheterna i h .a världen
3 mig tin sit( h .a rike
3 delaktiga av h. kallelse
3 hava smakat den h.a gåvan
3 en skugga av den h.a
4 avbilderna av de h.a tingen
3 de h.a tingen måste renas
3 stod deras hå g till det h.a
3 stad, det h.a Jerusalem
4 följde de h .a härskarorna

2.Sam.22:7
Ps. 18:7
29:9
Luk. 2:13
Joh. 3:12
Apg. 26:19
I. Kor. I S :40
15:40
15:48
15:48
15:49
2 . Kor. 5:2
Ef. 1:3
1:20
2:6
3:10
2 .Tim . 4:18
Hebr. 3:1
6:4
8:5
9:23
9:23
II :16
12:22
Upp.19:14

HIMMELSK (himmelske Fader)
4 eder h.e Faders barn
Matt.
2 ss. eder h.e Fader är fullkomlig
2 skall eder h.e Fader förl åta eder
2 likväl föder eder h.e Fader dem
2 eder h .e Fader vet att I behöven
4 s. gör min h .e Faders vilja
4 s. gör min h.e Faders vilja
2 s. min h .e Fader icke planterat
4 se min h .e Faders ansikte
4 eder h.e Fade rs viJje
2 skall oc k min h.e Fader göra
4 den h .e Fadern giva heJig
Luk.

5:45
5:48
6:14
6:26
6:32
7:21
12:50
I S: 13
18:10
18:14
18:35
II :13

IflMMELSTECKEN
I) mazzårot, n i llD
(klara el. I y~ande) stjärnor; övers. himmelstecknen. Det rilder många olika
uppfattningar om vad som avses med
detta ord . Man har t.ex. föreslagit bestämda stjärnbilder såsom Stora Björnen, Hyaderna och Venus, morgonstjärnan . Det ligger nära till hands att med
Septuaginta jämställa mazzäro! i lob
38:32 med mazzälot i 2.Kon.23:5;
bäda orden är återgivna med mazouroth . Sv. kyrkobibeln har övers. mazzälot med »stjärnbilderna». Detta ord
avs~r troligen i första hand Zodiakens
(djurkretse ns) tecken. Den gamla sv.
kyrkobibeln återger mazzäro! med
»morgonstjernorn3» och mazzälo! med
»planetern3» . I utornbiblisk hebreisk
litteratur betyder mazzälo! stjärnor,
stjärnbildef, medan ko~~im (i vår
kyrkobibel övers. stjärnor) betecknar
planeter.
HIMMELST ECKEN
l du s. för h.nen fram

Ett mått för flytande varor, motsvarande 1/6 bat (ca 6 liter). Jfr Mått.
HIN
b_gjutet med fjärdedels h. olja 2.Mos.29:40
ss. dri c koffer en fjärdedels h. vin
29 :40
Tag dig en h . olivo lja
30 :24
drickoffer en fjärdedels h .
3.Mos. 23 :13
hegjutet med fjärdedels h.
4 .Mos. IS :4
offra en fjärdedels h . vin
I 5:5
begjutel med en Iredjedels h. olja
I 5:6
bära fram en tredjede ls h. vin
15:7
mjöl , begjut e l med en halv h . olja
I 5 :9
ss. drickoffer en halv h. vin
15 :10
begjutet med en fjärdedels h. Olja
28:5
skall du offra en fjärdedels h.
28:7
en halv h. vin till var tjur
28:14
en tredjedels h . till väduren
28:14
och en fjärdedels h. till vart lamm
28:14
vatlen ... en sjä ttedels h.
Hes. 4:11
offra en h. olja till var efa
45 :24
frambära en h . olja till var efa
46:5
offra en h. olja tUJ var efa
46:7
jäml. en h. olja till var efa
46:11
offra en tredjedels h . olja
46:14
HIN-MATI
riktigt h . skOlen I hava

IflND

Från Himmels[ärdskape/let på Oljeberget.
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3.Mos. 19 :36

En hjortart, men man vet inte säkert

J
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Job 38:32

HIN
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Hinder - Hiskia
vilken, som här avses. Antagligen är det
rådjuret eller kronhjorten (hondjuret).
Hinden är skygg och ängslig. Den har
en snabb och säker gång, Hab.3:19;
loMos.49:21, och den har stor kärlek
till sina ungar, jfr Jer.14:5. I Skriften
är hinden en bild på en öm och älsklig
hustru, Ords.5:19. Se: Hjort, Morgonrodnadens hind.
HIND
Naftali är en snabb h.
I.Mos.49:21
gjorde hans fötter ss. h.ens
2.Sam. 22 :34
vakar du över när h.arna kalva
lob 39:4
gjorde mina fötter ss. h.ens
Ps. 18 :34
efter Morgonrodnadens h.
22:1
Herrens röst bringar h.arna att föda
29:9
hon, den älskliga h.en
Ords. 5 :19
Jag besvär eder, vid.o.h.ar
HV. 2:7
vid gaseller och h.ar
3:5
h.en övergiver sin nyfödda
Jer.14:S

gör mina fötter ss. h.ens

Hab. 3:19

HINDER
Hinder för frälsning
l) Det egna syndiga hjärtat, Rom.
8:7. 2) Världens vänskap eller världens
motstånd, Jak.1 :4; 1.Joh.5:19. 3) Anstöt av kristnas dåliga vandel, Rom.
2:24. 4) Djävulens makt, loPet.5:8.
HINDER
lägger h. i vägen för mitt
2.Mos. 9:17
eftersom I idag ären till h.s
2.Sam.19 :22
icke lägga något h. i vägen
Esr. 5:5
så att h. icke uppstår i arbetet
6:8
intet till h. för dina steg
Ords. 4:12
s. ville komma dit haven I lagt h. Luk.11 :52
h. i vägen för K. evangelium
l. Kor. 9:12
Vem har lagt h. i eder väg
Gal. 5:7
lägga av allt s. är oss till h.
Hebr.12:1

HINDRA
jag har h.t dig från att synda
I.Mos. 20:6
h.des jag att ledsaga dig
31 :27
för att h. (Bileam)
4.Mos.22:22
jag har gått ut för att h. dig
22 :32
h. våra barn från att frukta H.
Jos.22:25
intet h.r Herren att giva seger 1.Sam. 1.4:6
h.t mig från att ådraga mig
25:33
ingen fanns, s. kunde h. dem
2.Sam. 14:6
(Hadad:) H. mig
l. Kon. 11 :22
för att h. någon komme vare sig
15:17
för att h. att någon komme
2.Krön.16:1
h.de (judarna) med våld
Esr. 4:23
han griper sitt rov, vem kan h.
lob 9:12
kalla till doms, vem kan då h. hm
11:10
vem kan h. (Gud)
23:13
Vattenådror täppas till och h.s
28:11
h. dem att bliva snaror för folket
34:30
(Johannes) ville h. (1.)
Matt. 3:14
vi ville h. hm, eftersom han
Mark. 9 :38
(J.:) H.en honom icke
9:39
ville de h. hm att gå sin väg
Luk. 4:42
vi ville h. hm eftersom han icke
9:49
H.en hm icke, ty den s. icke är
9 :50
Vad h.r att jag döpes
Apg. 8:36
Icke kan väl ngn h. att dessa döpas
10:47
Elymas ville h. landshövdingen
13:8
icke h. någon av (Paulus') närmaste
24:23
hövitsmannen h.de dem
27:43
predikade utan att ngn h.de hm
28:31
dock har jag... blivit h.d
Rom. 1:13
för att h. eder att göra
Gal. 5 :17
de söka h. oss att tala
l.Tess. 2:16
men Satan har h.t oss
2:18
att de genom döden h.des
Hebr. 7:23
en arbetsåsninna h.de
2.Pet. 2:16
han h.r också andra s. vore
3.Joh. v.I0

HINGST
Se: Häst.
HINGST
för h.ars gnäggande bävar
Jer. 8:16
När bullret höres av hs h.ars hovslag 47:3
hoppen ss. kvigor och frusten ss. h.ar 50:11

-hinna

IHNNA

upphinna Dom.18:22
HINNA
Uppdelning: Hinna, hinna upp.
HINNA
Rädes att olyckan h.er mig
l.Mos.19:19
innan (Josef) hade hunnit fram
37:18
innan dessa hunna fram
4.Mos.10:21
hunnit förbi Belätesplatsen
Dom. 3:26
hade hunnit fram till vingårdarna
14:5
sensträngar, s. icke hunnit torka
16:7,8
låt oss försöka h. fram till orterna
19:13
till Rimmons klippa hunno 600 man 20:47
när de hunnit till manlig
I.Sam. 2:33
till dess edert skägg h.er
2.Sam.10:5
allt folket hade hunnit draga fram
15:24
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Ahimaas hann om etiopiern
18:23
när de hunnit till den stora stenen
20:8
Har du hunnit att dräpa
1. Kon. 21 :19
innan den utskickade hann
2. Kon. 6 :32
Den utskickade har hunnit fram
9:18
hade hunnit fram till (Jehu)
9:19
Han har hunnit fram till dem
9:20
hunnit ut ur den inre staden
20:4
hade de hunnit till Herrens
2.Krön.29:17
folket icke hunnit församla sig
30:3
när du har hunnit din mO,gnad
lob 5:26
såga sig gäckade, när de hunnit
6:20
far förbi mig, innan jag h.er se det
9:11
Förrän edra grytor hunnit märka
Ps.S8:10
så har du hunnit gränsen för
Hes. 22:4
att dödgrävarna h. begrava dem
39 :15
hade hunnit till botten i gropen Dan. 6:24
hinner fram till 1335 dagar
12:12
icke hunnit igenom alla
Matt. 10:23
innan (Paulus) h.er fram
Apg.23:15
hunna fram till en ort
27:8
hade ganska lång tid hunnit förflyta
27:9
evangelium hunnit fram
2. Kor. 10:14
såvitt vi redan hunnit något
Fil. 3:16
HINNA (upp)
hann upp hm på Gileads
l.Mos. 31 :23
Och Laban hann upp Jakob
31 :25
(Josef:) när du h.er upp dem
44:4
När han nll hann upp dem
44:6
förföljde och hunna upp
2.Mos.14:9
Jag vill förfölja dem, h. upp dem
15:9
icke må h. upp (dråparen)
5.Mos.19:6
knappt hunnit upp på torra
Jos. 4:18
fienderna hunna upp dem
Dom.20:42
du skall förvisso h. upp
I.Sam. 30:8
Kan jag då h. upp dem
30:8
(kaIMerna) hunno upp hm
2.Kon.25:5
Jag hann upp dem
Ps.18:38
låt din vredes glöd h. upp dem
69:25
(kaldeerna) hunno upp Sidkia
Jer.39:5
skall svärdet h. upp eder där
42 :16
(kaldeerna) hunno upp Sidkia
52:8

IDNNOMS BARNS DAL
Se: Hinnomsdalen. 2.Kon.23:10.
IHNNOMSDALEN
Hinnomsdalen, hebr. ge' Hinnom, söder
om Jerusalem, utanför Krukmakarporten, kallas på grekiska Gehenna, se d.o.
Dalens nuvarande namn, Wadi erRababi, härstammar från dess ursprunglige jebusitiske ägare. Här låg en tid
konungarnas trädgårdar, men på konungarna Ahas' och Manasses tid blev
dalen beryktad på grund av att man
här offrade barn åt Molok, jfr J er. 7 :3lo
Jeremia gav den namnet Dråpdalen,
Jer.7:32. Hit kastade man avrättade
förbrytares lik. Efter hand blev dalen
allt mer motbjudande för judarna, och
namnet användes som bild på de orättfärdigas straffort efter den sista domen.
Se: Tofethöjderna, Dråpdalen.
HINNOMS DAL
boningsorter ända till H.
HINNOMSDALEN
berg s. ligger gent emot H.
(Benjamins gräns) ned i H.

Neh.11 :30
Jos.15:8
18:16

HINNOMS SONS DAL
Se: Hinnomsdalen.
HINNOMS SONS DAL
gränsen uppåt H.
Jos.15:8
berg s. ligger gent emot H.
18:16
tände (Ahas) offereld i H.
2.Krön.28:3
barn gå gm eld i H.
33:6
Tofethöjderna i H ... byggt upp
Jer. 7 :31
icke mer ... H., utan Dråpdalen
7:32
gå ut till H.
19:2
icke mer ... H., utan Dråpdalen
19:6
Baalshöjderna i H. byggde de
32:35

den ö, som staden var byggd på, och
han förde krig mot Cypern, som han
gjorde skattepliktigt. Några har också
hävdat, att en dotter till Hiram var
en av Salomos hustrur, jfr l.Kon.11:1
där sidoniskor uppräknas bland hans
utländska kvinnor.
Efter konung Davids död säges om
Hiram, att han alltid hade varit Davids
vän, l.Kon.5:lo Sedan David hade
blivit konung över hela Israel, skickade
Hiram sändebud till honom med cederträ, därtill sände han också timmermän
och stenhuggare, som byggde ett hus åt
David.
Efter Davids död ingick Hiram vänskapsförbund med dennes son och
tronföljare Salomo. I utbyte mot livsmedel försåg Hiram Salomo med allt
det cederträ och cypressträ, som han
behövde för templets uppbyggnad.
Som betalning för 120 talenter guld
fick Hiram av Salomo tjugo städer i
Galileen, vilka han dock icke tyckte
om utan kallade KabuIs land, se d.o.
Hiram och Salomo samarbetade även
genom att sända expeditioner till Ofir,
som var rikt på guld. Till den flotta,
som Salomo lät bygga i Esjon-Geber,
skaffade Hiram sjökunnigt manskap,
loKon.9:26 ff. Se även: Tyrus.
Hirams namn skrives i 1.Kon.5:18
Hirom; i 2.Krön.2:3,11,12; 8:2,18;
9:21 Huram.
HIRAM
H. skickade sändebud till
2.Sam. 5 :11
H., konungen i Tyrus, sände
l. Kon. 5:1
H. hade alltid varit Davids vän
5:1
Salomo sände till H. och lät säga
5:2
Då H. hörde Salomos ord, blev han
5:7
H. sände till Salomo och lät säga
5:8
Så gav H. åt Salomo cederträ
5:10
Salomo gav åt H. 20000 korer vete
5:11
gav Salomo åt H. för vart år
5:11
vänskap rådde mellan H. och Salomo
5 :12
gav Salomo 20 städer i GaIileen åt H.
9:11
när H. från Tyrus begav sig för att bese 9:12
H. sände till konungen 120 talenter
9:14
På denna flotta sände H.
9:27
H.s flotta hämtade guld från Ofir
10:11
egen TarsisfIotta på havet jämte H.s
10:22
H. skickade sändebud
I.Krön.14:1
H.s folk hämtade guld från Ofir 2.Krön. 9:10

2. En konstfärdig man från' Tyrus.
Han var son till en änka av Naftali
stam, och hans fader var en tyrisk
man. Hiram sändes till Jerusalem för
att förestå koppararbetena vid templet.
Hans namn skrives också: Hirom,
1.Kon.7:40,
Huram, 2.Krön.4:11 ,
Huram-Abi, 2:13, Huram-Abiv, 4:16.
HIRAM
Salomo lät hämta H.
l. Kon.
förde H. allt det arbete till slut
föremål s. H. gjorde åt Salomo
förde H. det arbete till slut
2.Krön.

7:13
7 :40
7:45
4:11

IDROM
hebr. friboren, ädel el. min broder är

upphöjd.
1. Konung i Tyrus, identisk med Hiram
(se Hiram 1). loKon.5:18.
2. En konstförfaren man från Tyrus,

las i Bibeln är i förbindelse med brödbakning.
HIRS
tag dig vete, korn, bönor. h.

Hes. 4:9

IDSKI
hebr. (Herren är) min styrkiJ. Son till
Elpaal, av Benjamins stam. loKrön.
8:17.
IDSKIA
hebr. Herren är min styrkiJ.
l. J uda rikes tolfte konung, son och
efterträdare till konung Ahas, 2.Kon.
18:1. Han blev konung vid endast 25
års ålder, och hans ca 30-åriga regeringstid inföll omkring år 700 f.Kr.
Hans moder hette Abi och var Sakarjas
dotter, 18:2.
Hiskia var en av de kraftfullaste och
mest målmedvetna konungar, som någonsin suttit på J uda rikes tron. Han
levde och regerade vägledd aven stark
tro och tillit till Herren, 18:3,5-6.
Hans första åtgärd som konung var att
avskaffa all avgudadyrkan, v.4. Vidare
fick han till stånd en restaurering av
tempel- och offertjänsten, 2.Krön.
31 :2-4.
Konung Hiskias regeringstid kännetecknades inte av någon längre fredsperiod. Han återerövrade först de städer, som hans fader hade förlorat till
filisteerna och intog därpå alla dessas
egna städer med undantag av Gasa och
Gat. Se. dan upphörde han att vara
Assyrien underdånig, 2.Kon.18:7.
I Hiskias fjärde regeringsår drog
Salmanassar, Assyriens konung, upp
mot Samaria och belägrade det. Samaria intogs efter tre års belägring, och
folket bortfördes till Assyrien, 18:9-12.
I Hiskias fjortonde regeringsår invaderade Assyriens konung Sanherib
Juda och intog alla dess befästa städer.
Hiskia ingick då ett förbund med Sanherib: han skulle få behålla sitt land
mot betalningen aven skatte pålaga,
18:13-16. Överenskommelsen bröts
emellertid·, och sedan Sanherib· blivit
hejdad i sitt tåg mot Egypten, vände
han sig åter mot Jerusalem. Han
sände några av sina män för att uppegga Jerusalems inbyggare mot Hiskia
och smäda Herrens, Israels Guds, namn,
18:17 ff.; jfr 2.Krön.32:1 ff.; Jes.36:1
ff. Hiskia bad då profeten Jesaja om
förbön för folket. Själv rev han sönder
sina kläder, klädde sig i säck och aska
och gick in i Herrens hus. Herren
tröstade emellertid Hiskia och förutsade Sanheribs undergång, 2.Kon.19:
1-7; jfr Hes.37:1 ff. En Herrens ängel
slog 185000 man av assyriernas här,
varpå Sanherib drog sig tillbaka och
slog sig ned i Nineve, 2.Kon.19:35-36;
2.Krön.32:21.

skapligt förhållande till David och Salomo. Enligt tidigare historieskrivare
som feniciern Dius och Menander från
Efesus var Hiram Abibals son och regerade i 34 år över Tyrus. Han befäste

identisk med Hiram 2, se d.o. loKon.
7:40.
HIRS
Hirsplantan, hebr. do!).an, lat. Panicum
miliaceum, är en gräsart, som har odlats såväl i Palestina som i Egypten
ända från äldsta tider. Den är det
minsta sädesslag, som odlas till människoföda. Fröet är vitt och hårt och
förekommer i tusental på varje stjälk.
Bröd, som är bakat av hirs, är icke
så välsmakande och räknas som fattigmanskost. Den enda gång detta omta-

Kort tid därefter blev konung Hiskia
dödssjuk. Profeten Jesaja kom till honom och förutsade hans död. Konungen vände sig då till Herren med bön om
att få leva. Bönen besvarades, och 15
år lades till hans livstid, 2.Kon.20:1 ff.;
2.Krön.32:24; Jes.38:1 ff. Som ett
tecken på att Hiskia skulle tillfriskna,
lät Herren skuggan på Ahas' solvisare
gå tio steg tillbaka, 2.Kon.20:11.
Tre år efter sin sjukdom fick Hiskia
en son, Manasse, som blev konung
efter sin fader, endast tolv år gammal.
Den genomgripande omvälvning,
som tempelrestaureringen medförde,
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HIRA
hebr. jriborenhet, adel. En man i
Adu11arn, vilken betecknades som Judas
vän. loMos.38:1, 12.

HIRAM
hebr. friboren, ädel el. min broder är

upphöjd.
l. En konung i Tyrus, som stod i vän-

Hiskia-Hjord
var i överensstämmelse med intentionen i Jesajas förkunnelse. Icke desto
mindre är denna betydelsefulla händelse inte omnämnd i hans bok. Det
finns dock ingen anledning att misstänka, att Jesaja anat orena motiv i
konungens handlande. Det synes tvärtom ha existerat det bästa förhållande
dem emellan.
Förklaringen till denna' märkliga
tystnad är väl närmast att söka hos
folket, vilket framträder mot bakgrunden av utvecklingen efter Hiskias
död. Under Manasses regering skedde
en återgång till förhållandet före
Hiskias tid. Detta avslöjar, hur ytligt
intrycken från konuJlgens reformer var
rotade. Folket hade inte helhjärtat
slutit upp bakom konungen. Detta
insåg profeten Jesaja. Det fanns därför
ingen anledning för honom att återta
eller mildra varningarna, som han riktat
till folket.
Några politiska syften med reformationen hade konungen icke. Att återupprätta kontakten med förbundets
Gud var hans mål. Det var dock ofrånkomligt, att en dylik åtgärd skulle få
återverkningar även i andra sammanhang. Vid denna tidpunkt hade Nordriket fallit för assyrierna, vilka givetvis
ogärna såg de underkuvade uppehålla
kontakten med det självständiga riket
i söder, varför man understödde den
gamla kulten i Betel, som även tidigare
fått tjäna som samlingspunkt för de
israeliter, vilka fronderat mot Jerusalem (l.Kon.12:2S-32).
Det är troligt, att för många bland
de kvarvarande bland judarna i norr
blev templet i Jerusalem en symbol
för den judiska enheten och det samlade motståndet mot inkräktarna.
°

HISKIA
(Ahas') son H. blev konung
2.Kon.16:20
I Hoseas tredje regeringsår blev H.
18:1
18:9
I konung H.s fjärde regeringsår
intogo det i H.s sjätte regeringsår
18: 1O
i konung H.s fjortonde regeringsår
18:13
sände H. till Assyriens konung
18:14
ålade konungen i Assyrien H.
18:14
H. gav ut alla de penningar
18:1 S
lösbröt ock H. från dörrarna
18:16
beläggning s. H. överdragit dem med 18 :16
en stor här mot H.
18:1 7
(Rab·Sake:) Sägen till H.
18:19
hans altaren H. avskaffade
18:22
Låten icke H. bedraga eder
18:29
Låten icke H. förleda eder
18 :30
Hören icke på H.
18:31,32
Eljakim och... kommo till H.
18 :37
Då nu konung H. hörde detta
19:1
så säger H.: En nödens dag
19:3
konung H.s tjänare kommo till Jesaja 19:5
skickade han åter sändebud till H.
19:9
Så skolen I säga till H.
19:10
När H. hade mottagit brevet
19:14
bredde H. ut det inror Herrens ansikie 19:14
H. bad inför Herrens ansikte
19:1 S
Då sände Jesaja bud till H.
19:20
Vid den tiden blev H. dödssjuk
20:1
H. grät bitterligen
20:3
Vänd om och säg till H.
20:5
H. sade till Jesaja
20:8,19
H. sade (till Jesaja)
20:10
sände Berodak-lIaladan brev till H.
20 :12
sport att H. hade varit sjuk
20 :12
när H. hade hört pä dem
20:13
Intet fanns i H.s hus, s. han icke
20:13
profeten Jesaja kom till konung H.
20:14
H. svarade
20:14,15
Då sade Jesaja till H.
20:16
om H... upptecknat i Juda konungars 20:20
H. gick till vila hos sina fäder
20:21
ol'ferhöjder s. hs fader H. förstört
21:3
(Ahas') son var H.
l. Krön. 3:13
i H.s tid slogo de meiniter s. funnos
4:41
2.Krön.28:27
(Ahas') son H. blev konung
H. var 25 år gammal, när han blev
29:1
29:18
gingo de in till konung H. och sade
lät konung H. församla de överste
29:20
H. befallde att man skulle offra
29:27
H. befallde leviterna att lova Herren 29 :30
H. tog till orda och sade
29:31
H. gladde sig över vad Gud berett
29:36
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sände H. ut bud till hela Israel och
30:1
H. hade bett för dem och sagt
30:18
Herren hörde H. och skonade folket 30:20
H. talade vänligt till alla de leviter
30:22
H. hade ss. offergärd givit
30:24
H. förordnade om prästernas
31:2
När H. och de överste sågo högarna
31:8
H. frågade prästerna ... om högarna
31:9
H. befaIlde att man skulle inreda
31:11
efter förordnande av konung H.
31:13
Så förfor H. i hela J uda
31:20
Då nu H. såg att Sanherib kom
32:2
folket tryggade sig vid H.s ord
32:8
sände Sanherib sina tjänare till H.
32:9
(Sanherib:) Se, H. uppeggar eder
32:11
Har icke H. avskaffat hs offerhöjder 32:12
läten nu icke H. bedraga eder
32:15
hs tjänare talade mot Herren och H.
32:16
lika litet skall H.s Gud kunna rädda
32:17
H. ropade till himmelen
32:20
frälste Herren H. och Jerusalems
32:22
förde dyrbara gävor till H.
32:23
Vid den tiden blev H. dödssjuk
32:24
återgäldade H. icke det goda
32:25
dä H. ödmjukade sig, drabbade
Herrens förtörnelse icke, al länge H. 32:26
H.s rikedom och härlighet var stor
32 :27
Det var ock H. s. ledde vattnet nedät 32 :30
H. var lyckosam i allt han företog sig 32:30
om H. i boken om Judas konungar
32:32
H. gick till vila hos sina fäder
32 :33
offerhöjder hs fader H. brutit ned
33:3
H.s män gjort detta utdrag
Ords. 25:1
Jes. 1:1
Jesajas syner i ... H.s tid
36:1
i H.s fjortonde regeringsår hände sig
sände Rab-Sake en stor här mot H.
36:2
(Rab-Sake:) Sägen till H.
36:4
hi altaren H. avskaffade
36:7
Läten icke H. bedraga eder
36:14
låten icke H. förleda eder
36:15
Hören icke på H.
36:16
Läten icke H. förleda eder
36:18
Eljakim och Sebna kommo till H.
36:22
Då nu konung H. hörde detta
37:1
Så säger H.: En nödens dag
37:3
konung H.s tjänare kommo till Jesaja 37:5
skickade (Sanherib) sändebud till H. 37:9
Så skolen I säga till H.
37:10
När H. hade mottagit brevet
37:14
bredde H. ut det inför Herrens ansikte 37:14
H. bad till Herren och sade
37:15
sände Jesaja bud till H.
37:21
Vid den tiden blev H. dödssjuk
38:1
vände H. sitt ansikte mot väggen
38:2
38:3
H. grät bitterligen
Gä och säg till H.
38:5
En sång, skriven av H. när han varit
38:9
H. sade (till Jesaja)
38:22
sände Merodak-Baladan skänker till H. 39:1
39:2
H. gladde sig över deras anko mst
Intet i H.s hus s. han icke visade
39:2
profeten Jesaja kom till konung H.
39:3
H. svarade
39:3,4
Då sade Jesaja till H.
39:5
39:8
H. sade till Jesaja
straff för det Manasse, H.sson
Jer.15:4
Morastiten Mika profeterade i H.s tid 26:18
lät väl H. döda (Mika)
26:19
Herrens ord kom ...i H.s tid
Hos. 1:1
Herrens ord kom i H.s tid
Mika 1:1

2. Son till Nearja, av Davids ätt.
l.Krön.3:23.
3. Sallurns son, en av huvudmännen
bland Efrairns barn. 2.Krön.28:12.
4. Stamfader till Aters barn, som återvände från Babel. Möjligen är han
identisk med huvudmannen Hiskia. Jfr
5. Esr.2:16; Neh.7:21.
5. En huvudman, som undertecknade
Nehemjas förlmndsskrivelse. Jfr 4.
Neh.1O:17.
6. En man i profeten Sefanjas släkt.
Sef.! :1.
HISSA
(sjömännen) h.de förseglet

Apg.27:40

-historia
släktledningshistorier 1.Tim.l :4
HITFLYTIAD
(Vi må) vara h.de främlingar

Apg. 2:10

HITFRAM
(Josef:) Kommen h. till mig
I.Mos.45:4
(Boas:) Kom h. och ät av brödet Rut 2:14
Kommen h., I folkets män
I.Sam.14:38
(Elia:) Träden h. till mig
l. Kon. 18:30

HITHÖRANDE
På denna plats, ja ock i alla h.

Jer.33:12

HITIN
H. kommer du icke
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l. Krön. 11 :5

HITNED
Fören (Benjamin) h.
I.Mos.44:21
yngste broder icke följer eder h.
44:23
(Josef:) skynda att föra min fader h. 45 :13
Dom. 15 :12
hava kommit h. för att binda
kommen h. och hämten den
I.Sam. 6:21
Nu komma filisteerna h. mot mig
13:12
väljeR en man s. må komma h.
17:8
Varför har du kommit h.
17 :28
se pä striden, s. du kommit h.
17:28
(Saul) skall komma h.
23:11
SkaIl Saul komma h., ss. din tjänare
23:11
av Josefs hus kommit h.
2.Sam.19:20
himmelen rämna och fore h.
Jes.64:1
O att du fore h. med underbara
64:3

HITTA
h.t ngt borttappat, nekar
det borttappade s. han har h.t
hava förlorat och s. du h.r
Ingen h.r tillbaka till livets
icke ens till staden h.r han

3.Mos. 6:3
6:4
5.Mos.22:3
Ords. 2:19
Pred.10:15

HITTILLS
(Delila:) H. har du bedragit

Dom.16:13

HITUPP
fört detta folk ifrän dem h.
4.Mos.14:13
icke nog att du har rort oss h.
16:13
(Adoni Sedek:) Kommen h.
Jos. 10:4
utan kom h. till oss
10:6
Varför haven I dragit h. mot oss Dom.15:10
Vi hava dragit h. för att binda
15:10
Kommen h. ännu en gång
16:18
Om de säga sä: Kommen h.
I.Sam.14:10
Kommen h. till oss, så skola vi
14:12
de hebreer s. hade dragit h.
14:21
19:15
Bären (David) h. till mig
skolen I följa (Salomo) h.
1. Kon. 1 :35
Drag h. och fräls mig från
2.Kon.16:7
man säger till dig: Stig h.
Ords. 25:7
Vem är hon s. kOlljmer h.
HV. 3:6
drager ingen h. (till Libanon)
J ... 14:8

HITUT
komma h. för att hämta
I haven fört oss h. i öknen
Stå upp, min älskade, kom h.
För h. det blinda folket
Sadrak, Mesak ... kommen h.

1.Mos.24:13
2.Mos.16:3
HV.2:10,13
Jes.43:8
Dan. 3:26

HITÅT
pilarna ligga närmare h.
h. skola deras ansikten vara

I.Sam. 20 :21
Jer.50:5

HITÖVER
Låt min fader komma h.
lät en av dina män komma h.
han s. beständigt kommer h.

I.Sam.22:3
26:22
2.Kon. 4:9

HIVE
h.erna, arkeerna, sineerna
I.Mos.IO:17
Sikem, s. var son till h.en Hamor
34:2
sondotter till h.en Sibeon
36:2
det land där h.er bo
2.Mos. 3:8
jag vill föra eder bort till h.ernas
3:17
låter dig komma in i h.ernas land
13:5
skall föra dig till h.ernasland
23:23
skola förjaga h.erna undan för dig
23:28
Jag skall förjaga h.erna
33:2
jag sIIall förjaga för dig h.erna
34:11
när han förjagar h.erna
S.Mos. 7:1
alla till spillo h.erna
20:17
vill fördriva för eder h.erna
Jos. 3:10
h.erna och jebuseerna
9:1
Men Israels män svarade h.erna
9:7
till h.erna nedanför Herrnon
11 :3
Om man undantager de h.er
II :19
(åt Israel) h.ernas land
12:8
i strid med eder ...h.erna
24:11
Dom. 3:3
de h.er s. bodde i Libanons
Då Israels barn bodde ibland h.erna
3:5
kommo till h.ernas städer
2.Sam.24:7
folk s. fanns kvar av h.erna
I.Kon. 9:20
(Kartaan födde) h.erna
l. Krön. 1 :15
folk s. fanns kvar av h.erna
2. Krön. 8:7

HJORD
-hjord
boskapsItjord PS.78:S2
fårhjord Ps.49 :15
svinhjord Matt.8:30
HJORD

1)

~n,

11'C!1

småboskap (dvs. får och getter). Ordet
står ofta jämsides med bålcir, nötboskap, fäkreatur, t.ex. l.Mos.12 :16, där
~on är övers. får. Jfr Ps.78:S2, övers.
fårhjord.
2) /!rjär, ., 7. P.
hjord, flock. Jfr Ps.78:S2, övers. boskapsItjord.
3) rå'å, n

EJ

valla, föra i bet; här övers. vakta sin
hjord, föra sin hjord i bet. Se: Driva 10,
Herde 1, Jaga 10.
4) utf.ord.
5) mar'i!, n' lI"1Q
vallande; bete, bOetesmark; hjord; av:
rå'å, se 3. Ordet står ofta tillsammans
med son, se 1, här övers. får. Jfr mar'it
i Jes.49:9, övers. betesplatser; Jer.2S :36
betesmark; Hos.13:6 bete.
6) agele, å"{€AT/
hjord; av: åg6, föra, leda, driva. På de
ställen i N.T., där ordet förekommer,
åsyftar det en svinhjord; jfr Outtrycket
agele choir6n (gen. plur. av choiros,
svin), Matt.8:30,31; Mark.5:11; Luk.
8:32.

lDVEER
Ett folk, som i I.Mos.1O:17 omtalas
som Hams son Kanaans efterkommande. Tillsammans med kananeema och
andra folkstammar bodde hiveerna i
Kanaans land före israeliternas intagande av löfteslandet, 2.Mos.3:l7, och de
räknades bland de folk, som Herren
lät stanna kvar i landet för att genom
dem sätta Israel på prov, Dom.3: 1 ff.
Hiveerna tycks ha uppehållit sig i
landets norra del. De bodde »nedanför
Hermon i Mispalandet», Jos.11 :3, »i
Ubanons bergsbygd, från berget BaalHermon ända dit där vägen går till
Hamat», Dom.3 :3. På Josuas tid besatte
hiveerna de fyra städerna Gibeon,
Kefrra, Beerot och Kirjat-Jearim, Jos.
9:7,17. Ännu på Davids tid fanns hiveer
i landets norra del. Från den tiden
nämnes »hiveernas städen> tillsammans
med Sidon och Tyms, 2.Sam.24:7.
En utbredd uppfattning hos en del
forskare är, att hiveerna var identiska
med horeerna. Som grund härför hävdas en skriftlig sammanblandning av de
hebreiska bokstäverna l och., (hwwi
= hive, horri = hoit!). I I.Mos.36:20 ff.
räknas Sibeon bland horeen Seirs söner,
medan han i v.2 omtalas som »hiveen
Sibeofl». Ukaså anför LXX »hore» i
stället för, som i vår bibelöversättning,
»hive» i l.Mos.34:2 och Jos.9:7.
Eftersom varken egyptiska eller assyriska nedteckningar omtalar hiveerna,
har det varit omöjligt att närmare identifiera detta folkslag.

HJORD
1 det förstfödda i hans h.
LMos. 4:4
1 sju lamm av h.en avsides
21:28
1 Gå bort till h.en och hämta
27:9
2 plägade man vattna h.arna
29:2
2 plägade man låta h.arna samlas
29:3
2 förrän h.arna blivit samlade
29:8
1 vara herde för din h.
30:31
1 gå igenom hela din° h.
30:32
1 Labans övriga h. att vakta
30:36
1 dit h.arna kommo för att dricka
30:38
1 s. var svart i Labans h.
30:40
30:40
1 skaffade han sig egna h.ar
1 icke komma ihop med Labans h.
30:40
1 kalla RakeIoch Lea till sin h.
31 :4
31:8
1 fick h.en spräcklig avföda
1 fick hela h.en strimmig avföda
31:8
1 vädurarna i din h. har jag icke
31:38
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°

7) poimne,

'lroip.vT/

(betande) ,hjord, i synnerhet: fårahjord;
av: pOimen, se Herde 8. I Joh.1O:16
liknas Herren och hans trogna vid en
herde (poirnen) och en hjord (poirnne).
Jfr 8.
8) poimnion, 'lrO ip.vLOV
= poirnne, se 7. I N.T. brukas ordet
endast i överförd betydelse om den
kristna församlingen el. skaran av troende. I l.Pet.S:2 uppmanas församlingens presbyterer, äldste, att vara
herdar (poimain6, se Herde 6) för Guds
hjord (poimnion).

Hjort - Hjälp
1 h.arna äro mina h.ar
31 :43
2 var h. för sig
32 :16
2 ett mellanrum mellan h.arna
32 :16
2 (Jakob) bjöd alla s. drevo h.arna
32 :19
1 så dör hela h.en
33:13
3 säg mig var de vakta sin h.
37 :16
1 sända dig en killing ur min h.
38:17
1 med gåvor från din h.
5 .Mos. 15 :14
2 flöjtspel vid h.arna
Dom. 5 :16
1 tog ett får av h.en
I.Sam.17 :34
25:16
1 medan vi vaktade h.en
1 min h., vad hava de gjort
2.Sam.24:17
1 min h., vad hava de gjort
l.Krön.21:17
2 h.ar hade (Hiskia) skaffat
2.Krön.32:28
1 barn släppa de ut ss. en h.
Job 21 :11
1 rövade h.ar driver man i bet
24:2
1 Ängarna hölja sig i h.ar
PS.6S:14
S eld mot fåren i din h.
74:1
1 förde du ditt folk ss. en h.
77:21
5 äro ditt folk och får i din h.
79:13
1 du s.leder Josef ss. din h.
80:2
5 det folk s. han har till sin h.
95:7
5 gjort oss till får i sin h.
100:3
1 hav akt på dina h.ar
Ords.27:23
3 Var för du din h. i bet
HV. 1:7
2 vid dina vänners h.ar
1:7
1 gå blott åstad i h.ens spår
1:8
3 där han för sin h. i bet
2 :16
2 Ditt hår är likt en h. av getter
4:1
2 Dina tänder likna en h. av tackor
4:2
3 låta sin h. beta i lustgårdarna
6:1
3 där han för sin h. i bet
6:2
2 Ditt hår är likt en h. av getter
6:4
2 Dina tänder likna en h. av tackor
6:5
1 en h. s. ingen samlar
Jes.13:14
4 lägra sig där med sin h.
13:20
2 Noers städer ... tillhåll för h.ar
17:2
2 en plats där h.ar beta
32:14
2 Han för sin h. i bet
40:11
1 Kedars h.ar skola församlas
60:7
l redo att föra edra h.ar i bet
61:5
l jämte herdarna för hans h.
63 :11
Jer. 6:3
2 Herdar komma med sina h.ar
5 deras h. blev förskingrad
10:21
2 Herrens h. då bliver bortförd
13 :17
2 Var är nu h.en s. var dig given
13:20
1 den h. s. var din ära
13 :20
5 förskingra fåren i min h.
23:1
1 vältren eder I väldige i h.en
25 :34
1 räddning för de väldige i h.en
25 :35
25 :36
1 de väldige i h.en jämra sig
2 bevara det, ss. en herde sin h.
31:10
1 unga h.ar av får och fä
31 :12
l låta sina h.ar lägra sig
33:12
1 ännu en gång h.ar draga fram
33:13
1 deras h.ar må man taga
49 :29
1 vilsekommen h. var mitt folk
50:6
l bockar s. hasta framför h.en
50:8
2 krossade jag herden och hans h.
S 1:23
l härtill det bästa av h.en
Hes. 24:5
l för h.en s. herdarna borde sörja
34:2
l om h.en vårdaden I eder icke
34:3
2 herde letar tillsammans sin h.
34:12
5 I ären får i min h.
34:31
1 Ss. h.ar av offerdjur
36:38
1 skola de h.ar av människor vara
36 :38
4 vaktade han h.en
Hos.12 :12
Joel 1 :18
2 ängslas fäkreaturens h.ar
l lamm, utvalda ur h.en
Am. 6:4
1 Herren tog mig från h.en
7:15
2 ss. en h. till dess betesmark
Mika 2 :12
3 vakta sin h. i Herrens kraft
5:4
1 ditt folk, din arvedels h.
7 :14
2 därinne skola h.ar lägra sig
Sef. 2:14
l det folk s. han har till sin h.
Sak. 9 :16
2 Herren skall vårda sig om sin h.
10:3
4 Från den h.en skaU hörnsten
10:4
l ovärdige herde ... övergiver sin h.
11 :17
2 i sin h. har djur av hankön
Mal. 1:14
6 störtade sig hela h.en
Matt. 8:32
7 fåren i h.en skola förskingras
26:31
6 h.en störtade utför branten
Mark. 5 :13
7 vakt om natten över sin h.
Luk. 2:8
6 h.en störtade sig utför branten
8:33
8 Frukta icke du lilla h.
12 :32
Joh.IO:16
7 SåskaUdet bliva en h.
7 icke mjölk från h.en
l. Kor. 9:7
8 Varen herdar för Guds h.
LPet. 5:2
8 bliven föredömen för h.en
5:3

HJORT
-hjort
dovhjort l.Kon.4:23
Hjort
På biblisk tid fanns flera olika hjortarter, men numera är hjorten utdöd i
Palestina. Hjorten var ett rent djur, som
fick ätas, 5.Mos.l2:15. Köttet räknades
som en delikatess, I.Kon.4:23.
Hjorten var vacker och smidig och
beundrades för sin snabbhet. I Höga
Visan liknas brudgummen vid en hjort,
2:17. Under torrperioden plågades
hjorten av törst, och dess skrik efter
vatten har liknats vid själens rop efter
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HJÄLM
-hjähn
kopparhjälm l.Sam.17:5
Hjälm
I äldsta tider gjordes hjälmar av pilrötter, sumpgräs eller djurhudar och
senare av starkt läder eller metall. Till
en början bars de endast av konungar
eller andra högt uppsatta män. Saul
erbjöd David sin hjälm, som var av
koppar, l.Sam.17:38. Symboliskt står
hjälmen som en bild på hoppet om
frälsning, l.Tess.5 :8. Se även: Krig,
Rustning, Vapen.
HJÄLM
Ussia försåg .. här med h.ar
2. Krön. 26:14
frälsningens h~ på sitt huvud
Jes.59:17
ställen upp eder, så h.arna på
Jer.46:4
kJädda i h.ar skola de anfalla
Hes. 23:24
h.ar hängde de upp i dig (Tyrus)
27:10
allasammans med sköld och h.
38:5
låten giva eder frälsningens h.
Ef. 6:17
med frälsningens hopp ss. h.
l. Tess. 5:8

HJÄLP

Herde med sin hjord.

Gud, Ps.42:2. Se: Hind, Dovhjort.
HJORT
I fån äta: fäkreatur ... h.
5.Mos.14:4
får förutom h.ar, gaseller
l. Kon. 4:23
h.en trängtar till vattenbäckar
Ps. 42:2
Lik en gaseU eUer lik en ung h.
HV. 2:9
må du ströva omkring lik en ung h.
2 :17
lik en gasell, eller lik en ung h.
8:14
skall den lame hoppa ss. en h.
Jes.35:6
Hennes furstar likna h.ar
Klag. 1:6

HJORT KÖTT
S.Mos.12:15
ss. vore det gasell- eller h.
på samma sätt s. gasell- eller h.
12:22
ss. vore det gasell- eller h.
15:22

HJUL
-hjul
tröskhjul Ords.20 :26
vagnshjul l.Kon.7 :33
Hjul
Hjul var sedan gammalt välkänt i
Bibelns värld. De äldsta återfunna resterna av hjul är lermodeller av vagnshjul och bitar av krukmakarhjul eller
-skivor, som härstammar från fjärde årtusendet f.Kr. I mitten av det andra
årtusendet f.Kr. infördes hästar, som
delvis kom att ersätta oxen som dragdjur, och då blev de tidigare så tunga
trälJjulen efterhand ersatta med lättare.
F örutom bruket av hjul på olika
slags vagnar användes hjul också till
andra ändamål. I sitt arbete använde
krukmakaren en drejskiva, jfr. Jer.l8:3.
Hjul brukades också när man skulle
hämta upp vatten ur djupa brunnar, jfr
Pred.12:6.
När egyptierna förföljde israeliterna
genom Röda havet, lät Herren hjulen
falla ifrån deras vagnar, 2.Mos.14:25.
De bäckenställ av koppar, som konung
Salomo lät göra till templet, hade hjul
som liknade vagnshjul, med hållare,
ringar, ekrar och nav, l.Kon.7:30 ff.
I sin syn såg Daniel en som var gammal
sitta på en tron med hjul.av flammande
eld, Dan.7:9. De fyra livsväsendenas
hjul, som stod på jorden, beskrives av
Hesekiel, 1 :15 ff.
HJUL
lät h.en faUa ifrån deras
2.Mos.14:25
Vart ställ hade fyra h.
l. Kon. 7:30
De fyra h.en sutto under sidolisterna
7:32
och h.ens hållare voro fästa vid
7:32
Vart h. mätte en och en halv aln
7:32
H.en voro gjorda ss. vagnshjUl
7:33
h.et slås sönder och faller
Pred.12:6
fick jag se ett h. stå på jorden
Hes. 1:15
h.en av något s. liknade krysolit
1 :16
att ett h. var insatt i ett annat
1 :16
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gingo ock h.en invid dem
1 :19
lyfte sig ock h.en
1:19
h.en lyfte sig jämte dem, ty
väsendenas ande var i h.en
1:20
lyfte sig ock h.en jämte dem, ty
väsendenas ande var i h.en
1 :21
(hörde) ljudet av h.en jämte
3:13
ställde sig bredvid ett av h.en
10:6
fick se fyra h. stå invid keruberna
10:9
ett h. invid var kerub
10:9
s. om h.en voro av krysolitsten
10:9
ett h. tycktes vara insatt i ett annat
10:10
de fyra (keruberna) hade var sitt h.
10:12
hörde att h.en kallades »rundlat»
10:13
gingo ock h.en invid dem
10:16
skilde sig h.en icke ifrån dem
10:16
h.en (höjde sig) jämte dem
10:19
keruberna, följda av h.en
11:22
h.en därpå voro av flammande
Dan. 7:9
tungan s. sätter »tillvarons» h.
Jak. 3:6

HJULDON
när hans h. rassla, då se ej
komma över dig med h.
Vid dånet av hans ryttare och h.

Jer.47:3
Hes. 23:24
26:10

Se även: Rädda, räddning, skydd, beskydd, frälsning, allmosa, tjänst, välgärning, bön, bönhörelse, hjälplös.
Hjälp
Människors hjälp är fåfänglighet,
Ps.60:13. Gud är en hjälp i nöden, Ps.
46:2. Säll är den vilkens hjälp är Jakobs
Gud, Ps.146:5. Om Herren inte hjälpte,
skulle vi dö, Ps.94:17.
Vem hjälper?
Herren vår Gud, Ps.33:20; 121 :2;
2.Krön.25:8. Jesus Kristus, Hebr.2:11.
Anden, Rom.8:26. Guds nåd, Hebr.
4:16. - Trons bön skall hjälpa den
sjuke, Jak.5:15, jfr Matt.9:22.
Gud är min hjälpare
Ps.54:6. Han förmår att hjälpa,
2.Krön.25:8. Far fram på himmelen
för att hjälpa, 5.Mos.33:26. Hjälper

Fyra olika typer av. krigshjälmar och deras skiftande utformning.
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Hjälp-Hjälpa
genom sin hand, Ps.119:l73, genom
sitt namn, Ps.l24:8. Han sänder hjälp
från helgedomen, Ps.20:3, har lagt hjälp
i en hjältes hand, Ps.89:20.
Gud är Israels hjälp, Hos.13:9, den
rättfärdiges, Ps.37 :40, den hjälplöses,
PS.72:l2.
Exempel på Guds hjälp
Gud skulle bli Juda en hjälp mot
ovänner, 5.Mos.33:7. Han var Davids
hjälp, Ps.27:9; 54:6, Mose, 2.Mos.l8:4,
och Paulus', Apg.26:22. Han hjälpte
Josafat mot fienderna, 2.Krön.l8:31,
likaså Ussia, 26:7.
Bön om Guds hjälp
Asa, 2.Krön.14:11. David, Ps.22:20;
35:2. Koras söner, Ps.44:27. En kananeisk kvinna, Matt.15 :25. Fadern till
en besatt gosse, Mark.9 :22.
Hjälpa varandra
De kristna hjälpte varandra, 2.Kor.
8:14. Neka icke den behövande hjälp,
Ords.3 :27. Man skall hjälpa sina föräldrar, Matt.15:5. Vi kan hjälpa genom
förbön, 2.Kor.1 :11. Det är en gåva att
kunna hjälpa, 1.Kor.12:28. Synsygus
fick uppmaning att hjälpa, FiI.4:3.
Apollos var till mycken hjälp, Apg.
18:27.
Fåfäng hjälp - ingen hjälp
Lögnaktigt tal hjälper icke, J er. 7 :8.
Avgudar kan icke hjälpa, 1.Sam.l2 :21 ;
Jes.44:9; Jer.2:11. De kanaaneiska konungarnas gudar kunde icke hjälpa
Israel,2.Krön.28:33.
Hjälp från Herren, PS.121.
1) Frågan, v.l. 2) Svaret, v.2.
3) Hjälpen, v.3-8.
IUÄLP

1) 'ezär, i .1 P
hjälp, bistånd; också konkret: en som
hjälper el. bistår; av: 'äzar, se 8. Jfr Jes.
30:5, övers. bistånd; Dan. 11 :34 seger.
Jfr 4.
2) 'är·, -

nx

prep. hos; med, med hjälp av. I 1.Mos.
4:1 står 'ät-JHWH, med Herren; övers.
genom Herrens hjälp; i 39:6 'itto, med
honom; övers. sedan han hade fått honom till sin hjälp; i v.8 'itti, med mig;
övers. alltsedan (min herre) har tagit
mig till sin hjälp; i Jes.44:24 me'itti,
frän mig, av mig själv; övers. utan
någons hjälp.

9) näsä', X b )
lyfta, höja; Tbira; i Esr.1:4 pi. i betydelsen: understödja, hjälpa; ordagrant:
folket på hans ort skall understödja
honom med silver osv. Se: Akta 21,
Börda (sub st.) 7, Förhäva 2, Förlåta 1,
Högmod 9, Kasta 5.
10) rdwal}, n li
utrymme, mellanrum; lindring, lättnad;
av: räwa!)., vara vid el. rymlig, i G.T.
opers. med prep. le, l.Sam.16:23,
övers. känna lindring; Job 32:20 skaffa
sig luft. Såväl substantivet som verbet
går tillbaka på fila!)., vind, vindfläkt;
se t.ex. Job 41:7, där ordet sättes i samband, med utrymme och mellanrum,
Jfr räwal;1 i l.Mos.32:16, övers, mellanrum.
11) Mal}, OJ
kraft, styrka; energi, förmåga; i J ob
30:2 koa!).-jegehäm, sina händers styrka; övers. sin hjälp. Jfr Gagn 5. Se:
Duglig 3, Gods 7, Gröda 1, Kraft 2,
Kraftig 6.
12) sM, l:: 110
rop (på hjälp); av: [~äwa'J, se 13, Se:
Bedja 18.

13) [~äwa'], V 110
pi. ropa (på hjälp). Jfr Job 30:20; Ps,
28:2; Jona 2:3, övers, ropa. Se: Klagorop 4.
14) le, ?
prep. för, åt, till förmån för; i Job
19 :27 li, för mig; övers, mig till hjälp.
Ords,17:l7 ordagrant: för nöd; övers.
till hjälp i nöden. Se; Avsikt 2, Egendom 2, Förmån 3, Gagn 3.
15) mu'ä, i1 110 ~
befrielse, frälsning, hälsa, välgång; av:
[jä~a'], se 3. Se: Frälsning l.

e

16) [o/;?, :1 i 1Cl
adj, god, förträfflig; något som är gott
el. förträffligt, Se: Bättre 1, Dyrbar 3,
Glad 14, Glädje 10,
17) siJ'ak, p V "
ropa; också i b;tydelsen: anropa, ropa
på hjälp, Se: Anropa 1, Kalla 2,
Klaga 5,
18) Uä'alJ, ';l V '
endast biL gag;;-;' hjälpa, vara till hjälp,
skaffa hjälp. Se: Gagn 10, Hjälpa 7.
19) 'äl, ';l ~
prep. till, mot; i PS.7:7 'eläj, till mig;
övers, till min hjälp.

sitt eget (för att hjälpa andra); övers.
bliva till hjälp; av: prep. syn, (tillsammans) med (i sammansättningar ofta =
samman, tillsammans), och b:illö, kasta,
skjuta. Jfr Apg.20:l4, där verbet står i
akt., övers. sammanträffa med.
26) epikouria, €7rtKovpia
hjälp, understöd; av: epikouros, hjälpare, bundsförvant. Ordet förekommer i
N,T. endast i Apg.26:22.
27) 2.Kor.8:14 ordagrant: till deras
brist, resp, till eder brist.
28) syllambånö, aVAAaJlf3civw
ego taga samman; gripa (tag i); i Fil.4:3
med. i betydelsen: gripa tag i (något)
tillsammans med (någon); därav: hjälpa,
bistå, vara till hjälp; av: prep. syn, se
25, och lambånö, taga, gripa, Se:
Avla 5, Hjälpa 21.
29) chreia, xp€ia
grundbet. bruk, användning; därav: det
som skall brukas el. användas; behov;
av: chraomai, bruka, använda. I2,Tess.
4:12 står ordet som objekt till echö,
hava; hava behov av, behöva; ordagrant: och icke haven behov av någon
(el. något), Tit.3:l4 ordagrant: med
avseende på de nödvändiga behoven.
Jfr chreian echön, behövande, i Ef.4:28
övers. som lider brist, Jfr även Gagn
23, Godhet 4,5.
30) boetheia, f3oiJOeta
undsättning, hjälp, bistånd; av: boetheö,
se 31. Jfr plur. i Apg,27:17, övers, nödhjälpsmedel.
31) boetheö, (307)O€W
skynda till undsättning (på någons rop
om hjälp); komma till hjälp; av: boe,
högt rop, skrik, och theö, löpa, springa.
Jfr Hjälpare 3. Se: Hjälpa 19.
32) synantilambånomai,
avvavTtAaJlf3civOIWt
tillsammans med (någon) taga sig an
(något); därav: bistå, hjälpa, komma
till hjälp; av: prep. syn, se 25, och
antilambånö, som i med. betyder:
taga sig an, se Luk.1:54; Apg,20:35,
Se: Hjälpa 22.
33) paraginomai, 7rapa-yivoIWt
ego vara bredvid el. vid sidan av; anlända; i 2,Tim.4:16 komma till (någons)
undsättning el. hjälp; av: prep, para,
bredvid, vid sidan av, och ginomai,
vara, bliva.

lO skall nog h. beredas
Est. 4:14
4 gives ingen h. för mig
J ob 6 :13
14 skall jag fä skäda, mig till h.
19 :27
8 vilken h. har du ej skänkt
26:2
11 kunna gagna mig med sin h.
30:2
12 ej ropa efter h. när ofärd
30:24
13 ropar om h. mot övermäktigas
3S:9
22 än med h. ät hans jord
37:13
19 vakna upp till min h.
Ps. 7:7
1 Han sände dig h. frän helgedomen 20:3
4 min starkhet, skynda till min h.
22:20
4 du s. har varit min h.
27:9
1 han är vär h. och sköld
33:20
4 och stå upp till min h.
35:2
4 Skynda till min h., Herre
38:23
4 Herre, skynda till min h,
40:14
4 Min h. och min befriare är du
40:18
23 Med din h. kunna vi stöta ned
44:6
4 Stä upp till vär h.
44:27
4 en h. i nöden
46:2
23 Med Guds h. skall jag fä prisa
56:5,11
23 med Herrens h. prisa hs ord
56:11
4 Giv oss h. mot ovännen
60:13
5 människors h. är fäfänglighet
60:13
4 Ty du är min h.
63:8
4 Herre, skynda till min h.
70:2
1 Min h. och min befriare
70:6
4 min Gud, skynda till min h.
71 :12
22 från bergsöknen kommer h.en
75 :'7
1 Jag har lagt h. i en hjältes
89 :20
4 Om Herren icke vore min h.
94:17
4 Giv oss h. mot ovännen
108 :13
4 mskors h. är fäfänglighet
108:13
1 han är deras h. och sköld
115:9
1 han är dera. h. och sköld
115:10,11
8 Din hand vare mig till h,
119:173
1 Varifrån skall min h. komma
121:1
l Min h. kommer från Herren
121:2
l V år h. är i Herrens namn
124:8
IS Herre, du min starka h.
140:8
1 vilkens h. är Jakobs Gud
146:5
16 Neka icke behövande h,
Ords. 3:27
14 broder födes till h. i nöden
17:17
4 fly för att fä h.
Jes.10:3
17 h. mot förtryckare
19:20
4 vi flydde för att fä h.
20:6
18 icke vara till h,
30:5
4 till Egypten för att fä h.
31:1
4 den h. s. ogärningsmännen
31:2
2 utan någons h. breder ut jorden
44 :24
20 menen att h.en är långt borta
46:12
20 jag läter min h. nalkas
46:13
18 se till, om du kan skaffa h,
47:12
4 dragit ut till eder h.
Jer.37:7
5 hoppas i stillhet pä h.
Klag. 3:26
4 i fåfäng väntan efter h.
4:17
1 alla s. äro till hans h.
Hes.12 :14
8däkomMikaelmigtillh,
Dan.10:13
7 med en främmande guds h.
II :39
l mot mig s. var din h.
Hos.13:9
22 med förbrännarens h.
Am. 6:10
4 och libyer voro dig till h,
Nah. 3:9
24 kunde hava fätt till h.
Matt.15:5
24 kunde hava fätt till h,
Mark. 7:11
25 S. trodde till mycken h.
Apg.18:27
31 män av Israel, kommen till h.
21 :28
26 Genom den h. s. jag undfätt
26:22
32 A. vär svaghet till h.
Rom. 8:26
27 deras brist till h.
2.Kor. 8:14
27 komma eder brist till h.
8:14
28 Var dessa kvinnor till h.
Fil. 4:3
29 icke behöven anlita h.
"Tess. 4:12
33 kom ingen mig till h.
2.Tim, 4:16
29 där h. är av nöden
Tit. 3:14
30 näd till h. i rätt tid
Hebr. 4:16
31 jorden kom kvinnan till h.
Upp.12:16

20) ~i!qälfä, i1 ~ ~ ~

HJÄLP

rättfärdighet; av: ~ägaJ.<, vara rättfärdig.
Det bibliska begreppet »rättfärdighet»
innesluter allt som är rätt och gott och
brukas framförallt om Guds frälsande
och upprättande gärning, se t.ex, Jes.
32:17. Se: Gärning 11.
21) [näsal], ';l,,)
bif. rycka undw,Trädda, befria; i Dom,
18:28 övers, komma till hjälp. Se:
Befria 5, Fly 4, Fria 2, Försvar 5,
Hjälpa 4.

ropa; ropa på hjälp el. undsättning.
Se: Begära 10, Klaga 1, Klagorop 6.
7) 'im, D J)
prep. (tillsammans) med; iLSam.
14:45; Dan. 11 :39 övers. med (någons)
hjälp. l.Krön.ll :10 ordagrant: vilka
gjorde sig starka med honom. Se:
Hjälpa 5.
8) 'åzar, "I 1 V
hjälpa, bistå; här övers. vara (någons)
hjälp, vara till hjälp, komma till hjälp.
Se: Försvar 9, Hjälpa l.

22) utf,ord.
I l.Mos.42:19,33 är hela uttrycket
»som (vad) I haven köpt till hjälp» utan
motsvarighet i grundtexten, Am.6:1O
ordagrant: och förbrännaren,
23) M, ?
prep. i, på; med, genom; här övers,
med (någons) hjälp.
24) öphe/eö, W<jJ€A€W
hjälpa, bistå, gagna; här pass. övers. få
till hjälp. Se: Gagn 13, Hjälpa 20,
25) symbållö, aVJlf3ciAAw
ego kasta eJ, skjuta samman; iApg.18:27
med. i betydelsen: skjuta samman av

1 för Adam fann han icke h.
2 :20
2 fött en man genom Herrens h.
4:1
2 sedan han fätt honom till sin h.
39:6
2 har tagit mig till sin h.
39:8
22 till h. mot hungersnöden
42 :19
22 köpt till h. mot hungersnöden
42 :33
17 ropade om h. mot paddorna 2.Mos. 8:12
1 Gud blev mig till h.
18:4
17 hon icke ropade pä h.
5.Mos,22:24
1 en h. mot hans ovänner
33:7
1 till din h. far han fram
33:26
3 undandraga oss din h.
Jos.22:22
4 ej kommo Herren till h.
Dom. 5 :23
4 Herren till h. bland hjältarna
5 :23
3 viljen I komma honom till h.
6:31
21 ingen kunde komma den till h.
18:28
6 När I dä ropen om h.
l.Sam. 8:18
3 Vad h, skulle denne kunna giva
10:27
5 I morgon skolen I fä h.
11:9
7 med Guds h. har han utfört
14:45
IS (Abisai) komma till h.
2.Sam.10:11
3 vill jag täga till din h.
10:11
8 redo att komma oss till h.
18:3
8 Abisai kom (David) till h.
21 :17
8 S. kommit honom till h.
l.Kon.20:16
3 skall jag skaffa h.
2.Kon. 6:27
22 har Israels konung lejt h,
7:6
7 kraftig h. att bliva konung I.Krön.II:1 O
22 h. av konungen i Maaka
19:7
5 sä skall du komma mig till h.
19 :12
22 utan allenast läkares h.
2.Krön.16:12
22 för att söka h. hos Herren
20:4
8 voro konungens h. mot fienden
26:13
9 av folket fä h. med silver
Esr. 1:4
22 sökte h, av vår Gud
8:23

4) [näsalJ, ?,,)
bif. rYcka und;n, rädda, befria. Jfr
2.Sam,19:9, övers, rädda, Se: Befria 5,
Fly 4, Fria 2, Försvar 5, Hjälp 21,
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3) Uä~a'], VlO'
hif. befria, fr-äl~a, bringa hälsa el. välgång; här övers. skaffa hjälp, komma
till hjälp osv.; i Jos.22:22 med neg. 'al;
därav övers. undandraga sin hjälp. Se:
Frälsa 1, Frälsning 2, Hjälpa 3.

I

4) 'äzrä, il ~ ~
(stundom 'äzrä! el. 'äzrä!ä) hjälp, bistånd; av: 'äzar, se 8. Jfr l. Se: Hjälpa 9.

5) te~u'ä,
=

i1

V 110 n

je~u 'ä, se T 15.: Se: Frälsning 4.

6) zä'alf, p E1

6 - Illustrerat Bibel-lexikon

1 göra åt honom en h.

loMos. 2:18

HJÄLPA
-hjälpa
upphjälpa 2.Krön.24:4
ohulpen 2.Mos.23:5
HJÄLPA .

1) 'åzar, i l ~
hjälpa, bistå. Se: Försvar 9, Hjälp 8.
2) jälad, 1 ';l ,
föda; pi. hjiIpa att föda, förlösa, se
2.Mos,1:16; i v.15 part. fem, plur.,
övers. kvinnor som hjälpte barnaföderskorna. Pi. part. fem. är på övriga
ställen övers. hjälpkvinna (plur, hjälpkvinnor), 1.Mos.35:l7; 38:28; 2.Mos,
1:17-21. Se: Avkomling 6, Avla 3,
Barn 18, Fader 6.
3) UäJa'], VlO'
hif, befria, fräI;a, bringa hälsa el. välgång. Se: Frälsa 1, Frälsning 2, Hjälp 3.

Hjälpå - Hjälte
5) 'im, O))
prep. (tillsaJmp.ans) med; här 'immo,
(tillsammans) med honom. Uttrycket
står i 2.Mos.23:5 i anslutning till verbet
'äzab, som här betyder: lösa, befria
Gfr lösa 5; somliga vill här läsa 'åzar,
se l); i 5.Mos.22:4 som bestämning till
hif. av verbet ~um, stå (tiPp); hif. resa
upp; därav övers. hjälpa bonom osv.
I HV.5 :17 står ordagrant: och vi skall
söka honom (tillsammans) med dig
Cimmä!<). Se: Hjälp 7.
6) utf.ord.
7) Uä'alJ, '7 II :
endast hif. gagna, hjälpa. Se: Gagn 10,
Hjälp 18.
8) [mälan t:l j ~
pi. r'ädda; nif.. bli räddad; här övers.
hjälpa, resp. bliva hulpen. Se: Fly 14,
Flykting 2, Fred 8, Fri 23, Frälsa 6.
9) 'äzrä, il ~ ! P.
hjälp, biståno'; . av: 'ålar, se l. Se:
Hjälp 4.

10) ~äla~,

Yl O

draga sig undan; härpi. rädda, befria.
Se: Befria 6.
11) te~u'ä, il ~ 110 l'I
b~frielse, frälsning, 'hälsa, välgång; av:
[jäsa'], se 3. Se: Frälsning 4, Hjälp 5.
12) Ords.16:26, se Arbeta 7.
13) tämaTs, lQ ~
gripa, fatta; uppehålla, stödja. Se:
Fast 30.
14) 'äiå, ilW))
arbeta; göra~ ;tföra; handla, verka. Se:
Arbeta 3, Bedriva 2, Fullborda 3,
Fullgöra 7, Gärning l.

15) [m~~al], '7 ~ )
aram. (endast haf.) = hebr. [nä~al], se 4.
16) Dan.IO:1O ordagrant: och satte
mig i (vacklande el. skälvande) rörelse
(hif. av mia', se Driva 32) på mina
knän och händer.
17) sbzo, aw\,w
göra frisk, bota, frälsa. Se: Bevara 17,
Bota 8, Frälsa 10, Frälsning 9.
18) diasbzo, owaw\'w
frälsa tvärsigenom (fullst~ndlgt); av:
prep. dia, genom, och sözö, se 17.
Se: Bota 7, Frälsa 14.
19) boetheo, ~01)e€W
skynda till undsättning (på någons rop
om hjälp); komma till hjälp, hjälpa.
Se: Hjälp 31.
20) ophe/eo, W<P€A€W
hjälpa, bistå, gagna. Se: Gagn 13,
Hjälp 24.
21) syllambano, aVAAa/l~aVw
här med. i betydelsen: gripa tag i
(något) tillsammans med (någon); därav: hjälpa, bistå. Se: Avla 5, Hjälp 28.
22) synantilambanomai,
aVVaVTtAa/l~aVO/laL

tillsammans med (någon) taga siS an
(något); därav: bistå, hjälpa. Se: Hjälp
32.
23) ballo, ~aAAw
kasta; sätta, ställa; i Joh.5:7 övers.
hjälpa ned. Se: Kasta 36.
24) propempo, rrporr€/lrrw
ego sända framför el. i förväg; därav:
sända åstad, ledsaga; i I.Kor.16:6,11
övers. hjälpa till vägs. Övers. »ledsaga»
förekommer iApg.20:38; 21 :5. På flera
ställen är verbet översatt »utrusta för
resam), t.ex. Apg.15:3; Tit.3:13; 3.Joh.
v.6.
HJÄLPA
I han skall h. dig

2 h.te barnaföderskorna
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I.Mos.49:2S
2.Mos. 1:15

3 Mose stod upp och h.te dem
2:17
4 En egyptisk man h.te oss
2 :19
5 h. honom att lösa av bördan
23:5
S du skall h. honom
S.Mos. 22:4
4 i ditt läger för att h. dig
23:14
4 h. sin man mot den andre
25:11
3 ingen skall h. dig
28:31
1 Må de stå upp och h. eder
32 :38
1 i spetsen.o.och h. dem
Jos. 1 :14
1 h.en mig, så att vi kunna slå
10:4
1 och hjälp oss
10:6
1 för att h. Lakis
10:33
1 härintill har Herren h.t
I.Sam. 7 :12
3 om då ingen vill h. oss
11 :3
7 avgudar s. varken kunna h.
12:21
I för att h. Hadadeser
2.Sam. 8:5
3 fruktade för att vidare h.
10:19
3 Hjälp, o konung
14:4
8 h.t oss ifrån filisteemas hand
19:9
3 Hjälp, min herre konung
2.Kon. 6:26
3 H.er icke Herren dig
6:27
1 kommo för att h.
1. Krön. 18 :5
19:12
3 såskalljagh. dig
3 ville arameerna icke h.
19 :19
1 finnes ingen s. kan h.
2.Krön.14 :11
1 Så hjälp oss, Herre
14:11
1 Herren h.te (Josafat)
18:31
1 Skall man h. den ogudaktige
19:2
3 du skall då höra och h.
20:9
1 h.tes de åt att nedgöra
20:23
1 förmår både att h. och stjälpa
25:8
1 Gud h.te (Ussia) mot filisteerna
26:7
l underbart h.tes han fram
26:15
l att de skulle h. (Ahas)
28 :16
9 så h.te det honom dock icke
28:21
1 gudar hava förmått h. dem
28:23
1 för att de ock må h. mig
28:23
1 de h.te (Hiskia) härmed
32:3
1 han skall h. oss
32:8
1 ryttare till att h. oss
Esr. 8:22
7 vad skulle det h. oss
Job 21 :15
Ps.22:6
8 ropade de och blevo hulpna
l Och jag vart hulpen
28:7
3 människor och djur h.er du
36:7
1 Herren h.er dem
37 :40
8 skall Herren h. på Olyckans
41:2
1 Gud h.er den, när morgonen
46:6
10 så vill jag h. dig
50:15
1 Hjälp oss, du vår frälsnings
79:9
I du, o Herre, h.er mig
86:17
1 Hjälp mig, Herre, min Gud
109 :26
1 men Herren h.er mig
118 :13
1 hjälp mig
119 :86
1 låt dina rätter h. mig
119 :175
11 människoson, han kan icke h.
146:3
7 Gods h.er intet på vredens
Ords. 11 :4
12 hunger h.er hm att arbeta
16:26
3 förbida Herren, han skall h.
20:22
13 ingen måh.en sådan
28:17
8 i vishet, han bliver hulpen
28:26
S Låt oss h. dig att söka
HV. 5:17
7 folk s. icke kan h. dem
Jes.30:S
7 till ett folk S. icke kan h.
30:6
1 hj.lparen vackla och h.te falla
31:3
4 han skall beskärma och h.
31:5
1 Den ene vill h. den andre
41 :6
1 jag h.er dig ock
41 :10
1 Frukta icke, jag h.er dig
41 :13
1 Jag h.er dig, säger Herren
41 :14
1 säger Herren s. h.er dig
44:2
7 gudar kunna icke h.
44:9
1 jag h.er dig på frälsningens dag
49:8
4 ingen kraft till att h.
50:2
l Herren, Herren h.er mig
50:7
1 Herren, Herren h.er mig
50:9
7 dina verk, de skola icke h.
57 :12
3 Då h.te honom hans egen arm
59 :16
3 Då h.te mig min egen arm
63:5
4 med dig och vill h. dig
Jer. 1:8
4 och jag vill h. dig
1 :19
7 efter sådana s. icke kunde h.
2:8
7 en avgud s. icke kan h.
2 :11
7:8
7 lögnaktigt tal, s. icke kan h.
6 ingen besvärjelse h.er
8 :17
14 hjälp dock, Herre, för ditt namns 14:7
3 hjälte S. icke kan h.
14:9
4 frälsa dig och vill h. dig
1 S :20
4 Jag skall h. dig ut ur de ondas
15:21
7 avgudar av vilka ingen kan h.
16:19
7 alls icke kunna h. detta folk
23:32
15 ingen gud finnes s. kan h.
Dan. 3:29
IS söka en utväg att h. honom
6:14
16 rörde en hand vid mig och h.te
10:10
1 ingen skall finnas, s. h.er honom
11 :45
4 h. ur hans förtrytelse
Jana 4:6
7 Vad kan skuret beläte h.
Hab. 2 :18
1 h.te ytterligare till
Sak. 1:1 S
17 hjälp oss, vi förgås
Matt. 8:25
17 så bliver jag hulpen
9:21
17 din tro har h.t dig
9:22
17 kvinnan var hulpen
9 :22
17 (Petrus:) Herre, hjälp mig
14:30
18 s. rörde vid den blevo hulpna
14:36
19 Herre, hjälp mig
I S :2 S
20 vad h.er det en människa
16:26
17 hjälp dig nu själV
27 :40
17 Aodra har han h.t
27 :42
17 sig själV kan han icke h.
27:42
17 om Elias kommer och h.er
27 :49
17 bliver hulpen och får
Mark. 5:23
17 så bliver jag hulpen
5:28
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17
17
20
19
19
17
17
17
17
21
17
20
22
17
17
17
17
17
23
19
24
24
19
19
17

din tro har h.t dig
5:34
rörde vid den blevo hulpna
6:56
vad h.er det en människa
8:36
förbarma dig och hjälp oss
9:22
Jag tror. Hjälp min otro
9:24
Gå. din tro har h.t dig
10:52
Hjälp dig nu själv
1 S :30
Andra har han h.t
15 :31
sig själv kan han icke h.
1 S :31
skulle komma och h.
Luk. 5:7
dotter, din tro har h.t dig
8:48
vad h.er det en människa
9:25
till henne att hon h.er mig
10:40
din tro har h.t dig
18:42
Aodra har han h.t
23:35
nu må han h. sig själv
23:35
judarnas konung, så hjälp dig
23:37
hjälp då dig själv och oss
23:39
ingen s. h.er mig
Joh. 5:7
till Macedonien och hjälp
Apg.16:9
mån h. mig till vägs
I. Kor. 16:6
H.en honom sedan till vägs
16:11
h.er dig på frälsningens
2.Kor. 6:2
h. dem s. frestas
Hebr. 2:18
trons bön skall h. den sjuke
Jak. 5:15

HJÄLPARE
Se även: Ande (Guds), förespråkare,
rädda, befria.
-hjälpare
medhjälpare Apg.19:22
Hjälpare
F örutom att ordet »hjälpare» används
i Skriften i direkt betydelse: en som bistår eller hjälper, förekommer det också i vidgad mening och utgör då en
karakteriserande benämning på den
helige Ande.
Den helige Ande är den Hjälpare
(grek. paråkletos), som Jesus har lovat
att sända de sina efter sin bortgång.
Översättningen »Hjälpare» är något för
obestämd, enär parakletos från. sin
egentliga betydelse av »en som tillkallats (till hjälp)) efter hand har fätt
den mer bestämda betydelsen: advokat,
sakförare, förespråkare (hjälp i rättssak). Jfr I.Joh.2:1 där ordet är översatt
»förespråkare», här syftande på Jesus
Kristus som de troendes förespråkare
eller advokat inför Gud.
Jesus kallar Anden »en annan
Hjälpare», Joh.14:16, och jämställer
honom därvid med sig själv. Under
sitt jordeliv var Jesus hos sina lärjungar;
genom Anden skall de efter hans bortgång vara i honom och han i dem,
14:20; Ef.3:16-17; 2.Kor.5:17. Därför
säger Jesus, att det är nyttigt, att han
går bort, så att Hjälparen kan komma,
Joh.11 :7. Därigenom blir de troendes
villkor ännu härligare.
Hjälparen, Parakleten, skulle vara de
troendes lärare, Joh.14:26; 16:13 f.,
uppenbarelsevittne, 15:26, och talesman i processen mot världen, emedan
han överbevisar om synd, rättfärdighet
och dom, 16 :8-11. Parakleten är »sanningens Ande», 14:17; 15:26, och skall
som sådan vittna om Jesus, 15:26, och
leda fram till hela sanning~n, 16:13.

är ett citat från Ps.l18:6 efter Septuagintas översättning. Den hebr. grundtexten har här liksom i v.7 ett uttryck
som betyder: Herren [är] för mig
(JHWH li); sv. övers. Herren står mig bi.
HJÄLPARE
1 Israel icke hade någon h.
2.Kon.14:26
1 faderlöse. s. ingen h. hade
Job 29:12
1 du blev den faderlöses h.
Ps.10:14
1 och det finnes ingen h.
22 :12
1 Herre, var min h.
30:11
1 Se, Gud är min h.
54:6
1 den s. ingen h. har
72 :12
I på fall och hade ingen h.
107 :12
1 han är min h.
118:7
1 då skall h.n vackla
Jes. 31:3
1 men ingen h .. fanns
63:5
l (Jerusalem) icke har ngn h.
Klag. 1:7
1 dess h. varda krossade
Hes. 30:8
1 tala till Farao och till hans h.
32 :21
2 han är en räddare och h.
Dan. 6:27
3 giva eder en annan H.
Joh.14 :16
3 H.n, den helige A., s. Fadern skall
14:26
3 när H.n kommer, s. jag skall sända
15 :26
3 så komme icke H.n til1 eder
16:7
4 Herren är min h.
Hebr.13:6

HJÄLPKVINNA
sade h.n till (Rakel)
l.Mos. 35 :17
då tog h.n en röd tråd och band
38 :28
Men h.orna fruktade Gud
2.Mos. 1 :17
Då kallade konungen h.orna till sig
1 :18
H.orna svarade: De hebreiska
1 :19
förrän h.n kommer hava de fött
1 :19
Gud lät det gå väl för h.orna
1:20
Eftersom h.orna fruktade Gud
1:21

HJÄLPLÖS
de s. dock själva äro h.a
till att skaffa alla h.a rätt
till att taga sig an de h.a

Job 30:13
Ords. 31:8
1. Kor. 12:28

HJÄLTE
Uttrycket »Davids hjältar» är en beteckning på en grupp särskilt utvalda
män, de förnämsta i konungens livvakt.
Dessa män, trettio till antalet, hade
gjort sig kända för tapperhet i krig, jfr
förteckningen över Davids hjältar i
2.Sam.23:8 ff.; l.Krön.11:10 ff.
IUÄLTE

aram. en som räddar el. befriar, räddare; part. av: [ne~al], se Hjälpa 15.
3) parakletos, rrapaK A1)TO~
en som är tillkallad (för att hjälpa);
advokat, sakförare, förespråkare; hjälpare; av: parakaJeö, tillkalla (för att få
hjälp). Se: F örespråkare l.
4) boeth6s, ~o1)e6~
en som (på någons rop om hjälp) skyndar till undsättning; hjälpare; av: boetheö, se Hjälp 31, Hjälpa 19. Hebr.13:6

l) gibbor, l i :1 ~
en som är stark el. mäktig; hjälte;
härskare; av: gä~ar, vara stark el. mäktig. I Hes.32:21 är plur. av gibbor föregånget av plur. cstr. av 'ajil, se 2; övers.
mäktiga hjältar. Se: Förm3JI 2, Kämpe 2.
2) 'ajil, '7 '~
vädur; mäktig person, furste; i Job
41 :16 plur. övers. hjältar. Ordet kan
antingen härledas från en rot, som
betyder: vara framför, stå i spetsen,
leda, eller från en rot, som betyder:
vara stark; jfr Gud 2. Jfr sing. i Hes.
31 :11, övers. en som är väldig; plur. i
2.Mos.15:15, övers. hövdingar; 2.Kon.
24:15; Hes.17:13 de mäktige. Ordets
vanliga betydelse är: vädur (dvs. den
starke som går i spetsen för flocken),
t.ex. I.Mos.22:13; 31 :38; 2.Kon.3:4;
Hes.39 :18; Dan.8:4. Jfr 'äjäl, i Ps.22:20
övers. starkhet; 88:5 livskraft. Jfr l.
Se: Hövding 3.
3) gequrå, il ~ 1 :1 ~
styrka; makt; i Jes.3 :25 i konkret
betydelse: de starka; övers. hjältar; av:
gä~ ar, se l. Se: Frimodighet 4, G ärning 16, Makt 8.
4) 'är'el, '7 l{ !l:'
endast i formen' 'är'älläm; övers. deras
hjältar. Ordet har uppfattats på olika
sätt. Den sv. övers. bygger på en härledning från 'ari'el, Guds lejon; därav
betydelsen: lejonlik; hjälte. Jfr namnet
Ariel. Utifrån sammanhanget i Jes.
33:7 har föreslagits övers. härold,
sändebud; ordet uppfattas då som en
parallell el. synonym till mal' å~ (se
Bud 9), vilket här står i plur. cstr. i ett
uttryck, som är övers. fredsbudbärare.
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HJÄLPARE

1) 'ozer, l 1.'))
en som hjälper el. bistår, hjälpare;
part. av 'azar, se Hjälpa l.
2) ma~~il, '7 ' 1?td

Hjälte - Hjärta
5) ischyros, iaxvp(J<;

stark, mäktig, väldig; i Upp.19:18 plur.
övers. hjältar; av: ischys, se Kraft 25.
Jfr Hebr.ll :34; Upp.6:1S, där plur. av
ischyros är övers. väldiga. Se: Kraftig 10.
HJÄLTE
1 anförare över h.arna
Dom. 5;13
l Herren till hjälp bland h.arna
5 :23
I H.arnas bågar äro
l.Sam. 2:4
l hava icke h.arna fallit
2.Sam. 1:19
l h.arnas sköld blev till smälek
1:21
l från h.ars hull vek Jonatans
1:22
l h.arna fallit i striden
1:25
l hava icke h.arna fallit
1:27
1 alla h.arna omgåvo denne
16:6
1 vet att de äro h.ar
17:8
1 vet att din fader är en h.
17:10
1 alla h.arna ut efter honom
20:7
1 mot en ostrafflig h. bevisar
22:26
1 namnen på Davids h.ar
23:8
1 Eleaser var en av de tre h .ar
23:9
23:16
1 bröto de tre h.arna sig igenom
1 hade de tre h.arna gjort
23:17
1 stort namn bland de tre h.arna
23:22
1 Davids h.ar höllo icke
l.Kon . . 1:8
1 h.arna inbjöd han icke
1 :10
l förnämsta bland h.ar
l. Krön. 11 :10
1 förteckningen på Davids h.ar
11 :11
11 :12
1 en av de tre h.arna
1 hade de tre h.arna gjort
11 :19
1 stort namn bland de tre h.arna
11 :24
1 De tappra h.arna voro

11 :26

1 de h.ar s. bistodo (David)
12:1
1 en av de trettio h.arna
12:4
27:6
1 Benaja var en h. bland de trettio
1 David församlade h.arna
28:1
1 h.arna underkastade sig
29:24
1 rådförde sig med h.ar
2.Krön. 32:3
2 När han reser sig, bävar h.ar
Job 41 :16
Ps.19:6
1 fröjdar sig, ss. en h.
1 en h. räddas icke gm sin kraft
33:16
l Omgjorda din länd, du h.
45:4
1 reste sig,lik en h.
78:65
l lagt hjälp i en h.s hand
89:20
1 Loven Herren, I starke h.ar
103:20
1 pilar i en h.s hand
127:4
1 en stad full av h.ar
Ords. 21 :22
1 lejonet, h.n bland djuren
30 :30
1 icke av h.arna huru striden
Pred. 9:11
HV 3:7
1 60 h.ar omgiva den
1 utvalda bland Israels h .ar
3:7
1 h.arnas alla sköldar
4:4
Jes. 3:2
1 h.ar och krigsmän
3 dina h.ar (falla) i krig
3:25
1 h.ar i att dricka vin
5 :22
13:3
1 kallat mina h.ar till vredesverk
1 av Kedars h.ars bågar
21 :17
33:7
4 deras h.ar klaga därute
1 drager ut ss. en h.
42 :13
49 :24
1 taga ifrån h.n hans byte
49:25
1 taga ifrån h.n hans fångar
1 de äro allasammans h.ar
Jer. 5:16
1 en h. s. iCke kan hjälpa
14:9
1 Herren är ss. en väldig h.
20:11
1 Jojakim med alla sina h.ar
26:21
1 deras h.ar bliva slagna
46:5
1 ej ens h.n kan rädda sig
46:6
1 Må h.arna tåga fram
46:9
1 den ene h.n stapplar
46 :12
48:14
1 säga: Vi äro h.ar
1 Moabs h.ars hjärtan ss. en kvinnas
48:41
1 Edorns h.ars hjärtan ss. en kvinnas 49:22
1 pilar ss. en lyckosam h.s
50:9
1 Svärd komme över dess h.ar
50:36
1 Babels h.ar upphöra att strida
51 :30
1 dess h.ar tagas till fånga
51 :56
1 druckna, så ock dess h.ar
51 :57
Hes. 32 :12
1 falla för h.ars svärd
1 Mäktiga h.ar tala till Farao
32 :21
32:27
1 få icke vila bland h.arna
1 utbredde skräck, ss. h.ar göra
32:27
1 få äta kött av h.ar
39 :18
1 mätten eder ...av h.ar och krigsfolk 39:20
1 förlitande på edra h.ar
Hos. l O:13
1 Ss. h.ar hasta de åstad
Joel 2:7
1 Manen på h.arna
3:9
1 svagaste känna sig ss. h.
3:10
1 Sänd ditned dina h.ar
3:11
Am. 2 :14
1 h.n kan icke rädda sitt liv
1 den s. var modigast bland h.arna
2 :16
1 Dina h.ar skola bliva slagna
Ob. v.9
Nah. 2:3
1 Hs h.ars sköldar färgade röda
1 I ångest ropa h.arna
Sef. 1 :14
3:17
1 en h. s. kan frälsa
1 lik en h.s svärd
Sak. 9 :13
1 de skola vara lika h.ar
10:5
1 Efraims män bliva lika h.ar
10:7
5 för att äta kätt av ...h.ar
Upp.19:1 E

Möjligen kan det ha varit en militär
byggnad, som disponerades av konungens hjältar, men härom vet man intet
med säkerhet. Neh.3:16.
HJÄLTEKRAFT

likna sol~n, där den går upp i h. Dom. 5 :31
besjunga och lovsäga din h.
Ps. 21 :14
Du har en arm med h.
89:14

HJÄRTA
Se även: Själ, förstånd, vilja, barmhärtig.
Hjärta, pånyttfött
Se även: Ny, rena, förkrossa, liv, brinna,
älska, helga, Kristus, frid, glädje, tro.
Hjärta, opånyttfött
Se även: Orättfårdig, oförståndig, obotfårdig, oren, ondska, hård, förmörka,
olydig, förstockelse.
-hjärta
människohjärta Jes.l3:7
otroshjärta Hebr.3:12
stenhjärta Hes.ll:9
renhjärtad Matt.5:8
tröghjärtad Luk.24:2S
vrånghjärtad Ords. Il :20
Hjärta
De hebreiska ord, som ligger till grund
för svenska bibelöver~ättningens »hjärta», som regel lelJ, förekommer ca
600 gånger, och den vidgade formen
lelJiiQ, ca 250 gånger. Motsvarande
grekiska ord är kard/a, som förekommer ca 150 gånger. Le!.? och leJ.?äJ.?
förekommeriG.T. som synonymer och
används i både bokstavlig och bildlig
betydelse. Kardia står däremot icke i
bokstavlig betydelse. 1 den bildliga betydelsen motsvarar termerna som regel
de hebr. och ~rek. orden för själ,
n~päs och psyche.
G.T.

Mark.2:6,8; Apg.28:27; 1.Kor.2:9;
Hebr.4:12; Upp.17:17, medan Luk.
24:32; Joh.14:1,27; 16:22; Apg.2:26;
21:13 anspelar på känslan, .och Matt.
5:28; 13:15; Luk.24:2S; Rom.lO:l,
samt 2.Kor.9:7 avse'r viljan. Stundom
brukas kardia (liksom psych~) om hela
människan, t.ex. Matt.S:8; 6:21; 12:34;
15:18,19; 22:37. Ett par gånger används kardia i betydelsen »samvete» (i
stället för syneidesis).
N.T. vidareför G.T.s framställning
av hjärtat som beteckning för människans innersta självmedvetande, hennes
personlighet, och här återfinnes ett av
Nya Testamentets betydelsefullaste bidrag till läran om syndarens förhållande
till Gud. Av naturen är hjärtat förmörkat, oförståndigt och orent, Rom.
1:21-24; Ef.4:18. Trots sin religiositet
är det långt ifrån Gud, Matt. l 5 :8, jfr
Mark.2:6-8. Hjärtat är förstockat och
tillslutet, Mark.3:S; 6:S2,jfr Apg.28:27,
och det måste öppnas av Gud, Apg.
16:14, som genom sitt ord och sin
Ande skapar hjärtats tro, Rom.l0:1O.
Där detta sker, tar Kristus sin boning i
hjärtat, Ef.3 :17, och Guds kärlek utgjutes i den troendes hjärta genom den
helige Ande, Rom.5:S, jfr 2.Kor.l :22;
Gal.4:6. Därmed förverkligas den i G.T.
utlovade nyskapelsen av hjärtana genom Anden (Hes. Il :19; 36:26; Jer.31:
33 m.fl. ställen). 1 motsats till hjärtats
tidigare hårdhet, Rom.2:S, fördömer
det nu sin synd, I.Joh.3:20. Men
hjärtat får också visshet om syndernas
förlåtelse och barnaskap hos Gud, jfr
3:19, emedan Gud har givit sitt vittnesbörd om att hjärtat är renat genom
tron på Kristus, Apg.lS:9; Hebr.l0:22;
!.Joh.l:7. Detta kallas i Skriften »hjärtats omskärelse, en som sker i Anden»,
Rom.2:29. Jfr KoI.2:11-12: »1 honom
haven lock blivit omskurna genom en
omskärelse, som icke skedde med händer, en som bestod däri att 1 bleven avklädda eder köttsliga kropp; jag menar
omskärelsen i Kristus». Därmed förverkligas löftet om att Herren skall omskära hjärtat, 5.Mos.30 :6, och kravet på
omskärelse av hjärtats förhud, 10:16;
Jer.4:4. Jfr Hebr.8:1O.
Medan Gud är en domare över
hjärtats uppsåt och tankar hos den
orättfårdige, Hebr.4:12, välsignar han
de renhjärtade (dvs. de uppriktiga, de
av hjärtat oskrymtade), Matt.S:8, och
hans frid regerar i deras hjärtan, Kol.
3:15, och bevarar dem, FiL4:7. Gud
tröstar, styrker och leder de troendes
hjärtan, 2.Tess.2:17; 3:5, och skriver
sin lag i dem, Rom.2:1S; Hebr.l0:lS17. Kristi helighet bor där, 1.Pet.3 :15.
Gud rannsakar sina barns hjärtan och
vet vad Anden menar, ty det är efter
Guds behag, som Anden manar gott
för de heliga, Rom.8:27. Se för övrigt:
Själ.
Hjärta

HJÄLTEHUSET
»Hjältehuset» nämnes i Skriften endast
i förbindelse med iståndsättandet av
Jerusalems murar, och det betecknar
då ett märke, till vilket muren skulle
byggas upp av Nehemja, Asbuks son.

Liksom niipäs används le!.?, le!?ä!? om
det mänskliga livets tre huvudfunktioner: l)förstånd, Dom.16:18;Ords.2:2;
6:18; 14:33, 2) känsla, S.Mos.28:6S;
1.Sam.2:1, och 3) vilja, se t.ex. Hes.
3:7. Men termerna kan också, i likhet
med niipäs, beteckna hela personligheten, 1.Mos.20:S; Ps.9:1; 14:1; 27:14;
51 :12; 84:3; Ords.3:S. Stundom förekommer leb och lebäb i betydelsen
»samvete», -1.Sam.24:6; 2.Sam.24:10;
1.Kon.8:38, jfr 1.Sam.2S:31. Den bokstavliga betydelsen förekommer bl.a. i
2.Mos.28:29-30; l.Sam.2S:37.
G.T.s främsta bruk av leb och lebäb
gäller den gudsfrånvända människims
stolta och gudsfientliga hjärta, vilket
är själva syndens källa i henne. Se t.ex.
1.Mos.6:S; 8:21 b; 2.Krön.26:16; Est.
6:6; Ps.58:3; Jer.3:17; 5:23; 17"9; Hes.
2:4; 14:3; 28:2,6,17. Hjärtat behöver
renas och förnyas, Hes.18:31, vilket
människan själv icke förmär. Detta kan
endast ske genom ett Guds ingripande,
Ps.Sl :12; Jer.4:14; 24:7; 32:39, och
uppleves när den enskilde vänder om
till Herren. 1 G.T. är det särskilt föremål för det messianskt-eskatologiska
hoppet. Främst i Hesekiels profetior
utlovas ett »nytt hjärta» (ett hjärta av
kött i stället för ett hjärta av sten),
Il :19; 36:26.
N. T.
På samma sätt som psych~ står kardia
ofta som benämning på människans
själsliga funktioner. 1 betydelsen »för-,
stånd» förekommer kardia i Matt.13:19;

Gud känner alla människors hjärtan,
1.Kon.8:39. Människors hjärtan ligger
uppenbara för honom, Ords.lS:l1.
Han prövar hjärtana, 2.Krön.32:31; Ps.
17:3; Ords.l7:3. Utrannsakar hjärtana,
Jer.17:10. Guds ord är en domare över
hjärtats uppsåt och tankar, Hebr.4:12.
Herren styrket' de ödmjukas hjärtan,
Ps.I0:17; I.Tess.3:13. Han är nära dem
som har ett förkrossat hjärta, Ps.34:19.
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Gud och vårt hjärta

Han styr våra hjärtan, 2.Tess.3:S. Guds
frid skall bevara våra hjärtan, Fil.4:7.
Guds lag är i den rättfårdiges hjärta,
Ps.37 :31. Han känner hjärtats lönnligheter, Ps.44:22. Föraktar inte ett förkrossat ,och bedrövat hjärta, Ps.Sl :19.
Han är vårt hjärtas klippa, Ps.73:26.
Kuvar hjärtana genom olycka, PS.107:
12. Har lagt evigheten i människornas
hjärtan, Pred.3 :11. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan, Rom.S:S.
Guds hjärta

Är fyllt av barmhärtighet, Hos.ll :8.
Av ömkan, Jer.31 :20. Skulle alltid vara
i Salomos tempel, 1.Kon.9:3. Herren
söker människor efter sitt hjärta,
1.Sam.13:14.
Ett gott hjärta

Herren ser till hjärtat, 1.Sam.16:7.
Saul fick ett annat hjärta, 1.Sam.l0"9.
Med Saul följde en härskara av män,
vilkas hjärtan Gud hade rört, I.Sam.
10:26. Herren vill omskära hjärtat,
S.Mos.30:6. Israels barn uppmanades
att låta omskära sina hjärtan, S.Mos.
10:16.
Ett rent hjärta

Den som har ett rent hjärta får gå
upp på Herrens berg, PS.24:4. Gud renar hjärtat genom tron, Apg.lS:9. De
renhjärtade är saliga, Matt.5 :8. Uppmaning att rena hjärtat, Jak.4:8. Förmaningens ändamål är kärlek i ett rent
hjärta, 1.Tim.l :5. Vi skall fara efter
frid med dem som av rent hjärta åkallar Herren, 2.Tim.2:22.
, David bad om ett rent hjärta, Ps.
51 :12. Han fick det, 1.Kon.9:4.
Hjorden skall vaktas med villigt
hjärta, l.Pet.S :2. Man får ett brinnande
hjärta ,genom att höra Jesu tal, Luk.
24:32. Vi skall träda fram för Gud
med uppriktiga hjärtan, Hebr.IO:22.
Ett saktmodigt hjärta är kroppens liv,
Ords.l4:30. Tacka Gud av uppriktigt
hjärta, Ps.1l9:7. En moders hjärta är
fyllt av kärlek, I.Kon.3:26.
A v allt hjärta

Vi skall älska Gud av allt hjärta,
S.Mos.6:S. Fråga efter honom, Jer.
29:13. Förtrösta på Herren, Ords.3:S.
Tacka Gud, Ps.l38:1. Hålla Guds lag,
Ps.1l9:34.
Hängivna hjärtan

Gud ser efter människor med hängivna hjärtan, 2.Krön.6"9. David bad
att Salomo skulle få ett hängivet hjärta,
I.Krön.29 :19. Salomo önskade att folket skulle få hängivna hjärtan, i .Kon.
8:61. Folket bar fram gåvor av hängivet
hjärta, r.Krön.29"9.
Ett vist och förståndigt hjärta

Vi skall betänka huru få dagarna är,
för att vi må undfå visa hjärtan, Ps.
90:12. Den som har ett vist hjärta, tar
emot tillsägelser, Ords.10:8. Salomo
hade ett vist och förståndigt hjärta,
1.Kon.3:12. David bad om vishet i
hjärtats innersta, PS.Sl :8.
Gömma Guds tal i hjärtat

För att inte synda, Ps.1l9:11. 1 rättsinniga och goda hjärtan, Luk.8:1S.
Exempel: Daniel, Dan.7:28. Maria,
Luk.2:19,S1.
Kristus

Skall bo i våra hjman genom tron,
Ef.3:17. Skall hållas helig i våra hjärtan,1.Pet.3:1S.
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Hjärta
Ett ont hjärta
Fyllt med ondska, Ps.28:3. Onda
tankar, Ps.I40:3; Matt.9:4; 15:19. Ont
uppsåt, I.Mos.8:21. Hopsrnider fördärvliga anslag, Ords.6:18. Ondskan
måste bort, om vi skall kunna bli frälsta, Jer.4:14.
Högmodigt hjärta: Ussia, 2.Krön.
26:16. Hiskia, 2.Krön.32:2S. Vrångt
hjärta: Ps.101 :4. Halt hjärta: Hos.10:2.
Oförståndigt hjärta: Rom.1 :21. Obotfärdigt hjärta: Rom.2:S. Vilse faret hjärta: Hebr.3:10. Girigt hjärta: 2.Pet.2:14.
Hårt hjärta: Mark.16:14.
Ett gudsfrånvänt hjärta
Är förbannat av Herren, Jer.17:S.
Skall förgås, S.Mos.30:17-18. Fick inte
finnas i Israel, S.Mos.29 :18.
Ett förstockat hjärta
Farao, 2.Mos.7:22. Kananeerna, Jos.
11 :20. Filisteerna, I.Sam.6:6. Sidkia,
2.Krön.36:13. Israeliterna, Ps.9S:8; Jes.
63:17. Betels invånare, Sak.7:12. Folket på Jesu tid, Mark.6:S2.

Hjärtan, Hebreerbrevet.
1) Vilse farna hjärtan, 3:10. 2) Förhärdade hjärtan, 3 :8. 3) Onda otroshjärtan, 3 :12. 4) Dömda hjärtan, 4:12.
5) Renade hjärtan, 10:22. 6) Uppriktiga hjärtan, 10:22. 7) Styrkta hjärtan,
13:9.
Hjärta, Efesierbrevet.
1) Seende hjärta, 1:18. 2) Bebott
hjärta, 3:17. 3) Förstockat hjärta, 4:18.
4) Lovsjungande hjärta, 5:19. 5) Uppriktigt hjärta, 6:5. 6) Villigt hjärta, 6:6.
7) Tillfredsställt hjärta, 6:22.

själ, står parallellt med \<.fu-äl>, se 6. Se:
Anda 2, Andedräkt 3, Folk 4.
5) me'im, D' llt)
plur. inälvor; det innersta, där hjärtat
har sin plats. Jfr 4.Mos.S:22; Jona 2:1,
övers. buk; Hes.3:3 inälvor. Se: Innersta 6, Liv 23.

vidhjärtenhet, frikostighet; här övers.
gott hjärta; av: haplous, enkel, odelad,
osammansatt (se Frisk 17). Ordet är i
gamla sv. kyrkobibeln genomgående
övers. enfaldighet. Jfr 14 samt art.
Enfald. Beträffande 2.Kor.8:2; 9:11,
se Gåva 34.

6) Ij;liräl], :1} P.

adv. genuint, äkta, sant;, övers. av så
uppriktigt hjärta; av: gnesios, genuin,
äkta, sapn (av: genos, härkomst; släkt).
Adj. gnesios förekommer t.ex. i I.Tim.
1 :2; TiU :4, övers. sannskyldig.

inre del, mitt'; { synnerhet: det innersta
av kroppen, inälvor, bröst. Jfr 2.Mos.
29:13, övers. inälvor; Klag.1 :20 bröst.
Ordet står ofta tillsammans med leb,
se l, t.ex. Ps.39:4; 55:5, där\<.aräl> är
övers. bröst; 64:7, övers. tankar. I Jes.
16:11 står käräb, övers. innersta, parallellt med me'irii, se 5. Se: Innersta 7,
Liv 24.
7) bli!än, 1t?

3.

mage, buk, underliv; det in~ersta, hjärta; här i uttrycket ~agre-l>äjän; övers.
hjärtats innandömen (hadre-, p1ur. cstr.
av hädär, se Innersta' '3). Jfr bäjän i
Dom.3:22; Hes.3:3, övers. buk; HV.7:2
midja. Se: Innersta 11, Inre 7, Kropp 9,
Liv 25, Moderliv 3.
8) [liibab) , :1:1 ';
pi. taia (någons) hjärta; av: lel>, se 1.
Se: Förstånd 11.
9) J:u!läl], :1? n.
urspr. det fett som omsluter inälvorna;
också uppfattat som säte för känslor
osv.; därav övers. hjärta i Ps.17:10.
Ordet är mestadels övers. fett, t.ex.
3.Mos.8:16.
10) rnal}, CI 1 l
vind, vindfläkt; andedräkt; ande, själ,
sinne; förstånd. Se: Anda 3, Ande l,
Andedräkt l, Andekraft l, Förstånd 9.
11) libbii, il J ';
trol. = lel>, se
12) !el]al], :1 ~ ';
aram. = hebr. le~, se 1.
13) nerjiil]ii, il 2~ )
frivillighet; i Ps.S4:8 övers. villigt
hjärta; Hos.14:6 av hjärtat. Jfr gamla
kyrkobibelns övers. av Hos.14:6: »gerna
will jag hafwa dem kw>. Se: Fri IS,
Frivillig l, Gåva 5.

20) gnesios,

'Yv1/uiwc:

21) prothymos, 1TPOOVfJ.WC:

adv. benäget, villigt, ivrigt; övers. med
villigt hjärta; av: prothymos, benägen,
villig, ivrig (av: prep. pro, för, framför,
och thymos, uppbrusande mod, häftig
sinnesrörelse, iver). Adj. är genomgående övers. villig, Matt.26:41; Mark.
14:38; Rom.1 :15.
22) kardiognostes, Kapå tO"(VWUT1/C:

som kiiJmer hjärtan; av: kardia, se 14,
och gnöstes, se Känna 42.
23) sklerokardia, UKA1/pOKapåia

hårt hjärta, hjärtats hårdhet; av: skleros, hård, och kardia, se 14. Jfr
Förhärda 4.
HJÄRTA

Uppdelning: allmänt, av allt hjärta,
förstockat hjärta, glatt hjärta, hjärtas
hårdhet, människas hjärta.

livet el. personligheten, för människans
känslor, vilja. och förstånd. Se: Ande 4,
Frimodighet 2, Förstånd 4, Förståndig
6, Hemlighet 2, Insikt 2, Klok 5.
2) utf.ord.
3) raJ:Uimim, D' LI CI. ~
inälvor; hjärtat som säte för medlidande och andra känslor; i 1.Mos.43:30;
l.Kon.3:26 med nif. av [kärnar), se
Glöda 9; övers. (hans, hennes) hjärta
upprördes av kärlek. Se: Barmhärtighet 2, Förbarma 4.
4) nåpäs, tO ~ .)
andedräkt; Själ, 'liv; människans personlighet el. »jag»; ofta synonYlfit med lel>,
se 1. Jfr Ps.94:19, där näpäs, övers.

enkelhet, enhet, enfald, uppriktighet,
koncentration på en sak; öppenhet,

HJÄRTA (allmänt)
1 deras h.ns alla .uppsåt
!.Mos. 6:5
1 blev bedrövad i sitt h.
6:6
1 I mitt h.s oskuld
20:5
1 gjort detta i ditt h.s oskuld
20:6
1 (Sikems) h. fäste sig vid Dina
34:3
4 Sikems h. har fäst sig vid
34:8
3 hans h. upprärdes av kärlek
43:30
4 vår faders h. är fäst vid
44:30
1 greps (Jakobs) h. av vanmakt
45 :26
1 (Aron) glädjas i sitt h.
2.Mos. 4:14
1 jag skall förhärda Faraos h.
7:3
1 Faraos h. är tillslutet
7 :14
1 tillslät han sitt h.
8:1 S
8:32
1 Farao tillslöt sitt h.
1 Faraos h. var tillslutet
9:7
1 i synd och tillslöt sitt h.
9:34
1 tillslutit hs och hs tjänares h.n
10:1
1 och hans tjänares h.n mot folket
14:5
1 s. har ett därtill villigt h.
25:2
1 i domsskölden på sitt h.
28:29
1 att de ligga på Arons h.
28 :30
1 Israels barns dom på sitt h.
28:30
1 har ett därtill villigt h.
35:5
1 av sitt h. manades därtill
35:21
1 efter sitt h.s villighet
35 :22
1 av sitt h. manades därtill
35 :26
1 vilkens h. var villigt
35 :29
1 uppfyllt deras h.n med vishet
35 :35
1 Herren hade givit vishet i h.t
36:2
1 av sitt h. manades träda fram
36:2
1 icke hat till broder i ditt h. 3.Mos.19 :17
1 skall jag giva försagda h.n
26:36
1 oomskurna h.n nödgas ödmjuka
26:41
1 edra h.ns och ögons lustar 4.Mos.15 :39
1 avvända Israels barns h.n
32:7
1 avvände de Israels barns h.n
32:9
1 hava förfärat våra h.n
5.Mos. 1 :28
1 lägga på h.t att Herren är Gud
4:39
1 Ack att de hade sådana h.n
5:29
1 skall du lägga på ditt h.
6:6
1 förnimma vad s. var i ditt h.
8:2
1 skall du då förstå i ditt h.
8:5
1 må ditt h. icke bliva högmodigt
8:14
L Omskären edert h.s förhud
10:16
1 icke edra h.n bliva förförda
11 :16
1 lägga mina ord på edert h.
11 :18
1 icke den onda tanken ...i ditt h.
15:9
1 ditt h. icke motvilligt
1 S :10
1 hs h. icke må bliva avfälligt
1 7:17
1 hs h. icke må förhäva sig
17:20
1 i sitt h.s vrede förfÖljer
19:6
1 Edra h.n vare icke försagda
20:3
1 Om någon har ett försagt h.
20:8
1 h.n uppfyllda av räddhåga
20:8
1 ss. hans eget h. är
20:8
1 med glädje och h.ns lust
28:47
1 giva dig ett bävande h.
28 :65
1 fruktan skall du känna i ditt h.
28:67
1 icke givit h.n att förstå med
29:4
1 vars h. i dag vänder sig bort
29 :18
1 välsignar sig i sitt h.
29:19
1 lägger detta på h.t
30:1
l omskära ditt h. och
1 dina efterkommandes h.n
30:6
1 i din mun och i ditt h.
30:14
30:17
1 om ditt h. vänder sig bort
1 blevo våra h.n förfärade
Jos. 2:11
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Hjärta
1) Förkrossat, Ps.S1:9. 2) Bedrövat,
PS.Sl :19. 3) Troende, Rom.l0:9-10.
4) Brinnande, Luk.24:32.
Hjärteförhållande, I.Joh.3 :17-22.
l) Tillslutet hjärta, v.17. 2) Självfördömande hjärta, v.20. 3) Övertygat
hjärta, v.19,21 ,22.
Hjärtelag
1) Tröghjärtad, Luk.24:2S. 2) Enhjärtad, Apg.4:32. 3) Varmhjärtad,
Luk.24:32. 4) Ömhjärtad, Rom.12:10.
5) Trånghjärtad, 2.Kor.6:12.
Hjärtats böneställning
1) Odelat hjärta, Jer.29:13. 2) Förkrossat och bedrövat hjärta, PS.S1:19.
3) Rent hjärta, Ps.S1:12; Matt.S:8.
4) Förlåtande hjärta, Apg.7:60; Mark.
11 :25. 5) Lydigt hjärta, 1.Joh.3:22.
6) Andefyllt hjärta, Jud.v.20; Ef.6:18;
Rom.8:26-27.
HJÄRTA

1) leb,lebiib,

:1:1 ';

:1 ';

hjärt~; ofta 'i betydelsen: säte för själs-

1:

14) kardia, Kapåia

hjärta, framför allt som centrum för
människans inre med hennes känslor,
vilja och förstånd. Ordet motsvarar
i LXX och N.T. främst hebr. leb och
lebäb, se 1. I Ef.6:S; Ko1.3 :22 står
häplotes kardias, hjärtats enfald el.
uppriktighet; övers. uppriktigt hjärta;
jfr 19.
15) philbst()rgos, <!JtAOUT OP "(O c:
ömt el. innerligt älskande, kärleksfull,
tillgiven; därav övers. älska av hjärtat;
av: philos, älskande, vän, och storge,
kärlek, tillgivenhet, i synnerhet den
som råder mellan medlemmarna aven
familj: mellan dem som står varandra
nära.
16) utf.ord.
I.Kor.7:34 ordagrant: och han är delad.
2.Kor.6:13 vidgen 09kså I eder; 7:2
bereden oss ett rum.
17) spldngchna, U1TACt"(xva
inälvor; ofta i överförd betydelse: det
innersta, hjärtat såsom säte för medlidande och andra känslor. Se: Godhet
7, Kärlek 14.
18) psyche, t/I vxf!
andedräkt; själ~ liv; av: psychö, andas;
motsv. hebr. näpä§, se 4.
19) haplbtes,

Ct1TAOT1/C:

1 blevo deras h.n förfärade
5:1
1 blev folkets h. förfärat
7:5
1 gjorde folkets h. försagda
14:8
1 böjen edra h.n till Herren
24:23
1 Mitt h. tillhör Israels
Dom. 5:9
1 Hanna talade i sitt h.
l.Sam. 1 :13
1 Mitt h. fröjdar sig i Herren
2:1
1 gör efter vad i mitt h. är
2 :35
1 (Elis) h. bävade av oro
4 :13
1 Varför tillsluten I edra h.n
6:6
1 och Farao tillslöt o sina h.n
6:6
1 rikten edra h.n till Herren
7:3
1 om allt vad du har på h.t
9 :19
1 (Gud) gav (Saul) ett annat h.
10:9
1 vilkas h.n Gud hade rört
10:26
1 sökt sig en man efter sitt h.
13:1.4
1 Herren ser till h. t
16:7
1 Jag känner ... ditt h.s ondska
17:28
4 fäste sig Jonatans h. vid Davids h. 18:1
1 blev hs h. ss. dött i hs bröst
25 :37
1 Saul förskräcktes i sitt h.
28:5
1 förakt för hm i sitt h.
2.Sam. 6:16
1 efter ditt h. har du gjort detta
7:21
1 konungens h. var vänt mot
14:1
15 :13
1 vänt sina h.n till Absalom
1 vann han alla Juda mäns h.n
19:14
1 onda s. ditt h. vet
!.Kon. 2:44
1 giv nu din tjänare ett hörsamt h.
3:9
1 giver dig ett så vist h.
3:1-2
3 hennes h. upprördes av kärlek
3:26
1 plågan därav i sitt h.
8:38
1 eftersom du känner hans h.
8:39
1 böja våra h.n till sig
8:58
1 må edra h.n vara hängivna
8:61
1 och mitt h. skola vara där
9:3
1 vandrar med ostraffligt h.
9:4
1 vishet Gud nedlagt i hans h.
10:24
1 förleda edra h.n att avfalla
11:2
1 förledde hans h. till avfall
11 :3
1 förledde hans h. att avfalla
11 :4
11 :4
1 ss. hs fader Davids h. varit
1 hs h. icke förblev hängivet
11:4
1 hs h. hade avfallit från Herren
11:9
1 kan folkets h. vända tillbaka
12:7
1 hs h. var icke hängivet
1 5:3
1 ss. hs fader Davids h. varit
1 5:3
1 Asas h. hängivet åt Herren
15:14
1 att du vänder om deras h.n
18:37
1 pilen gick ut genom h.t
2.Kon. 9 :24
1 av sitt h. manas bära till Herrens
12:4
1 förhäver du dig i ditt h.
14:10
1 med hängivet h.
20:3
1 ditt h. blev bevekt
22:19
1 mitt h. redo till förening
l.Krön.12 :17
1 i sina h.ns hängivenhet
12 :38
1 förakt för honom i sitt h.
15 :29
1 glädje sig av h.t
16:10
1 efter ditt h. har du gjort
17 :19
1 Så vänden nu edert h.
22 :19
1 Herren rannsakar alla'h.n
28:9
1 tjäna honom med hängivet h.
28:9
1 av hängivet h. buro de fram
29:9
1 jag vet att du prövar h.t
29 :17
1 Med rättsinnigt h. har jag burit
29:17
1 låt ditt folks h.s håg och tankar
29:18
l Herre, vänd deras h.n till dig
29:18
1 giv Salomo ett hängivet h.
29:19
1 eftersom du känner hs h. 2.Krön. 6:30
1 och mitt h. skola vara där alltid
7 :16
I vishet s. Gud nedlagt i hans h.
9:23
l de s. vände sina h.n att söka
11 :16
1 vände icke sitt h. att söka
12 :14
1 dock var Asas h. gudhängivet
1 S :17
1 s. med sina h.n hängiva sig
16:9
1 vänt ditt h. till att söka Gud
19:3
1 redligt och med hängivet h.
19:9
1 icke vänt sina h.n till fäders
20:33
1 icke av fullt hängivet h.
25:2
1 förhäver du dig i ditt h.
25 :19
1 blev (Ussias) h. högmodigt
26:16
I av sitt h. manades därtill
29:31
1 gav dem ett endräktigt h.
30 :12
1 vänt sitt h. att söka Gud
30:19
1 (Hiskias) h. blev högmodigt
32:25
1 mitt i sitt h.s högmod
32:26
1 förnimma allt s. var i hans h.
32:31
1 Eftersom ditt h. blev bevekt
34:27
1 vänt konungens h. till dem
Esr. 6:22
1 sitt h. till att begrunda
7:10
1 ingav konungen sådant i h.t
7:27
1 Gud ingav mig i h.t
Neh. 2 :12
1 min Gud ingav mig i h.t
7:5
l du fann hans h. fast i tron
9:8
1 Haman tänkte i sitt h.
Est. 6:6
1 i sina h.n talat förgripligt
Job 1:5
1 ur sina h.n hämta fram svar
8:10
1 gömde du i ditt h. den tanken
10:13
1 Om du rätt bereder ditt h.
11 :13
1 Dessas h.n har du tillslutit
17:4
1 vad s. var mitt h.s begär
17:11
1 förvara hans ord i ditt h.
22 :22
1 Gud s. gjort mitt h. försagt
23:16
1 mitt h. förebrår mig ej
27:6
1 änkans h. uppfyllde jag
29 :13
1 mitt h. fÖljt efter mina ögon
31:7
1 Har mitt h. låtit dåra sig
31:9
1 att mitt h. hemligen lät dåra
31 :27
1 Ur redbart h. framgår mitt tal
33:3
1 s. med gudlöst h. hängiva sig
36:13
1 förskräckes mitt h.
37:1
1 Hans h. är fast ss. sten
41 :15
1 eftersinnen i edra h.n
Ps. 4:5
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Hjärta
1 Du giver mig glädje i h.t
1 du s. prövar h.n och njurar
l Han säger i sitt h.
1 förakta Gud och säga i sitt h.
l du gör deras h.n ståndaktiga

4:8
7:10
10:6,11
10:13
10:17
l hala läppar ... och med dubbelt h.
12:3
l ängslas i mitt h. dagligen
13:3
l mitt h. fröjde sig
13:6
1 Dårarna säga i sina h.n
14:1
15:2
l den s. talar sanning av h.t
l Fördenskull gläder sig mitt h.
16:9
l Du prövar mitt h.
17:3
l giva glädje åt h.t
19:9
l mitt h.s tankar
19:15
l give dig vad ditt h. begär
20:5
1 Vad hs h. önskar har du givit
21 :3
22:15
l mitt h. är ss. vax
l edra h.n skola leva evinnerligen
22:27
l oskyldiga händer och rent h.
24:4
l Mi tt h.s ånges t är stor
25:17
1 rannsaka mitt h.
26:2
l fruktar ändå icke mitt h.
27:3
27:8
l Mitt h. förehåller dig ditt ord
l frimodig och oförfärad i ditt h.
27:14
28:3
1 men hava ondska i sina h.n
28:7
l på honom förtröstade mitt h.
1 därför fröjdar sig mitt h.
28:7
l Jag är bortglömd ur h.t
31 :13
l och oförfärade i edra h.n
31 :25
1 hs h.s tankar från släkte till släkte 33:11
1 s. danat allas deras h.n
33:15
1 i honom gläder sig vårt h.
33:21
l dem s. hava ett förkrossat h.
34:19
l icke säga i sina h.n
35:25
l I mitt h. betänker jag
36:2
l giva dig vad ditt h. begär
37:4
1 svärd gå in i deras eget h.
37:15
1 Hans Guds lag är i hans h.
37:31
l klagar för mitt h.s jämmers skull
38:9
l Mitt h. slår häftigt
38:11
l Mitt h. blev brinnande
39:4
40:9
S din lag är i mitt h.
40:11
1 fördöljer jag icke i mitt h.
1 hans h. samlar åt honom
41 :7
1 Våra h.n avföllo icke
44:19
1 s. känner h.ts lönnligheter
44:22
45:2
l Mitt h. flödar över
1 konungens fiender träffas i h.t
45:6
1 mitt h.s tanke skall vara förstånd 49:4
51 :12
1 Skapa i mig, Gud, ett rent h.
51 :19
1 förkrossat och bedrövat h.
53:2
1 Dårarna säga i sina h.n
54:8
13 offra åt dig med villigt h.
1 Mitt h. ängslas i mitt bröst
55:5
55 :16
6 ondska råder i deras h.n
l stridslust fyller hans h.
55:22
l Mitt h. är frimodigt, o Gud,
l mitt h. är frimodigt
57:8
l i h.t uppgören I onda anslag
58:3
l mitt h. försmäktar
61:3

1 utgjuten för honom edra h.n
1 djupa äro männens h.n

62:9
64:7

l förehaft orätt i mitt h.
l Smälek har krossat mitt h.
l edra h.n skola leva

66:18
69:21
69 :33

1 dem s. hava rena h.n
1 deras h.ns inbillningar

73:1
73:7

l förgäves bevarade jag mitt h.
1 När mitt h. förbittrades
1 är Gud mitt h.s klippa

73:13
73:21
73:26

1 De hava sagt i sina h.n

74:8

1 i mitt h. vill jag utgjuta
1 icke höll sitt h. ståndaktigt

77:7
78:8

l De frestade Gud i sina h.n

78 :18

l
1
l
1

deras h.n höllo sig icke vid hm
78:37
deras herde med redligt h.
78:72
Behåll mitt h. vid det ena
86:11
tacka dig av allt mitt h.
86:12
1 må undfå visa h.n
90:12
6 hade mycket bekymmer i mitt h. 94 :19
l Förhärden icke edra h.n
95:8
l folk s. far vilse med sitt h.
95:10
1 Ett vrångt h. vare fjärran
101:4
l den s. har högmodigt h.
101:5
l Mitt h. är förbränt ss. gräs
102:5,
l glädje sig av h.t de s. söka
105:3
l vilkas h.n han vände att hata
IOS :25
1 kuvade deras h.n med Olycka
107:12
l Mitt h. är frimodigt, o Gud
108:2

1 skriv dem på ditt h.s tavla

3:3
4:4
4:21
1 må du bevara ditt h.
4:23
1 h uru kunde mitt h. förakta
5 :12
6:14
1 Svek bär en sådan i sitt h.
6:18
1 ett h. s. hopsmider fördärvliga
l alltid bundna vid ditt h.
6:21
1 icke begärelse i ditt h.
6:25
l skriv dem på ditt h.s tavla
7:3
l hennes h. illfundigt
7:10
1 Låt icke ditt h. vika av
7:25
1 Den s. har ett vist h.
10:8
10 den s. har ett trofast h.
Il ;13
1 träl åt den s. har ett vist h.
11 :29
4 den s. är vis, han vinner h.n
11 :30
l hava falskhet i h.t
12:20
l dårars h.n ropa ut oförnuft
12 :23
12 :25
1 Sorg i en mans h. trycker det
1 Förlängd väntan tär på h.t
13:12
1 H.t känner bäst sin egen sorg
14:10
l Mitt under löjet kan h.t sörja
14:13
l saktmodigt h. är kroppens liv
14:30
1 I den förståndiges h. bor visheten 14:33
15 :7
1 dårars h.n äro icke ss. sig bör
15 :14
1 förståndiges h. söker kunskap
15 :28
1 Den rättfärdiges h. betänker
1 Den s. har ett vist h.
16:21
1 vises h. gör hs mun förståndig
16:23
1 så prövar Herren h.n
17:3
l Den s. har ett vrångt h.
17:20
1 lägga fram vad han har i h.t
18:2
7 ned till h.ts innandömen
18:8
1 går högmod i mannens h.
18:12
1 förståndiges h. förvärvar kunskap 18:15
1 på Herren s. hennes h. vredgas
19:3
1 planer har en man i sitt h.
19:21
1 Planerna i en mans h.
20:5
1 Jag har bevarat mitt h. rent
20:9
7 utrannsakar h.ts innandömen
20:27
7·tuktan renar h.ts innandömen
20:30
1 Konungars h.n i Herrens hand
21 :1
1 Herren är den s. prövar h.n
21 :2
l Stolta ögon och högmodigt h.
21 :4
1 Den s. älskar h.ts renhet
22:11
l Oförnuft låder vid barnets h.
22:15
l lägg mina lärdomar på h.t
22:17
1 hans h. är ick.e med dig
23:7
l Vänd ditt h. till tuktan
23:12
1 om ditt h. bliver vist
23:15
1 så gläder sig ock mitt h.
23:15
1 Låt icke ditt h. avundas
23:17
l låt ditt h. gå rätta vägar
23:19
1 Giv mig, min son, ditt h.
23:26
l ditt h. talar förvända ting
23:33
1 på övervåld tänka deras h.n
24:2
1 han s. prövar h.n märker det
24:12
l låt ej ditt h. fröjda sig
24:17
1 konungars h.n kan ingen
25 :3
25:20
1 visor för ett sorgset h.
7 ned till h.ts innandömen
26:22
l där h.t är ondskefullt
26:23
6 i sitt h. bär han på svek
26:24
l sjufaldig styggelse i hans h.
26:25
1 så gläder du mitt h.
27:11
l den s. förhärdar sitt h.
28:14
l förlitar sig hennes mans h.
31 :11
1 vände mitt h. att begrunda
Pred. 1:13
1 Jag sade i mitt h.
1:16
1 insikt har mitt h. inhämtat
1:16
1 vände mitt h. att förstå vishet
1:17
l Jag sade i mitt h.
2:1
l I mitt h. begrundade jag
2:3
2:3
1 mitt h. ägnade sig åt vishet
l ingen glädje nekade jag mitt h.
2:10
1 mitt h. fann glädje i all möda
2:10
l Då sade jag i mitt h.
2:15
l jag sade i mitt h.
2:15
1 förtvivla i mitt h.
2:20
2:23
1 får hennes h. någon ro
l Då sade jag i mitt h.
3:17
l Jag sade i mitt h.
3:18
l låt icke ditt h. förhasta sig
5:1
l Gud förlänar glädje i h.t
5:19
l efterlevande lägga det på h.t
7:3
1 ansiktet sorgset far h.t väl
7:4
l Låt ditt h. hålla fast
l bevara dem i ditt h.s djup

1 De visas h.n äro i sorgehus och
1 dårarnas h.n i h us där man glädes
1 mutor fördärva h.t

7:5
7:8
7:23
7:26

l vilkens h. var bedrövat
l mitt h. är genomborrat

109 :16
109:22

l Ditth.vetju
l vände mig med mitt h.

1
1
l
1

112:7
112:8
119:7
119 :11

l ett h. s. är en snara
1 skall den vises h.lära känna
1 vände mitt h. att förstå vishet
1 oförnuft är i deras h.n
l Den vise har sitt h. åt höger
1 dåren har sitt h. åt vänster

7:27
8:5
8:16
9:3
10:2
10:2

l låt ditt h. unna dig fröjd

11:9

1 vandra de vägar ditt h. lyster

11:9

hans h. är frimodigt
Hans h. är fast
tacka dig av uppriktigt h.
gömmer ditt tal i mitt h.

l du tröstar mitt h.

119:32

1
1
1
1
l
1
1
l
l

Böj mitt h.
Deras h.n äro okänsliga
Mitt h. vare ostraffligt
de äro mitt hoS fröjd
böjt mitt h. till att göra
mitt h. fruktar för dina ord
dem s. hava redliga h.n
mitt h. står icke efter vad
Utrannsaka mig och känn mitt h.
1 s. uttänka ont i sina h.n
l Låt icke mitt h. vika av

119 :36
119 :70
119:80
119:111
119:112
119 :161
125:4
131:1
139:23

1 mitt h. är stelnat i mitt bröst

143:4

l
l
l
l

140:3
141:4

helar dem s.hava förkrossade h.n 147:3
dott j. till klokheten
Ords. 2:2
visheten draga in i ditt h.
2:10
låt ditt h. bevara mina bud
3:1
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l
8
8
l

låt grämelse vika ur ditt h.
Il :10
Du har tagit mitt h.
HV. 4:9
tagit mitt h. med en enda blick
4:9
dock vakade mitt h.
5:2

S då rördes mitt h. över honom
l
l
l
l

ss. signetring vid ditt h.
hela h.t är sjukt
icke förstå med sitt h.
skälvde hs och hs folks h.n

l var icke försagd i ditt h.
2 lagen i mina lärjungars h.n
l i sitt h.s stolthet
l i sitt h. tänker han ej så
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5:4
8:6
Jes. 1:5
6:10
7:2

7:4
8:16
9:9
10:7

1 hs h. står efter att förgöra
l konungens h.s högmods frukt
1 du s. sade i ditt h.
1 Mitt h. klagar över Moab
S klagar mitt h. ss. en harpa
1 egyptiernas h.n förfäras
6 försvinna ur deras h.n
1 Mitt h. är utom sig
1 låter sitt h. vara långt ifrån

10:7
10:12
14:13
15 :5
16:11
19:1
19:3
21 :4
29:13
l edra h.n skola glädja sig
30:29
2 lättsinnigas h.n förståndiga
32:4
1 hans h. reder till fördärv
32:6
l skall ditt h. tänka tillbaka på
33:18
1 i trohet och med hängivet h.
38:3
1 igentäppta äro deras h.n
44:18
l förledd av ett dårat h.
44:20
1 du s. säger i ditt h.
47:8
l sade i ditt h.
47:10
1 skall du säga i ditt h.
49:21
l s. bär min lag i ditt h.
51 :7
1 liv åt de förkrossades h.n
57:15
1 vandra på sitt h.s väg
57 :17
1 hämtat fram ur våra h.n
59 :13
l ditt h. skall bäva
60:5
1 s. hava ett förkrossat h.
61 :1
S var är ditt h.s varkunnsamhet
63:15
1 förhärdar våra h.n
63:17
1 jubla i sitt h.s fröjd
65:14
1 ropa i edert h.s plåga
65 :14
l edra h.n skola glädja sig
66:14
l tillbaka till mig av fullt h.
Jer. 3:10
1 giva herdar efter mitt h.
3:15
l skaffen bort edert h.s förhud
4:4
1 två nu ditt h. rent från ondska
4:14
l plågan träffar ända in i h.t
4:18
l våndas jag, i mitt h.s djup
4:19
l Mi tt h. klagar i mig
4:19
1 gensträvigt och upproriskt h.
5:23
1 De sade icke i sina h.n
5:24
l Mitt h. är sjukt i mig
8:18
6 i h.t lägga de försåt för honom
9:8
1 Israels hus har ett oomskuret h.
9:26
1 s. prövar njurar och h.
Il :20
1 prövar huru mitt h. är mot dig
12:3
13:22
l Men om du säger i ditt h.
1 sina egna h.ns svek är det
14:14
15 :16
l blevo för mig mitt h.s fröjd
17:1
l inristad på deras h.s tavla
1 med sitt h. viker av ifrån Herren
17:5
l fördärvat ting är h.t
17:9
1 jag utrannsakar h.t
17:10
1 i mitt h. ss. brunne en eld
20:9
1 han ser njurar och h.
20:12
1 och ditt h. stå efter vinning
22:17
l Mitt h. vill brista
23:9
1 sina egna h .ns syner tala de
23:16
l fullbordat sitt h.s tankar
23:20
1 profeter genom egna h.ns svek
23:26
l h.n till att känna
24:7
l fullbordat sitt h.s tankar
30:24
S ömkar sig mitt h. över honom
31 :20
l i deras h.n skall jag skriva
31 :33
l giva dem alla ett o.ch samma h.
32:39
1 min fruktan ...i deras h.n
32:40
48:29
1 och hans h.s förhävelse
l Därför klagar mitt h.
48:36
1 ja, mitt h. klagar ss. en flöjt
48:36
l Moabs hjältars h.n bliva
1 den dagen ss. en kvinnas h.
48:41
1 ja, ditt h.s övermod
49:16

1 Edoms hjältars h.n bliva
1 den dagen ss. en kvinnas h.
1 Varen icke försagda i edra h.n
l Mitt h. vänder sig
l och mitt h. är sjukt

49:22
51 :46
Klag. 1:20
1:22

1 giva eder ett h. av kött

36:26
38:10
främlingar med oomskuret h.
44:7
främling med oomskuret h.
44:9
förstår ditt h.s tankar
Dan. 2:30
Hans h. skaU förvandlas
4:13
ett djurs h. skall givas åt hm
4:13

l skola planer uppstå i ditt h.

l
1
12
12
12

12 när hans h. förhävde sig

5:20

12 hans h. blev likt ett djurs
12 ändå icke Ödmjukat ditt h.
12 mänskligt h. blev givet

5 :21
5 :22
7:4

1 bevarade i mitt h. vad s. hänt
1 de betänka icke i sma h.n

1 blevo deras h.n högmodiga

l har förhärdade h.n
l skall du upptaga i ditt h.

Hes. 3:7
3: 10

l krossat deras trolösa h.n

6:9
11:5
Il :19
Il :19
11 :21
Il :21
13:2
13 :17
13:22
14:3
14:4
14:5
14:7
16 :30
18:31
20:16
21 :7
21:1 S
28:2
28:2
28:5
28:6
28:17
31 :10
32:9
33:31
36:5
36:26

10 edra h.ns tankar känner jag väl
l jag skall giva dem samma h.
l giva dem ett h. av kött

1 de vilkas h.n efterfölja
l styggeliga avgudarnas h.n

1 profetera efter h.ns ingivelser
1 profetera efter h.ns ingivelser
l den rättfärdige försagd i h.t

l avgudar få insteg i sina h.n
l avgudar få insteg i sitt h.
1 gripa Israels barn i h.t
1 avgudar få insteg i sitt h.
11 Huru ä1skogskrankt ... ditt h.
l skaffen eder ett nytt h.
l deras h.n följde efter

l göra att alla h.n förfäras
1 deras h.n må försmälta
l
l
l
l
l
l
l

i ditt h. tycker dig vara en gud
ditt h. är så högmodigt
så har ditt h. blivit högmodigt
i ditt h. tycker dig vara en gud
ditt h. högmodades
förhävde sig i sitt h.
folks h.n skall jag slå

1 deras h.n stå efter vinning
l med hela sitt h.s glädje
l jag skall giva eder ett nytt h.
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Joel 2 :13
Ob. v.3

l och säger i ditt h.

v.3

1 Förfärade h.n och skälvande
l dem s. säga i sina h.n

Nah. 2:10
Sef. 1 :12

1 (Nineve) s. sade i sitt h.
1 fröjda dig av allt h.
1 tänken icke i edra h.n

2 :15
3:14

Sak. 7:10
l gjorde sina h.n hårda
7 :12
1 Tänken icke i edra h.n ut ont
8:17
l deras h.n skola glädja sig

10:7
10:7

l deras h.n skola frÖjda sig

1 stamfurstar säga i sina h.n

12:5

1 fädernas h.n till barnen

Mal. 4:6

1 barnens h.n till deras fäder
14 äktenskapsbrott i sitt h.

4:6
Matt. 5:28

14 där kommer ditt h. att vara
14 tänken i edra h.n vad ont är

6:21
9:4

14 saktmodig och Ödmjuk i h.t
14 Vad h.t är fullt av
14 detta folks h. blivit förstockat

Il :29
12:34
13:15

14 icke förstå med sina h.n

13:15

14 det s. såddes i hans h.
14 deras h.n äro långt ifrån mig
14kommerfrånh.t

13:19
15:8
15:18

14 från h.t komma onda tankar

15:19

14 om I icke av h.t förlåten

18:35

14
14
14
14
14
14

ond man s. säger i sitt h.
24:48
dessa tänkte i sina h.n
Mark. 2:6
kunnen I tänka sådant i edra h.n
2:8
deras h.ns förstockelse
3:5
7:6
deras h.n är långt ifrån mig
icke går in i hennes h.
7 :19

14 därvid icke tvivlar i sitt h.
14 fädernas h.n till barnen
14 öv~rmodiga tankar i sina h.n
14 Maria gömde detta i sitt h.

Il :23
Luk. 1:17

1:51
2:19

14 många h.ns tankar bliva uppenbara

2:35

14 gömde allt detta i sitt h.

2:51

14 alla undrade i sina h.n
Vad är det I tänken i edra h.n

3:1 S

14
14
14
14
14
14
14

5 :22
6:45
6:45
8:12
8:15
9:47
12:34

ur sitt h.s goda förråd
vad hennes h. är fullt av
tager bort det ur deras h.n
behålla det i rättsinniga h.n
J. förstod deras h.ns tankar
kommer ock edra h.n
14 tjänaren säger i sitt h.
14 Gud känner edra h.n
14 låta edra h.n förtyngas

12 :45
16:15
21 :34

14 Vora icke våra h.n brinnande
14 uppstiga tvivel i edra h.n
14 i h.t alt förråda J.
14 förstockat deras h.n
14 att de icke förstå med sina h.n

3:65

13:8
14:5

1 riven sönder edra h.n
1 Ditt h.s övermod har

14 Edra h.n vare icke oroliga
14 edra h.n uppfyllda av
14 skola edra h.n glädja sig
22 du s. känner allas h.n
14 gläder sig mitt h.
14 kände de ett styng i h.t
14 med fröjd och i h.ts enfald
14 ett h. och en själ
14 Satan fått uppfylla ditt h.

5:17

13:6

1 river sönder deras h.ns hölje

2 :19
3:33
3:41
5:15

7:6

7 :14
10:2
11:8

13 bevisa dem kärlek av h.t

2 :18

1 täckelse över deras h.n

Hos. 7:2

1 ropa icke till mig av h.t
l Deras h.n voro hala
1 Mitt h. vänder sig i mig

l utgjut ditt h. ss. vatten
l icke av villigt h. plågar han
Ilåtom oss upplyfta våra h.n
l Våra h.n hava icke mer fröjd

10:12

1 med anslag eldat upp sitt h.

1 Deras h.n ropa till Herren

1 hava ock våra h.n blivit sjuka

7:28

l vände ditt h. att sök3 förstånd

24:32
24:38
Joh.13:2
12 :40

12:40
14:1,27
16:6
16:22
Apg. 1:24
2:26
2 :37
2:46
4:32
5:3

14 vände sig med sina h.n mot
14 med oomskurna h.n och öron
14 förbittrade i sina h.n
14 ditt h. är icke rättsinnigt
14 tanke s. uppstått i ditt h.
14 med h.ts fasta föresats
14 en man efter mitt h.
14 vederkvickt edra h.n

7:39
7:51
7 :54
8:21
8:22
11 :23
13:22
14:17

22 Gud, s. känner allas h.n
14 gm tron renade deras h.n

l 5:8
1 5:9

14 Herren öppnade (Lydias) h.

16:14

14 och sargen mitt h.
14 icke förstå med sina h.n

21 :13
28:27

14 oförståndiga h.n förmörkade Rom.
14 i deras h.ns begärelser
14 ditt h.s obotfärdighet
14 lagens verk skrivna i deras h.n

1:21

1 :24
2:5

14 omskärelse är h.ts omskärelse

2:15
2 :29

14 Guds kärlek ... i våra h.n
14 att I haven blivit av h.t lydiga

5:5
6:17

14 han s. rannsakar h.n
14 jag har stor bedrövelse i mitt h.
14 mitt h.s åstundan

8:27
9:2
10:1

14
14
14
14

10:6
10:8
10:9
10:10

behöver icke fråga i ditt h.
i din mun och i ditt h.
i ditt h. tror att Gud uppväckt
gm h.ts tro bliver man rättfärdig
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Hjärta - Hofra
19 han göre det med gott h.

12:8

1 S Älsken varandra av h.t

12:10

14 uppenbara h.ns rådslag
1. Kor. 4:5
16 så är hans h. delat
7 :34
14 Vad s. vore fördolt i'hans h.
14:25
14 en underpant i våra h.n
2.Kor. 1 :22
14 brevs. är inskrivet i våra h.n
3:2
14 ett täckelse över deras h.n
3:1 S
14 låtit ljus gå upp i våra h.n
4:6
14 icke av vad s. är i h.t
5:12
14 Vårt h. har vidgat sig
6:11
17 i edra h.n är allenåst litet rum ~
6:12
6:13
16 vidgen också I edra h.n
16 Bereden oss rum i edra h.n
7:2
14 I haven ett rum i vårt h.
7:3
7:1 S
17 hans h. överflödar av kärlek
19 av gott h. givit rikliga gåvor
8:2
8:16
14 i Titus' h. ingiver samma nit
14 känt sig manad i sitt h.
9:7
19 av gott h. giva allahanda gåvor
9:11
19 av så gott h. visen deltagande
9:13
Gal. 4:6
14 i våra h.n sin Sons A.
Ef. 1 :18
14 må upplysa edra.h.ns ögon
14 K. gm tron må bo i edra h.n
3:17
4:18
14 gm dera& h.ns förstockelse
5:19
14 till Herrens ära i edra h.n
14 lydiga av uppriktigt h.
6:5
18 K. tjänare, s. av h.t göra Guds
6:6
14 att (Tykikus) skall hugna edra h.n
6:22
14 har eder i mitt h.
Fil. 1:7
20 av så uppriktigt 'h. hava omsorg
2 :20
14 bevara edra h.n och edra tankar
4:7
14· deras h.n skola få hugnad
Kol. 2:2
14 K. frid regera i edra h.n
3:1 S
14 till Guds ära i edra h.n
3:16
14 lydiga ... av uppriktigt h.
3 :22
18 gören det av h.t
3:23
14 (Tykikus) skall hugna edra h.n
4:8
14 (Gud) s. prövar våra h.n
LTess. 2:4
14 utvärtes måtto, icke till h.t
2:17
14 så att edra h.n styrkas
3:13
14 han hugne edra h.n
2.Tess. 2:17
14 Herren styre edra h.n
3:5
14 kärlek av ett rent h.
LTim. 1:5
14 s. av rent h. åkalla
2.Tim. 2:22
17 vederkvickt heligas h.n
Filem. v.7
17 sände jag åstad mitt eget h.
v.12
17 Vederkvick mitt·h. i K.
v.20
14 icke förhärda edra h.n
Hebr. 3:8
14 fara de vilse med sina h.n
3:10
14 icke förhärda edra h.n
3:1 S
14 mån I icke förhärda edra h.n
4:7
14 domare över h.ts uppsåt
4:12
14 i deras h.n skall jag skriva dem
8:10
14 lägga mina lagar i deras h.n
10:16
14 med uppriktiga h.n gå fram
10:22
14 bestänkta till våra h.n
10:22
14 styrkt i sitt h. genom nåd
13:9
14 älsken varandra av h.t
LPet. 1:22
14 fastmer h.ts fördolda människa
3:4
14 hålla helig i edra h.n
3:15
21 Varen herdar ... med villigt h.
5:2
14 morgonstjärnan ... j edra h.n 2.Pet. 1 :19
14 hava h.n övade i girighet
2:14
17 tillsluter sitt h.
LJoh. 3:17
14 inför hm övertyga vårt h.
3:19
14 om vårt h. fördömer oss
3:20
14 om vårt h. icke fördömer oss
3:21
14 Om någon bedrager sitt h.
Jak. 1:26
14 i edra h.n hysen bitter avund
3:14
14 I haven gött eder av h.ns lust
5:5
14 st yrken edra h.n
5:8

14 rannsakar njurar och h.n
14 Gud har ingivit dem i h.t
14 Eftersom hon säger i sitt h.

Upp. 2 :23
17:17
18,7

HJÄRTA (av allt hjärta)
1 frågar av allt ditt h.
S.Mos. 4:29
1 älska Herren av allt ditt h.
6:5
1 tjänar Herren, av allt ditt h.
lO :12
11 :13
l tjänen honom av allt edert h.
1 älsken Herren, av allt edert h.
13:3
1 göra efter dem av allt ditt h.
26:16
1 hör hans röst ...av allt ditt h.
30:2
1 älska Herren, av allt ditt h.
30:6
1 till Herren, av allt ditt h.
30:10
1 tjänen hm av allt edert h.
Jos. 22:5
1 besinnen då av allt edert h.
23:14
l av allt edert h. vända om
l.Sam. 7:3
1 tjänen Herren av allt edert h.
12 :20
l. tjänen hm av allt edert h.
12 :24
1 inför mig ...av allt sitt h.
1. Kon. 2:4
1 inför dig av allt sitt h.
8:23
1 omvända sig av allt sitt h.
8 :48
14:8
1 fÖljde mig av allt sitt h.
1 vandra .. .av allt sitt h.
2.Kon.10:31
1 hålla hans bud av allt h.
23:3
1 av allt sitt h. vänt sig till
23:25
1 inför dig av allt sitt h.
2.Krön. 6:14
1 omvända sig av allt sitt h.
6:38
1 söka Herren av allt siU h.
15:12
l svurit den av allt sitt h.
15:15
1 sökte Herren av allt sitt h.
22:9
1 gjorde han av allt sitt h.
31 :21
34 :31
1 hålla hans bud av allt sitt h.
Ps. 9:2
1 tacka Herren av allt mitt h.
1 tacka dig av allt mitt h.
86 :12
1 tacka Herren av allt h.
III :1
1 de s. av allt h. söka honom
119:2
1 Jag söker dig av allt mitt h.
119:10
1 hålla den av allt h.
119 :34
1 bönfaller inför dig av allt h.
119:58
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119 :69
av allt h. taga dina befallningar
Jag ropar av ant h.
119:145
138:1
tacka dig av allt mitt h.
Ords. 3:5
Förtrösta ...av allt ditt h.
Jer.24:7
omvända sig av allt sitt h.
29:13
frågen ...av allt edert h.
32:41
med trofasthet av allt mitt h.
Joel 2:12
J vända om av allt edert h.
1 fröjda dig av allt h.
Sef. 3:14
Matt. 22 :37
14 älska Herren, av allt ditt h.
Mark.12:30
14 älska Herren, av allt ditt h.
12:33
14 älska honom av allt sitt h.
Luk.10:27
14 älska Herren, av allt ditt h.
1
1
1
1
l
l
1

HJÄRTA (förstockat hjärta)
1 jag skall förstocka hs h.
2.Mos. 4:21
1 förblev Faraos h. förstockat
7:13
1 förblev Faraos h. förstockat
7:22
1 Faraos h. förblev förstockat
8:19
1 Herren förstockade Faraos h.
9 :12
9 :35
l förblev Faraos h. förstockat
10:20,27
l Herren förstockade Faraos h.
l Herren förstockade Faraos h.
11:10
1 jag skall förstocka Faraos h.
14:4
1 Herren förstockade Faraos h.
14:8
l skall förstocka egyptiernas h.n
14:17
1 Herren förstockade hs h.
S.Mos. 2 :30
1 skall du icke förstocka ditt h.
I 5:7
l de förstockade sina h.n
Jos.ll :20
1 han förstockade sitt h.
2.Krön.36:13
9 Sitt h. förstocka de
Ps.17:1 O
1 Förstocka detta folks h.
Jes. 6:10
l med förstockade h.n
Hes. 2:4
14 detta folks h. förstockat
Matt.13:1 S
14 h.n voro förstockade
Mark. 6:52
14 Äro edra h.n så förstockade
8:17
14 förstockat deras h.n
Joh.12 :40
14 detta folks h. förstockat
Apg.28:27

HJÄSSA
över dens h. s. är furste
bulnader ... fotbladet till h.n
Detta komme över Josefs."h.
han krossar både arm och h.
från hans fotblad till hans h.
ifrån fotbladet ända till h.n
över hans h. kommer ondska
krossar h.n på den s. går där
hjässor bliva fulla av skorv
hjässor på stridslarmets söner

l.Mos. 49 :26
S.Mos.28:3S
33:16
33:20
2.Sam.14:2S
Job 2:7
Ps. 7:17
68:22
Jes. 3:17
Jer.48:4S

HO
-ho
vattenho 1.Mos.30:38
HO
fylla h.arna för att vattna får

2.Mos. 2 :16
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HV. 3:11
Jes.24:7

de s. vara så h.a sucka nu alla

HJÄRTEGRUND
Du har ju behag till sanning i h.en

Ps. 51 :8

HJÄRTELAG
Ords.12:10

HJÄRTEORO
Pred. 2:22

HJÄRTESORG
l.Mos.26:3S
Neh. 2:2
Ords.lS:13
Jes.S4:6

HJÄRTESÅR
HJÄRTEÅNGEST
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-hjässa
bergshjässa Jes.28:1

HODAUJA
hebr. Herren är hans härlighet el.
loven Herren.
1. En son till Eljoenai, av Davids släkt.
1.Krön.3:24.
2. En av familje huvudmännen för halva Manasse stam på Jordans östra sida.
1.Krön.5 :24.
3. En benjaminit, Hassenuas son.
1.Krön.9:7.
4. Huvudman för en av de levitfamiljer ,
som återvände med Serubbabel från
fångenskapen i Babel. I Neh.7:43 skrives hans namn Hodeva. Esr.2:40.
HODES
hebr. nymåne. Benjaminiten Saharaims
hustru. 1.Krön.8:9.
HODEVA
En stamfader, av Levi stam; identisk
med Hodauja 4. Neh.7:43.

HOBAB
H. son till midjaniten Reguel 4.Mos. 10:29
H.s, Moses svärfaders, barn
Dom. 4:11

krönt honom på hans h.s dag

HJÄRTEGLAD

vara till h. för min herre
det var i stor nöd och h.

Ps.18:2

HJÄSSA

l.Sam. 25 :31
2.Kor. 2:4

HJÄRTEFRÖJD

en vrång tunga giver h.

h. kär har jag dig, Herre

Ords. IS :4

HJÄRTA (människans hjärta)
l n\skans h.s uppsåt ont
l.Mos. 8:21
1 du känner mskors h.n
l.Kon. 8:39
l känner mskornas h.n
2.Krön. 6:30
1 vin s. gläder mskans h.
Ps. 104:15
1 brödet styrker mskans h.
104:1 S
l mycket mer mskornas h.n
Ords. l S :11
16:1
1 mska gör upp planer i sitt h.
lMskans h. tänker ut en väg
16:9
1 avspeglar den ena mskans h.
27 :19
1 evigheten imskornas h.n
Pred. 3 :11
lmskornas h.n fulla med ondska
9:3
14 från mskornas h.n utgå
Mark. 7 :21
14 bedraga mskors h.n
Rom.16:18
14 ingen roskas h. kunnat
1. Kor. 2:9
4 edra h.n rena, i mskor
Jak. 4:8

dessa blevo en h. för Isak
d u måste hava någon h.
vid h. är modet brutet
ss. en övergiven kvinna i h.

HJÄRTLIGEN

HOD
hebr. glans, majestät, härlighet. En av
Sofas söner, av Asers stam. l.Krön.7:37

HOFRA
En av Egyptens faraoner, även kallad
Apries (588-569 f.Kr.), av tjugosjätte
dynastien. År 586 f.Kr. intervenerade
han i Palestina under Sanheribs belägring av Jerusalem, men han förmådde endast för en kort tid avbryta
belägringen, Jer.37:5 ff., jfr 38:1 ff.
Farao Hofra segrade i sjöslag över
Cypern s och Sidons förenade flottenheter, men i ett angrepp på Cyrenes
grekiska koloni led han nederlag. Då
hans arme gjorde uppror, blev han
tvungen att dela regentskapet med upprorsledaren Amasis, som skulle bli dynastiens siste konung. Hofra dog i
kampen mot sina fiender, i enlighet
med Jeremias profetia. Jer.44:30.

HJÄRTA (hjärtas hårdhet)
1 vandrar i sitt h.s hårdhet
S.Mos.29:19
1 gå i deras h.ns hårdhet
Ps. 81 :13
l efter sina onda h.ns hårdhet
Jer. 3:17
1 i sina onda h.ns hårdhet
7 :24
l efter sina egna h.ns hårdhet
9:14
1 i sitt onda h.s hårdhet
11:8
l vandrar i sitt h.s hårdhet
13:10
1 efter sitt onda h.s hårdhet
16 :12
1 efter sitt onda hos hårdhet
18 :12
l vandrar i sitt h.s hårdhet
23:17
23 För edra h.ns hårdhets
Matt.19:8
23 För edra h.ns hårdhets
Mark. I 0:5
23 förebrådde ... deras h.ns hårdhet
16:14

vad gagn av all möda och h.

Fil. 2:1
Kol. 3:12

HOBA
hebr. gömställe. Plats norr om Damaskus, dit Abraham förföljde Kedorlaomers här, som han hade besegrat.
Hoba har ej med säkerhet kunllat
iden tifieras. Det har av somliga satts i
förbindelse med »Ubas land», som omtalas i Amarnabreven (se Egypten, sp.
1145), av andra med nuvarande Hoba,
ca 80 km norr om Damaskus. 1.Mos.
14:15.
HOBAB
hebr. älskad. En midjanit, som källde
till de ökenområden, genom vilka Israels barn skulle vandra, varför Mose bad
honom att bli folkets vägvisare, 4.Mos.
10:29 ff. Israels folk mindes denna
välgärning med påtaglig tacksamhet,
1.Sam.15 :6.
Om uttrycket »Moses svärfadem i
4.Mos.1 O:29 syftar på Reguel, var den
i samma vers nämnde Hobab en svåger
till Mose. Det har även antagits, att uttrycket avser Hobab, vilket i så fall
skulle stämma med vad som säges i
Dom.4:11. Beträffande Reguel som
Moses svärfader, jfr 2.Mos.2:18. På
andra ställen omtalas Jetro (se d.o.)
som Moses svärfader. Enligt en förklaring skulle Jetro och Reguel vara
samma person och Hobab följaktligen
Moses svåger.
Likväl kvarstår problemet med Hobab som Moses svärfader (se ovan).
Man. har försökt lösa det på följande
sätt: Mose kan först ha varit gift med
Sippora, dotter till Jetro/Reguel och
svåger till Sipporas broder Hobab, SOIl
till Jetro/Reguel. Denna uppfattning
återfinns i flera bibelkommentarer.
Mose kan senare ha gift om sig med en
dotter till Hobab, vilket skulle förklara utsagan i Dom.4:11.
Hobab i 4.Mos.10:29 och i Dom.
4:11 kan också tänkas vara en och
samma person. Han kan i så fall ha
övertagit sin faders roll såsom förmyndare över Sill syster och i denna egenskap ha uppträtt såsom »svärfadeD) för
sin syster Sippora. Att sådant kunde
förekomma i Bibelns länder, har vi belägg för i G. T. Man kan t.ex. erinra sig
1.Mos.24:50, där det framgår, att Laban vid sidan av sin fader Betuel
fungerade som sin syster Rebeckas
förmyndare.

HJÄRTA (glatt hjärta)
1 Då deras h.n blivit glada
Dom.16:2S
1 blev prästens h. glatt
18:20
1 låt ditt h. vara glatt
19:6,9
1 att de gjorde sina h.n glada
19:22
1 att (Boas') h. blev glatt
Rut 3:7
1 Nabals h. var glatt
I.Sam. 25 :36
1 när Ammons h. bliver glatt 2.Sam.13:28
l konungens h. var glatt av vinet Est. 1:10
1 glatt h. gör ansiktet ljust
Ords. I S :13
1 mild blick gör h.t glatt
1 S :30
1 Ett glatt h. är god läkedom
17:22
1 och rökelse göra h.t glatt
27:9
1 drick ditt vin med glatt h.
Pred. 9:7

de ogudaktigas h. är grymt

HJÄRTLIG
om h. godhet och barmhärtighet
kläden eder, i h. barmhärtighet

HODIA
hebr. Herrens majestät el. härlighet.
1. En av de leviter, som hjälpte Esra
att föreläsa och undervisa folket i Guds
lag. Sannolikt är han identisk med den
ene av de två män vid namn Hodia,
vilka undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.8:7; 9:5; 10:10.
2. En levit, som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.10:13.
3. En hövding, som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.10:18.
4. En man av Juda stam. 1.Krön.4:19.
HOFNI
hebr. möjl. knytnävskämpe el. avegypt.
grodunge. Den äldste av översteprästen
och domaren Elis två söner. Hofni var
präst i Silo redan innan Hanna hade
fött Samuel. Både Hofni och hans broder Pinehas, se d.o., betecknas som
onda män, som inte ville veta av
Herren, 1.Sam.2:12. I sin prästtjänst
lärde de folket att förakta Herrens
offer, v.17, och själva bedrev de otukt,
v.22.
Hofnis och Pinehas' synd medförde
dom över Elis hus. Den förkunnades
först aven okänd profet, 2 :27 ff., och
sedan genom den unge Samuel, 3:11 ff.
Hofni dödades vid Eben-Haeser i striden mot filisteerna.
HOFNI
Elis söner, H. och Pinehas
övergå dina båda söner H. och
H. och Pinehas, följde Guds
H. och Pinehas, blevo dödade
H. och Pinehas, äro ock döda

l.Sam. 1:3
2:34
4:4
4:11
4:17

Hogla-Hopp
HOGLA
hebr. rapphöna. Den tredje av gileaditen Se10fhads fem döttrar.
HOGLA
Selofhads döttrar ••• H., Milka
4.Mos.26:33
(Selofhads) döttrar hette ... H.
27:1
H., Milka •.. gifte sig med farbröders
36:11
(Selofhads) döttrar hette ... H.
Jos.17:3

HOHAM
hebr., av okänt ursprung och med osäker betydelse.
Konung i Hebron på Josuas tid.
Jämte tre andra konungar allierade han
sig med konungen i Jerusalem för att
strida mot Gibeon, som hade slutit
fred med Josua. Hoham blev emellertid
slagen av israeliterna, som kom gibeoniterna till undsättning.
Jos.! 0:3.
HOLON
hebr. trol. sandig.
l. Levitstad i Juda, identisk med Hilen,
sed.o. Jos.! 5:51; 21:15.
2. En icke identifierad stad i Moab,
över vilken Jeremia förkunnade Herrens dom. Jer.48:21.
HOMAM
hebr.fördärv. Lotans son, identisk med
Hemam, se d.o. l.Krön.l :39.
HOMER
G.T.s största mått för varor i fast form,
särskilt använt vid mätning av korn.
En homer utgjorde tio efa (se d.o.),
dvs. ca 360 liter. Se: Mått.
HOMER
mot var h. utsädes korn
3.Mos.27:16
minsta ...var tio h.
4.Mos.11 :32
en h.s utsäde ... giva blott en efa
Jes. 5:10
hat-måttet tiondedelen aven h.
Hes.45:11
och efan tiondedelen aven h.
'45:11
efter h.n bestämma måtten
45:11
en sjättedels efa av var h.
45:13
och en sjättedels av var h. korn
45:13
tio bat och lika med en h.
45:14
ty tio bat utgöra en h.
45:14
och gav för henne en h. korn
Hos. 3:2

HOMETDJUR
Det hebr. ordet h6mät betecknar enligt de flesta ver~ione~ (även Septuaginta) en ödleart. Man har bl.a. föreslagit sandödla. Ordet kan förknippas
med ett assyriskt verb, som betyder:
skynda, hasta, och ett assyriskt substantiv, som betecknar en ödleart. En del
översättningar låter hårnät beteckna
»snigeb).
..
Det är emellertid omöjligt att exakt
ange vilket djur som avses. Hornetdjuret nämnes bland de orena djur,
som ej fick ätas. 3.Mos.ll :30.
HONA
-hona
strutshona Job ·39 :16
HONA
sju par, hanne och h.
l.Mos. 7:2
icke rena ett par, hanne och h.
7:2

HONDJUR
föra fram åt Herren ett h. av

3.Mos. 5:6

HONKÖN
hankön och h. skola de vara
1.Mos. 6:19
av fåglar sju par, hankön och h.
7:3
två och två, hankön och h. in i arken
7:9
s. gingo ditin vara hankön och h.
7:16
felfritt djur ... eller av h.
3.Mos. 3:1
felfritt djur, av hankön eller h.
3:6
en felfri get, ett djur av h.
4:28
föra fram ett felfritt djur av h.
4:32
taga ett felfritt lamm av h.
14:10
lamm av h. till syndoffer
4.Mos. 6:14

HONUNG
-honung
vildhonung Matt.3:4
Honung
Redan tidigt fanns honung i Kanaans
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land, l.Mos.43:11, som också kallades
»ett land som flyter av mjölk och honungi), t.ex. 2.Mos.33:3; 4.Mos.14:8.
Innan man hade lärt sig tämja bisvärmarna, var det huvudsakligen vildhonung, som man använde. Denna
samlades i bergsklyftor, 5.Mos.32:13,
jfr PS.8l :17, eller på marken, 2.Sam.
14:25 ff. Simson fann honung inuti ett
lejon, som han tidigare hade dödat,
Dom.14:8.
Israeliterna använde gärna hon ung i
maten, 2.Sam.17:29; Jes.7:l5,22. Den
förekom i bakverk, t.ex. honungskakor,
2.Mos.16:31. Ren honung räknades
som en delikatess, Ords.24:l3; Hes.
16:13, som man dock för sin hälsas
skull inte borde äta för mycket av,
Ords.25 :16,27. Efterhand blev honung
också exportvara, Hes.27:17.
Honung fick icke förbrännas som
eldsoffer, 3.Mos.2:ll, utan skulle frambäras som tionde och förstlingsgåva åt
Herren, 2.Krön.3l :5.
Om Johannes döparen säges det, att
hans mat var gräshoppor och vildhonung, Matt.3:4. Den uppståndne Jesus
åt honungskaka, Luk.24:42.
Honung får även en symbolisk
funktion. Herrens fruktan och rätter
liknas vid honung, Ps.19:11; 119:103;
jfr Hes.3:3; Upp.10:9-l0. I HV.4:11
säger brudgummen om sin brud, att
hennes tunga gömmer honung och
mjölk, och i Ords.16:24 liknas milda
ord vid honungskakor.
HONUNG
(Israel:) ss. skänk litet h.
l.Mos.43:11
s. flyter av mjÖlk och h.
2.Mos.3:8,17
land s. flyter av mjÖlk och h.
13:5
det smakade ss. semla med h.
16:31
ett land s. flyter av mjölk och h.
33:3
varken av surdeg eller av h.
3.Mos. 2 :11
ett land s. flyter av mjölk och h.
20:24
flyter av mjölk och h.
4.Mos.13:28
ett land s. flyter av mjölk och h.
14:8
ett land s. flöt av mjölk och h.
16:13
ett land s. flyter av mjölk och h.
16:14
land s. flyter av mjölk och h.
5.Mos. 6:3
ett land med ädla olivträd och h.
8:8
ett land s. flyter av mjölk och h.
11:9
ett land s. flyter av mjÖlk och h.
26:9,15
ett land s. flyter av mjölk och h. 27:3;31 :20
lät (Jakob) suga h. ur hälleberget
32:13
land s. flyter av mjÖlk och h.
Jos. 5:6
se en bisvärm med h.
Dom.14:8
(Simson) skrapade ut h.en och åt
14:9
ur lejonets kropp ... skrapat h.en
14:9
Vad är sätare än h.
14 :18
låg h. på marken
l.Sam.14:25
fått se den utflutna h.en
14:26
jag smakade ngt litet av h.en här
14:29
Med ändan av staven tog jag litet h.
14:43
h. tiD mat åt David och
2.Sam.17:29
tag med dig en kruka h.
1. Kon. 14:3
land med ädla olivträd och h. 2.Kon.18:32
förstling avsäd, vin, olja och h. 2.Krön. 31:5
flöden av h. och gräddmjÖlk
Job 20 :17
De äro sötare än h.
Ps.19 :11
ja, än renaste h.
19:11
med h. ur klippan skulle jag mälta
81 :17
Det är ljuvare än h.
119:10 3
av h. drypa en trolös kvinnas
Ords. 5:3
Ät h., min son, ty det är gott
24:13
självrunnen h. är söt för din mun
24:13
Om du finner h., så ät icke mer
25 :16
Alt äta för mycket h. är icke gott
25 :27
Den mätte trampar h. under fötterna 27:7
din tunga gömmer h. och mjölk
HV 4:11
jag äter min honungskaka oeh min h.
5:1
och h. skall bliva hans mat
Jes. 7 :15
skola leva av gräddmjölk och h.
7 :22
land s. flyter av mjölk och h.
Jer .11:5
ett land s. flyter av mjölk och h.
32:22
vi hava förråd av olja och h.
41:8
var i min mun söt ss. h.
Hes. 3:3
Fint mjöl, h. fick du att äta
16 :13
h. hade jag låtit dig äta
16:19
ett land s. skulle flyta av h.
20:6
land s. skulle flyta av h.
20:15
h. gåvo de (Juda) dig (Tyrus)
27 :17
i din mun vara söt ss. h.
Upp.10:9
bokrullen var i min mun söt ss. h.
10:10

HONUNGSKAKA
doppade (stavens) ända i h.n
Milda ord äro h.or
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l.Sam.14:27
Ords. 16 :24

jag äter min h. och min honung
Då räckte de hm något aven h.

HV. 5:1
Luk.24:42

HOP
-hop
folkhop Apg.19:33
stenhop Job 15 :28
vattenhop 2.Sam.22:12
väldsverkarhop Jos.29:5
HOP

Uppdelning: hop, hel hop.

HOP (hel hOp)
låt hela denna h. dö
2.Mos.16:3
till Kora och hela hans h.
4.Mos.16:S
fyrfat, du Kora och hela din h.
16:6
till vara, du och hela din h.
16:11
Du och hela din h. mån inställa
16:16
hela denna h.,skall förnimma
I.Sam.17:47
åt var och en i he.a h.en
2.Sam. 6:19
Ser du hela denna stora h.
l.Kon.20:13
giver jag hela denna h. i din hand
20:28
går hela h.en av israeliter
2.Kon. 7:13
ss. det har gått hela h.en
7 :13
Herren ~ icke med hela h.en 2.Krön. 25:7
icke förskräckta ...för hela den h.
32:7
kvinna ...icke funnit i hela h.en
Pred. 7:29
hela h.en av alla de folk
Jes.29:7
med hela h.en av alla de folk
29:8
hela h.en, övar skändlighet
Jer.ll:l S
bliver intet av hela deras h.
Hes. 7:11
vredesglöd kommer över hela h.en 7:12
profetian om hela h.en icke ryggas
7:13
vredesglöd över hela h.en därinne
7 :14
hela h.en av främmande folk falla
30:5
skall det gå hela hans larmande h.
31 :18
hela dess larmande h. skall förgöras
32 :12
Egypten med hela dess larmande h.
32 :16
med hela hennes larmande h.
32:20
Där ligger Elam med hela sin h.
32:24
bland slagna med hela sin h.
32:25
Mesek·Tubal med hela sin h.
32 :26
trösta sig över hela sin h.
32:31
Farao, med hela sin larmande h.
32 :32
begrava Gog och hela hans h.
39:11
stodo upp, hela h.en, och förde Luk.23:1
Då skriade hela h.en och sade
23:18
församlade sig hela h.en
Apg. 2:6
hela h.en av judar har legat över
2S~24

HOP (allmänt)
Mitt folk är en ringa h.
l.Mos.34:30
En h. folk drog ock åstad
2.Mos.12:38
skall icke följa med i h.en
23:2
att du böjer dig efter h.en
23:2
ss. det gick Kora och hans h.
4.Mos.16:40
Nu kommer, denna h. att äta upp
22:4
tillika med Koras h.
26:9
det tillfälle då hennes h. omkom
26:10
den h. s. rotade sig samman
mot Herren, Koras h.
27:3
en ringa h. av eder skall
S.Mos. 4:27
bodde ss. främling med en ringa h.
26:S
en ringa h. skall bliva kvar
28:62
ut ur h.en av mångtusen heliga
33:2
dock blive hans män en ringa h.
33:6
den övriga h.en slutade tåget
Jos.6:9,13
han delade sina män i tre h.ar
Dom. 7 :16
De tre h.arna stötte i basunerna
7 :20
lade sig i bakhåll, i fyra h.ar
9 :34
en annan h. kommer på vägen
9:37
(Abimelek) delade dem i tre h.ar
9 :43
Abimelek och de h.ar han hade
9 :44
de andra h.arna störtade fram
9 :44
du kommer med en sådan h.
18:23
fördelade Saul folket i tre h.ar l.Sam.11 :11
en härskara, delad i tre h.ar
13:17
en h. tog vägen till Ofra
13:17
en h. tog vägen till Bet-Horan och
en h. till det område s. vetter åt
13 :18
fin go se att h.en var i upplösning
14:16
Jag såg en stor h. folk
2.Sam.18 :29
den övriga h.en bort
2.Kon.2S:11
Då varen I ännu en liten h.
l.Krön.16:19
eftersom I ären en stor h.
2.Krön.13:8
hava vi kommit hit mot denna h.
14:11
En stor h. kommer mot dig
20:2
vi förmå intet mot denna stora h.
20 :12
varen icke förfärade för denna h.
20:1 S
Juda vände sig mot fiendernas h.
20:24
av (Ahas') folk en stor h. fångar
28:5
ställde upp manskap i tre h.ar
Job 1:17
sina sköldars ryggar i sluten h.
1 S :26
av fruktan för den stora h.en
31 :34
de ondas h. har kringränt mig
Ps.22:17
jag gick med h.en upp till Guds hus
42:5
för ogärningsmännens larmande h.
64:3
Näps tjurarnas h.
68:31
våldsverkarnas h. står efter mitt liv
86:14
Då vara de ännu en liten h.
105 :12
jorden övertäckte Abirams h.
106:17
eld begynte brinna i deras h.
106:18
stor är h.en av dem hon dräpt
Ords. 7 :26
för härskaran i räknade h.ar
Jes.40:26
frukta nu icke du Israels lilla h.
41 :14
kvinnorna stodo där i en stor h.
Jer.44:1 S
skola få vända tillbaka en ringa h.
44:28
från nordlandet en h. av stora folk
SO:9
till de män ur h.en
Hes.23:42
Nebukadressar med en stor h. fal J:;:
26:7
utrota den larmande h.en i No
30:1 S
31:2
säg till Farao och till hs larmande h.
låta din larmande h. falla
32 :12
sorgesång över Egyptens larmande h. 32 :18
fallna män ur de oomskurnas h.
32 :27
kalla den »Gogs larmande h.s dal>
39 :11
begrava dem i »Gogs larmande h.s dal» 39:1 S
rövars kara är prästernas h.
Hos. 6:9
lik i stora h.ar
Nah. 3:3
Asdod skall bebos av vanbördig h. Sak. 9:6
en stor h. följde honom
Mark. 3:7
från Judeen kom en stor h. folk
3:8
församlade sig en stor h. folk
4:1
(Jesus) fick se en h. människor
5 :38
de lägrade sig där i skilda h.ar
6:40
följd aven ganska stor h. folk
10:46
stor h. av himmelska härskaran
Luk. 2 :13
han gick sin väg mitt igenom h.en
4:30
en stor h. fiskar'i sina nät
5:6
en stor h. publikaner och andra
5 :29
en stor h. folk ifrån hela Judeen
6:17
en stor h. folk gick med
7:12
hörde en h. människor gå där fram
18:36
en stor h. folk fÖljde med (Jesus)
23:27
känt för den stora h.en av
Joh.12:9
nu tinga de en så stor h. fiskar
21 :6
till honom slöt sig en h. av
Apg. 5 :36
(Judas) förledde en h. folk till avfall
5 :37
en stor 'h. av prästerna trodde
6:7
en stor h. komma till tro
14:1
så gjorde ock en stor h. greker
17:4
såatt h.en (Rådet) blev delad
23:7
ären I icke lika h.en av mskor
I.Kor. 3:4
omkring oss en stor h. avvittnen·Hebr .12:1

Hopp, hoppas
Hebreiskans van1igaste term för »hopp»
är titwä; av verbet (aiwä, vänta, bida,
hoppas. Ett annat vanligt ord är verbet
[jä?zaIJ, vänta, förbida, vänta med förhoppning. Grekiskans vanligaste ord är
subst. elpis och verbet elpizein. Elpis
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HOPA
Jag skall h. Olyckor över dem 5.Mos.32:23
denne Amon h.de skuld
2.Krön.33:23
han ock h.r silver ss. stoft
Job 27:16
riken med h.de hednafolk
Jes.13:4
så att I h.en synd på synd
30:1
h.de över J uda jämmer på
Klag. 2:5
Skaror h. sig i Domens dal
Joel 3:14
Man h.r våld och fördärv
Am. 3:10
fångar h.de ss. sand
Hab. 1:9
Ve dig s. h.r vad s. icke är ditt
2:6
hon h.de silver ss. stoft
Sak. 9:3
i edra böner icke h. tomma ord Matt. 6:7

HOPBINDA
hopbundna på min hals

Klag. 1:14

HOPFLICKA
h.de vinläglar av skinn

Jos. 9:4

HOPFOGA
ytterst på det h.de stycket
2.Mos.26:4
ytterst i det andra h.de stycket
26:4
våd i det andra h.de stycket
26:5
sitter ytterst i det ena h.de stycket
26:10
våd i det andra h.de stycket
26:10
ytterst på det h.de stycket
36:11
satt ytterst i det andra h.de stycket
36:11
motsvarande våd i andra h.de stycket 36:12
våd s. satt ytterst i det ena h.de
36:17
våd i det andra h.de stycket
36:17
blev h.d till sin halva höjd
Neh. 4:6

HOPFÄSTA
så att den hålles hopfäst
Säcktyg bär jag hopfäst

2.Mos.28:7
Job 16:15

HOPFÖRA
h. säd under Faraos vård
I.Mos,41 :35
h.de Josef säd i stor myckenhet
41 :49

HOPGÖRA
h. de med munnen ljuvliga ord

Hes. 33:31

HOPKNÅDA
du skall bära fram det h.t
bära fram fint mjöl, h.t
gällde det h.de mjölet

3.Mos.· 6:21
7:12
l.Krön.23:29

HOPKRUMPEN
och hon var så h., att hon alls icke Luk.13:1!

HOPNYSTA
h. (Sebna) ss. ett nystan

Jes. 22 :18

HOPP
Se även: Förhoppning, förtröstan, bida,
tillförsikt, tålamod, ståndaktighet, trohet, vända, himmel, uppståndelse, tillkommelse, tro, kärlek.
-hopp
härlighetshopp Kol. 1 :27

Hopp

används dels subjektivt, om väntan på
något gott, jfr RomA:18; 1.Kor.9:1O;
Fil.1 :20, dels objektivt, om själva föremålet för hoppet, jfr t.ex. Apg.28:20;
Rom.8:24; Gal.S:S; Ef.l:18; Kol.1:S,
23,27; l.Tim.l:l; Tit.2:13; Hebr.6:18.
Hoppet har stark förankring i det
mänskliga själslivet, jfr Pred.9 :4. Den
människa, som har slutat att hoppas,
har i verkligheten även slutat att leva.
Vi fmner också, att hoppet intar en
central plats i både gamla och nya förbundet.
G. T. Gud är Israels stora hopp, Ps.
62:6; 71 :5; Jer.14:8; 17:13. På honom
hoppas den fromme, Ords.3:26. Guds
nåd och barmhärtighet är grunden för
den gudfruktiges hopp, Ps.33:18-22.
Han ger den rättsinnige hopp, PS.119:
47-49. Ett liv i gudsfruktan och i harmoni med Guds vilja ger framtid och
hopp, Ords.23:17-18; jfr 3:21-26; Job
4:6.
Alla som överger Herren, Israels
hopp, kommer dock på skam, Jer.17:
13, den gudlöses hopp tillintetgöres,
Job 8:13; Ords.l0:28. Den självkloke
är utan hopp, 26:12. De synliga tingen
utgör ingen grundval för hopp, Job
31:24, jfr PS.S2:9, långt mindre orätt
vinning, PS.62:11. Lögnprofeternas spådomar ger endast ett falskt hopp, Hes.
13:6.
Den fromme hoppas på Guds hjälp
och beskydd för sig själv, PS.39 :1-8;
62:1,6, och för hela folket, Jer.14:8;
jfr Ps.31 :25; Klag.3:26.
Hoppet antar också eskatologisk
karaktär, se t.ex. Jes. kap.3S; 25; 40 ff.;
Est. kap. 36-37; Jes.30:1S. Folkets och
den enskildes förhoppningar knöts till
den utlovade Messias, Sak.9 :9-12. Den
messianska förlossningen är själva föremålet för Israels hopp till Gud. I löftet
om Messias har Israel »en framtid och
ett hopp», Jer.29:11. I messiasförlossningen hoppades israeliten på frälsning
från all nöd, Jes.2S:8; 11 :1-9; 32:16 ff.
Messias är också hedningarnas hopp,
42:4. I tider av förödmjukelse och
tuktan bäres folket av detta hopp, Jer.
29:11 ff.; 31 :17.
Även när det inte återstår något
jordiskt hopp, Job 17:13-16, strålar
dock evighetshoppet igenom, 19:25-27;
Ps.9:19; 16:8-11; Jes.2S:8. Hoppet är
knutet till Messias och det kommande
gudsriket och till tron på de dödas
uppståndelse, Dan.12:2-3.
N. T. I den nytestamentliga uppenbarelsens ljus har hoppet ärmu större
betydelse än i gamla förbundet. Ordet
i l.Pet.l:3 kan med all rätt betraktas
som nyckelord, när det gäller hoppet i
N.T. De troende visste sig vara födda
på nytt till ett levande hopp genom
Jesu Kristi uppståndelse från de döda.
Det nytestamentliga hoppet karakteriseras som levande, därför att det redan
har börjat förverkligas. Det eskatologiska hoppets uppfyllelse har på ett avgörande sätt redan påbörjats. Riket har
kommit nära, Messias är uppenbarad,
uppståndelsen har börjat i och med
Kristi uppståndelse, 1.Kor.lS:23 (»Kristus såsom förstlingen»).
Det nytestamentliga hoppet rymmer
flera moment: förväntan, förhoppning
med avseende på framtiden, tillitsfull förtröstan och tålamod under väntetiden. Även här kan sådant som till-
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hör det vanliga människolivet vara tre bliva beståndande, l.Kor.l3:13.
föremål för hopp, Luk.6:34; Apg.16:
19; 24:26; 27:20. Ofta är hoppet ett Hopp
uttryck för längtan efter samvaro och De som kan hoppas
De arma, Job 5:16. De betryckta,
gemenskap med medkristna, t.ex.
2.Joh.v.12; 3.Joh.vA, men framför allt PS.9:19. De levande, Pred.9:4.
är hoppet knutet till själva evangeliets Hoppets människor
innehåll.
Är kallade till ett hopp, Ef.l :18.
Gud och hans nåd är de troendes Är födda på nytt till ett levande hopp,
egentliga hopp, Apg.24 :1S; 2.Kor.l :10; l.PetJ :3. Har ett överflödande hopp,
l.TimA:lO; 5:5; 6:17; 1.Pet.l:21; 3:5. Rom.lS :13. Är glada i hoppet, Rom.
Han är »hoppets Gud», Rom.lS:l3.
12:12. Är ståndaktiga i hoppet, l.Tess.
Guds uppenbarelse och frälsnings1 :3. Väntar på sitt saliga hopps fullverk i Kristus gör också Kristus till de bordan, Tit.2:13. Är alltid redo att ge
troendes hopp, l.Tim.l:l; l.Kor.lS:l9. skäl för sitt hopp, l.Pet.3 :15. Sörjer
Liksom de gammaltestamentliga from- . icke såsom de som icke har något hopp,
I.TessA:13.
ma satte sitt hopp till den kommande
Messias, sätter de nytestamentliga tro- Gud kan förvandla
ende sitt hopp till honom, som kom i
Lidande till hopp, Rom.5:4. Akors
tidens fullbordan. Det kristna hoppet dal till en hoppets port, Hos.2:15.
har sin grund i det profetiska ordet,
Hopp som består
Rom.lS:4, och i ett historiskt faktum,
Det hopp som konuner från Gud,
Kristi verk. Det är därför fast, Hebr.
6:19, levande, 1.Pet.l :3, gott, 2.Tess. Ps.62:6; 119:49. Det hopp som riktar
2:16, saligt, Tit.2:13. - Att vara utan sig mot Gud, Ps.38:l6; LPet.l :21. Det
Gud och utan Kristus är däremot lik- hopp som bygger på Kristus och hans
tydigt med att vara utan hopp, Ef.2 :12; evangelium, Matt.l2:21; Kol.l :23,27.
Hopp som förgår
1.TessA:13.
De ogudaktigas hopp, Ords.lO:28;
Den troende sätter sitt hopp till
Gud och' Kristus, när det gäller jorde- Job 8:13; Ef.2:12. Fåfängligt hopp till
livet, 2.Kor.l :10; 3:12; Fil.l :20; 5:5; rov, Ps.62:11. Hopp till ovissa rike6:17; 4:10. Men framförallt har hoppet domar,1.Tim.6:17.
en eskatologisk aspekt. Hoppet är för- Hoppet
varat i himmelen, Kol.l:S, det är ett
l) Evangelii hopp, Kol.l :23. 2) Härhopp om uppståndelse, jfr l.Kor.lS :19, lighetens hopp, Kol.l :27. 3) Frälsdet gäller evigt liv, som Gud har utlovat ningens hopp, 1.Tess.S :8. 4) Saligt
för evärdliga tider sedan, Tit.l :2, det hopp, Tit.2:13. 5) Säkert hopp, Hebr.
är ett hopp om Guds och Jesu Kristi
6:19. 6) Gott hopp, 2.Tess.2:16. 7)
härlighet, Rom.S :2; Tit.2:13, som ock- Bättre hopp, Hebr.7:19. 8) Levande
så kroppen skall få delaktighet i, Rom. hopp, 1.Pet.l :3.
8:21 ff.
HOPP
För de första kristna var inte minst
l) tikwö, n 1 i)J'\
hoppet om och väntan på Herrens snara
ankomst levande, något som blev en hopp', förhoppning. Se: Hoppas 6.
mäktig hävstång i deras liv, I.Tess.
2) 2.Kon.l8:24; Jes.36:9 ordagrant:
4:15-18; 2.KorA:16-18.
för vagnar och ryttare. Jer.3 :23 möjl.
Det kristna hoppet har dessutom bedrägligt [är det som kommer] från
en universell aspekt. Kristus är inte höjderna, bergens larm. Dan.2:9 till
dess att tiderna förändrar sig.
bara Israels hopp, Apg.28:20, utan
även hedningarnas, Matt.l2 :18-21. Han 3) mif?vä, n J i? 1)
är världens hopp, vilket också inne- hopp, förhoppning; av: J.<äwä, se Hopfattar hopp för hela skapelseverket pas4. Jfr uttrycket 'en mi.\<wä iLKrön.
29:15, övers. intet är här att lita på.
om delaktighet i pånyttfödelse och nyskapelse i och med de troendes upp- 4) 'åman, 11) X
ståndelse, Rom.8:19 ff.; 2.Pet.3:13; vara fast, säke~ el. pålitlig; här hif. tro,
förtrösta, lita (på); i Job 15:22 övers.
Upp.21 :5; Matt.l9:28.
De troende får, medan de väntar på ha hopp om; i 24:22 med prep. be, nesitt »saliga hopps fullbordall», Tit.2 :13, gerad sats; därav övers. förlora hoppet
genomgå .prövningar Qch lidanden just om. Se: Anse 7, Bevisa 20, Fast 11,
på grund av sin tro, men det levande Förlita 2, Orygglig 3, Pålitlig 2.
5) mirmä, n1) 11)
hoppet skall uppehålla dem. Hoppet
ger glädje, Rom.12:12; 15:13, tröst,
svek, bedräge~i,: falskhet; i Job 15:35
l.TessA:13 ff., ståndaktighet under övers. sviket hopp. Se: Falsk 3, Falskförföljelser, l :3, beskydd under striden, het 4, Förräderi 1.
5:8, jfr Ef.6:17. Hoppet förenar, 4:4, 6) toJ:zliläf, fl '7 fl j fl
inspirerar till arbete för evangelium, väntan, förbidan, hopp; av: [jäJ:ml], se
l.Tim.4:10, ger visshet, Hebr.6:18-20, 7. Jfr Ords.1O:28; 11 :7; 13:12, övers.
tillskyndar till daglig rening, I.J oh.3:3. väntan.
Emedan hoppet har fått så stor 7) UöJ:zalJ, '7 TJ :
betydelse i det kristna livet, förmanas pi. vänta, förbida; hoppas (på); i Ps.
de troende att hålla fast vid det, Hebr.
119:49 övers. giva hopp; i 31 :25 med
prep. le, övers. sätta sitt hopp till. Jfr
3:6; 6:11; 10:23.
.
Hoppet och tron är intimt förbund- 6. Se: Hoppas 2.
na, Hebr.ll :1, hopp är helt enkelt tro 8) höbal, '7 J n
riktad mot framtiden. Men också hop- fläkta: blåsa;-;ara tom el. fåfäng; i Ps.
pet och kärleken är förenade', lKor. 62:11 med prep. be, övers. sätta ett få13:7. Dessa kristenllvets grundelement fängligt hopp till. Se t.ex. Bedraga 7,
sammanställs ofta i N.T., t.ex. iLKor. Fåfänglig 4.
13:13; Gal.S :5,6; l.Tess.l:3; 5:8; Hebr.
6:10-12; 1.Pet.l:21-22. Medan allt 9) klisäl, '7 g ~
armat en dag skall taga slut, skall dessa grundbet. fett: fetma; här: förtröstan,
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hopp; av: kåsal, grundbet. vara fet. Jfr
Job 8:14, öve rs. tillförsikt. Se: Dåre 5,
Dårskap 10.
10)

seqär,

lJ'W

hopp, förhoppning; av: ~~ar, se Hoppas 3.
11) mabbö!,

te)

~~

(i Sak.9 :S mäbbäO det man riktar
blicken på el. ser upp till; det man
hoppas på; av: [näl>a~], hif. ha blicken
riktad på, se upp till osv. (se Akta 5).
12) mibtöh, n te) J 1)
det ma~' fÖrtrö;t~ ' på, förtröstan. Se:
Förlita 5, Förtrösta 2.
13) elplzö, €A1Ti~w
hoppas, vänta (på); här övers. sätta sitt
hopp (till), ha sitt hopp (i); av: elpis, se
14. Se: Hoppas 9.
14) elpis, EA1Ti,
hopp, förhoppning, förväntan. Ordet
är på följande ställen övers. förhoppning:Apg.2:26;Rom.4:18;8:20; l.Kor.
9:10. Dessutom förekommer det i Kol.
1:27, i uttrycket elpls t~s d6xes, övers.
härlighetshopp. Se: Hoppas 10.
15) utf.ord.
16) proelpizö, 1TPOEA1Ti~w
förut eL i förväg hoppas; endast i Ef.
1:12, perf. part. plur. övers. de som i
förväg hava ägt ett hopp; av: prep. pro,
framför, före (i sammansättningar ofta
= förut, i förväg), och elpizo, se 13.
17) tyngchdnö, Tvrxavw
träffa (ett mål); nå, ' uppnå, få, vinna.
HebrJ l :35 ordagrant: för att de skulle
få en bättre uppståndelse. Jfr 2.Tim.
2:10, övers. vinna; Hebr.8:6 få.
HOPP
l Jag har ännu h.
Rut 1 :12
2.Kon.18:24
2 i h. om att så få vagnar
3 Dock finnes ännu h.
Esr.l0:2
l vägars ostrafflighet ditt h.
Job 4:6
l Den arme kan åter hava ett h.
5 :16
6:8
l att Gud ville uppfylla mitt h.
l försvinna utan något h.
7:6
l gudlöses h . måste varda om intet
8 :13
Il :18
l ty du äger ett h.
Il :20
l deras h. att få giva upp andan
l finnes ju kvar något h.
14:7
l gör du ock mskans h. om intet
14:19
4 Han har intet h. om räddning
15 :22
5 livsfrukt man alstrar är sviket h.
15 :35
l Vad bliver då av mitt h.
17 :15
1 ja, mitt h., vem fi r skåda det
17:15
l han rycker upp mitt h.
19:10
4 redan förlorat h.et om livet

24 :22

l vad h. har den gudlöse
27:8
9 Har jag satt mitt h. till guldet
31 :24
6 hans h . bliver sviket
40:28
1 betrycktas h. skall ej varda
Ps. 9:19
7 sätten edert h. till Herren
31 :25
6 Till dig står mitt h.
39:8
l från honom kommer mitt h.
. 62:6
8 icke fåfängligt h . till rov
62 :11
l du är mitt h., o Herre
7l:5
9 sätta sitt h. till Gud
78:7
7 eftersom du givit mig h.
119:49
10 icke på skam med mitt h.
119:116
10 vilkens h. står till Herren
146:5
9 Herren skall vara ditt h.
Ords. 3:26
l ogudaktigas h. varder om intet
10:28
1 varder hans h. om intet

11:7

1 Tukta din son, medan något h. är 19 :18
l ditt h. varder icke om intet
23:18
l ditt h. varder då icke om intet
24:14
1 mer h. om en dåre än om hm
26:12
1 mer h. om en dåre än om hm
29:20
11 Etiopien s. var deras h.
Ies.20:5
11 med dem s. voro vårt h .
20:6
2 i h. om att·Så få vagnar
36:9
2 bedrägligt var vårt h.
Jer. 3:23
3 Du Israels h.
14:8
3 Herren är Israels h.
17:13
1 giva en framtid och ett h.
29:11
l det finnes ett h. för din framtid
31 :17
3 Herren, deras fäders h.
50:7
6 mitt h . till Herren
Klag. 3:18
l kanhända finnes ännu h.
3:29
l hennes h . blev om intet
Hes. 19:5
12 icke mer sätta sitt h. till dem
29:16
l vårt h. har blivit om intet
37:11
Dan. 2:9
2 i h. att tiderna förändra sig
l Akors dal till h .ets port
Hos. 2 :1 S
Il dess h.komma på skam
Sak. 9:5
9 :12
l fångar s. nu haven ett h.
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Hoppa - Horeb
Matt. 12 :21
13 folken sätta sitt h.
Joh. 5:45
13 Moses, till vilken I sätten h.
Apg.16:19
14 slut med allt h.
23:6
14 Det är för vårt h.s skull
24:15
14 att jag har samma h . till Gud
14 värt h. om det s . Gud lovat
26:6
14 För det h.ets skull ...anklagad
26:7
27:20
14 icke mer något h. om räddning
28:20
14 för Israels h.s skulL.bunden
Rom. 5:2
14 berömma oss i h.et
5:4
14 och fastheten (verkar) h .
14 h.et låter oss icke komma på
5 :5
8:24
14 i h .et äro vi frälsta
14 ett h. s. man ser fullbordat
14 är icke mer ett h.
8:24
14 Varen glada i h .et
12:12
14 skola bevara vårt h.
1 5 :4
14 h .ets Gud uppfylle eder
IS :13
14 haven ett överflödande h.
15:13
14 tron, h.et , kärleken
l.Kor.13:13
13 hava i K. haft vårt h.
15:19
14 det h. vi hysa är fast
2.Kor. 1:6
13 till hm hava vi satt vårt h.
1 :10
14 Då vi nu hava ett sådant h.
3:12
14 väl hava vi det h.et
10:15
14 rättfärdighet s. är vårt h.
Gal. 5:5
16 de s. i K. hava ägt ett h.
Ef. 1:12
14 att I förstån hurudant det h. är
1:18
14 utan h. och utan Gud i världen
2:12
14 leva i ett och samma h .
4:4
14 min trängtan och mitt h.
Fil. 1:20
14 tacka hm för det h.s skull
Kol. 1:5
IS Om detta h. haven I fått höra 1:5
14 det h. s. tillbjudes oss
1:23
14 ståndaktighet i h.et
1.Tess. 1:3
14 vem är vårt h. och vår glädje
2 :19
14 de s. icke hava något h.
4 :13
14 med frälsningens h. ss. hjälm
5:8
14 givit oss ett gott h.
2.Tess. 2:16
14 och Kl., vårt h.
1.Tim. 1:1
13 vårt h. till den levande Guden
4:10
13 rätt änka har sitt h. i Gud
5:5
13 icke h. till ovissa rikedomar
6:17
IS i h. att Gud skall förläna
2.Tim . 2 :25
IS i h. att de skola bliva nyktra
2 :26
14 finnes ett h. om evigt liv
Tit. 1:2
14 vänta på vårt saliga h.s fullbordan
2:13
14ss.vårth.är
3:7
14 vår berömmelse i h .et
Hebr. 3:6
14 full visshet i sitt h .
6 :11
14 det h. s. ligger framför oss
6 :18
l S I det h.et hava vi säkert ankare
6:19
14 ett bättre h i sättes i stället
7 :19
7 :19
15 ett h. gm vilket vi få nalkas Gud
14 hålla fast vid h.ets bekännelse
10:23
17 h. om en bättre uppståndelse
11 :35
14 fött på nytt till ett levande h.l.Pet. 1:3
13 edert h. till den nåd
1:13
14 eder tro ett h. till Gud
1 :21
13 de s. satte sitt h. till Gud
3 :5
14 begär skäl för det h. s. är i eder
3:1 S
14 s. har detta h. till honom
I.Joh. 3 :3
HOPPA
hava två ben att h . med
3.Mos.11 :21
när (Mikal) såg David h.
2.sam. 6 :16
blott (räven) h.r upp på den
Neh. 4:3
deras piltar h. lustigt omkring
lob 21 :11
kommer dem att h.likasom kalvar PS.29:6
Bergen h.de ss. vädurar
114:6
I berg, varför h.en I ss. vädurar
114:6
kommer han h.nde fram
HV. 2:8
gastars kola h. där (Babel)
Jes.13:21
Då skall den lame h. ss. en hjort
35:6
om I än h.en ss. kvigor
Jer. SO :11
alla s. h. över tröskeln
Sef. 1:9
Då skolen l h. ss. kalvar
Mal. 4:2

HOPPAS
I) !lä!aq, J tO n
räkna, beräkn'a; tänka, uttänka. Se :
Akta 16, Anse 3, Anslag 2, Besluta IS.

2) Uä!wl], ';l CI ~
pi. och hif. vänta, förbida; hoppas (på);
ofta med prep.le. Se: Hopp 7.
3) Säqar, l )·10
undersöka, be'se , Neh.2:13 ,IS; i Est.
9:1; Jes.38:18 pi. hoppas (på). Pi. av
verbet är på övriga ställen övers. vänta,
Rut 1:13; Ps.l04:2i; 119:166; 145 :15.
Jfr Hopp 10.
4) käwä, i1 1 D
gru~dbeL trol. 'tvinna, spinna; sträcka,
spänna; därav: sträcka sig i längtan,
vänta, bida; i Job 6:19 pi. med prep. le,
övers. hoppas på. Jfr i!:al i Ps.37:9,
övers. vänt<r efter; JesAO:31 bida efter;
pi. i Job 3:9; Jes.Sl:S, övers. bida; Job
30:26 vänta sig; Ps.2S:S; 27:14 förbida.
5) 'limar, l 1.:1 t\
säga, tala; säg; för sig själv, tänka. Se
Lex. Befalla 2, Besluta 6, Bud 4, Bud-
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skap 8, Förklara 4, Förkunna 9, Förutsäga l.
6) tilpvä, i1 ~ iJ n
det man sträcker sig mot, det man
hoppas; av: i!:äwä, se 4, här närmast i
betydelsen: sträcka, spänna. Betydelsen »tvinna», »spinna» ligger bakom
tikwä i Jos.l :18,21, övers. snöre. Se:
Hopp l.
7) bittähon, 1 i n t:l )
förtrÖ~t~n, det m;n · förtröstar på; i
Pred.9:4 övers. något att hoppas. Se:
Förtrösta 5.
8) jlihil, ';l , n '
adj. ~äntande·, förbidande; av: [jäl)al],
se 2. Jfr gamla sv. övers. av Klag.
3 :26: »Det är en kostelig ting, att man
är tålig, och hoppas uppå Herrans
hjelp».
9) elptzö, €Ani~w
hoppas (på). Se : Hopp 13.
10) e/pis, €A ni,
hopp, förhoppning, förväntan. Rom.
4:18 ordagrant: mot hopp (= mänskligt
hopp) trodde han i hopp (= gudomligt
hopp). Se: Hopp 14.
11) apelpizö, a.nEAni~w
vara utan hopp, förtvivla (om); av:
prep. apa, från, och elpizö, se 9. I Luk.
6:35 låter man vanligen verbet få betydelsen : hoppas att få (något) igen el.
i stället, mot bakgrund av och i kontrast till det som säges i v.34 om att låna åt dem, från vilka man kan hoppas
att fä något; därav övers. hoppas på
någon gengäld.
12) Hebr.13:19 ordagrant: för att jag
dess snarare skall bliva återgiven åt
eder.

ss. en mantel skall du h. dem

Hebr. 1 :12

HOPSAMLA
Hon ba d att hon skulle få h. ax Rut 2:7
h. det s . tillkom prästerna
Neh.12:44
ss. fångar h.s i fånggropen
Jes . 24:22
skall jag h. eder i Jerusalem
Hes . 22 :19
Likasom man h.r silver och tenn
22:20
så skall jag h. eder
22:20
ett land vars folk då blivit h.t
38:8
38:12
mot ett folk s. har blivit h.t
av skökolön har hon h.t dem
Mika 1:7
HOPSLINGRA
om de ock äro h.de ss. törnsnår

Nah. 1:10

HOPSLUTEN
h.na äro de med fast försegling

Job 41:6

HOPSMIDA
hjärta s. h .er fördärvliga anslag

Ords. 6:18

HOPSPARA
h.d rikedom kan bliva till skada

Pred . 5:12

HOPSPINNA
din tunga h .er svek
De fräcka h. lögn mot mig
HOPSÄTIA
h.en l fåfängligt tal
Då kunde jag h. ord mot eder
HOPTALS
skola samla åt sig lärare h.
HOPVECKLA
och huru duken låg h.d

Ps.50:19
119:69
lob 13:4
16:4
2.Tim. 4:3

Petra, som G.T.s Hor. Detta berg, som
ligger nästan mitt i Edom, överensstämmer emellertid inte med Skriftens beskrivning av Hor, och senare tids forskare har .utpekat Djebel el-Madara
som berget Hor. Detta berg ligger vid
Edoms nordvästra grän s, nära Wadi elFiqra, sydväst om Döda havet.
HOR
Israels barn kommo till H.
4.Mos.20:22
Herren talade ... på berget H.
20:23
för dem upp på berget H.
20:25
de stego upp på berget H.
20 :27
de bröto upp frå n berget H.
21 :4
(Israel) lägrade s ig vid berget H .
33:37
prästen Aron steg upp på berget H.
33:38
Aron var 123 år när han dog på H.
33:39
de bröto upp från berget H.
33:41
broder Aron dog på berget H. 5 .Mos. 32 :50

2. Berg vid löfteslandet s norra gräns ,
mellan Stora havet och »dit där vägen
går till Hamat». Detta berg har icke
med säkerhet kunnat identifieras. Berget Herman är föreslaget , likaså Hetlon
mellan Tyrus och Sidan , men de ssa
liksom andra förslag måste betraktas
som mycket osäkra gissningar. 4.Mos.
34 :7,8.

Joh.20:7
HOR, se Otukt, Äktens kapsbrott.

HOR
hebr. berg.
l. Berg på Sinaihalvön, där Aron dog,
4.Mos.20:27-28. Här lägrade Israels
barn sig sedan de hade brutit upp från
Kades, 20:22; deras nästa lägerplats
var Salmona, 33:41 , på väg mot Röda
havet, 21:4. Hor låg »Vid (el. på)
gränsen till Edoms land», 20:23; 33:37.
En gammal tradition har utpekat det
ca 1330 m höga Djebel en-Nebi Harun
(profeten Arons berg) nära klippstad en

HORAM
hebr. bergsbo el. upphöjd. En konung
i Geser, vilken blev slagen av Josua,
när han försökte und sätta Lakis.
Jos.1O:33.
HOREB
hebr. torr el. ö,dslig. Namnen Sinai och
Horeb synes vara synonyma, men det
troligaste är , att Horeb är namnet på
en bergstopp eller en del av Sinai, se
d.o.

HOPPAS
I Saul h.des nämligen
I.Sam.18:2S
2 kunna h. på Herren
2 . Kon. 6:33
3 judarnas fiender hade h.ts
Est. 9 :1
lob 6:11
2 eftersom jag bör h.
4 Sabas köpmans tåg h .des på dem
6:19
5 h. att min bädd skall trösta
7 :13
2 dräpa mig, jag h. intet annat
13:15
2 jag h.des på ljus, men mörker
30 :26
2 dem s. h . på hans nåd
Ps. 33 :18
2 ss. vi h. på dig
33:22
2 Se, på dig, Herre, h. jag
38:16
2H.påGud
42:6,12; 43:5
2 Men jag skall alltid h.
71 :14
2 jag h. på dina domar
119:43
2jagh. på ditt ord
119:74,81,114
2 jag h. på dina ord
119:147
2 jag h. på hans ord
130 :5
130 :7; 131 :3
2 H . på Herren, Israel
147 :11
2 dem s. h. på hans nåd
Ords . 11 :23
6 vad ogudaktiga h. är vrede
7 ännu n ågot att h.
Pred. 9 :4
Jes . 38:18
3 h. ej mer på din trofasthet
2 h . på min arm
51 :5
2 därför skall jag h.
Klag . 3:21
2 därför vill jag h. på honom
3:24
8 gott att h. i stiUhet på hjälp
3:26
S vi h.des att få leva
4:20
2 de h .des att deras tal
Hes.13:6
2 jag vill h. på min frälsnings
Mika 7:7
9 kunnen h. att själva få något Luk. 6:34
II utan att h. på gengäld
6:35
9 h.des nu få se (1.) göra tecken
23:8
9 vi h .des att han var den
24 :21
9 h.des att han skulle få
Apg.24 :26
9 h . att nå fram
26 :7
lO där h .des han ändå
Rom . 4 :18
9 huru kan någon h. det han ser
8:24
9 Om vi nu h . på det vi icke se
8 :25
9 skola hedningarna h.
15 :12
9 Jag h. på genomresan få se e4er
15:24
9 den h. allting
I.Kor.13:7
9 h. att någon tid få stanna
16:7
9 jag h . att l skolen förstå
2.Kor. 1:13
9 jag h. att det är uppenbart
5 :11
9 icke allenast vad vi h.ts
8:5
9 h. jag I skolen få lära känna
13:6
9 lag h. nu att snart kunna sända Fil. 2 :19
2 :23
9 Honom h. jag kunna sända
9 h . att snart fä komma
1.Tim. 3:14
9 Jag h . att gm edra böner
Filern. v.22
9 tillförsikt om det man h.
Hebr.11 :1
12 jag h. att bliva återgiven
13 :19
9 h . att i stället få komma
2 .Joh. v.12
9 h . att rätt snart få se dig
3.Joh. v.14
HOPRULLA
himmelen h.s ss. en bokrulle
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Berget Hor.

Jes.34:4
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Horeer - Hosea
HOREB
(Mose) kom till Guds berg H. 2.Mos. 3:1
stå där framför dig på H.s klippa
17:6
allt ifrån vistelsen vid H.s berg
33:6
elva dagsresor från H.
S .Mos. 1:2
Herren talade till Oss på H.
1 :6
1:19
vi bröt o upp från H.
då du stod inför Herren, vid H.
4:10
då Herren talade på H. ur elden
4:1 S
Herren.o.slöt förbund med oss på H.
5:2
Vid H. förtörnaden I Herren
9:8
ss. du begärde av Herren vid H.
18:16
annat än det han slutit på H.
29:1
stentavlor Mose lagt ned vid H. loKon. 8:9
(Elia) gick i 40 dagar ända till H.
19:8
tavlor Mose lagt dit vid H.
2. Krön. 5:10
De gjorde en kalv vid H.
Ps. 106:19
jag på H. gav stadgar och rätter
Mal. 4:4

HOREER
Moseböckerna omtalas flera gånger
ett gåtfullt folkslag, som kallas horeer.
Dessa blev redan på Abrahams tid
övervunna och fördrivna från sitt land
av KedorIaomer och hans allierade,
I.Mos.l4:6. Om horeerna säges, att de
fordom bodde i Seir, innan »Esaus
barn fördrevo dem för sig och förgjorde dem», S.Mos.2:12.
Detta okända folkslag har man ända
fram till senare tid antagit vara ett
grottfolk utan historisk betydelse.
Namnet horeer, på hebr. \:lorim, är
emellertid till sitt ursprung icke hebreiskt och har följaktligen intet med
hebr. \:lor, hål, håla, att göra.
Senare tids arkeologi har visat, att
horeerna med stor säkerhet kan identifieras med det historiskt betydelsefulla icke-semitiska folkslaget churriter
eller subareer. Detta folks språk och
kultur har blivit kända genom inskriftsfynd i Amarna, Boghazköi, Ras
Shamra, Mari m.fl. platser. De ur
biblisk synpunkt viktigaste churritiska
dokumenten utgör de lertavlor man
funnit i Nuzi i norra Mesopotarnien
(från lS.årh. f.Kr.). Dessa fynd kastar
bl.a. nytt ljus över många ting i Bibelns
patriarkberättelser. Churriterna levde
vid sidan av semiterna och hetiterna i
Syrien och Mesopotamien från 2000talet f.Kr. och var tidvis det viktigaste
folkslaget i västra Asien. De spelade en
avgörande roll som kulturförmedlare
mellan babylonierna i öster och hetiterna och kananeerna i väster. Namn som
Dison, Shamgar och Toi är antagligen
av churritiskt ursprung. Jfr Hebreer,
Hetiter.
HORE
h.erna på deras berg Seir
I.Mos.14:6
Dessa vara h.en Seirs söner
36:20
h.ernas stamfurstar i Edoms land
36:21
h.ernas stamfurstar: fursten Latan
36:29
h.ernas stamfurstar i Seirs land
36:30
I Seir bodde däremot h.erna
5.Mos. 2:12
för dem förgjorde h.erna
2:22

HOREM
hebr. invigd. En av Naftalis befasta
städer, omtalad tillsammans med Migdal-El och Bet-Anat. Orten har inte
med säkerhet kunnat lokaliseras. Jos.
19:38.
HORES
hebr. (hä)\:lorsä, skog(en). Plats i öknen
Sif, där David uppehö)l sig under flykten undan Saul. Några bibelöversättningar återger grundtextens ord med
»skogem>. l.Sam.23:15,16,18,19.
HOR-HAGGIDGAD
hebr. möjl. klyftans grotta. Ett av Israels rastställen i öknen, mellan BeneJaakan och Jotbata. I S.Mos.10:7 har
det namnet Gudgoda. 4.Mos.33:32,33.
HORI
hebr. trol. grottinvånare.
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1. Horeen Lotans son. I.Mos.36:22;
I.Krön.1 :39.
2. Spejaren Safats fader, av Simeons
stam. 4.Mos.13:6.
HORMA
hebr. tillspillogivning. En gammal kananestad, som hette Sefat (se d.o.)
innan Juda och Simeons stammar erövrade <len, Dom.l :17. Horma uppräknas bland de städer, som låg i
Sydlandet, på gränsen till Edom, Jos.
15 :21,30, och tilldelades Simeons stam,
19:4.
Staden är icke identifierad. Man har
föreslagit olika platser i närheten av
Beer-Seba, t.ex. Tell el-Mishash sydost
om Beer-Seba.
HORMA
amalekiterna dreva dem till H. 4.Mos.14:4S
så fick stället namnet H.
21:3
amoreerna drevo eder till -H.
S.Mos. 1 :44
(besegrade) konungen i H. en
10s.12:14
(i Sydlandet) Eltolad, Kesil, H.
15:30
(Simeons arvedel) Eltolad, Betul, H.
19:4
så fick (Sefat) namnet H.
Dom. 1:17
(bytet) till de äldste i H.
l.Sam.30:30
(Simeis barn) i H. och i Siklag 1. Krön. 4:30

HORN
-horn
altarhorn Am.3:14
jubelliorn 2.Mos.19: 13
oljehorn I.Sam.l6:13

ss. en vildoxes äro hans h.
S.Mos. 33 :17
mitt h. är upphöjt gm Herren
l.Sam. 2:1
han upphöjer sin smordes h.
2:10
Fyll ditt h. med olja och gå åstad
16:1
Gud, du min frälsnings h.
2.Sam. 22:3
Då gjorde sig Sidkia h. av järn 1.Kon. 22 :11
att han ville upphöja hans h. 1. Krön. 25:5
gjorde sig Sidkia h. av järn
2.Krön.18:10
i stoftet måst sänka mitt h.
lob 16:1 S
Herre, min frälsnings h.
Ps.18:3
räddar mig undan vildoxarnas h.
22 :22
något offerdjur med h. och klövar
69 :32
till de ogudaktiga: Upphöjen ej h.et
75:5
upphöjen icke så högt edert h.
75:6
de ogudaktigas alla h.
75:11
den rättfärdiges h. varda upphöjda
75:11
gm din nåd upphöjer du vårt h.
89 :18
skall (Davids) h. varda upphöjt
89:25
mitt h. gör du högt ss. vildox'ens
92 :11
hans h. skall varda upphöjt
112:9
låta ett h. skjuta upp åt David
132 :17
han har upphöjt ett h. åt sitt folk
148:14
Avhugget är Moabs h.
Jer.48:25
högg han av vart Israels h.
Klag. 2:3
har upphöjt dina ovänners h.
2 :17
låta ett h. växa upp åt Israels
Hes. 29 :21
och med edra h. stången dem
34 :21
(djuret) hade tio h.
Dan. 7:7
under det jag betraktade h .en
7:8
se huru ett annat h. sköt upp
7:8
för vilket tre av de förra h.en blevo
7:8
det h.et hade ögon lika människoögon 7:8
för de stora ords skull s. h.et talade
7 :11
angående de tio h.en på dess huvud
7:20
och angående det nya h.et
7:20
det h.et s. hade ögon
7 :20
det h.et s. jag ock sett föra krig
7 :21
7:24
de tio h.en betyda att tio konungar
(väduren) hade två Il.
8:3
och båda h.en vara höga
8:3
lag såg väduren stöta med h.en
8:4
bocken hade ett ansenligt h. i pannan
8:5
(bocken) nalkades väduren med h.en
8:6
krossade (vädurens) båda h.
8:7
brast det stora h.et sönder
8:8
och fyra andra h. sköta upp
8:8
från ett av dem gick ut ett nytt h.
8:9
Väduren du såg med de två h.en
8:20
det stora h.et är den först0 konungen
8:21
hava 'vi berett oss h.
Am. 6:13
jag skall giva dig h. av järn
Mika 4 :13
och fick då se fyra h.
Sak. 1:18
Detta är de h. s. hava förstrött luda
1:19
De förra voro de h. s. förströdde
1 :21
för att slå av h.en på de hednafolk
s. lyft sitt h. mot Juda land
1 :21
åt oss ett frälsningens h.
Luk. 1 :69
(lammet) hade sju h.
Upp. 5:6
drake s. hade sju huvuden och tio h.
12:3
(vilddjuret) hade tio h.
13:1
på sina h. hade det tio kronor
13:1
(vilddjuret) hade två horn lika lamms 13:11
(vilddjuret) hade tio h.
17:3
vilddjuret s. har de tio h.en
17:7
de tio h ... äro tio kon ungar
17 :12
de tio h. skola hata skökan
17 :16

Horn
Skriften omtalar ofta »horn» i olika betydelser. Förutom djurhorn, t.ex. av
vädur, l.Mos.22:13, vildoxe, S.Mos.
33:17, omtalas också altarhorn, 2.Mos.
27:2 etc. »Horm> är också ett musikinstrument, Dan.3:S. Ordet förekommer även i bildlig betydelse.
Djurhorn användes bl.a. till att förvara smörjelseolja i, I.Sam.16:1,13.
Efter någon behandling kunde man
använda horn, särskilt horn av bockar,
som musikinstrument. Det är emellertid troligt, att de s.k. jubelliorn, som
bl.a. förekom vid intagandet av Jeriko,
var stora, tillverkade instrument, som
hade ett djurhorns utseende, jfr Jos.6:S.
Altarets horn. Brännofferaltaret i tabernaklet var gjort av akacieträ och
beklätt med koppar. I vart och ett av
de fyra hörnen fanns ett horn, vid
vilket offerdjuren bands. Över hornen
stänktes offerdjurens blod. Ä ven rökofferaltaret hade fyra horn, men dessa
var överdragna med guld, 2.Mos.37:26.
Helgedomens altare tjänade som
tillfällig tillflyktsort för den som oavsiktligt hade förbrutit sig. Om han
kom till altaret och fattade tag i dess
horn, så kunde hämnaren icke röra
honom, 2.Mos.21 :14; I.Kon.1 :SO ff.
Bildligt. I överförd betydelse står
»horm> i Skriften huvudsakligen för
makt och ära. Att upphöja någons
horn betyder att göra någon mäktig,
jfr 1.Sam.2:10, medan det är förbundet
med övermod att upphöja sitt eget
horn, jfr Ps.7S:S. Gud .upphöjer den
rättfardiges horn men avhugger de
ogudaktigas, 75:11. Gud omtalas som
»frälsningens horm> i t.ex. 2.Sam.22:3;
Ps.18:2; jfr Luk.l:69. Lammet i Johannes' syn hade sju horn, Upp.S:6.
I ett egendomligt apokalyptiskt
språkbruk representerar djurhornen i
Danielsbokens (kap.7-8) och Uppenbarelsebokens (kap.l3 och 17) syner
individuella härskare och världsriken.

HORONAIM
hebr. två håligheter el. grottor. En plats
i Moab. Horonaim nämnes bl.a. i inskriptionerna på den moabitiska Mesastenen (800-talet f.Kr.). Några identifierar orten med nuv. el-Araq, sydost
om Döda havet.

HORN (allmänt)
fastnat med sin? h. i ett snår

HORONAIM
på vägen till H. höjas klagorop
les.lS:S
Klagorop höras från H., förödelse ler.48:3
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1.Mos. 22 :13

HORN (altarets horn)
du skall göra h. därtill
2.Mos.27:2
i ett stycke därmed skola h.en vara
27:2
stryka med ditt finger på altarets h.
29 :12
dess h. skola vara i ett stycke
30:2
överdraga med rent guld dess h.
30:3
skall bringa försoning för dess h.
30:10
dess h. gjordes i ett stycke därmed
37:25
överdrog med rent guld, dess h.
37:26
han gjorde h. därtill
38:2
i ett stycke därmed gjordes h.en
38:2
med blodet bestryka h.en
3.Mos.4:7,18
stryka på brännofferaltarets h.
4:25,30,34
strök med sitt finger på altarets h.
8:1 S
(Aron) strök på altarets h.
9:9
stryka på altarets h. runt omkring
16:18
Adonia fattade i h.en på altaret l.Kon. 1 :50
har han fattat i h.en på altaret
1 :S l
Joab fattade i h.en på altaret
2:28
i högtidsled fram till altarets h.
Ps.118:27
inristad på edra altarens h.
ler.1 7:1
från altarhärden stodo h.en
Hes.43:1 S
stryka (blod) på altarets fyra h.
43:20
fyra h.en på det gyllene altare
Upp. 9 :13
HORN (musikinstrument)
När I hören ljudet av h., pipor
folket hörde ljudet av h., pipor
när de hörde ljudet av h., pipor
när I hören ljudet av h., pipor
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Dan. 3:5
3:7
3:10
3:15

på vägen ned till H. höras klagorop
upphäver rop från Soar ända till H.

48:5
48:34

HORONIT
En benämning, som användes om Samariens ståthållare Sanballat, se d.o.
Tillnamnet kan tyda på att han var
från Bet-Horon, men det har också
satts i förbindelse med Horonaim.
Neh.2:IO,19; 13:28.
HOSA
hebr. tillflykt. En icke identifierad
gränsort i Aser, tydligen inte långt från
Tyrus. Jos.19:29.
HOSA
hebr. tillflykt. En levit av Meraris barn,
dörrvaktare i templet på Davids tid.
HOSA
H. gjorde han till dörrvaktare l.Krön.16:38
H., av Meraris barn, hade söner
26:10
H.s söner och bröder voro
26:11
för H. den lott s. angav platsen
26:16

HOSAlS KRÖNIKA
Det hebr. uttryck, som här översatts
»Hosais krönika», dibre hozäj, har av
somliga (även LXX) ~ppiattats i betydelsen: siarnas ord (el. gärningar). Jfr
gamla sv. kyrkobibelns övers. »Siarenas
gerningaD>. 2 .Krön.3 3 :19 .
HOSAJA
hebr. Herren har frälst.
l. En man, troligen en hövding i Juda,
vilken deltog i invigningen av Jerusalems murar efter dess återuppbyggnad.
Neh.l2:32.
2. Fader till krigshövitsmannen Jesanja
(Asarja). Jer.42:1;43:2.
HOSAMA
hebr. Herren har hört. En av konung
Jekonjas söner. l.Krön.3:18.
HOSEA
hebr. frälsning.
l. Josuas, Nuns sons, ursprungliga
nilmn, se Josua l. 4.Mos.l3:9,17;
5 .Mos.32 :44.
2. Elas ron, det israelitiska nordrikets
siste konung. Sedan Hosea mördat
konung Peka besteg han tronen och
regerade i nio år. Om Hosea heter det i
2.Kon.l7:2: »Han gjorde vad ont var i
Herrens ögon, dock icke såsom de
israelitiska konungar som hade varit
före honom». Han blev vasallkonung
under den assyriske konungen TiglatPileser III (Bibelns Pul). Då denne dog
och efterträddes av Salmanassar V,
stödde sig Hosea på egyptiska löften
och slutade betala sin tribut. Egypten
svek honom dock, och Salmanassar tog
honom till fånga. Samaria intogs av
Sargon II år 722 f.Kr. efter tre års belägring.
HOSEA
H. anstiftade sammansvärjning 2. Kon. 15 :30
blev H., Elas son, konung i Sam aria
17:1
H. måste bliva (S8Imaneser) underdän. 17:3
att H. förehade stämplingar
17:4
I H.s nionde regeringsår intog
17:6
I H.s tredje regeringsår blev Hiskia
18:1
H.s sjunde regeringsår, drog
18:9
detta år, s. var H.s nionde'
18:10

3. Asajas son, stamhövding över Efraim på konung Davids tid. I.Krön.
27:20.
4. En hövding, som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.IO:23.
5. Beeris son, profet i Israel. Hosea
profeterade under en lång och märklig
period. Hans profetiska verksamhet
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Hosianna-Hud
började, när Ussia var konung i Sydriket och J erobeam i Nordriket. Den
fortsatte under de judiska konungarna
Jotam, Ahas 'och Hiskia. Hosea levde
således ungefar samtidigt med Amos,
möjligen något senare, men under samma förhållanden som denne. Profetkallet fick han antagligen omkring år
750 f. Kr ., 'och han m<!ste ha verkat
åtminstone tills Hiskia blev konung.
Om Hosea finns få eller nästan
inga uppgifter, t.ex. om hans härstamning, hans yrke osv. Av säkra upplysningar fmns inte flera än de, vilka
han själv omtalar, främst äktenskapet
med den trolösa Gomer, Diblaims dotter, Hos.l :2-3. Detta bildar utgångspunkt och tema i hans skrift, som är
den 'första i den s.k. Tolvprofetboken.
Hosea härstammade troligen från Nordriket och var i så fall den ende skriftprofet, SOm kom därifrån. Både språket
och stilen, som ibland har arameisk
prägel, samt hans goda kännedom om
förhållandena i Nordriket tyder på att
det var där han hade sitt hemvist.
Nordriket kallas i Hoseas bok »landet»
och Israels konung »vår konung», 1 :2;
7:5. Hans domsförkunnelse var speciellt riktad mot kulten och kultplatserna i Nordriket. De positiva utsagorna
om Sydriket, Juda, t.ex. i 1:7, kan
inte tas som bevis för att profeten kom
från Juda, då de ger uttryck för Guds
frälsningsplan, inte för profetens personliga känslor gentemot Sydriket.
I Hoseas bok berättas det, att profeten på Guds befallning tog en trolös
kvinna till hustru. Se: Gomer 2. Med
henne fick han två söner, Jisreel och
Lo-Ammi, och en dotter, Lo-Ruhama
(se d.o.). När hustrun visade sig vara
trolös, förjagade han henne. På Herrens
befallning tog han henne åter till hustru,
3:1-2. I dessa tunga personliga upplevelser såg profeten ett motstycke
till förhållandet mellan Herren och
Israel. Så kom han, som så många
andra profeter, att profetera inte bara
genom sina ord utan också genom sitt
liv och sitt öde. Liksom Hosea valde
sin hustru, utvalde Gud Israel som sin
brud, och liksom profetens hustru var
även Israel trolöst. Det avföll från sin
Gud och blev förkastat. Men liksom
Hosea inte kunde glömma sin förskjutna hustru, så kunde inte heller Gud
glömma sitt förkastade folk. I sin trofasta kärlek kunde han inte övergiva
det. Domen som måste komma, var
ingen tillintetgörelse dom utan en reningsdom. När folket ödmjukade sig besegrat av Herrens kärlek - ville han
på nytt trolova sig med det i kärlek
och trofasthet. Det skulle bli ett nytt
folk, förenat med Herren i ett nytt
förbund. 2:19-23; 3:5; 14:6-7.
Hoseas förkunnelse hade således en
vemodig grundton. Det centrala i hans
förkunnelse och gudstro var Herrens
kärlek. Medan Amos särskilt förkunnade Guds helighet och stränga rättfärdighet, kretsade Hoseas budskap omkring Guds trofasta kärlek. Därför har
han fått benämningen »kärlekens profe!». Denne kärlekens profet anklagar
sitt folk för bristande kärlek till Gud,
4:1,6,9; 6:4,6.
Hosea använde ofta uttrycken )x!in
Gu<b och »Herren, din Gu<b, och därmed satte han Gud i den personliga

kärlekens förhållande, inte bara till
hela folket utan också till den enskilde.
Gud hade rätt att vänta trohet och
tacksamt gensvar på sin kärlek, 12:6,9;
13:4; 14:2.
Folket behövde nya hjärtan. Först
då kunde det komma i ett rätt kärleksförhållande till sin Gud. Både Israel
och den enskilde israelitens grundinställning var otrohet. De bedrev kultisk
otukt i sin avgudadyrkan. Israel begick
äktenskapsbrott, 4:12; 9:1, jfr 2:19,
13:1.
Profeten hatade all främmande gudsdyrkan, men särskilt avskydde han
dyrkan av de kalvbilder, som Jerobeam
hade infört i Nordriket, jfr 8:5; 10:5;
13:2. Olyckan var, att folkets ledande
män hade kommit på avvägar. Detta
gällde inte bara landets konung utan
också dess präster och profeter, 4:4 ff.;
5:1 ff. Med skärpa fördömde han konungahusets och furstarnas ondska och
falskhet, 7:3; 8 :4. Herrens vrede var
över folket, 12 :14. Straffet skulle först
och främst bestå i landsflykt, 13:114:1. Men bakom domens mörker strålade frälsningshoppet, 2:14-23; 5:156:4. Profeten förutsåg folkets förnyelse
och slutliga frälsning, 14:2-9. Han såg
denna ljusa framtid knuten till en bestämd person, frälsningskonungen, 3:5.
Men förutsättningen för att folket
skulle få vara med i denna messianska
tid, var att folket omvände sig till
Herren, sin Gud, 14:2; 13:4.

Hosianna
Ordet »hosiarma», i KT. återgivet med
grek. hosannd, kommer av hebr. hosi'iinnii', som är sammansatt av två
hebreiska ordformer: ho§j'å, hif, imperativ av [jå§a 'J, frälsa, bringa hälsa el.
välgång, och nå', förstärkande partikel
vid bön eller begäran. Hosianna, »)()
fräls», var sannolikt ursprungligen ett
bönerop till Gud om välgång för konungen och folket. I eskatologiskt ljus
fick bönen så småningom en messiansk
prägel. Omsider blev det också ett uttryck för lyckönskan, hyllning och
triumf.
I G.T. förekommer hosianna-ropet i
Ps.l18 :25 (övers. »fräls! »). Denna
psalm bildar avslutningen på de s.k.
hallel-psalmerna, Ps.l13-118 (i Matt.
26:30 kallade »lovsången»), som sjöngs
vid Israels större högtider - aderton
dagar och en natt varje år. De aderton
dagarna omfattade den dag, då påskalammet slaktades i helgedomen, veckofestens (pingstens) dag samt alla åtta
dagarna i lövhyddohögtiden och templets invigningshögtid. Den enda natten
var den natt, då man åt påskmåltiden.
Se även: Halleluja.
Hosianna-ropet från Ps.l18 brukades som ett böne- och hyllningsrop vid
Jesu intåg i Jerusalem, Matt.21:9 med
par., då profeten Sakarjas välkända
profetia, Sak.9:9, gick i uppfyllelse, jfr
Matt.21 :4-5. Folkets hyllning var ett
uttryck för att det i Jesu person såg
den väntade Messias.
Ända ifrån barndomen fick varje

HOV
De israelitiska konungarna, liksom
grannfolkens konungar, hade tjänare,
som hade särskilda uppdrag att utföra
i konungens hus. Dessa tjänare går i
Bibeln under beteckningarna: hovmästare, hovman, hovtjänare, hovtärna.
Själva termen »hoV)) förekommer endast
två gånger, nämligen Ps.45:10 och
Dan.2:49.
Beteckningen »hovrnan» förekommer flera gånger i G.T. Grundtextens
ord är siiris , som i 2.Kon.20 :18; Jes.
39:7 är övers. »hovtjänare», i Jes.56:3,4
»snöpt». Motsvarande grekiska ord är i
N.T. eunouchos, som endast förekommer i berättelsen om den etiopiske
hovmannen, drottning Kandaces skattmästare, vilken blev döpt av evangelisten Filippus, Apg.8:27 ff. Eunouchos (av: eun~, säng, och echein, hava,
hålla) betecknar egentligen en som har
tillsyn över (konungens) sängkammare,
en kammarherre. Stundom brukas ordet också (liksom hebr. såris) i betydelsen kastrerad, Matt.19:12 (övers.
oskicklig till äktenskap).
Vid sidan av uppgiften som kammarherre kunde en hovman också få
uppdraget som konungens budbärare
eller utsände, jfr I.Kon.22:9; 2.Kon.
8:6. I Est.1 :12,15 heter det, att konung
Ahasveros sände bud efter drottning
Vasti genom sina hovmän. Han hade
sju hovmän i sin tjänst, 1:1 O. Som
drottning hade Ester egna hovmän, 4:4.
Den förste hovman, som omtalas i

HUD
hans h. och hans orenlighet
2.Mos.29:14
draga av h.en på
3.Mos. 1:6
Men tjurens h. och allt hans kött
4:11
skall h.en tillhöra den prästen
7:8
det övriga av tjuren, hans h. och
8:17
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HOSEA

Herrens ord kom till H., Beeris

Hos. 1:1

När Herren begynte tala gm H.

1:2

HOSIANNA
Se även: Bön, åkallan, frälsning, Kristus, Gud.

israelit lära sig sitt folks psalmer och
ceremonier. Under ceremonierna vid
lövhyddohögtiden bar de små barnen
kvistar i händerna, så snart de var tillräckligt stora för att kunna svinga dem.
Detta är förklaringen till att barn senare hälsade Jesus i templet med hosiannaropet, Matt.21 :15.
HOSIANNA

H. Davids son ... H. i höjden
barnen s. ropade H. Davids son
de s. fÖljde efter ropade: H.
H. i höjden
H.! välsignad vare han
HOT
fattige hör icke av något h.

fly för en enda mans h.
eller för fem mäns h.
mot vilket jag vände mitt h.
Tilltvingen icke.o.genom h.
Saulus andades h. och

Matt, 21:9
21 :15
Mark.11 :9
11 :10
Joh,12:13
Ords. I 3:8
Jes.30:17
30:17
Jer.18:8
Luk. 3:14
Apg. 9:1

HOTA
när det fick se krig h.
2,Mos.13:17
det onda s. han h.t att göra
32:14
i olycka, ss. Herren hade h.t
Dom. 2:15
2.Kon.17:23
h.t genom alla sina tjänare
i enlighet med vad Herren h.t
24:13
h.de han att förgöra dem
Ps.I06:23
en olycka h.r från norr
Jer. 6:1
h.r jag ett folk och ett rike
18:7
huru ofta jag än måst h. honom
31 :20
Vad du h.de med, det har skett
32:24
onda s. han h.t att göra
Jona 3:10
när (K.) led. h.de han icke
LPet. 2:23

HOTAM
hebr. sigill, signet.
1. Son till Heber, av Asers stam.
l.Krön.7 :32.
2. En aroerit, fader till två av Davids
hjältar. l.Krön.l1 :44.
HOTELSE
Herre, se till deras h.r

Apg. 4:29

HOTIR
hebr. han (Herren) har givit i överflöd.
En av tempelsångaren Hemans söner.
Hotir var ledare för tempelsångarnas
tjugoförsta avdelning. 1.Krön.25 :4,28.

Bibeln, är Potifar, som var hovman hos
Farao och hövitsman för drabanterna,
1.Mos.37:36.
När Israel begärde en konung av
domaren Samuel, framhöll denne för
folket alla bördor, som detta skulle
medföra, bl.a. att konungen skulle
kräva tionde av deras åkrar och vingårdar för att betala sina hovmän och
tjänare, I.Sam.8:15.
HOV
Konungadöttrar har du i ditt h.
Daniel stannade vid kon. h.

Ps.45:10
Dan. 2:49

HOVAR
Då stampade hästarnas h.
hästars h. ss. av flinta
Med hästars h. trampa sönder

Dom. 5:22
Jes. 5:28
Hes. 26:11

HOVMAN
Potifar, s. var h. hos Farao
1.Mos. 37 :36
Potifar, s. var h. hos Farao, köpte
39:1
Farao förtörnad på sina hovmän
40:2
Då frågade han Faraos hovmän
40:7
giva åt sina hovmän
l.Sam. 8:15
kaUade till sig en h.
LKon.22:9
lät konungen henne fä en h.
2.Kon. 8:6
sågo två eller tre hovmän ut
9 :32
vid h.nen Netan-Meleks kammare
23:11
gav sig J ojakin med sina hovmän
24 :12
(Jojakins) hovmän ... till Babel
24 :15
frän staden tog han en h.
25 :19
församlade hovmännen
1.Krön.28:1
kaUade till sig en h.
2.Krön.18:8
sju hovmän, s. gjorde tjänst
Est. 1:10
befallde henne gm hovmännen
1:12
Ahasveros befallde ... hovmännen
1:15
konungens h. Hege, kvinnovaktaren
2:3
överlämnas åt konungens h. Saasgas
2:14
konungens h. Hegai, kvinnovaktaren
..2.-.:-15
Bigetan och Teres, två av hovmännen
2 :21
När nu Esters hovmän kommo
4:4
Hatak, en av de hovmän s. konungen
4:5
Bigetanaoch Teres, två av de hovmän
6:2
kommo konungens hovmän
6:14
Harebona, av hovmännen hos konungen 7:9
fången jämte hovmännen
Jer.29:2
hovmännen s. gin go mellan
34 :19
etiopiern Ebed-Melek, en h.
38:7
Sarsekim, överste h.nen
39:3
Nebusasban, överste h.nen
39:13
togo med sig ... hovmän
41 :16
tog (Nebusaradan) en h.
52:25
befallde Aspenas. sin överste h.
Dan. 1:3
överste h.nen gav dem andra namn
1:7
(Daniel) bad överste h.nen
1:8
Gud lät Daniel finna nåd inför h.nen
1:9
överste h.nen sade till Daniel
1:10
s. av överste h.nen blivit satt
1:11
av överste h.nen förda inför
1:18
en h. s. var en mäktig herre
Apg. 8:27
h.nen frågade Filippus och sade
8 :34
Då sade h.nen: Se, här finnes vatten
8:36
ned i vattnet, Filippus och h.nen
8:38
h.nen såg honom icke mer
8:39

HOVMÄSTARE
-hovmästare
överhovmästare 1.Kon.4:6
HOVMÄSTARE
sade (Josef) till sin h.
de trädde fram till Josefs h.
Därefter bjöd (Josef) sin h.
sade Josef till sin h.: Stå upp
kon. hade befallt aUa sina h.
Då sade Daniel till h.n
då lät h.n dem slippa den mat

l.Mos.43:16
43:19
44:1
44:4
Est. 1:8
Dan. 1:11
1 :16

HOVSLAG
bullret höres av hingstars h.

Jer.47:3

HOYTJÄNARE
söner till dig skola bliva h.
h. i babyloniske kon. palats

2.Kon.20:18
Jes.39:7

HOVTÄRNA
den klokaste av hennes h.or

Dom. 5:29

HUCKOK
hebr. uthuggen, inristad. Gränsort
Naftaii, nära Tabor. Jos.l9 :34.
HUD
-hud
förhud I.Mos.34:14
gethud Hebr.l1 :37

Hudflänga - Hund
köttet och h.en brände han upp i eld
9 :11
på sin kropps h. får en upphöjning
13:2
ett spetälskeartat ont på hans h.
13:2
det angripna stället på hans h.
13:3
djupare än den övriga h.en
13:4
vit fläck s. synes på hs kropps h.
13:4
icke visar sig djupare än övriga h .en
13:4
det onda icke utbrett sig på h.en
13:5,6
om utslaget utbreder sig på h.en
13:7
att utslaget utbrett sig på h.en
13:8
finner en vit upphöjning på h.en
13:10
gammal spetälska på hs kropps h.
13:11
om spetälskan brutit ut på h.en
13:12
att hela h.en är betäckt av spetälska
13:12
sin kropps h. haft en bulnad
13:18
visar sig lägre än den övriga h.en
13:20
i eke är lägre än den övriga h.e n
1 3 :21
Om det onda utbreder sig på h.en
13:22
om ngn på sin h. får ett brännsår
13 :24
djupare än övriga h.en
13:25
icke är lägre än den övriga h.en
13:26
det onda har utbrett sig på h.en
13:27
näcken icke utbreder sig på h.en
13 :28
visar sig djupare än övriga h.en
13:30
icke visar sig djupare än övriga h.en
13:31
skorven icke djupare än övriga h.en
13 :32
icke utbrett sig på h.en
13:34
icke djupare än den övriga h.en
13:34
om skorven utbreder sig på h.en
13 :35
skorven utbrett sig på h.en
13:36
När någon på sin kropps h. får fläckar 13:38
fläckarna på hans h. äro blekvita
13:39
utslag s. har kommit fram på h.en
13:39
spetälska på övriga kroppens h.
13:43
(lagen) om upphöjningar på h.en
14:56
bränna i eld med h. och kött
16:27
hennes h. skall man bränna
4.Mos.19:5
icke kunde draga av h.en
2.Krön.29:34
(leviterna) drogo av h.en
35 :11
Åklagaren sade: H. för h.
Job 2:4
min h. skrymper samman
7:S
Med h. och kött beklädde du mig
10:11
Säcktyg hopfäst över min h.
16:15
Under hans h. frätas hans lemmar
18 :13
Benen tränga ut i h. och hull
19 :20
sedan denna min sargade h.
19 :26
Med mörknad h. går jag
30:28
Min h. har svartnat
30:30
Kan du skjuta hs h. full med spjut
40:26
tränga benen ut till h.en
Ps. l 02:6
Kan en etiopier förvandla sin h.
Jer.13:23
uppfrätt mitt kött och min h.
K1ag. 3:4
deras h. sitter fastklibbad vid benen
4:8
Vår h. är glödande ss. en ugn
5:10
skall övertäcka eder med h.
Hes. 37:6
(benen) övertäcktes med h.
37:8
I s. sliten h.en av kroppen
Mika 3:2
och riva h.en av deras kropp
3:3

HUDFLÄNGA
Se: Gissel.
HUDFLÄNGA
lät han h. profeten Jeremia
furstarna läto h. (Jeremia)

Jer.20:2
37 :15

HUDFLÄNGNING
Om den skyldige dömes till h.

5.Mos.25:2

HUFAM
hebr. hölje, beskärm. En av Benjamins
efterkommande, hufamiternas stamfader. Troligen är han densamme som
Huppim i l.Mos.46:21; l.Krön.7:l2,
och Huram i I.Krön.8:5. Det är oklart,
om Hufam var Benjamins son eller
sonson. 4.Mos.26:39.
HUFAMITER
Efterkommande till Hufam, se d.o.
4.Mos.26:39.
HUGG
tillsyningsmän uppbära h.
2.Mos. 5 :14
dina tjänare få uppbära h. och slag
5:16
utjagade ur landet med h. och
Job 30:8
med h. och slag av gudlÖsa
Jes.58:4
har jag utdelat mina h. genom
Hos. 6:5
vi få uppbära h. och slag
LKor. 4:11
ss. Guds tjänare under h.
2.Kor. 6:5
fått h. och slag till överflöd
11 :23
när I fån uppbära h. och slag
LPet. 2 :20

HUGGA
-hugga
avhugga l.Sam.2:31
halshugga Matt.14:l0
nedhugga 2.Krön.32:21
uthugga Neh.9:25
ohuggen 5.Mos.27:6
-huggare
stenhuggare 2.sam.5 :11
vedhuggare 5 .Mos.29 :11
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HUGGA
sedan han hade h.it sönder
LMos.22:3
icke bygga det av h.en sten
2.Mos.20:25
Hugg ut åt dig två stentavlor
34:1
(Mose) högg ut två stentavlor
34:4
skolen I h. ned deras Aseror
34:13
brunnar, s. du icke h.it ut
S.Mos. 6:11
I skolen h. ned deras Aseror
7:5
Hugg ut åt dig två stentavlor
10:1
högg ut två stentavlor
10:3
skolen h. ned deras guda beläten
12:3
går ut i skogen för att h. ved
19:5
och hs hand h.er till med yxan
19:5
du skall icke h. ned dem
20:19
de träd må du förstöra och h. ned
20:20
skall du h. av henne handen
25:12
höggo av hm hans tummar
Dom. 1:6
hugg sönder Aseran s. står därinvid
6:25
Aseran s. du har h.it sönder
6:26
(Gideon) har ock h.it sönder Aseran
6 :30
Abimelek högg aven trädgren
9 :48
Då högg allt folket av var sin gren
9 :49
(gileaditerna) höggo ned honom
12:6
att några män h. ned eder
18:25
Då höggo de sönder trävirket
LSam. 6:14
högg Samuel Agag i stycken
15:33
(David) högg av hans huvud
17:51
Då höggo de av (SauIs) huvud
31 :9
höggo huvudet av (Is-Boset)
2.Sam. 4:7
höggo av deras händer
4:12
H.en ned Amnon
1 3:28
Absalom hade h.it ned alla
13 :30
Låt mig h. huvudet av hm
16:9
de höggo huvudet av Seba
20:22
högg in på filisteerna
23:10
H.en det levande barnet i två
l.Kon. 3:25
h.en (barnet) itu
3:26
man h.er åt mig cedrar på Libanon
5:6
skicklig att h. virke s. sidonierna
5:6
80000 (män) s. höggo sten i bergen
5:15
husets grund läggas med h.en sten
5:17
männen från Gebal höggo
5:18
av tre varv h.na stenar och
ett varv h.na bjälkar av cederträ
6:36
med h.na bjälkar av cederträ
7:2
av tre varv h.na stenar och
ett varv h.na bjälkar av cederträ
7 :12
Asa högg nu ned styggelsen
15 :13
höggo ned var och en sin man
20 :20
begynte de h. ned träd
2.Kon. 6:4
högg (Elisa) av ett stycke trä
6:6
Skall jag h. ned (arameerna)
6:21
min fader. skall jag h. ned dem
6:21
Du plägar ju icke ens h. ned dem
6:22
Du skall icke h. ned dem
6:22
ock till inköp av h.en sten
12 :12
(Hiskia) högg ned Aseran
18:4
jag högg ned dess höga cedrar
19:23
så ock till att inköpa h.en sten
22:6
(Josia) högg ned Aserorna
23:14
s. skulle h. ut stenar
l.Krön. 22:2
till att h. sten i bergen
2.Krön. 2:2
tjänare äro skickliga i att h. virke
2:8
åt timmermännen s. h. virket
2:10
Då vilja vi h. virke på Libanon
2:16
80000 till att h. sten i bergen
2 :18
(Asa) högg ned Aserorna
14:3
Asa högg nu ned styggelsen
15:16
i den grav s. han låtit h. ut
16 :14
(Ussia) högg ut många brunnar
26:10
höggo ned Aserorna i hela luda
31 :1
solstoderna högg (Josia) ned
34:4
(Josia) h.it ned alla solstoder
34:7
till att inköpa h.en sten
34:11
h.es (trädet) än ned
Job 14:7
ogudaktigas horn ...få h. huvudet Ps. 75 :11
h.it av de ogudaktigas band
129:4
hörnstoder, h.na för palatser
144:12
hon har h.it ut sitt sjutal
Ords. 9:1
han h.er själv av sig fötterna
26:6
s. h.er ved .. J fara därvid
Pred.l0:9
han högg ut ett press kar
Jes. 5:2
mullbärsfikonträd har man h.it ned
9:10
med h.en sten bygga vi upp
9:10
han h.er av både palmtopp
9:14
berömma sig mot hm s. h.er
10:15
för.att h. ned oss
14:8
skall han h. av rotskotten
18:5
eftersom du h.er ut en grav åt dig
22 :16
Du s. h.er ut din grav så högt
22 :16
jag högg ned dess höga cedrar
37:24
av ett stycke trä h.er man ut
Jer.10:3
de skola h. ned dina cedrar
22:7
kalven s. blev huggen i två
34:18
ss. gällde det att h. ved
46:22
högg han av vart Israels horn
Klag. 2:3
h.en sten har han murat
3:9
skall h. sönder dig med svärd
Hes.16:40
Hugg lös med aU makt
21 :16
skall h. dem i stycken med svärd
23:47
främlingar hava fått h. ned
31 :12
skola icke h. ved i skogarna
39:10
stodo där fyra bord av h.na stenar
40:42
skolen I h.s i stycken
Dan. 2:5
han skall h.s i stycken
3:29
skall h.s i stycken
3:29
H.en ned trädet och skären av
4:11
H.en ned trädet och förstören det
4:20
om I byggen hus av h.en sten
Am. 5:11
till förförelse så hugg av den
Matt. 5 :30
så hugg av (handen)
18:8
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högg ut ett presskar därinne
21 :33
skall låta h. honom i stycken
24 :51
högg till översteprästens tjänare
26:51
och högg så av honom örat
26:51
grav s. han låtit h. ut åt sig
27:60
Om din hand ... så hugg av den
Mark. 9:43
till förförelse, så hugg av den
9:45
högg ut ett presskar
12:1
"högg till översteprästens tjänare
14:47
och högg så av honom örat
14:47
han skall låta h. hm i stycken
Luk.12 :46
Hugg bort (fikonträdet)
13:7
så må du h. bort det
13:9
h.en ned dem här inför mig
19:27
Herre, skola vi h. till med svärd
22 :49
högg till översteprästens tjänare
22 :50
högg så av honom högra örat
22:50
högg till översteprästens tjänare
Joh.18:16
och högg så av hm högra örat
18:10
den s. Petrus hade h.it örat av
18:26
höggo krigsmännen av de tåg
Apg.27:32
en huggorm högg sig vid hs hand
28:3
likasom en man s. h.er i
l.Kor. 9:26
Den s. satt på skyn högg till
Upp.14:16
ängeln högg till med sin lie
14 :19

HUGGORM
Flera olika ord ligger bakom sv. övers.
»huggorm». Bland dessa kan främst
nämnas plitän, 5.Mos.32:33; Job 20:
14,16; Ps.58:5; 91 :13; Jes.Il :8, som
möjligen betecknar kobra, glasögonorm, och 'äfJ'ä, Jes.30:6; 59:5, vilket
enligt en förklaring är ett ljudhärmande
ord för en huggorms väsande; ordet är
i Job 20 :16 övers. etterorm. N .T.s ord
för »huggorm» är echidna.
Även om det är omöjligt att exakt
avgöra vilka arter, som avses i varje
särskilt fall, synes det vara klart, att det
på samtliga ställen är fråga om giftiga
och farliga ormar i bokstavlig eller överförd betydelse. Huggorm och huggormsgift står ofta som symbol på
ondska, falskhet och trolöshet. J ohannes döparen och Jesus kallade t.ex. sin
tids religiösa ledare »huggormars avföda (ormyngel)>> , Matt.3:7; 12:34
m.fl. ställen. Jfr Drake. Se för övrigt:
Orm.
HUGGORM
skall vara en h. på stigen
I.Mos. 49:17
Deras vin är h .ars gift
5.Mos.32:33
en döv h. likna de
Ps.58:5
ÖVer lejon och h.ar skall du gå
91 :13
spenabarn leka invid en h.s
Jes.1I :8
tillhåll, jämte h.ar och flygande
30:6
så kommer en h. ut
59:5
(Johannes:) I h.ars avföda
Matt. 3:7
(Jesus:) I h.ars avföda
12:34
larmar, I h.ars avföda
23:33
(Johann·es:) I h.ars avföda
Luk. 3:7
kom en h. fram därur
Apg.28:3

HUGGORMSETTER
bliver h. i hans liv

Job 20:14

HUGGORMSGIFT
h. kommer han att dricka
h. är inom deras läppar
H. är inom deras läppar

Job 20:16
Ps. 140:4
Rom. 3:13

HUGNA
de Ödmjuka skola h.s av frid
Ps. 37:11
han skall h. edra hjärtan
Ef. 6:22
(Tykikus) skall h. edra hjärtan
Kol. 4:8
hak h ugne edra hjärtan
2.Tess. 2 :17

HUGNAD
skall han bliva dig till h.
Ords.29:17
(J.:) I haven fått ut eder h.
Luk. 6:24
nu åter får (Lasarus) h.
16:25
hämta h. ur vår gemensamma
Rom. 1:12
jag har fått h. i fullt mått
2.Kor. 7:4
(Titus) hade fått så mycken h.
7:7
Så hava vi nu fått h.
7:13
till den h., s. vi redan för egen del
7:13
så att ock jag får känna h.
Fil. 2:19
önskar att deras hjärtan få h.
Kol. 2:2
de hava varit mig till h.
4:11
gm eder tro fått h. i all vår
1.Tess. 3:7
I s. utstån lidanden fån h.
2.Tess. 1:7
har i nåd berett oss en evig h.
2:16
har fått mycken glädje och h. Filem. v.7

HUGNESAM
glada över det h.ma budskapet

Apg.1S :31

HUGSVALA
genom mina ord h. den trötte

Jes.50:4

HUGSVALELSE
mätta vid hennes h.s bröst
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Jes.66:11

HUJ
Förvar basunstöt frustar han: H.! Job 39:28

HUKA
Elia h.de sig ned mot jorden

I.Kon.18:42

HUKOK
hebr. uthuggen, inristad. l..evitstad i
Aser, identisk med Helkat, se d.o.
I.Krön.6:75.
HUL
hebr. cirkel. En son till Sems son
Aram. Huls efterkommande som folk
kan icke med säkerhet lokaliseras. Man
har bl.a. föreslagit området vid Hulesjön norr om Gennesarets sjö och Hulia
vid Armeniens gräns. l.Mos.1O:23;
l.Krön.1 :17.
HULDA
hebr. vessla. Klädkammarvaktaren Sallums hustru, en profetissa i Jerusalem
på Josias tid. Till henne kom prästen
Hillda och de övriga av konungens
sändebud för att rådfråga henne om
Herrens lagbok, som hade blivit funnen i templet. Detta visar, att Hulda
åtnjöt stort anseende i Jerusalem.
2.Kon.22:14; 2.Krön.34:22.
HULDHET
Guds h. vilade över min hydda

Job 29:4

HULL
från hjältars h. vek Jonatans
han samlade h. på sin länd
Benen tränga ut i h ud och h.
Hennes h. förtvinar
(övermodigas) h. är frodigt
min kropp förlorar sitt h.
när ditt h. och ditt kött är
stadda vid bättre h.

2.Sam. 1 :22
Job 15:27
19:20
33:21
Ps.73:4
109:24
Ords. 5:11
Dan. 1 :15

HUMTA
hebr. möjl. ödla el. fästning. En icke
identifierad stad i Juda bergsbygd,
uppenbarligen belägen i närheten av
Hebron. Jos.15:54.
HUND
-hund
vallhund Job 30:1
ökenhund Jos.13:22
Hund
Hunden hör till människans äldsta husdjur. I det gamla Egypten använde
man hundar bl.a. för jakt och som
sällskapshundar. Hos judarna fick hunden aldrig någon stor plats. Därför
möter vi den inte heller i Bibeln som
människans trofaste följeslagare. J udarna hade fårhundar, som gjorde stor
nytta, men för övrigt var hunden ett
föraktat djur, Job 30:1. Det fanns gott
om herrelösa hundar, som åt avfall
och döda djur, ja till och med lik av
människor, l.Kon.l4:11. Hunden var
ett orent djur. I den apokryfiska Tobits
bok omtalas en hund som Tobias' följeslagare, se t.ex. Tob.5 :17; Il :4.
Bland israeliterna förekom ordet
hund ofta som uttryck för förakt. Abisai t.ex. kallade Simei en hund, 2.Sam.
16:9. Som uttryck för ödmjukhet gav
Mefiboset och Hasael sig själva den
nedsättande benämningen hund, 2.
Sam.9:8; 2.Kon.8:13. Paulus omtalar
de judaistiska villolärarna som hundar,
Fil.3:2. Israels väktare liknas vid hundar, som icke kan skälla, Jes.56:l0.
Jesu varning för att kasta åt hundarna det som är heligt, Matt.7:6, syftar
möjligen på offerkött, som var heligt
enligt 2.Mos.29:33;3.Mos.2:3; 22:2-16;
4.Mos.l8:8-l9. Det var en profanering
att ge hundarna offerkött. Jesu lärjungar skall visa urskillning, när de för2600
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kunnar det som för dem är heligt, dvs.
gudsrikets hemligheter.
När Jesus enligt Matt.l5 :26 säger,
att det är otillbörligt att taga brödet
från barnen och kasta det åt hundarna
(grt. de små hundarna), avser han med
hundarna hedningarna i motsats till
Israels folk, till vilket Jesus under sin
jordiska verksamhetstid främst var
sänd, v.24.
Bland dem som skall stå utanför,
när de troende tågar in i den heliga
staden, nämns hundarna. Ordet står
tillsammans med trollkarlar, otuktiga,
dråpare, avgudadyrkare och lögnare,
Upp.22:15. Förmodligen avser det lastbara, orena människor.
HUND
Men icke en h. skall gläfsa
2.Mos.II:7
åt h.arna skolen I kasta det
22:31
läppja av vattnet, ss. h.en gör
Dom. 7:S
Menar du att jag är en h.
I.Sam.17 :43
du jagar? Efter en död h.
24:15
en sådan död h. s. jag är
2.Sam. 9:8
Varför skall den döda h.en där få
16:9
s. dör, skola h.arna äta upp
l.Kon.14:11
Den skola h.arna äta upp
16:4
där h.arna hava slickat Nabots blod
skola h.arna slicka också ditt
21 :19
H.arna skola äta upp Isebel
21 :23
s. dör i staden, skola h.arna äta upp
21 :24
slickade h.arna (Ahabs) blod
22 :38
Vad är din tjänare, den h.en
2.Kon. 8:13
h.arna skola äta upp Isebel
9:10
skola h.arna äta upp Isebels kött
9:36
Ty h.ar omgiva mig (David)
Ps. 22 :17
Rädda mitt liv ur h.arnas våld
22:21
de tjuta ss. h.ar
59:7,15
låta dina h.ars tun~a få sin del
68:24
Lik en h. s. vänder åter till
Ords.26:11
Uk en s. griper en h. i öronen
26:17
bättre att vara en levande h.
Pred. 9:4
Väktarna äro stumma h.ar
Jes.S6:10
de h.arna äro ock glupska
56 :11
66:3
tillika krossar nacken på en h.
h.arna s. skola släpa bort
Jer. 5:3
icke åt h.arna vad heligt är
Matt. 7:6
kasta det åt h.arna
IS :26
Också äta ju h.arna av de smulor
15:27
kasta det åt h.arna
Mark. 7:27
också äta h.arna under bordet
7 :28
h.arna slickade (Lasarus') sår
Luk.16:21
Given akt på de h.ama
Fil. 3:2
En h. vänder åter till sina
2.Pet. 2:22
de s. äro h.ar måste stanna
Upp. 22 :15

HUNGER
Se även: Hungersnöd, svält, mat, mätta,
bröd, manna, fasta.
Hunger
Guds omsorg om den hungrande
Gud förlossar från döden, Job 5 :20.
Behåller vid liv den som fruktar honom, Ps.33:l9. Mättar de fromma, Ps.
37 :19. Uppfyller den hungrande själen
med sitt goda, Ps.1 07:9. Ger bröd åt de
hungrande, Ps.146:7. Lämnar ej den
rättfärdiges hunger omättad, Ords. 10:3.
Vill att vi skall dela med oss åt den
hungrige, Jes.58:10. Mättar hungriga
med sitt goda, Luk.1 :53. Befriar de
saliga från all hunger, Upp.7:16. Är i
sin kärlek nära de sina också i hungerns
tider, Rom.8:35,jfr I.Kor.4:11.
Exempel
Jeremia var nära att dö av hunger,
Jer.38:9. Judarna fick lida hungersnödens smälek bland folken, Hes.36:30.
Efter fyrtio dygns fasta blev Jesus omsider hungrig, Matt.4:2. På morgonen
blev han hungrig, Matt.21 :18. Hans
lärjungar blev hungriga, Matt.12:1. David blev hungrig, Matt.l2:3. Den förlorade· sonen var nära att förgås av
hunger, Luk.15:17. Petrus blev hungrig, Apg.10:1O. Paulus led ofta hunger,
1.Kor .4:11; Fil.4:12.
HUNGER
kom Esau uppgiven av h.
1.Mos. 25 :29
(Esau:) jag är uppgiven av h.
25 :30
Egyptens land försmäktade av h.
47 :13
låta hela denna hop dö av h.
2.Mos.16:3
tjäna under h. och törst
5.Mos.28:48
De skola utsugas av h.
32 :24
de s. leda h. hungra icke mer
1.Sam.2:5
I kommen att dö genom h.
2.Krön. 32 :11
få säd till att stilla vår h.
Neh. 5:3
stillar de unga lejonens h.
lob 39:1
behålla dem vid liv i h.ns tid
Ps.33:19
i h.ns dagar skola de varda mättade
37 :19
lämnar ej den rättfärdiges h.
Ords. 10:3
de idogas h. varder rikligen mättad
13:4
så att hans h. bliver mättad
13:25
Arbetarens h. hjälper hm att arbeta
16:26
den håglöse får lida h.
19 :15
likväl bliver hennes h. icke
Pred. 6:7
dess ädlingar skola lida h.
Jes. 5 :13
och i sin h. skola de förbittras
8 :21
telningarna skall jag döda gm h.
14:30
Här är h.
51 :1 9
svärd och h. skola vi icke se
Jer. 5 :12
söner och döttrar skola dö gm h.
11 :22
gm h. skola dessa profeter förgås
14:15
slagna av h. och svärd
14:16
så mötes jag där av h.ns plågor
14:18
i h.ns våld den s. hör h.n till
15:2
gm svärd och h. skola de förgås
16:4
han skall dö gm h.
21:9
Icke vilje n I dö gm h.
27:13
han skall dö gm svärd eller h.
38:2
där han strax måste dö av h.
38:9
skola alla dö gm h. och pest
42:16
I skolen dö gm h. och pest
42 :22
gm h. skola de förgås
44:12
gm svärd och h. skola de dö
44 :12
jag skall hemsöka dem med h.
44 :13
hava vi förgåtts gm svärd och h.
44 :18
skola förgås gm svärd och h.
44:27
köpa mat till att stilla sin h.
Klag. 1:11
tiggde sig mat för att stilla sin h.
1 :19
försmäkta av h. i alla gators hörn
2 :19
Lyckligare än de äro, s. dräpas av h.
4:9
för brännande h.s skull
5:10
dö av pest och förgås av h.
Hes. 5 :12
När jag sänder h.ns onda pilar
5 :16
så låter eder h. bliva allt värre
5 :16
gm svärd, h. och pest måste de falla
6:11
den s. bliver kvar, skall dö av h.
6:12
skola icke mer ryckas bort av h.
34:29
stillar allenast deras h.
Hos. 9:4
då jag skall sända h. i landet
Am. 8 :11
icke en h. efter bröd, icke en törst
8:11
medan jag här förgås av h.
Luk.IS :1 7
åstundade att få stilla sin h.
16:21
skilja oss från ... Månne h.
Rom. 8:35
lida vi både h. och törst
1. Kor. 4:11
allt under h. och törst
2.Kor.11 :27

olycka drabbade ett land kunde vara
flera, men vanligast var bristen på regn.
En annan orsak kunde vara plötsliga
skyfall eller hagelskurar, som förstörde
grödan, innan man hade hunnit skörda
den. Även gräshoppssvärmar och krig
var ofta direkta orsaker till hungersnöd.
På Abrahams tid var hungersnöden
svår i Kanaan, och han måste därför
flytta till Egypten, I.Mos.12:10. Medan Josef var i Egypten, kom en stor
hungersnöd över »alla länder», I.Mos.
41 :54 ff. Under domartiden var det
hungersnöd i Israels land, Rut 1:1, och
på Davids tid varade hungersnöden oavbrutet i tre år, 2.Sam.21:1. Likaså var
det hungersnöd på profeten Elisas tid,
2.Kon.4:38.
Den syriske konungen Ben-Hadads
belägring av Samaria förorsakade stor
hungersnöd i staden, 2.Kon.6:25, och
Nebukadnessars belägring av Jerusalem
skapade en så stor brist på mat, att
»märJgden av folket icke hade något att
äta», 2.Kon.25 :3.
Hungersnöd var ett av de medel, som
Herren anvärJde som straffdom över
land och folk, jfr 3.Mos.26:20-21;
5.Mos.28:49-51; 2.Kon.8:1; Jes.51 :19;
J er .14:12,15. ~ »G ud den Allsmäktige
förlossar de sina från döden i hungerstid», Job 5:20.
I N.T. berättas om en stor hungersnöd, som skulle komma över »hela
världen» på Klaudius' tid, Apg.ll :28.
Jesus förkunnade att bl.a. hungersnöd
skulle ingå som en del av begynnelsen
till födslovåndorna i ändens tid, Matt.
24:7-8.
Bildligt heter det hos profeten
Amos, att Herren skall sända en hunger
i landet, icke efter bröd eller vatten
utan efter Herrens ord, 8:11.

HUNDRA TUSEN
(se även: Ett hundra tusen)
l.Kon.20:29; 2.Kon.3:4; l.Krön.5:21; 22:
14; 29:7; 2.Krön.25:6.

HUNGERSNÖD
I forntidens Palestina, liksom i många
andra lärJder, förekom hungersnöd icke
så sällan. Orsakerna till att en sådan

HUNGERSNÖD
eftersom h.en var så svår
l.Mos.12:1 O
Men h. uppstod i landet
12 :10
en h. uppstod i landet, en ny h.
26:1
(Josef:) h.en skall förtära landet
41 :30
för den h.s skull, s. sedan kommer
41 :31
icke behöva förgås genom h.en
41 :36
Och h. uppstod i alla andra länder
41 :54
När nu alltså h. var över hela
41 :56
h.en blev allt större i Egyptens
41 :56
h.en blev allt större i alla länder
41 :57
ty h. rådde i Kanaans land
42:5
(Josef:) köpt till hjälp mot h.en
42:19
köpt till hjälp mot h.en hemma
42 :33
Men h.en var svår i landet
43:1
I två år har nu h. varit i landet
45:6
eftersom h.en är svår i Kanaans
47:4
ty h.en var mycket svår
47:13
h.en så svårt tryckte dem
47:20
På den tid uppstod h. i landet
Rut 1:1
under Davids tid uppstod h.
2.Sam.21:1
Vill du att h. skall komma
24:13
Om h. uppstår i landet
l.Kon.18:2
h.en var då stor iSamaria
18:2
medan h.en var i landet
2.Kon. 4:38
uppstod där en stor h.
6:25
nu då h. är i staden
7:4
veta att vi lida h.
7:12
Herren har bjudit h.en komma
8:1
var h.en så stor i staden
25:3
antingen h.i tre år eller
l.Krön.21:12
om h. uppstår i landet
2.Krön. 6:28
ont kommer över oss ... pest eller h.
20:9
när han bjöd h. komma
Ps. I 05 :16
förgörademmedsvärd,h.
Jer.14:12
ej heller skall h. träffa eder
14:13
att svärd och h. icke skola komma
14:15
överlämna deras barn åt h.en
18:21
dem s. äro kvar efter h.en
21:7
jag skall sända bland dem h.
24:10
hemsöka med svärd, h. och pest
27:8
jag skall sända dem h. och pest
29:17
jag skall förfÖlja dem med h.
29 :18
gm svärd, h. och pest är staden
32 :24
gm h. given i konungens hand
32 :36
för eder frihet att hemfalla åt h.
34:17
h.en skall fÖlja efter eder dit
42 :16
var h.en så stor i staden
52:6
Jag skall sända över eder h.
Hes. 5 :17
Ute härjar svärdet och därinne h.
7:15
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HUNDHUVUD
Är jag då ett h. från Juda

2.Sam. 3:8

HUNDPENNING
icke bära h.ar in i Herrens hus

5.Mos.23:18

HUNDRA (se även: Ett hundra)
Uppdelning: allmänt; mynt, mått och vikt;
år.
HUNDRA (allmänt)
2.Mos.18:2I,25; 38:27; 3.Mos.26:8; 5.Mos.
1 :15; Dom.7:19; 20:10; l.Sam.18:2S; 25:18;
29:2; 2.Sam.3:14; 8:4; 16:1; 18:4; l.Kon.
4:23; 18:4,13; 2.Kon.4:43j l.Krön.12:14j
18:4; 2.Krön.3:16; 4:8; 29:32; Esr.2:69;
6:17; Ords.17:10; Pred.6:3; 8:12; Jer.52:23;
Am.S:3; Matt.18:12: Mark.6:40; Luk.15:4.
HUNDRA (mynt, mått och vikt)
l.Mos.33:19; 2.Mos.27:9,11,18; 38:9,11,25,
27; 5.Mos.22:19; Jos.24:32; l.Kon.7:2; 2.
Kon.23:33; 2.Krön.25:6,9; 27:5; 36:3; Esr.
7:22; 8:26; Hes.40:19,23,27,47; 41:13,14,
IS; 42:2,8; Matt.18:28; Luk.16:6,7; Joh.
19:39.
HUNDRA (år)
l.Mos.11:IO; 17:17; 21:5; Jes.65:20; Rom.
4:19.
HUNDRAFALDIG
vuxit upp, bar det h. frukt

Luk. 8:8

HUNDRAFALT
Isak ... fick det året h.
l.Mos.26:12
Må Herren föröka detta folk h. 2.Sam. 24:3
Må Herren föröka sitt folk h. l.Krön. 21:3
det gav frukt, delsh.
Matt. 13:8
bär frukt och giver dels h.
13:23
gav frukt och bar .•. h.
Mark. 4:8
dem s. bära frukt ... h.
4:20
Ingen s. icke skall få h. igen
10:30
HUNDRATAL
På vart h. i alla Israels stammar

Dom.20:10

den s. är i staden, honom förtär h.
7:1 S
bliva kvar efter svärd, h. och pest
12 :16
att jag måste sända h. över det
14:13
jag sänder h. över Jerusalem
14:21
icke mer låta någon h. komma
36:29
I icke mer skolen lida h.ens smälek
36:30
och det skall bliva h. på den
Matt. 24:7
och h. skall uppstå
Mark.13:8
stor h. kom över hela landet
Luk. 4:25
kom en svår h. över det landet
15:14
det skall bliva ..•så ock h.
21 :11
h. kom över hela Egypten och
Apg. 7:11
h. skulle komma över hela världen
11 :28
få dräpa med svärd och gm h.
Upp. 6:8
plågor komma ... död, sorg och h.
18:8
HUNGERSTID
I h. förlossar han dig från

Job

5 :20

HUNGERÅR
(Josef:) sju h. skola komma
LMos.41 :27
efter dem skola sju h. inträffa
41 :30
under de sju h. s. skola komma
41 :36
föddes två söner, innan ngt h. kom
41 :50
sedan begynte de sju h.en
41 :54
(Josef:) ty ännu återstå fem h.
45:11
HUNGRA
Egyptens land begynte h.
l.Mos.41 :55
tuktade dig och lät dig h.
5.Mos. 8:3
de s. leda hunger h. icke mer
I.Sam. 2:5
bröd från himmelen, när de h.
Neh. 9 :15
h.nde nödgas de bära på
Job 24:10
Unga lejon lida nöd och h.
Ps.34:11
Om jag h.de, skulle jag icke säga
50:12
de h.de och törstade
107:5
(Herren) uppfyllde den h.nde själen 107:9
han lät de h.nde bo där
107:36
s. giver bröd åt de h.nde
146:7
mätta sitt begär, nör han h.r
Ords. 6:30
de trolösa h. efter våld
13:2
draga omkring ... h.nde
les. 8:21
de skola varken h. eller törsta
49:10
mina tjänare äta, men I skolen h.
65 :1 3
vi slippa att h. efter bröd
Jer.42:14
Saliga äro de s. h. och törsta
Matt. 5:6
Saliga ären I, s. nu h.en
Luk. 6:21
s. nu ären mätta, I skolen h.
6:25
kommer till mig, skall aldrig h.
Joh. 6:35
så får den ene h. medan
1.Kor.ll :21
De skola icke mer h.
Upp. 7 :16
HUNGRIG
de tänkte: Folket är h.t
2.Sam.1 7 :29
Av hans skörd äter vem s. är h.
Job 5:5
den h.e nekade du bröd
22:7
om du är alltför h.
Ords.23:2
Om din ovän är h., så giv honom
25 :21
den h.e finner allt vad bittert är
27:7
och förbliver dock h.
Jes. 9 :20
när den h.e drömmer att han äter
29:8
så låter (dåren) den h.e svälta
32:6
att du bryter ditt bröd åt den h.e
58:7
delar med dig åt den h.e
58:10
giver sitt bröd åt den h.e
Hes.lS:7
en s. giver sitt bröd åt den h.e
18 :16
blev (J.) omsider h.
Matt. 4:2
och hans lärjungar blevo h.a
12:1
han och de s. fÖljde hm blevo h.a
12:3
blev (L) h.
21 :18
jag var h. och I gåven mig att äta
25 :35
Herre, när sågo vi dig h.
25 :37
jag var h. och I gåven mig icke att äta 25 :42
Herre, när sågo vi dig h.
25 :44
s. fÖljde (David) blevo h.a
Mark. 2 :25
på väg från Betania blev han h.
11 :12
h.a har han mättat med sitt
Luk. 1 :53
när de gått till ända, blev han h.
4:2
de s. fÖljde (David) blevo h.a
6:3
(Petrus) blev h. och ville hava ngt Apg.IO:lO
om din ovän ärh.,sågivhm
Rom.12:20
Om någon är h., då må han
1. Kor.ll :34
vara mätt och jag kan vara h.
Fil. 4 :12

HUPPA
hebr. beskydd. Huvudman för prästernas trettonde avdelning på konung
Davids tid. I.Krön.24:13.
HUPPIM
hebr. hölje, beskärm. En son eller
efterkommande till Benjamin, i 1.Krön.
7:12 omtalad som son till Benjamins
sonson Ir el. Iri. »Son» kan i I.Mos.
46:21 liksom ofta eljest ange härstamning i vidare mening Ufr t.ex. uttrycket
»Davids son» om Jesus). Det kan också
röra sig om två olika personer med
samma namn. Huppim i 1.Mos.46 uppfattas vanligen som identisk med Hufam, se d.o. l.Mos.46:21; I.Krön.7 :12,
15.
HUR

hebr. hål;friboren eL vit.
l. En man, som tillsammans med Aron
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Hurai -Hus
stödde Mose händer under israeliternas
strid mot amalekiterna. J osefus uppger,
att Hur var gift med Mose syster Mirjam, en tradition som emellertid ej
kan bevisas. 2.Mo·s.l7:10,12; 24:14.
2. En man av Juda stam, son till Kaleb,
se d.o. Han var fader till Uri och farfader till Besalel (se Besalel 1). Hurs
söner omtalas som Kirjat-Jearims, BetLehems och Bet-Gaders fäd~r, dvs.
dessa städers upphovsmän eller grundare.
HUR
Besalel, son till Uri, son till H. 2.Mos. 31:2
Besalel, son till Uri,son till H. 35:30; 38:22
(Efrat) födde åt (Kaleb) H.
l.Krön. 2:19
H. födde Uri
2 :20
H.s, Efratas förstföddes, son var Soba 2 :50
Judas söner voro ... HesrOl\, Karmi, H. 4:1
söner till H., Efra!as förstfödde
4:4
Besalel, s~n till Uri, son till H. 2.Krön. 1:5

3. En av de fem midjanitiska konungar, som israeliterna slog på Mose
tid under ledning av Pinehas. I J os.
13:21 kallas dessa konungar »Sihons
lydfurstan). 4.Mos.31 :8; Jos.13:2l.
4. Fader till hövdingen Refaja, se d.o.
Neh.3:9.
HURAI

hebr. friboren el. vit. En av Davids
hjältar, densamme som Hiddai, se d.o.
1.Krön.ll :32.

HURAM
hebr. friboren, ädel.
1. En av Benjamins efterkommande,
troligen densamme som Hufam, se d.o.
l.Krön.8:5.
2. Konung i Tyrus, också kallad Hiram,
se Hiram 1.
HU RAM
Salomo sände till H.
2.Krön. 2:3
Hlirpå svarade H. i 'ett brev
2 :11
H. skrev ytterligare
2 :12
städer s. H. bade givit honom
8:2
8:18
H. sände till honom skepp
skepp till Tarsis med H.s folk
9:21

3. En konsthantverkare från Tyrus, se
Hiram 2. 2.Krön.4:11.
HURAM-ABI
hebr. min fader är friboren. Densamme
som Hiram 2, se d.o. 2.Krön.2:13.
HURAM-ABIV
hebr. hans fader ärfriboren. Densamme
som Hiram 2, se d.o. 2.Krön.4:l6.

HURI
hebr. friboren el. vit. En man av Gads
stam, son till Jaroa, fader till Abihail.
l.Krön.5:l4.
HURU
Uppdelning: huru, huru länge, huru många,
huru mycket, huru ofta.

HURU o((
H. har du såsnart kunnat finna l.Mos. 27 :20
H. skulle jag kunna göra så ont
39:9
omtalade h. det förhöll sig
43:7
H. skulle vi kunna stjäla
44:8
h. 'skola vi rättflirdiga oss
44 :16
h. skulle jag kunna fara hem
44:34
h. skulle Farao kunna höra 2.Mos. 6:12,30
h. Herren hade räddat dem
18:8
H. kan jag förbanna
4.Mos.23:8
H. sköna liro icke dina tält
24:5
h. skall jag ensam kunna blira 5.Mos. 1:12
h. skulle jag kllnna fördriva
7:17
h. jorden öppnade sin mun
11 :6
h. han utan att frukta Glid
25:18
h. vi bodde i Egyptens land
29:16
H. kunde en jaga tusen
32 :30
h. skulle vi kllnna slllta förbund los. 9 ~
H. skall man göra med hm
Dom.13 :12
H. kan du säga, att du har mig klir
16:15
h. denna oglirning har tillgått
20:3
se h. saken avlöper
Rut 3:18
h. klara mina ögon blivit
l.Sam.14:29
H. skall jag kunna gå dit
16:2
H. har det gått
2.Sam. 1:4
H. vet du att Saul
1 :5
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H. hava icke hjältarna fallit
1 :19,25,27
H. skulle jag töras låta Herrens ark
6:9
och h. kriget gick
11 :7
H. skulle vi kunna säga
12 :18
h. han hade talat till konungen 1.Kon.13:12
h. jag gömde 100 av Herrens profeter 18 :13
h. denne står efter vårt fördlirv
20:7
h. han söker sak mot mig
2.Kon. 5:7
h. mycket ont du skall göra
8:12
-j. skulle då vi kunna hälla stånd
10:4
h. skulle de frukta Herren
17 :28
H. skulle du kunna slå tillbaka
18:24
h. jag vandrat inför dig
20:3
h. dessa nu vedergälla oss
2.Krön.20:11
och h. han blev bönhörd
33:19
veta h. det stod till med Ester
Est. 2:11
Ty h. skulle jag kunna uthärda
8:6
h. skulle en mska hava rätt
lob 9:2
h. skulle jag våga svara
9 :14
h. har du ej stärkt den maktlöses arm 26:2
H. kunnen I då säga
Ps.11 :1
H. underbara äro icke dina gärningar 66:3
H. skulle Gud kunna veta det
73:11
H. ljuvliga äro icke dina boningar
84:1
H.länge, o Herre

89:47

h. kort mitt liv varar
89:48
h. förgängliga du har skapst
89:48
betänka, h. få våra dagar äro
90:12
H. mångfaldiga liro icke dina verk
104:24
H. klir har jag icke din lag
119 :97
H.ljuvt för min tunga
119:103
H. outgrundliga liroicke dina tankar 139:17
h. stor är icke deras mångfald
139:17
h. stolta liroicke dess ögon
Ords.30:13
h. fulla av högmod dess blickar
30:13
h. benen bildas i havandes liv
Pred.11 :5
H. skön lir icke din kärlek
HV. 4:10
H. ljuv lir icke din klirlek
4:10
H. sköna liro icke dina fötter
7:1
7:6
H. skön och h. ljuv är du icke
För h. lång tid, Herre
les. 6:11
14:12
H. har du icke fallit ifrån himmelen
H. har du icke blivit fälld
14:12
h. skola vi själva undkomma
20:6
H. skulle du kunna slå tillbaka
36:9
tänk på h. jag vandrat inför dig
38:3
h.låta mitt namn bliva ohelgat
48:11
H. ljuvliga liro icke glädjebudbärarens 52:7
H. kan du säga
ler. 2 :23
H. skulle jag då kunna förlåta
5:7
8:8
H. kunnen I då säga
H. har ej förstörelse drabbat
9:19
h. skulle det kunna få ro
47:7
H. kunnen I säga
48:14
H. sönderbruten och krossad
50:23
H. har icke Ilabel blivit till häpnad
50:23
H. övergiven sitter hon icke
Klag. 1:1
H. har icke gUldet berövats
4:1
H. älskogskrankt var icke
Hes. 16 :30
H. kunna vi då bliva vid liv
33:10
H. lång tid avser synen
Dan. 8:13
h. skall jag kunna giva dig till pris Hos.II:8
H. stönar icke boskapen
10el 1 :18
1 :18
H. ängslas ej fäkreaturen
H. genomsökt skall icke Esau bliva Ob. v.6
h. skola ej hans dolda skatter
v.6
H. har den icke blivit ödemark
Sef. 2 :15
Sak. 9:17
H. stor bliver icke deras lycka
h. stor deras härlighet
9:17
h. djupt bliver då icke mörkret Matt. 6:23
Eller h. kan du säga till din broder
7:4
h. mycket mer skall icke eder Fader
7 :11
bekymmer för h. I skolen tala
10:19
H. kan hans rike hava bestånd
12 :27
h. skullen I kunna tals ngt gott
12 :34
.
16:11
H. kommer det då till
h. många gånger skall jag förlåta
18 :21
21 :20
H. kunde fikonträdet
h. har du kommit hitin
22:12
h. kan han då vara hans son
:n :45
h. skullen I kunna söka undgå
23:33
Men h. bleve då skrifterna fullbordade 26:54
H. kan han äta med publikaner Mark. 2 :16
h. han då gick in i Guds hus
2 :26
han vet själV icke h.
4 :27
10:23,24
H. svårt är det jcke
H. skall detta ske
Luk. 1 :34
h. han då gick in i Guds hus
6:4
Akten på h. I hören
8 :18
H.löser du
10:26
h. mycket mer skall icke
Il :13
h. kan hans rike hava bestånd
11 :18
och h. ängslas jag icke
12 :50
I skrymtare, h. kommer det till
12 :56
h. kan han då vara hans son
20:44
h. han sICulIe överlämna (1.)
22:4
h. han sade
24:7
h. han hade blivit igenkänd
24:35
H. kan en mska födas
10h. 3:4
3:9
H. kan detta ske
H. skullen I kunna tro
5 :,\4
h. skolen I då kunna tro
5 :47
H. skulle denne kunna giva sitt kött
6 :52
H. blevo då dina ögon öppnade
9:10
h. kunna vi då veta vägen
14:5
H. kunden I fresta Herrens A.
Apg. 5:9
8 :31
H. skulle jag kunna förstå
h. mycket ont den mannen gjort
9:13
h. han på vägen hade sett Herren
9:27
h. Gud hade smort honom
10:38
h. han hade sett ängeln
II :13
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h'. stora ting Gud hade gjort
14:27
h. han för hedningarna öppnat
14:27
se till, h. det är med dem
IS :36
I. ord, h. han själv sade
20:35
H. skulle Gud då kunna döma
Rom. 3:6
h. skulle vi ännu kunna leva i den
6:2
8:32
h. skulle han kunna annat
h. skulle de kunna åkalla
10:14
h. skulle de kunna tro
10:14
h. skulle de k.unna höra
10:14
H. ljuvliga liro icke fotstegen
10:15
h. denne inför Gud träder upp
II :2
H. outgrundliga liro icke hs domar
II :33
h. outrannsakliga hs vägar
II :33
se till, h. han bygger
1. Kor. 3:10
h. han skall behaga Herren
7 :32
h.lJan skall behaga sin hustru
7:33
h. hon skall behaga sin man
7 :34
h. med dem förhåller sig
12:1
h. skall man då förstå, vad I talen
14:9
h. kunna då somliga säga
IS :12
h. I villigt togen emot honom 2.Kor. 7:15
h. kunnen I vända tillbaka
Gal. 4:9
veta h. det går med mig
Ef. 6:21
Fil. 2:23
se h. det går med min sak
förstå h. I skolen svara
Kol. 4:6
h. lomvänden eder till Gud
l.Tess. 1:9
vet h. heligt vi förhöllo oss
2:10
vete n l, h. vi förmanade
2:11
och h. vi uppfordrade eder
2 :12
h. det förhåller sig med dem s. avsomna 4 :13
h. man bör efterfölja oss
2.Tess. 3:7
h. skulle den s. icke vet att
l.Tim. (3:5
h. förhålla sig i Guds hus
3:15
h. skola vi kunna undkomma
Hebr. 2:3
sen nu, h. stor han är
7:4
h. kan då Guds kärlek förbliva 1.10h. 3:17
h. en liten eld kan antända
Jak. 3:5
Tänk på h. du undfick ordet
Upp. 3:3
HURU o(( (huru länge)
h.länge vill du vara motsträvig 2.Mos.IO:3
H. länge skall denne vara till förfång 10:7
H. länge viljen I vara motsträviga
16:28
H.länge skall detta tolk förakta 4.Mos.14:!1
h. länge skola de framhlirda
14:11
14:27
H. länge skall denna onda menighet
H.länge viljen I försumma
Jos. 18:3
H.länge skall du bete dig ss.
l.Sam. 1:14
H. länge tänker du sörja
16:1
H.länge viljen I halta
l.Kon.18:21
H.länge kan din resa räcka
Neh. 2:6
H. länge skall det dröja
lob 7:19
H. länge vill du hålla på med sådant
8:2
H. länge skolen I gå på jakt
18:2
H. länge skolen I bedröva min sjii!
19:2
h. länge skall min lira
Ps. 4:3
h. länge skolen I älska fåfänglighet
4:3
ack Herre, h. länge
6:4
H. länge, Herre, skall du förgäta
13:2
H. länge skall du fördölja
13:2
H.länge skall jag bekymras
13:3
H. länge skall min fiende
13:3
Herre, h. länge skall du se härpå
35 :17
62:4
H. länge viljen I rasa mot denne
ingen s. vet för h. länge
74:9
H. länge skall fienden få smäda
74:10
H. länge skall du vredgas
79:5
h.länge skall din nitälskan brinna
79:5
Herre, h.länge skall du vredgas
80:5
H. länge skolen I döma orätt
82:2
H. länge skall du fördölja dig
89:47
H.länge skall din vrede brinna
89:47
H. länge dröjer du
90:13
H. länge skola ogudaktiga triumtera
94:3
H. länge, I fåkunnige
Ords. 1:22
H.länge skola bespottarna
1:22
H. länge vill du ligga, du late
6:9
H. länge skola fördärvets
ler. 4:14
H. länge skall jag se stridsbaneret
4 :21
H.länge skall landet ligga sörjande
12:4
H. länge skall detta vara
23:26
H.länge skall du rista mlirken
47:5
H.länge dröjer det innan änden Dan.12:6
h.länge skola de undgå straff
Hos. 8:5
Hob. 1:2
H. länge skall jag ropa
men för h. länge
2:6
h. länge innan du förbarmar
Sak. 1:12
h.länge måste jag vara bland
Matt.17:17
h. länge måste jag vara hos
Mark. 9 :19
9 :21
H. länge har det varit så med hm
h.länge möste jag vara hos eder Luk. 9:41
H.länge vill du hålla oss i
loh.10:24
H. länge, du helige och
Upp. 6:10
HURU o(( (huru många)
2.Sam.19:34
H. många år att leva
H. många gånger besvlirja
1.Kon. 22 :16
H. många gånger besvlirja
2.Krön.18:15
h. många äro icke mina ovänner
Ps. 3:1
H. många bröd haven I
Matt. 15:34
h. många korgar I togen upp
16:9
H. många bröd haven I
Mark.6:38; 8:5
h. många korgar fulla
8:19,20
H. många legodrängar
Luk.15:1 7

H. mycket mer nu, då han
2.Kon. 5 :13
h. mycket mindre detta hus
2.Krön. 6:18
H. mycket mindre skall eder Gud
32 :15
h. mycket mer dem s. bo i
lob 4:19
h. mycket mindre den s. är ond
15 :16
h. mycket mindre människan
2S:6
h. mycket mer mskomas
Ords. 15 :11
h. mycket mer nlir det frambäres
21 :27
h. mycket vlirre bliver det icke
HeS.14:21
h. mycket mindre förflirdiga
15:5 '
h. mycket mer skall icke eder
Matt. 7:11
h. mycket mer skola de kalla husfolk 10:25
H. mycket mer värd är icke
12 :12
h. mycket mer skall icke
Luk.11 :13
H. mycket mer ären icke I än
12 :24
h. mycket mer skall han icke kläda
12 :28
16:5,7
H. mycket är du skyldig
h. mycket ont den mannen
Apg. 9:13
h. mycket mer deras fulltalighet Rom.11 :12
h. mycket snarare inympas
11 :24
h. mycket mer döma i timliga 1. Kor. 6:3
h. mycket mer då för dig
Filem. v.16
h. mycket svårare straff
Hebr.10:29
HURU o(( (huru ofta)
h. ofta utslocknar ogudaktigas

H. ofta voro de ej gensträviga
H. ofta har jag icke velat
H. ofta har jag icke velat

Job21:17
Ps. 78:40
Matt. 23:37
Luk.13:34

HURUDAN
känna till, vilken och h. denna
att I förstån h.t det hopp lir

HURUSOM
Du har sett h. jag skonade

Luk. 7:39
Ef. 1:18
l.Sam. 24:11

HURUVIDA
och h. de vora av Israel
rannsaken h. I äten i tron
h. någon är omskuren eller
allt beror på h. han har en tro
allt beror på h. han är en ny
pröven andarna, h. de äro av

Esr. 2:59
2.Kor.13:5
Gal. 5:6
5:6
6:15
1.loh. 4:1

HUS
Se även: Boning, portvaktare, gård,
hem, familj, stam, släkt, föräldrar, församling, tempel, himmel.
-hus
avgudahus l.Kor.8:10
boningsllUs 3.Mos.25:29
bönehus Jes.56:7; Matt.21 :13
elfenbenshus Am.3:l5
fruhus Est.2:9
fårahus Joh.lO:l
förhus Hes.40:16
förrådshus 1.Mos.4l :56
församlingshus PS.74:4
gudahus 1.Krön.l0:l0
gästabudshus Pred.7:3
helgedomshus 2.Krön.36:17
hjältehus Neh.3:l6
konungshus Neh.3 :25
Libanonskogshuset 1.Kon.7:2
marknadshus Joh.2:16
offerhöjdshus 2.Kon.23:l9
Skogshuset Jes.22:8
skökohus Jer.5:7
sommarhus Am.3 :15
sorgehus Pred.7:3
stockhus 2.Krön.16:l0
tempelbolarhus 2.Kor.23:7
trapphus 1.Kon.7:6
Trädgårdshuset 2.Kon.9 :27
träldomshus 2.Mos.13:3
tullhus Matt.9:9
tyghus 2.Kon.20:13
tälthus 1.Krön.9:23
vinterhus Jer.36:22
visthus Luk.12:24

HURU o(( (huru mycket)
h. mycket mer .fter min död 5.Mos.31 :27
H. mycket mer, om folket fått l.Sam.14:30
h. mycket större filiste.rnas nederlag 14:30
h. mycket mer skäl då denne 2.Sam.16:11
h. mycket mindre detta hus
1. Kon. 8:27

Hus
De hus vi läser om i Bibeln var vitt
skilda från de västerlälldska. Exteriören visar fyra nakna väggar, med ett
fönster placerat ett stycke upp på
den ena väggen. Från gatan ledde en
låg dörr, som. vanligtvis var tvådelad.
Den ledde in till portvaktareml rum (i
de rikas hus), Mark.13:34, jfr l.Krön.
9:21. Därifrån kom man in i förgården, en inre gård utan tak. Vanligtvis
var denna stenlagd, och här fanns
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Hus
husets brunn, en cistern. De olika
rummen var byggda runt denna gård
och hade fönster och dörrar, som vette
mot gårdsplåtsen. Husen var byggda av
grovt tillhuggna stenar. En trappa ledde upp till det platta taket, som var försett med bröstvärn, S.Mos.22:8. Här
kunde man vid behov bygga ett extra
rum,2.Kon.4:10.
Förutom i direkt betydelse förekommer ordet »hus» i Skriften även i
betydelsen: släkt, familj. Sålunda var
Marias man Josef av Davids hus, Luk.
1:27; 2 :4; jfr även t.ex. Sauls hus,
1.Krön.12:29, Israels hus, Hes.20:40,
Jakobs hus, Mika 2:7 osv. Se även:
Familj.
Ofta brukas uttrycket »Guds (Herrens) hus» antingen i bokstavlig betydelse = templet, helgedomen, t.ex.
2.Kon.21:4; Neh.13:11, eller i överförd betydelse = Guds folk el. församling, 1.Tirn:3:IS; 1.Pet.4:l7. Se: Tempel, Församling.
Ett gott hus
I) Är byggt på fast grund, Matt.
7 :24. 2) Blir uppbyggt genom vishet,
Ords.24:3. 3) Blir välsignat av Herren,
Ps.128:2-4.
Ett ont hus
I) Är byggt på lös grund, Matt.
7 :26. 2) Är förgängligt, Job 27 :18.
3) Drabbas av olycka, Ords.1 1:29.
Hustavlorna
l) I hustrur, Ef.S:22-24; Ko1.3:l8;
I.Pet.3:l-6. 2) I män, Ef.5 :2S-33; Kol.
3:19; l.Pet.3:7. 3) Ifäder, Ef.6:4; Kol.
3:21. 4) I barn, Ef.6:1-3; Ko1.3:20.
S) I tjänare, Ef.6:S-8; Ko1.3:22; LPet.
2:18-20. 6) I herrar, Ef.6:9; Ko1.4:1.
HUS

Uppdelning: allmänt, Davids, faders,
Guds, hela, Herrens, Israels, Jakobs,
Josefs, J uda.
HUS (allmänt)
in i arken med hela ditt h.
kvinnan tagen in i Faraos h.

l.Mos. 7:1
12:15
Herren hemsökte Farao och hans h.
12:17
s. voro födda i hans h.
14:14
arvinge till mitt h. bliver Elieser
15:2
alla män i hs h. blevo omskurna
17:27
han skall bjuda sitt h.
18:19
härbärge i eder tjänares h.
19:2
kommo in i (Lots) h.
19:3
omringades h.et av männen
19:4
och toga Lot in till sig i h.et
19:10
de män s. stodo utanför h.ets port
19:11
alla kvinnor j Abimeleks h.
20:18
berättade detta i sin moders h.
24:28
(Laban:) Jag har berett plats i h.et
24:31
Så kom då mannen in i h .et
24:32
(kläder) s. hon hade hos sig i h.et
27:15
(Isak:) begiv dig till Betuels h.
28:2
förde (Jakob) in i sitt h.
29:13
få göra något för mitt eget h.
30:30
I 20 år har jag varit i ditt h.
31:41
Jakob byggde sig där ett h.
33:17
och toga Dina ur Sikems h.
34:26
tillika med annat s. fanns i h.en
34:29
34:30
skall jag med mitt h. förgöras
vistades i sin herres. egyptierns, h.
39:2
han satte (Josef) över sitt h.
39:4
då han hade satt hm över sitt h.
39:5
välsignade Herren egyptierns h.
39:5
bekymrar sig icke om något i h.et
39:8
(Josef:) har i detta h. icke större
39:9
en dag då (Josef) kom in i h.et
39:11
förvar i drabanthövitsmannens h.
40:3
s. med hm sutto i förvar L .. h.
40:7
skaffar mig ut från detta h.
40:14
fängelse i drabanthövitsmannens h.
41 :10
(Farao:) Du skall förestå mitt h.
41 :40
i h.et, där I suttit fängslade
42:19
För dessa män in i mitt h.
43:16
förde männen in i J osefs h.
43:17
när de fördes in i Josefs h.
43:18
talade vid ingången till h.et
43:19
43:24
han förde männen in i Josefs h.
43:26
förde de skänkerna in till hm i h.et
stjäla silver ur din herres h.
44:8
Juda och ... gingo in i Josefs h.
44:14
så att varken du eller ditt h.
45 :11
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När det ryktet spordes i Faraos h.
45:16
lät föra penningarna in i Faraos h.
47:14
(Josef:) till föda för dem i edra h.
47:24
de äldste i hans h.
50:7
Josef bodde kvar .. med sin faders h.
50:22
med Jakob var och en med sitt h. 2.Mos. 1 :1
lät (Gud) deras h. förkovras
1 :21
en man av Levis h. tog hustru
2:1
främmande s. bor i hennes h.
3:22
8:3
(paddorna) skola komma in i ditt h.
in i dina tjänares h.
8:3
skaffa bort paddorna från dina h.
8:9
Paddorna vika bort från dina h.
8:11
dogo och försvunno ifrån h.en
8:13
sända flugor över dina h.
8:21
egyptiernas h. bliva uppfYllda
8:21
flugsvärmar kommo in i Faraos h.
8:24
tjänare och boskap skydd i h.en
9:20
10:6
dina h. skola bliva uppfyllda
så ock alla dina tjänares h.
10:6
och alla egyptiers h.
10:6
på dörrträet i h .en där man äter
12 :7
12 :13
eder till räddning. på de h.
skaffa bort all surdeg ur edra h.
12:15
må ingen surdeg finnas i edra h.
12:19
komma in i edra h. och hemsöka
12:23
hemsökte Egypten ... skonade våra h. 12:27
intet h. fanns, där icke ngn död låg
12:30
I ett och samma h. skall det ätas
12:46
icke föra något av köttet ut ur h.et
12:46
icke hava begärelse till nästas h.
20:17
detta bliver stulet ur hans h.
22:7
skall man föra h.ets ägare fram
22:8
jag låter något h. i det land
3.Mos.14:34
skall h.ets ägare gå och anmäla
14:35
Det synes s. om mitt h. vore
14:35
att man utrymmer h.et, för att icke
allt s. är i h.et skall bliva orent
14:36
prästen gå in att bese h.et
14:36
det angripna stället på h.ets vägg
14:37
skall prästen gå ut ur h .et, till
dörren på h.et, stänga h.et sju dagar
14:38
fläcken utbrett sig på h.ets vägg
14:39
h.et skall man skrapa överallt
14:41
taga annat murbruk och rappa h.et
14:42
fläck åter kommer fram på h.et
14:43
sedan man har skrapat h.et
14:43
fläcken utbrett sig på h .et
14:44
är detta elakartad spetälska på h.et
14:44
man skall riva ned h.et
14:45
och allt murbruk på h.et
14:45
Och om någon har gått in i h.et
14:46
om någon har legat i h.et
14:47
och om någon har ätit i h .et
14:47
när han går in och beser h.et
14:48
14:48
fläcken icke utbrett sig på h.et
så skall han förklara h.et rent
14:48
till h.ets rening taga två fåglar
14:49
14:51
skall han stänka på h.et sju gånger
rena h.et med fågelns blod
14:52
När han bringar försoning för h.et
14:53
(lagen) om spetälska på h.
14:55
16:6,11,17
bringa försoning för sitt h.
22:11
så ock den träl s. är född i hans h.

25:30
skall h.et förbliva köparens
25:31
h. i sådana byar s. icke hava
rätt att återbörda h.en i städerna
25:32
25:33
inlöser det sålda h .et
25:33
h.en i levitstäderna äro leviternas
27:14
Om någon helgar sitt h.
s. har helgat sitt h. vill lösa det
27:15
jorden uppslukade deras h.
4.Mos.16:32
17:8
Arons stav ... för Levi h.
var och en i ditt h., s. är ren
18:11,13
silver och guld s. hans h. rymmer
22:18
silver och guld s. hans h. rymmer
24:13
en kvinna i sin mans h.
30:11
icke lust till sin nästas h.
5.Mos. 5 :21
när du sitter i ditt h.
6:7
skriva dem på dörrposterna i ditt h.
6:9
h., fulla med allt gott
6:11
tecken på Farao och hans h.
6:22
styggelse komma in i ditt h.
7:26
bygger vackra h. och bor i dem
8:12
uppslukade dem med deras h.
11 :6
när du sitter i ditt h.
II :19
skriva dem på dörrposterna i ditt h.
11 :20
därför att han älskar dig och ditt h.
15:16
när du bosatt dig i deras h.
19:1
s. har byggt sig ett nytt h.
20:5
skall du föra henne in i ditt h.
21 :12
21 :13
hon skall bo i ditt h.
skall du taga djuret in i ditt h.
22:2
När du bygger ett nytt h.
22:8
22:8
icke draga blodskuld över ditt h.
skickat bort henn'e från sitt h.
24:1
24:2
när hon har lämnat hans h.
skickar henne bort ifrån sitt h.
24:3
24:10
skall du icke gå in i hans h.
25:9
icke vill uppbygga sin broders h.
hans h. skall sedan i Israel heta
25:10
»den barfotades h.»
ej heller skall du i ditt h. hava
25:14
s. Herren givit åt dig och ditt h.
26:11
26:13
fört bort ur mitt h. det heliga
28:30
du skall bygga ett h.
kommo in i ett h. där en sköka
Jos. 2:1
2:3
de män s. hava tagit in i ditt h.
(Rahabs) h. låg invid stadsmuren
2:15
2:19
åstad utom dörrarna till ditt h.
2:19
en av dem s. äro inne i ditt h.
alla s. äro inne i (Rahabs) h.
6:17
Gån in i skökans h. och fören kvinnan 6:22
20:6
må dråparen komma till sitt h.
jag och mitt h., vi vilja tjäna Herren
24:15
och kaineen Hebers h.
Dom. 4:17
den blev för Gideon och hans h.
8:27
Jerubbaal stannade i sitt h.
8:29
8:35
Ej visade Jerubbaals h. någon kärlek
besläktade med hs morfaders h.
9:1
förfarit väl mot Jerubbaal och hs h.
9:16
redligt mot Jerubbaal och hs h.
9:19
9:27
gingo därvid in i sin guds h.
10:9
i strid med Efrai ms h.
11 :31
s. ur dörrarna till mitt hus går ut
11 :34
Jefta kom hem till sitt h. i Mispa
bränna upp (Jeftas) h. i eld
12 :1
intill pelarna s. h.et vilar på
16:26

h.et var fullt med män och kvinnor
16:27
mittel pelare s. h.et vilade på
16 :29
h.et föll omkull över hövdingarna
16:30
gudabild ställdes in i Mikas h.
17:4
kom (leviten) fram till Mikas h.
17:8
(leviten) var sedan kvar i Mikas h.
17 :12
Så kommo de fram till Mikas h.
18:2
när de nu voro vid Mikas h.
18:3
(Dan) kommo fram till Mikas h.
18:13
här i h.en finnas en efod och husgudar 18:14
kommo till den unge levitens h.
18:1 S
till Mikas h. och hälsade
18:15
de fem männen hade gått in i Mikas h. 18 :18
vara präst för en enskild mans h.
18 :19
ett stycke väg från Mikas h.
18:22
voro bosatta i närheten av Mikas h.
18:22
ingen ville taga emot dem i sitt h.
19:15
ingen ville taga emot mig i sitt h.
19 :18
förde han honom till sitt h.
19:21
omringades h.et av männen i staden
19 :22
den gamle mannen s. rådde om h.et
19:22
den man s. har kommit till ditt h.
19:22
gick mannen s. rådde om h.et ut
19:23
denne man kommit in i mitt h.
19:23
föll ned vid ingången till mannens h. 19 :26
hennes herre öppnade dörren till h.et 19:27
bihustru ligga vid ingången till h.et
19:27
de omringade h.et om natten
20:5
ingen -må begiva sig hem till sitt h.
20:8
finna ro, var i sin mans h.
Rut 1:9
den kvinna s. nu går in i ditt h.
4 :11
de båda s. hava byggt upp Israels h.
4 :11
blive ditt h.ss. Peres'h.
4:12
Elkana med hela sitt h.
l.Sam. 1:21
förde hon (Samuel) in i Herrens h.
1 :24
när de ännu tjänade Faraos h.
2:27
ingen bliva gammal i ditt h.
2 :31,32
aUa s. växa upp i ditt h. skola dö
2:33
åt honom skall jag bygga ett h.
2:35
s. bliver kvar av ditt h.
2:36
allt vad jag har uttalat över hans h.
3 :12
jag skall vara domare över hans h.
3:13
med ed betygat om Elis h.
3:14
Elis h. missgärning icke försonas
3:14
förde den in i Abinadabs h.
7:1
Saul. så att han rasade i sitt h.
18:10
Saul, där han satt i sitt h.
19:9
din barmhärtighet från mitt h.
20:15
sådan få komma in i mitt h.
21 :15
David ... högt ärad i ditt h.
22:14
frid vare med ditt h.
25:6
uppbygga ett h. s. bliver beståndande 25:28
ingen av mankön kvar av Nahabs h.
25 :34
höll denne i sitt h. ett gästabud
25 :36
kvinnan hade en gödd kalv i h.e t
28:24
Kriget mellan Sauls h. och
2.Sam. 3:1
Sauls h. (blev) allt svagare
3:1
kriget varade mellan Sauls h. och
3:6
bistod Abner kraftigt Sauls h.
3:6
bevisar barmhärtighet mot Sauls h.
3:8
konungadömet tages ifrån Sauls h.
3:10
allt vad hela Benjamins h. funnit
3:19
må i Joabs h. aldrig fattas män
3:29
kommo tillls·Bosets h.
4:5
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Hus
kommit in i det inre av h.et
4:6
(Rekab och Baana) kommo in i h.et
4:7
dräpt oskyldig man i hs eget h.
4:11
Ingen blind ... må komma in i h.et
5:8
de byggde ett h. åt David
5:11
(arken) från Abinadabs h.
6:3
förde Guds ark från Abinadabs h.
6:4
sätta in (arken) i Obed-Edoms h.
6:10
Herrens ark kvar i Obed-Edoms h.
6:11
välsignade Obed-Edom och hans h.
6:11
Herren välsignat Obed-Edoms h.
6:12
hämtade Guds ark ur Obed-Edoms h. 6:12
Då konungen satt i sitt h.
7:1
jag bor i ett h. av cederträ
7:2
Skulle du bygga mig ett h.
7:5
Jag har ju icke bott i något h.
7:6
Varför haven I icke byggt mig ett h.
7-:7
Herren skall uppbygga ett h.
7:11
Han skaU bygga ett h. åt mitt namn
7:13
Ditt h. beståndande till evig tid
7:16
(David:) Vad är mitt h.
7:18
talat angående din tjänares h.
7:19
talat om din tjänare och hans h.
7:25
Jag vill bygga dig ett h.
7:27
värdes nu välsigna din tjänares h.
7:29
skall din tjänares h. bliva välsignat
7:29
Finnes ännu någon kvar av Sauls h.
9:1
Nu hade Sauls h. haft en tjänare
9:2
Finnes ingen kvar av Sauts h.
9:3
Han är nu i Maldrs h. i Lo-De bar
9:4
hämta hm från Makirs h. i Lo-Debar
9:5
Allt s. Saul och hela hans h. ägt
9:9
alla s. bodde i Sibas h.
9:12
Gå ned till ditt h.
11:8
Uria gick ut ur konungens h.
11:8
11:9
Uria gick icke ned till sitt eget h.
Uria har icke gått ned till sitt h.
II :10
varför har du icke gått till ditt h.
II :10
skulle jag få gå in i mitt h.
11:11
(Uria) gick icke ned till sitt h.
11:13
Jag har givit dig din herres h.
12:8
icke svärdet vika ifrån ditt h.
12:10
Olyckor över dig från ditt eget h.
12:11
stodo de äldste i hans h. upp
12.17
sände David bud in i h.et till Tamar
13:7
Gå till din broder Amnons h.
13:7
Tamar gick då åstad till Amnons h.
13:8
stannade Tamar i Absaloms h.
13:20
(Absalom) får begiva sig till sitt h
14:24
Då begav sig Absalom till sitt h.
14:24
bihustrur för att vakta h.et
15 :16
allt vad du får höra från konungens h. 15 :35
en man besläktad med Sauls h.
16:5
Sauls h. blod komma tillbaka över
16:8
har lämnat kvar för att vakta h,et
16:21
komma in i en mans h. i Bahurim
17:18
tjänare kommo in i h.et till hustrun
17:20
(Ahitofel) hade beställt om sitt h.
17 :23
Då gick Joab in i h.et till konungen
19 :5
Siba hade varit tjänare i Sauls h.
19:17
lämnat kvar för att vakta h.et
20:3
och satte dem in i ett särskilt h.
20:3
Saul och hans blod befläckade h
21 :1
icke silver och guld av Saul och hs h. 21:4
är det icke så med mitt h.
23:5
Herren har uppbyggt ett h.
1. Kon. 2:24
hade talat i Silo över Elis h.
2:27
Bygg dig ett h. i Jerusalem
2:36
till dess han byggt sitt h. färdigt
3:1
intet h. hade blivit byggt
3:2
3:17
Jag och denna kvinna bo i samma h.
jag födde barn där i h.et
3:17
utan att någon var hos oss i h .et
3:18
allenast vi båda voro i h .et
3:18
vad konungen och hans h. behövde
4-:7
bygga ett h. åt Herren
5 :5
förse mitt h. med livsmedel
5:9
vete, till föda för hans h.
~:11
h.ets grund med huggen sten
5 :17
s. behövdes till att bygga h .et
5 :18
begynte att bygga h.et åt Herren
6:1
H.et s. Salomo byggde åt Herren
6:2
där det låg framför h.et
6:3
(Salomo) gjorde fönster på h.et
6:4
runt omkring h.et en ytterbyggnad
6:5

s. gick runt omkring h.ets väggar

6:5

gjort avsatser på h .et runt omkring
icke behöva göra fåsthål i h.ets väggar
när h.et uppfördes
eller andra järnverktyg vid h.et
Dörren på h.ets södra sida
Så byggde (Salomo) h.et
han panelade h.et med cederbjälkar
detta h., s. du nu bygger
Så byggde nu Salomo h.et
(Salomo) täckte h.ets väggar
Från h.ets golv ända upp till
h.ets golv överklädde han med bröder
alnarna i det innersta av h .et
40 alnar mätte den del av h.et
innantill hade h.et en beläggning
i det inre av h.et
det inre av h.et med fint guld
keruberna i det innersta av h.et
mitt i h.et rörde deras vingar
h.ets väggar utsirade han
h.ets golv överdrog han med guld
i det elfte året var h.et färdigt
på sitt eget h. byggde Salomo i 13 år
innan han fick hela sitt h. färdigt
eget h. var byggt på samma sätt
byggde ock ett h. åt Faraos dotter

6:6
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6:6
6:7
6:7
6:8
6:9
6:10
6:12
6:14
6:15
6:15
6:15
6:16
6:17
6:18
6:19
6:21
6:27
6.27
6:29
6:30
6:38
7:1
7:1
7:8
7:8

så jämVäl med h.ets förhus
7:12
på högra sidan om h .et
7 :39
på vänstra sidan om h .et
7 :39
havet ... på högra sidan om h.et
7:39
dörrar till det innersta av h.et
7 :50
dörrar i h.et s. ledde till tempelsalen
7 :50
förbundsark till dess plats i h.ets kor
.8:6
byggt ett h. till boning åt dig
8 :13
bygga ett h. där mitt namn skulle vara 8 :16
att bygga ett h. åt Herrens namn
8:17
att bygga ett h. åt mitt namn
8:18
skall icke du få bygga detta h.
8:19
din son skall bygga h.et åt mitt namn 8 :19
8:20
jag har byggt h.et åt Herrens namn
detta h. s. jag har byggt
8:27
dina ögon vända mot detta h.
8:29
svär inför ditt altare i detta h.
8:31
och åkalla dig i dettah.
8:33
uträcka sina händer mot detta h
8 :38
och beder, vänd mot detta h.
8:42
att detta h. s. jag har byggt
8 :43
det h. s. jag byggt åt ditt namn
8:44
mot det h. s. jag byggt åt ditt namn
8 :48
detta h. s. du har byggt
9:3
det h. s. jag har helgat
9:7
huru upphöjt detta h. nu än må vara
9:8
så mot detta land och detta h.
9:8
Salomo byggde på de två h.en
9:10
arbetsfolk för att bygga hans eget h.
9:15
till det h. s. (Salomo) hade byggt
9:24
Så hade han då gjort h.et färdigt
9:25
såg h.et s. han hade byggt
10:4
(Farao) gav (Hadad) ett h.
11 :18
avvänja honom i Faraos h.
11:20
sedan vistades Genubat i Faraos h.
11 :20
så skall jag bygga åt dig ett h.
I l :38
ss. jag byggde ett h. åt David.
I l :38
Se nu själv om ditt h. du David
12:16
hälften av vad s. finnes i ditt h.
13:8
(gudsmannen) åt i hans h.
13:19
för Jerobeams h. en orsak till synd
13:34
Jerobeams hustru kom till Ahias h.
14:4
Olycka komma över Jerobeams h.
14:10
utrota allt mankön av Jerobeams h.
14:10
jag skall bortsopa Jerobeams h.
14:10
Den av Jerobeams h., s. dör i staden
14:11
av J erobeams h. skall allenast han
14:13
i J erobeams h. hos hm funnet ngt gott 14:13
s. skall utrota Jerob~ams h.
14:14
beträdde h.ets tröskel
14:17
Baesa av Isaskars h. dräpte honom
15 :27
förgjorde han hela Jerobeams h.
l S :29
intet bliva kvar av Jerobeams h.
15:29
jag vill bortsopa Baesa och hans h.
16:3
jag vill göra med ditt h.
16:3
ss. jag gjorde med Jerobeams h.
16:3
Den av Baesas h., s. dör i staden
16:4
den av hans h., s. dör ute på marken 16:4
Herrens ord till Baesa och hans h.
16:7
ss. det gick Jerobeams h.
16:7
druckit sig drucken i Arsas h.
16:9
förgjorde han hela Baesas h.
16:11
Så utrotade Simri hela Baesas h.
16:12
Elia bar honom ned i h.et
17:23
att de må genomsöka ditt h.
20:6
och dina tjänares h.
20:6
den ligger så nära intill mitt h.
21 :2
av Ahabs h. skall jag utrota allt
21 :21
jag skall göra med ditt h.
ss. jag gjorde med Jerobeams h.
och ss. jag gjorde med Baesas h.
21 :22
den av Ahabs h. s. dör i staden
21 :24
låta Olyckan komma över hans h.
21 :29
Säg mig vad har du i h.et
2.Kon. 4:2
intet annat i h.et än en flaska
4:2
och när Elisa kom in i h.et
4 :32
stannade vid dörren till Elisas h.
5:9
5 :24
(Gehasi) lade det i förvar i h.et
6:2
bygga oss ett annat h.
Bisa satt i sitt h. och de äldste
6:32
berätta dettll i konungens h.
7:9
förkunnade det inne i konungens h.
7:11
återfå sitt h. och sin åker
8:3
återfå sitt h. och sin åker
8:5
ss. Ahabs h. hade gjort
8 :18
Han vandrade på Ahabs h. väg
8:27
(Ahasja) gjorde likasom Ahabs h.
8:27
han var nära besläktad med Ahabs h.
8:27
stod upp och gick in i h.et
9:6
du skall förgöra Ahabs h.
9:7
Ahabs hela h. skall förgås
9:8
jag skall utrota allt mankön av Ahabs h. 9:8
9:9
jag skall göra med Ahabs h.
ss. jag gjorde med J erobeams h.
9:9
och ss. jag gjorde med Baesas h.
9:9
mån I strida för eder herres h.
10:3
s. Herren talat mot Ahabs h.
10:10
s. voro kvar av Ahabs h. i Jisreel
10:11
alla s. voro kvar av Ahabs h.
10:17
gjort mot Ahabs h. allt
10:30
så skolen I hålla vakt vid h.et
I l :6
från h.ets södra sida till h.ets norra
11 :11
mot altaret och mot h.et
I l :11
12:6
vad s. var förfallet på h.et
vad s. är förfallet på h.et
12:7
till det s. är förfallet på h.et
12:7
vad s. var förfallet på h.et
12:8
för att sätta h.et i stånd
12:12
icke från de Jerobeams h. synder
13:6
Jotam förestod då hans h.
15:5
han bodde i ett särskilt h.
l 5:5
flyttade undan från h.ets framsida
16:14

åkalla inför ditt ansikte i detta h.
6 :24
om någon beder, vänd mot detta h.
6:32
detta h. s. jag byggt är uppkallat
6:33
det h. s. jag byggt åt ditt namn
6:34,38
Herrens härlighet uppfyllde h.et
7:1
och sågo Herrens härlighet över h.et
7:3
nu har jag utvalt och helgat detta h.
7:16
h. s. jag helgat åt mitt namn
7 :20
över detta h. s. har varit så upphöjt
7 :21
gjort så mot detta land och detta h.
7 :21
Salomo byggde på ... sitt eget h.
8:1
det h. s. han byggt åt henne
8:11
drottningen av Saba såg h.et
9:3
träda upp inför detta h. och inför dlg 20:9
ty ditt namn är i detta h.
20:9
ss. Ahabs h. hade gjort
21:6
s. Ahas' h. förledde till avfällighet
21 :13
gods s. fanns i konungens h.
21 :17
han vandrade på Ahabs h. vägar
22:3
(Ahasja) gjorde likasom Ahabs h.
22:4
till att utrota Ahabs h.
22:7
utförde straffdomen över Ahabs h.
22:8
av Ahasjas h. fanns sedan ingen
22:9
om någon vill tränga sig in i h.et
23:7
(Jojada) ställde upp folket från h.ets
södra sida till h.ets norra sida
23:10

mot altaret och mot h.et
23:10
Ussia bodde i ett särskilt h.
26:21
Jotam förestod då konungens h.
26:21
28:21
Ahas plundrade de överstes h.
översteprästen Asarja, av Sadoks h.
31 :10
(Sanherib) gick in i sin guds h.
32:21
Vid detta h. vill jag fästa mitt
33:7
(Amons) tjänare dödade ... i hans h.
33:24
34:6
genomSÖkte (Josia) överallt h.en
att man skulle timra upp de h.
34:11
35:3
arken i det h. s. Salomo har byggt
att bygga hm ett h. i Jerusalem
36:23
bygga (Herren) ett h. i Jerusalem Esr. 1:2
sätta i sin guds h.
1:7
Jedajas barn av Jesuas h.: 973
2:36
de gamle s. sett det förra h.et
3:12
3:12
sågo grunden läggas till detta h.
för oss själva bygga h.et åt Herren
4:3
5:3,9
tillåtelse att bygga detta h.
vi bygga nu upp det h.
5:11
(Nebukadnessar) förstörde detta h.
5:12
6:3
det h.et skall byggas upp
6:4
skall utgivas från konungens h.
judarnas äldste må bygga detta h.
6:7
skall en bjälke brytas ut ur hans h.
6:11
6:11
hans h. skall göras till en plats för
6:15
h.et blev färdigt i månaden Adar
h. där jag själv skall hava
Neh. 2:8
Jedaja mitt emot sitt eget h.
3:10
3:20
till översteprästen Eljasibs h.
från ingången till Eljasibs h.
3:21
3:21
ända dit där E1jasibs h. slutar
Benjamin och Hassub, mitt emit sitt h. 3:23
arbetade Asarja utmed sitt eget h.
3:23
från Asarjas h. ända fram till
3:24
3:28
var och en mitt emot sitt eget h.
Sadok mitt emot sitt eget h.
3:29
tempelträlarnas och köpmännens h.
3:31
striden för ... edra hustrur och edra"h.
4:14
Våra h. måste vi pantsätta
5:3
Given dem i dag tillbaka deras h.
5:11
må Gud skaka bort ifrån hans h.
5:13
7:3
envar får stå framför sitt eget h.
h.en voro icke uppbyggda
7:4
7:39
Jedajas barn av Jesuas h.: 973
kom mo i besittning av h.
9:25
s. förrättade sysslorna i h.et
11:12
envar skulle vara herre i sitt h.
Est. 1:22
4:13
därför att du är i konungens h.
Vid Hamans h. står redan en påle
7:9
8:1
gav åt drottning Ester Hamans h.
satte Mordokai över Hamans h.
8:2
Hamans h. har jag givit åt Ester
8:7
Mordokai var nu stor i konungens h.
9:4
den ena dagen i den enes h.
Job 1:4
beskärmat honom och hans h.
1:10
höllo måltid i den äldste broderns h.
1:13
höllo måltid i den äldste broderns h.
1:18
stark storm tog i h.ets fyra hörn
1:19
hade sina h. uppfyllda av silver
3:15
Aldrig mer vänder tillbaka till sitt h.
7:10
Han förlitar sig på sitt h.
8:15
bosatte i h. s. ej fingo bebos
15:28
gudlöses h. förbliver ofruktsamt
15:34
så går det dens h., s. ej vill veta av
18:21
han rev till sig h. s. han ej kan
20:19
Vad s. samlats i hans h. far åter
20:28
Deras h. stå trygga
21:9
21 :21
vad frågar han efter sitt h.
Vad har blivit av de höga h.
21:28
uppfyllde deras h. med sitt goda
22:18
bryta sådana sig in i h.en
24:16
Det h. han bygger bliver så
27:18
finna stigarna s. leda till deras h.
38:20
höllo måltid med honom i hans h.
42:11
i ditt h. genom din stora nåd
Ps. 5:8
mättade av ditt h. rika håvor
36:9
deras h. skola bestå evinnerligen
49:12
när hans h. växer till i härlighet
49:17
Jag vill icke taga tjurar ur ditt h.
50:9
David gått in i Ahimeleks h.
52:2
Saullät bevaka (Davids) h.
59:1
mätta oss med det goda i ditt h.
65:5
kommer jag till ditt h.
66:13
nitälskan för ditt h. har förtärt mig
69:10
sparven har funnit ett h.
84:4
Saliga äro de s. bo i ditt h.
Jl4:5
där jag bor i mitt h.
101:2
får icke bo i mitt h., s. övar svek
101 :7
satte (Josef) till herre över sitt h.
105:21
rikedom skall finnas i hans h.
112:3
I av Arons h., förtrösten på Herren 115:10
(Herren) skan välsigna Arons h.
115:12
så säge Arons h., ty hans nåd
118:3
i det h., där jag dväljes
119:54
Jerusalem, där h. sluter sig till h.
122:3
Om Herren icke bygger h.et
127:1
din hustru, därinne i ditt h.
128:3
135 :19
I av Arons h., loven Herren
I av Levis h., loven Herren
135·:20
vi skola fylla våra h. med
Ords. 1 :13
sjunker med sitt h. ned i döden
2:18
vilar över den ogudaktiges h.
3:33
nalkas icke dörren till hennes h.
5:8
5:10
mödors frukt komma i annans h.
giva allt vad han äger i sitt h.
6:31
7:6
ut gm fönstret i mitt h. såg jag
på vägen till hennes h. skred han
7:8
7:11
fötter hade ingen ro i hennes h.
Gm hennes h. gå dödsrikets vägar
7:27
Visheten har byggt sig ett h.
9:1
9:14
satt sig vid ingången till sitt h.

2614

2615

2616

sabbatsgången s. man byggt vid h.et
16:18
beställ om ditt h.
20:1
Intet fanns i Hiskias h. s. han icke
20:13
Vad hava de sett i ditt h.
20:1 S
20:15
Allt s. är i mitt h. hava de sett
allt s. finnes i ditt h. skall föras
20:17
Vid detta h. s. jag har utvalt
21:7
Aserabelätet satte han i det h.
21:7
sänklod s. jag brukade mot Ahabs h. 21 :13
21 :18
begraven i trädgården till sitt h.
dödade konungen hemma i hans h.
21 :23
vad s. är förfallet på h.et
22:5
för att sätta h.et i stånd
22:6
icke kunde gå in i Herrens h.
23:11
jag vill förkasta ... så ock det h.
23:27
alla h. i Jerusalem
25:9
de förnämas h. brände han upp
25:9
s. tillhörde linnearbetarnas h. 1.Krön. 4:21
av Asbeash.
4:21
skett under en olyckstid för hans h.
7:23
alla s. hörde till (Sauis) h. dogo
10:6
höllo troget med Sauls h.
12:29
förde den bort ifrån Abinadabs h.
13:7
sätta den i gatiten Obed-Edoms h.
13:13
Guds ark kvar vid Obed-Edoms h.
13:14
där den stod i eget·h.
13:14
Herren välsignade Obed-Edoms h.
13:14
de skulle bygga (David) ett h.
14:1
15:1
(David) uppförde åt sig h. i Davids
Herrens förbundsark ur Obed-Edoms h.15 :25
jag bor i ett h. av cederträ
17:1
Icke skall du bygga mig det h.
17:4
J ag har ju icke bott i något h.
17:5
Varför haven I icke byggt mig ett h.
17:6
Herren skall bygga ett h. åt dig
1'7:10
Han skall bygga ett h. åt mig
17:12
hålla hm vid makt i mitt h.
17:14
Vem är jag, och vad är mitt h.
17:16
talat angående din tjänares h.
17:17
talat om din tjänare och om hs h.
17:23
så skall din tjänare Davids h. bestå
17 :24
att du skall bygga honom ett h.
17:25
17 :27
värdigas välsigna din tjänares h.
h.et skall byggas åt Herren
22:5
h.et måste göras övermåttan stort
22:5
bjöd hm att bygga ett h. åt Herren
22:6
bygga ett h. åt Herrens namn
22:7
skall icke bygga ett h. åt mitt namn
22:8
(Salomo) skall bygga ett h.
22:10
det h. s. skall byggas åt Herrens
22 :19
Jag hade. i sinnet att bygga ett h.
28:2
28:3
icke bygga ett h. åt mitt namn
Salomo är den s. skall bygga mitt h.
28:6
Herren har utvalt dig att bygga ett h. 28:10
har anskaffat för det heliga h.et
29:3
anskaffat för att bygga dig ett h.
29:16
Salomo tänkte bygga ett h.
2.Krön. 2:1
för att han skuUe bygga sig ett h.
2:3
Nu vill jag bygga ett h. åt Herrens
2:4
det h. s. jag vill bygga skall vara
2:5
Vem förmår att bygga (Herren) ett h. 2:6
att jag skulle kunna bygga hm ett h.
2i6
h.ets.jagvill bygga skall vara stort
2:9
(Salomo) kan bygga ett h. åt Herren
2:12
ett h. åt sig själv till konungaboning
2:12
Förhuset ...framför h.ets kortsida
3:4
smyckade han h.et med dyrbara
3:6
(Salomo) beklädde h.et, bjälkarna
3:7
det låg utefter h.ets kortsida
3:8
rörde vid h.ets ena vägg
3 :11
rörde vid h.ets andra vägg
3 :12
3:15
gjorde två pelare ... framför h.et
vad angår ingångarna i h.et
4:22
dörrar i h.et, s. ledde till
4:22
förbundsark till dess plats i h.ets
5:7
5 :13
blev h.et, Herrens h., uppfyllt av
6:2
jag har byggt ett h. till boning åt dig
en stad, till att i den bygga ett h.
6:5
att bygga ett h. åt Herrens namn
6:7
att bygga ett h. åt mitt namn
6:8
skall icke du få bygga detta h.
6:9
han skall bygga h.et åt mitt namn
6:9
har byggt h.et åt Herrens, Israels Guds 6:10
mindre då detta h. s. jag har byggt
6 :18
dina ögon vara vända mot detta h.
6 :20

svår inför ditt altare i detta h.

6:22

Hus
D.n s. drag.r olycka öv.r sitt h.
11:29
d. rättfärdigas h. b.står
12:7
Gm visa kvinpor vard.r h .•t uppbyggt 14:1
D. ogudaktigas h. föröd.s
14:11
D.n rättfärdig.s h. gömm.r
15:6
D.n högmodig.s h. ryck.r H.rr.n
15:2 5
drager olycka öv.r sitt h.
15:27
än .tt h. fullt av högtids mat
17:1
från hans h. skall olyckan ick. vika
17 :13
giv.r akt på d.n ogudaktig.s h.
21 :12
Gm vish.t vard.r .tt h. uppbyggt
24:3
ick. för ofta komma i din väns h.
25:17
gå ick. till din brod.rs h.
27:10
till föda åt dig själv och ditt h.
27:27
i klippan bygga d. sig h.
30:26
Hon vakar över ordningen i sitt h.
31 :27
jag byggd. h. åt mig
Pr.d. 2:4
dårarnas hjärtan i h. där man
7:5
Gm lättja förfalla h .• ts bjälkar
10:18
gm försumligh.t dryp.r d.t in i h .• t
10:18
d.n tid, då väktarna i h .• t darra
12:3
hade fört hm in i min mod.rs h. HV. 3:4
fmg. föra dig in i min mod.rs h.
8:2
alla ägod.lar i sitt h.
8:7
i mitt h. finn.s vark.n bröd
J.s. 3:7
rov från d. fattiga är i .dra h.
3:14
V•• d.r s. läggen h. till h.
5:8
d. många h .•n skola bliva öd.
5:9
och h .• t bl.v uppfyllt av rök
6:4
h .• n (bliva) utan folk
6:11
(Bab.ls) h. plundras
13 :16
d.ss h. skola fyllas av uvar
13 :21
H .•n i J.rusal.m räknad.n I
22 :10
I bröt.n n.d h .•n för att b.fästa
22:10
du skamfläck för din h.rr.s h.
22:18
d.t är öd.lagt, utan h. och utan
23:1
vart h. är stängt, så att ing.n
24:10
Han r.s.r sig upp mot d. ondas h.
31 :2
Beställ om ditt h., ty du måst. dö
38:1
Int.t fanns i Hiskias h.
39:2
Vad hava d. s.tt i ditt h.
39:4
Allt s. är i mitt h. hava d. s.tt
39:4
allt s. finn.s i ditt h. skall föras
39:6
människog.stalt ... bo i .tt h.
44:13
i mitt h. giva.n åminn.ls.
56:5
mitt h. skall kallas.tt bön.hus
56:7
min härligh.ts /l. skall jag
60:7
d. (utkorad.) bygga h.
65:21,22
vad för.tt h. skull.n I då kunna
66:1
så äro deras h. fulla av svek
Jer. 5 :27
h. skola gå öv.r i främmand.s ägo
6:12
inför mitt ansikte i detta h.
7:10
Hållen det för en rövarkula, detta h.
7:11
med detta h. göra ss. med Silo
7 :14
sat t upp sina stygg.lser i det h.
7 :30
min älskade att göra i mitt h.
11 :15
J ag har övergivit mitt h.
12:7
fören icke ngn börda ut ur edra h.
17:22
Stå upp och gå till krukmakarens h.
18:2
gick jag ned till krukmakarens h.
18:3
Må klagorop häras från deras h.
18:22
h.en i Jerusalem och Juda kon. h.
19:13
de h. på vilkas tak man tänt
19 :13
fångenskap .•.a1la s. bo i ditt h.
20:6
till Juda konungs h. skall du säga
21 :11
Gå ned till Juda konungs h.
22:1
draga in gm portarna till detta h.
22:4
detta h. skall bliva ödelagt
22:5
säger Herren om Juda konungs h.
22:6
du s. bygger ditt h. med orättfårdighet 22:13
Jag vill bygga mig ett stort h.
22:14
du s. belägger h.et m.d ced.rträ
22:14
den mannen och hans h. skall jag
23:34
med detta h. ss. jag gjorde med
26:6
Det skall gå detta h.likasom
26:9
sänt mig att profetera mot detta h.
26:12
kärl ...i Juda konungs h.
27:18
det s. är kvar i Juda konungs h.
27:21
Byggen h. och bon i dem
29:5
byggen eder h. och bon i d.m
29:28
i detta land köpa h. och åkrar
32 :15
h. på vilkas tak man tänt offereld
32:29
satte upp sina styggelser i det h.
32 :34
så säger Herren, om h.en i denna stad
och om Juda konungars h.
33:4
fylla h.en med döda kroppar av
33:5
det h. s. är uppkallat efter
34:15
h. skolen I icke bygga
35:7
ej heller bygga h. till att bo i
35:9
häkte i sekreteraren Jonatans h.
37 :15
sänd mig ick. till Jonatans h.
37:20
utan du och ditt h. skolen få leva
38:17
kvinnor s. äro kvar i Juda kon. h.
38:22
till Jonatans h. för att dö där
38:26
i eld både konungens h. och folkets h. 39:8
vid ingången tm Faraos h.
43:9
våra h. i utlänningars
Klag., 5:2
Gli och stäng dig inne i ditt h.
Hes. 3:24
låta taga deras h. i besittning
7 :24
när jag satt i mitt h. kom Herrens
8:1
keruberna stodo till höger om h.et
10:3
Herren flyttade sig till h.ets tröskel
10:4
h.et uppfylldes då av molnet
10:4
Herrens härlighet ...ifrån h.ets tröskel 10:18
H. byggas icke upp så snart
11:3
dina h. skall man bränna upp i .ld
16:41
,Se, sådant hava de gjort i mitt h.
23:39
skall bränna upp deras h. i eld
23:47
man skall bryta ned dina sköna h.
26:12
De skola bo där och bygga h.
28:26
orda om dig i ingångarna till h.en
33:30
.n mur gick utomkring h.et
40:5

s. förrätta tjänst.n inne i h .•t
40 :45
a1tar.t stod framför h.et
40:47
S.dan förd. han mig till h .•ts
40:48
Där.ft.r mätt. han h .•ts mur
41:5
sidokamrarna, där d. lågo kring h .• t 41:7
h .• ts kringbyggnad, m.d övervåning
41:7
runt omkring h .• t
41:7
jag såg att h .•t låg på .n upphöjd
41:8
tillhörd. h.ets sidokamrar
41:9
han mätt. h .•t
41 :13
br.dd.n på h .• ts tramsida
41:14
palm.r ... i h .• ts sidokamrar
41 :26
lågo avsats.rna på d.t .na h.ets
42:3
avsats.rna på andra h .• ts framvägg
42:3
slutat uppmätning.n av h.et
42:15
H.rr.ns härlighet kom in i h .• t
43:4
H.rr.ns härlighet uppfylld. h.et
43:5
.n röst tala till mig från h .• t
43:6
förkunna för Isra.ls barn om detta h. 43:10
t.ckna för d.ras ögon upp h .• ts
43 :11
D.tta är lagen om h .• t
43:12
på .n plats, s. tillhör h .• t
43 :21
förd. mig till platsen framför h.et
44:4
givakt huru man går in i h .•t
44:5
så att mitt h. har blivit oh.lgat
44:7
vakttjänstgöring.n vid h .•ts portar
44:11
och annan tjänstgöring i h .• t
44:11
till att förrätta tjänst.n i h .• t
44:14
när d. göra tjänst inne i h .• t.
44:17
må bringa välsign.lse öv.r ditt h.
44:30
en plats för (präst.rnas) h.
45:4
leviterna, s. göra tjänst i h.et
4S:S
driva mitt folk ifrån h. och h.m
45:9
stryka (blod.t) på h .•ts dörrpost
45:19
skolen I bringa försoning för h •• t
45:20
kök, i vilka h.ets tjänar. skola koka
46 :24
förd. mig tillbaka till h .•ts ingång
47:1
vatten rinna fram und.r h .• ts trösk.l 47:1
flöt n.d und.r h .• ts södra sidovägg
47:1
off.rgärdsområd.t m.d det h.ligah .•t 48:21
förde d.m in i sin guds h.
Dan. 1:2
.dra h. skola göras till plats.r
2:5
hans h. skall göras till .n plats för
3:29
Jag satt i god ro i mitt h.
4:1
låtit bära fram kärlen från hans h.
5 :23
gick (Dani.l) in i sitt h.
6:10
h.msöka Jisre.ls ... på J.hus h.
Hos. 1:4
I av konungens h., lyssnen
5:1
vill jag driva d.m ut ur mitt h.
9 :15
låta d.m bo kvar i sina h.
11:11
i h .• n tränga d. upp
Jo.1 2:9
sända .n .Id mot Hasaels h.
Am. 1:4
.n myck.nhet av h. skall då få
3:15
om I än byggen h. av huggen
5:11
när han sök.r tillflykt i sitt h.
5:19
10 män kvar i .tt och samma h.
6:9
skaffa b.n.n ut ur h .• t, och därvid
ropar till en s. är i det inre av h .et
6:10
skola de stora h .• n bliva slagna i
spillror, de små h.en i splittror
6:11
mot J.rob.ams h. skall jag uppr.sa
7:9
pr. dika ick. mot lsaks h.
7:16
Esaus h. skall varda ss. strå
Ob. v.18
ingen skall slippa undan av Esaus h.
v.18
H .• n i Aksib hava för Israels
Mika 1:14
b.gär.I ••...till hs h. och tillägna sig
2:2
våld mot både mskor och h.
2:2
få stanna i d.n ogudaktig.s h.
6:10
alla .ft.rfölj.r Ahabs h. gärningar
6:16
Ur dina gudars h. skall jag
Nah. 1:14
sök.r orätt vinning åt ditt h.
Hab. 2:9
drag.r du skam öv.r ditt h.
2:10
krossar tak.t på d. ogudaktigas h.
3:13
du bryter ned h.et
3:13
fylla sin herr.s h. med våld
Sef. 1:9
d.ras h. till öd.läggelse
1 :13
Om de bygga sig h., skola d. ej få bo
1 :13
IAskelons h. skola de lägra sig
2:7
1:4
tiden att själva bo i panelade h. Hagg.
medan detta h. ligger öd.
1:4
1 :8
byggen upp mitt h.
därför att mitt h. får ligga öde
1:9
1:9
envar hastar med sitt eget h.
sett detta h. i dess forna härlighet
2:4
fylla detta h. med härlighet
2:8
tmkommande härligh.ten hos detta h. 2:10
mitt h. skall där bliva uppbyggt Sak. 1 :16
så skall du ock få styra mitt h.
3:7
lagt grunden till detta h.
4:9
den skall komma in i tjuvens h.
och in i dens h., s. svär falskt
5:4
5:4
och d.n skall stanna där i h.et
5:11
.tt h. åt henne i Sinears land
6:10
gå åstad bort till Josias h.
mitt läger till ett värn för mitt h.
9:8
12:12
Natans h. släkt för sig
Levi h. släkt för sig
12:13
14:2
staden intagas och h.en plundras
Mal. 3:10
så att i mitt h. finnes mat
Och d. gingo in i h.et
Matt. 2:11
lys.r för alla s. äro i h.et
5:15
byggde sitt h. på hälleb.rget
7:24
vindarna kastade sig mot h .• t
7:25
en man s. byggde sitt h. på sanden
7:26
7:27
vindarna slogo mot d.t h.et
8:14
När J. kom in i Petrus' h.
9:10
När han låg till bords i hans h.
9:23
J. kom in i för.ståndarens h.
10:12
när I kommen in i .tt h. så hälsen
10:13
Om då det h.et är värdigt
10:14
Så gån ut ur d.t h .• t
12:25
intet h. s. kommit i strid

gå in i.n stark mans h.
12:29
däreft.r kan han plundra hans h.
12 :29
Jag vill vända tillbaka till mitt h.
12 :44
giCk J. ut från h.et där han bodde
13:1
profet ick. föraktad utom i .get h.
13 :57
var och en s. har övergivit h.
19:29
Mitt h. skall kallas .tt bÖn.hus
21:13
.d.rt h. skall komma att stå övetgivet 23:38
för att hämta vad s. finnes i hans h.
24:17
S., (M.ssias) är inne i h.et
24:26
att någon bröt sig in i hans h.
24 :43
översteprästen Kaifas, i hans h.
26:3
när J. var i Simon den spetälskes h.
26:6
till Simons och Andr.as' h.
Mark. 1 :29
J.låg till bords i hans h.
2:15
om ett h. har kommit i strid med
3:25
skall ick. d.t h .• t äga bestånd
3:25
ingen kan gå in i en stark mans h.
3:27
där.fter kan han plundra hans h.
3:27
några från synagogföreståndar.ns h.
5 :35
till synagogföreståndarens h.
5:38
ick. föraktad utom i sitt .g.t h.
6:4
När I kommit in i något h.
6:10
Där gick (J.) in i ett h.
7:24
för evangelii skull har övergivit h.
10:29
redan här i tid.n h. och bröder
10:30
Mitt h. skall kallas .tt bönehus
11 :17
(skriftlärd.) utsuga änkors h.
12:40
för att hämta något ur sitt h.
13 :15
Ss. när en man lämnar sitt h.
13:34
veten icke när h.ets herre kommer
13:35
(J.) var i Simon d.n spetälskes h.
14:3
husbond.n i det h. dör han går in
14:14
(Maria) trädd. in i Sakarias' h.
Luk. 1 :40
(J.) kom in i Simons h.
4:38
Levi gjord. i sitt h .•tt gästabud
5 :29
lik en man s. ville bygga .tt h.
6 :48
störtade vatt.nströmmen mot h.et
6 :48
han är lik en man s. byggde ett h.
6:49
och det h.ets fall blev stort
6 :49
icke var långt ifrån hövitsmannens h.
7:6
(J.) gick in i faris •• ns h.
7 :36
låg till bords i faris.ens h.
7 :37
7 :44
När jag kom in i ditt h.
icke bodd. i h., utan bland gravarna
8':27
att han skull. komma till hans h.
8:41
kom ngn från synagogföreståndarens h. 8;49
när (J.) kommit till hans h.
8:51
när I haven kommit in i något h.
9:4
avsked av d.m s. höra till mitt h.
9:61
När I kommen in i ngt h., sägen: Frid 10:S
(J.:) stann.nkvar id.t h .•t
10:7
Gån icke ur h. i h.
10:7
Marta tog emot honom i sitt h.
10:38
svarar den andre inifrån h .•t
11 :7
så att h. fall.r på h.
11 :17
Jag vill vända tillbaka till mitt h.
11 :24
ick. att någon bröt sig in i hans h.
12 :39
(J.:) om fem finnas i samma h.
12:52
edert h. skall stå övergivet
13 :35
så att mitt h. bliver fullt
14:23
hon sopar h .•t och sök,er noga
15:8
När denne hade kommit nära h.et
15:25
att man må upptaga mig i sina h.
16:4
Den s. har sitt bohag inne i h.et
17:31
för Guds rik.s skull övergivit h.
18:29
i dag måste jag gästa i ditt h. '
19:5
I dag har frälsning vederfarits detta h. 19:9
Och mitt h. skall vara .tt bönehus
19 :46
de utsuga änkors h.
20:47
Följen hm till d.t h. där han går in
22:10
säg.n till husbonden i det h.et
22 :11
förde in i översteprästens h.
22:54
Nitälskan för ditt h. skall förtära Joh. 2:17
träl.n får icke förbliva i h .•t
8 :35
judar s. voro i h.et hos Maria
11 :31
12:3
h .•t uppfylldes m.d vällukt
(dån.t) uppfyllde hela h.et
Apg. 2:2
h.mma i h.en bröto d. bröd
2 :46
alla s. ägde något h. sålde detta
4:34
var dag undervisa hemma i h.en
5 :42
Salomo fick bygga ett h. åt (Gud)
7:47
den Högst. bor ick. i h. gjo.da m.d
7:48
vad för .tt h. skullen I kunna bygga
7 :49
Saulus gick omkring i h.en
8:3
fråga i Judas' h .•ft.r .n man
9:11
Ananlas kom in i h.et
9:17
Simon, s. har ett h. vid havet
10:6
frågat sig fram till Simons h.
10:17
jag förrättade i mitt h. d.n bönen
10:30
gästar i garvar.n Simons h.
10:32
tre män stannade framför h.et
11 :11
vi gingo in i mannens h.
11 :12
sett äng.ln träda in i hans h.
11 :13
gick han till d.t h. där Maria bodde
12:12
så kommen in i mitt h.
16:15
så bliver du med ditt h. frälst
16:31
för alla d.m s. voro i hans h.
16:32
förd. dem upp i sitt h.
16:34
han m.d allt sitt h. kommit till tro
16:34
fram mot Jasons h.
17:5
Jason har tagit emot dem i sitt h.
17:7
denne hade sitt h. invid synagogan
18:7
de måste fly ut ur h.et
19 :16
h.mma i h .• n predika för .der
20 :20
komm.r tillhopa i deras h.
Rom.16:5
s. höra till Aristobulus' h.
16:10
av Narcissus' h., s. äro i Herren
16 :11
s. kommer tillhopa i deras h.
1.Kor.16:19
de s. höra till kejsarens h.
Fil. 4:22
kommer tillhopa i hans h.
Kol. 4:15
bör väl för.stå sitt .get h.
1.Tim. 3:4

HUS (faders)
Gå ut från din faders h.
1.Mos.12:1
Gud sände bort ifrån min fad.rs h.
20 :13
(Abraham:) bort ifrån min faders h.
24:7
få natthärbärge i din faders h.
24:23
utan du skall gå till min faders h.
24:38
får en hustru av min faders h.
24:40
kommer tillbaka till min faders h.
28:21
Hava: vi ngn lott i vår faders h.
31 :14
du längtade till din faders h.
31 :30
större myndighet i hans faders h.
34:19
Stanna ss. önka i din faders h.
38 :11
(Tamar) stannade i sin fad.rs h.
38:11
(Josef:) förgäta hela min faders h.
41 :51
Josef försörjd. hela sin fad.rs h.
47 :12
Josef bodde kvar med sin faders h.
50 :22
kommer till sin faders h.
3.Mos.22:13
din faders h. jämte dig
4.Mos.18:1
medan hon vistas i sin faders h.
30:4
och vistas i sin faders h.
30:17
utanför henn.s faders h.
5 .Mos. 22 :21
hon bedr.v otukt i sin faders h.
22:21
barmhärtighet m.d min faders h. Jos. 2 :12
2 :18
alla av din faders h. samlade
(Rahabs) faders h.lät Josua l.va
6:25
den ringaste i min faders h.
Dom. 6 :15
av rädsla för sin faders h.
6:27
b.gav sig till sin faders h.
9:5
r.st .der upp mot min fad.rs h.
9:18
skall ick. taga arv i vår faders h.
11 :2
drivit mig ut ur min faders h.
11 :7
bränna upp din faders h. i .ld
14:15
vände tillbaka upp till sin faders h.
14:19
hans bihustru gick till sin faders h.
19:2
Hon förde hm då in i sin faders h.
19:3
icke för din faders h.
I.Sam. 2:27
gav jag ick. åt din fad.rA h.
2:28
din fad.rs h. skulle få göra tjänst
2 :30
jag skall avhugga din faders h.' arin
2 :31
om icke dig och hela din faders h.
9:20
hans faders h. vill han göra
17:25
vända tillbaka till sin fad.rs h.
18:2
hans fad.rs h. fingo höra
22:1
Ahimelek och h.la hans fad.rs h.
22:11
h.la min fad.rs h. något till last
22 :15
måst. dö ... h.1a din faders h.
22:16
orsak. n till att hela din faders h.
22:22
utplånar mitt namn ur min faders h. 24:22
mot din fader Sauls h.
2.Sam. 3:8
öv.r h.la hans faders h.
3:29
framför din fader och h.la hans h.
6 :21
på min fad.rs h. vile missgärningen
14:9
h.la min faders h. förtjänad. död.n
19:28
hand vända sig mot min faders h.
24:17
befriar min faders h. från
1. Kon. 2 :31
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icke vet att förestå sitt .get h.
3:5
han skall väl för.stå sitt h.
3 :12
lättjefulla ... löpa omkring i h •• n
5 :13
förestå var och .n sitt h.
5 :14
barmhärtighet mot On.siforus' h.2.Tim.l :16
i ett stort h. finnas kärl
2 :20
de män s. innästla sig i h.en
3:6
Hälsa ... så ock Onesiforus' h.
4:19
kommer tillhopa i ditt h.
Filem. v.2
uppbyggar.n av ett h. åtnjuter
större ära än själva h .• t
Hebr. 3:3
Vart och ett h. bygges av någon
3:4
K. .n son satt över hans h.
3:6
Och hans h. äro vi
3:6
byggde en ark för att rädda sitt h.
11 :7
uppbyggas till ett andligt h.
1.P.t. 2:5
tag.n ick •• mot hm i edra h.
2.Joh. v.l0
HUS (Davids)
sänd. Saul till Davids h.
1.Sam.19:11
.tt förbund m.d Davids h.
20 :16
David högt ärad i ditt h.
22:14
Krig.t mellan Sauls och Davids h.2.Sam.3:1
varad. m.llan Sauls h. och Davids h.
3:6
d. byggde ett h. åt David
5:11
Skall Davids h. bestå inför dig
7:26
åt David och hans h. giva
1.Kon. 2:33
ss. jag byggde ett h. åt David
11 :38
S. nu själv om ditt h., du David
12:16
Så avföll Isra.l från Davids h.
12 :19
ing.n höll sig till Davids h.
12 :20
rik.t komma tillbaka till Davids h.
12 :26
åt Davids h. skall födas .n son
13:2
har ryckt riket från Davids h.
14:8
ryckt Isra.l från Davids h.
2.Kon.17:21
Då nu David satt i sitt h.
l.Krön. 17:1
så skall Davids h. bestå inför dig
17:24
kvinna skall bo i Davids h.
2.Krön. 8:11
Se nu själv om ditt h., du David
10:16
Så avföll Israel från Davids h.
10 :19
vill. H.rren icke fördärva Davids h.
21 :7
man går upp till Davids h.' gravar
32:33
i mur. n ovanför Davids h.
Neh.12:37
stolar för Davids h.
Ps.122:5
bl.v b.rättat för Davids h.
J.s. 7:2
Så hören då, I av Davids h.
7 :13
22 :22
skall giva hm Davids h.' nyck.1
Davids h.: Fäll.n var morgon
J er. 21 :12
ick. Davids h. och invånare
Sak. 12 :7
12:8
Davids h. skall vara ss. gudaväsen
över Davids h. och över Jerusalems
12:10
dödsklagan ... Davids h.' släkt för sig
12 :12
På den tiden skola Davids h.
13:1
Luk. 1 :27
vid namn Josef, av Davids h.
.tt frälsning.ns horn i Davids h.
1 :69
(Josef) var av Davids h.
2:4

Hus
utan du och din faders h.
18 :18
mot mig och min faders h.
1.Krön.21:17
utvalde mig ur hela min faders h.
28:4
och i luda h. min faders h.
28:4
s. hörde till din faders h.
2.Krön. 21 :13
jag och min faders h. h'ava
N eho 1:6
du och din faders h. skolen
Est. 4:14
Förgät ... din faders h.
Ps. 45 :11
fattar tag i hans faders h.
les. 3:6
7:17
över din faders h. låta dagar komma
ett äresäte för sin faders h.
22 :23
om då hans faders h" så tungt det
22:24
din faders h. äro ju trolösa
"1 er .12:6
sänder hm till min faders h.
Luk.16:27
gören icke min Faders h. till
10h. 2:16
14:2
I min Faders h. äro många boningar
fostrades han i sin faders h.
Apg. 7:20
HUS (Guds)
denna skall bliva ett Guds h.
1.Mos.28:22
föra till Herrens, din Guds, h. 2.Mos.23:19
föra till Harrens, din Guds, h.
34:26
skökolön in i din Guds h.
5.Mos.23:18
vattenbärare vid min Guds II.
los. 9:23
hela den tid Guds h. var i Silo
Dom. 18 :31
tabernaklet, Guds h.
1.Krön. 6:48
9:11
Merajot, fursten i Guds h.
hörde till tjänstgöring i Guds h.
9 :13
uppsikten över kamrarna i Guds h.
9:26
vistades om natten omkring Guds h.
9:27
Här skall Herren Guds h. stå
22:1
stenar för att därmed bygga Guds h. 22:2
att bygga ett h. åt Hetren, Israels Gud 22:6
eti h. åt Herren, min Guds, namn
22:7
22:11
bygga Herrens, din Guds, h.
23:28
vid tjänstgöringen i Guds h.
och så gjorde tjänst i Guds h.
25:6
uppsikten över Guds h.' skatter
26:20
och kamrarna för Guds h.' skatter
28 :12
förrätta allt slags tjänst i Guds h.
28:21
har jag för min Guds h. anskaffat
29:2
efteraom jag har min Guds h. kärt
29:3
giver jag till min Guds h.
29:3
till arbetet pi Guds h.
29:7
Salomo skulle bygga Guds h. 2.Krön. 3:3
åt konung Salomo för Guds h.
4:11
4:19
alla föremål i Guds h.
5:1
lade han i skattkamrarna i Guds h.
Herrens härlighet uppfyllde Guds h.
5 :14
Så invigdes Guds h. av konungen
7:5
15 :18
(Asa) förde in i Guds h. silver
Sedan var (10as) i Guds h.
22:12
hela församlingen i Guds h.
23:3
de skäldar s. funnos i Guds h.
23:9
att sätta eder Guds h. i stånd
24:5
24:7
hava fördärvat Guds 1\.
återställde Guds h. i dess skick
24:13
vad gott var mot Gud och hans h.
24:16
övergåvo Herrens, sina fäders Guds, h. 24:18
huru Guds h. åter upprättades
24:27
tog alla kärl S. funnos i Guds h.
25 :24
samlade ihop de kärl i Guds h.
28 :24
och bröt sönder kärlen i Guds h.
28:24
helgen Herrens, edra fäders Guds, h. 29:5
31 :13
Asarja, fursten i Guds h.
31 :21
angick tjänstgöringen i Guds h.
avgudabelätet satte han i Guds h.
33:7
sätta Herrens, sin Guds, h. i stånd
34:8
penningar S. influtit till Guds h.
34:9
Sakarja och 1ehiel ... i Guds h.
35:8
alla kärl i Guds h. till Babel
36:18
man brände upp Guds h.
36:19
bygga på Herrens, IsraeisGuds, h. Esr. 1:3
vad S. frivilligt gives till Guds h.
1 :4
frivilliga gåvor till Guds h.
2 :68
kommit till Guds h. ilerusalem
3:8
utförde arbetet på Guds h.
3:9
4:3
byggen ett h. åt vår Gud
förhindrades arbetet på Guds h.
4:24
begynte bygga Guds h. i lerusalem
5:2
5:8
vi kommo till den store Gudens h.
åter skulle bygga upp detta Guds h.
5 :13
de kärl s. hade tillhört Guds h.
5:14
Guds h. skall åter byggas upp
5 :15
grunden till Guds h. ilerusalem
5:16
bygga detta Guds h. ilerusalem
5 :17
Guds h. i Jerusalem skall byggas
6:3
kärl av guld och silver i Guds h.
6:5
man skall sätta in dem i Guds h.
6:5
Lämnen arbetet på detta Guds h.
6:7
judarnas äldste må bygga Guds h.
6:7
när·de bygga på detta Guds h.
6:8
till att förstöra detta Guds h.
6 :12
6 :16
firade invigningen av detta Guds h.
till invigningen av detta Guds h.
6:17
understödde i arbetet på Guds h.
6:22
giva till sin Guds h. i Jerusalem
7 :16
offra på altaret i eder Guds h.
7 :17
till tempeltjänsten i din Guds h.
7:19
härutöver behöves till din Guds h.
7:20
skall givas till himmelens Guds h.
7:23
på någon präst i detta Guds h.
7 :24
sända till oss tjänare för Guds h.
8:17
den gärd .till vår Guds h.
8:25
föra det till Jerusalem, till Guds h.
8:30
uppvägdes silvret i vår Guds h.
8:33
gåvo understöd åt Guds h.
8 :36
andrum till att upprätta vår Guds h.
9:9
Esra låg gråtande framför Guds h.
10:1
stod upp från platsen framför Guds h. 10:6
på den öppna platsen vid Guds h.
10:9
Låt oss gå till Guds h.
Neh. 6:10

2621

hyddor på gårdarna till Guds h.
8:16
tjänsten i vår Guds h.
10:32
till allt arbete i vår Guds h.
10:33
föra (vedoffret) till vår Guds h.
10:34
för till vår Guds h.
10:36
prästerna s. gjorde tjänst i vår Guds h. 10:36
in i kamrarna till vår Guds h.
10:37
föra tionden upp till vår Guds h.
10:38
skulle icke försumma vår Guds h.
10:39
Seraja, fursten i Guds h.
11 :11
de yttre sysslorna vid Guds h.
11 :16
vid sysslorna i Guds h. var Ussi
11 :22
lovsångskörerna upp i Guds h.
12 :40
förestå kammaren i vår Guds h.
13:4
kammare i förgårdarna till Guds h.
13:7
ställa in i dem Guds h.' kärl
13:9
har Guds h. blivit så försummat
13 :11
S. jag har gjort för min Guds h.
13 :14
jag gick med hopen till Guds h.
Ps. 42:5
ett grönskande olivträd i Guds h.
52:10
du S. i Guds h. gick med mig
55:15
hellre vakta dörren i min Guds h.
84 :11
För Herren, vår Guds, h.' skull
122:9
stån i gårdarna till vår Guds h.
135:2
när du går till Guds h.
Pred. 4:17
draga upp till Jakobs Guds h.
J es. 2:3
en del av kärlen i Guds h.
Dan. 1:2
de klrl ur tempelsalen i Guds h.
5:3
Hos. 9:8
utläggas snaror i Guds h.
eder Guds h. måste sakna
Joel 1 :13
församlen ...till Herrens, eder Guds, h. 1:14
fröjd försvunnit ifrån vår Guds h.
1 :16
vin dricker man i sin Guds h.
Am. 2:8
draga upp till Jakobs Guds h.
Mika 4:2
arbetade på Herrens, sin Guds, h. Hagg. l :14
(David) gick in i Guds h.
Matt. 12 :4
Mark. 2 :26
gick (David) in i Guds h.
Luk. 6:4
huru. (David) gick in i Guds h.
bör förhålla sig i Guds h.
1. Tim. 3 :15
överstepräst över Guds h.
Hebr.10:21
domen begynna på Guds h.
LPet. 4:17
HUS (hela)
in i arken med hela ditt h.
10Mos. 7:1
41 :51
(Josef:) förgäta hela min faders h.
till herre över hela hans h.
45:8
Josef försörjde hela sinfadersh.
47:12
hela Israels h. må gråta
3.Mos.10:6
i hela mitt h. är han betrodd
4.Mos.12:7
begrät o de hm hela Israels h.
20:29
på Farao och hela hans h.
5.Mos. 6:22
Elkana med hela sitt h.
1.Sam. 1:21
7:2
hela Israels h. suckade efter Herren
Samuel sade till hela Israels h.
7:3
om icke dig och hela din faders h.
9 :20
hela hans faders h. fingo höra detta
22:1
Ahimelek och hela hans faders h.
22 :11
22:15
hela min faders h. något till last
Du måste dÖooohela din faders h.
22 :16
orsaken till att hela din faders h.
22:22
ont är beslutet över hela hans h.
25 :17
allt vad hela Benjamins h.
2.Sam. 3:19
komma över hela hans faders h.
3:29
hela Israels h. fröjdade sig
6:5
6 :11
välsignade hela hans h.
utvalt mig ... och hela hans h.
6:21
Allt s. Saul och hela hans h. har ägt
9:9
först av hela 10sefs h. kommit
19:20
hela min faders h. förtjänade döden
19 :28
ytterbyggnaden utmed hela h.et 10Kon. 6:10
överdrog han hela h.et med guld
6:22
till dess hela h.et var överdraget
6:22
innan han fick hela sitt h. färdigt
7:1
församlade han hela luda h.
12:21
Säg till hela Juda h.
12 :23
förgjorde han hela J erobeams h.
15 :29
förgjorde han hela Baesas h.
16:11
Så utrotade Simri hela Saesas h.
16:12
Ahabs hela h. skall förgås
2.Kon. 9:8
utvalde ur hela min faders h. 1. Krön. 28:4
Vi hava renat hela Herrens h. 2.Krön.29:18
furstarna bakom hela Juda h.
Neh. 4:16
du har ju förött mitt hela h.
Job 16:7
hela h.et gemensamt med
Ords. 21 :9
än hela h.et gemensamt med trätgirig 25 :24
hela hennes h. har kläder av
31 :21
Jer. 9:26
hela Israels h. har ett ... hjärta
lät jag hela Israels h. och hela Juda
h. sluta sig till mig, säger Herren
13:11
hela Israels h. har hårda
Hes. 3:7
5:4
skall eld gå ut över hela Israels h.
11 :15
nära fränder och hela Israels h.
där skall hela Israels h. tjäna mig
20:40
hans fränder av hela Israels h.
37:16
39:25
förbarma mig över hela Israels h.
mätte hall runt omkring hela h.et
41:5
mellanrummet omkring hela h.et
41:10
så var gjort på hela h.et runt
41:19
det skall höra hela Israels h. till
45:6
kom till tro, så ock hela hs h.
10h. 4:53
det uppfyllde hela h.et
Apg. 2:2
Så må nu hela Israels h. veta
2:36
herre över ... hela sitt h.
7:10
fruktade Gud med hela sitt h.
10:2
frälst, du själv och hela ditt h.
11 :14
med hela sitt h. kom till tro
18:8
de förvilla hela h.
Tit. 1:11
Moses trogen i hela hans h.
Hebr. 3:2
var Moses trogen i hela hans h.
3:5
HUS (Herrens)
skall du föra till Herrens h.
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2.Mos.23:19

Det första skall du föra till Herrens h. 34:26
icke skökolön in i Herrens h.
5.Mos.23:18
lade till skatten i Herrens h.
Jos. 6:24
Nu är jag på väg till Herrens h. Dom.19:18
ofta hon kommit till Herrens h. I.Sam. 1:7
förde hon (Samuel) in i Herrens h.
1 :24
Samuel växte upp i Herrens h.
2 :21
öppnade dörrarna till Herrens h.
3:15
David gick in i Herrens h.
2.Sam.12:20
sitt h. färdigt, så ock Herrens h. 10Kon. 3:1
h. åt Herrens, sin Guds, namn
5:3
h. åt Herrens, min Guds, namn
5:5
begynte han bygga h.et åt Herren
6:1
H.et konung Salomo byggde åt
6:2
blev grunden lagd till Herrens h.
6 :37
inre-förgårdsmuren tUl Herrens h.
7 :12
åt konung Salomo för Herrens h.
7 :40
föremål ... för Herrens h.
7 :45
föremål s. skulle finnas i Herrens h.
7 :48
arbete på Herrens h. var färdigt
7 :51
7:51
in i skattkamrarna i Herrens h.
uppfyllde molnskyn Herrens h.
8:10
härlighet uppfyllde Herrens h.
8 :11
att bygga ett h. åt Herrens namn
8 :17
byggt h.et åt Herrens namn
8:20
invigdes Herrens h. av konungen
8 :63
förgården framför Herrens h.
8 :64
Salomo hade byggt Herrens h.
9:1
Salomo byggde på Herrens h.
9:10
arbetsfolk för att bygga Herrens h.
9 :15
såg brännoffren i Herrens h.
10:5
lät göra tillbehör till Herrens h.
10:12
anställa slaktoffer i Herrens h.
12:27
(Sosak) tog skatterna i Herrens h.
14:26
så ofta konungen gick till Herrens h. 14:28
(Asa) förde in i Herrens h.
15:15
kvar i skattkamrarna i Herrens h.
15:18
hos (Joseba) i Herrens h.
2.Kon.H:3
Jojada förde dem in i Herrens h.
11:4
tagit en ed av dem i Herrens h.
11:4
de skola hålla vakt i Herrens h.
11 :7
II :10
skäldar s. funnos i Herrens h.
gick (Atalja) in i Herrens h.
11 :13
förhindra att hon dödades i Herrens h. Il :15
11 :18
ställde ut vakter vid Herrens h.
förde konungen ned från Herrens h.
11 :19
ss. heliga gåvor inflyta till Herrens h. 12:4
manas att bära till Herrens h.
12:4
förfallet på Herrens h.
12:5
12:9·
när man går in i Herrens h.
alla penningar S. inflöto till Herrens h. 12:9
penningar s. funnos i Herrens h.
12:10
ss. tillsyningsmän vid Herrens h.
12: 11
S. arbetade på Herrens h.
12 :11
S. var förfallet på Herrens h.
12 :12
gjorde inga silverfat för Herrens h.
12 :13
penningar S. inflöto till Herrens h.
12 :13
satte därför Herrens h. i stånd
12 :14
gingo icke till Herrens h.
12 :16
12 :18
allt guld s. fanns i Herrens h.
14:14
alla kärl S. funnos i Herrens h.
byggde övre porten till Herrens h.
15 :35
silver och guld S. fanns i Herrens h.
16:8
mellan nya altaret och Herrens h.
16:14
förlade han inom Herrens h.
16:18
penningar s. funnos i Herrens h.
18:15
(Hiskia) gick in i Herrens h.
19:1
19:14
gick (Hiskia) upp i Herrens h:
skall du få gå upp i Herrens h.
20:5
i övermorgon gå upp i Herrens h.
20:8
byggde altaren i Herrens h.
21 :4
båda förgårdarna till Herrens h.
21 :5
Safan åstad till Herrens h.
22:3
S. hava influtit till Herrens h.
22:4
ss. tillsyningsmän vid Herrens h.
22:5
åt de män s. arbeta vid Herrens h.
·22:5
lag har funnit lagboken i Herrens h. 22:8
ss. tillsyningsmän vid Herrens h.
22:9
konungen gick upp i Herrens h.
23:2
S. hade blivit funnen i Herrens h.
23:2
(Josia) tog Aseran ur Herrens h.
23:6
tempelbolarhusen i Herrens h. .
23:7
icke kunde gå in i Herrens h.
23:11
de båda förgårdarna till Herrens h.
23:12
bok s. Hilkia funnit i Herrens h.
23:24
förde bort alla skatter i Herrens h.
24:13
(Nebusaradan) brände upp Herrens h. 25:9
Kopparpelarna i Herrens h.
25 :13
och koppar havet i Herrens h.
25 :13
Salomo låtit göra till Herrens h.
25:16
sången i Herrens h.
1.Krön. 6:31
6 :32
till dess Salomo byggde Herrens h.
stodo vid portarna till Herrens h.
9:23
Här skall Herren Guds h. stå
22:1
h.et S. skall byggas åt Herren
22:5
bjöd hm bygga ett h. åt Herren
22:6
bygga ett h. åt Herrens namn
22:7
må du få bygga Herrens h.
22:11
22:14
till Herrens h. 100000 talenter guld
h. S. skall byggas åt Herrens namn
22:19
förestå sysslorna vid Herrens h.
23:4
vid tjänstgöringen i Herrens h.
23:24
plats för tjänstgöringen i Herrens h.
23:28
vid tjänstgöringen i Herrens h.
23:32
tjänst när de gingo in i Herrens h.
24:19
för att göra tjänst i Herrens h.
26:12
uppsikten över skatterna i Herrens h. 26:22
hålla Herrens h. vid makt
26:27
rörande förgårdarna till Herrens h.
28 :12
vid tjänstgöringen i Herrens h. och
rörande alla kärl i Herrens h.
28:13
utföras för tjänstgöringen i Herrens h. 28:20

gav dem till skatten i Herrens h.
29:8
bygga ett h. åt Herrens namn 2.Krön. 2:1
vill jag bygga ett h. åt Herrens namn
2:4
(Salomo) kan bygga ett h. åt Herren
2:12
Salomo begynte att bygga Herrens h.
3:1
askkärlen, skovlarna till Herrens h.
4:16
arbete för Herrens h. var färdigt
5:1
Herrens h. uppfyllt aven molnsky
5:13
bygga ett h. åt Herrens namn
6:7
byggt h.et åt Herrens namn
6:10
icke kunde gå in i Herrens h.
7:2
härlighet uppfyllde Herrens h.
7:2
delen av förgården framför Herrens h. 7:7
i sinnet att utföra i Herrens h.
7 :11
fullbordade Salomo Herrens h.
7:11
Salomo byggde på Herrens h.
8:1
8:16
dag grunden lades till Herrens h.
så var då Herrens h. färdigt
8 :16
såg den trappgång ...till Herrens h.
9:4
göra tillbehör till Herrens h.
9:11
(Sisak) tog skatterna i Herrens h.
12:9
så ofta konungen giok till Herrens h. 12 :11
16:2
guld ur skattkamrarna i Herrens h.
Josafat trädde upp i Herrens h.
20:5
och tågade till Herrens h.
20:28
folket på förgårdarna till Herrens h.
23:5
må ingen annan gå in i Herrens h.
23:6
gick (AtaUa) in i Herrens h.
23:12
förbjöd att döda henne i Herrens h.
23:14
ställde Jojada ut vakter vid Herrens h. 23:18
för tjänstgöringen i Herrens h.
23:18
vid portarna till Herrens h.
23:19
förde konungen ned från Herrens h. 23:20
betänkt på att upphjälpa Herrens h.
24:4
allt S. var helgat till Herrens h.
24:7
utanför porten till Herrens h.
24:8
utföra arbetet på Herrens h.
24:12
till att upphjälpa Herrens h.
24:12
till att sätta Herrens h. i stånd
24:12
gjorde därav kärl till Herrens h.
24:14
offrade brännoffer i Herrens h.
24:14
övergåvo Herrens, sina fäders Guds, h. 24:18
stenade på förgården till Herrens h.
24:21
spetälska ... inne i Herrens h.
26:19
(U ssia) var utesluten från Herrens h. 26 :21
(Jotam) byggde porten till Herrens h. 27:3
fastän Ahas plundrade Herrens h.
28 :21
Ahas stängde dörrarna till Herrens h. 28 :24
öppnade dörrarna till Herrens h.
29:3
gingo in för att rena Herrens h.
29:15
gingo in i det inre av Herrens h.
29:16
orenhet .. på förgården till Herrens h. 29 :16
29:17
helgade Herrens h. åtta dagar
Vi hava renat hela Herrens h.
29:18
konung Hiskia gick upp i Herrens h. 29:20
tjänstgöring i Herrens h.
29:25
förde fram slaktoffer till Herrens h.
29:31
ordnat med tjänstgöringen i Herrens h.29:35
att de skulle komma till Herrens h.
30:1
förde fram brännoffer till Herrens h. 30:15
föra fram ·offergärden till Herrens h. 31 :10
inreda förrådskamrar i Herrens h.
31 :11
31 :16
skulle infinna sig i Herrens h.
(Manasse) byggde altaren i Herrens h. 33:4
altaren på förgårdarna till Herrens h. 33:5
bort avgudabelätet ur Herrens h.
33:15
det berg, där Herrens h. stod
33:15
sätta Herrens, sin Guds, h. i stånd
34:8
tillsyningsmän vid Herrens h.
34:10
befattning vid Herrens h.
34:10
penningarna S. inflytit till Herrens h. 34:14
funnit lagboken i Herrens h.
34:15
penningar s. funnos i Herrens h.
34:17
konungen gick upp i Herrens h.
34:30
S. hade blivit funnen i Herrens h.
34:30
till tjänstgöringen i Herrens h.
35:2
en del av kärlen i Herrens h. till Babel 36:7
med kärlen till Herrens h.
36:10
Alla de översta orenade Herrens h.
36:14
kärl i Guds h. och i Herrens h.
36:18
bygga på Herrens h. i Jerusalem
Esr. 1:5
utlämnade de kärl till Herrens h.
1:7
kommo till Herrens h. i Jerusalem
2 :68
att förestå arbetet på Herrens h.
3:8
grunden till Herrens h. var lagd
3 :11
för oss själva bygga h.et åt Herren
4:3
förhärliga Herrens h. i Jerusalem
7:27
väga upp det i kamrarna i Herrens h.
8:29
till Herrens h. förstlingen
Neh.l0:35
skall åter få bo i Herrens h.
Ps.23;6
att jag må få bo i Herrens h.
27:4
äro planterade i Herrens h.
92 :14
helighet höves ditt h., Herre
93:5
löften i gårdarna till Herrens h.
116 :19
V i välsigna eder från Herrens h..
118:26
Vi skola gå till Herrens h.
122:1
För Herrens, vår Guds, h.' skull
122:9
S. stån om natten i Herrens h.
134:1
I S. stån i Herrens h.
135:2
berg där Herrens h. är
J es. 2:2
37:1
(Hiskia) gick in i Herrens h.
gick (Hiskia) upp i Herrens h.
37 :14
sånger ... däruppe i Herrens h.
38 :20
att jag skall få gå upp i Herrens h.
38 :22
föra fram spisoffer till Herrens h.
66:20
Ställ dig i porten till Herrens h.
Jer. 7:2
frambära lovoffer till Herrens h.
17 :26
19 :14
ställde sig i förgården till Herrens h.
överuppsyningsman i Herrens h.
20:1
Övre Benjaminsporten till Herrens h. 20:2
Ställ dig i förgården till Herrens h.
26:2
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s.

Hus-Husfolk
kommer för att tillbedja i Herrens h. 26:2
hörde J eremia tala i Herrens h.
26:7
mot Jeremia i Herrens h.
26:9
gingo de upp till Herrens h.
26:10
de kärl s. höra till Herrens h.
27:16
de kärl s. ännu äro kvar i Herrens h.
27 :18
s. ännu är kvar här i Herrens h.
27:21
talade profeten Hananja i Herrens h. 28:1
tillbaka alla de kärl i Herrens h.
28:3
det folk s. stod i Herrens h.
28:5
kärl s. funnos i Herrens h.
28:6
i Herrens h. tillsyningsmän
29:26
frambära lovoffer i Herrens h.
33:11
för dem till Herrens h.
35 :2
förde dem till Herrens h.
35:4
icke kan begiva mig till Herrens h.
36:5
36:6
läsa upp ... inför folket i Herrens h.
i Herrens h. läste han Herrens ord
36:8
(Baruk) läste upp dem i Herrens h.
36:10
ingången till nya porten på Herrens h. 36:10
vid tredje ingången till Herrens h.
38 :14
rökelse att frambära till Herrens h.
41:5
vad heligt s. fanns i Herrens h.
51 :51
(Nebusaradan) brände upp Herrens h. 52:13
Kopparpelarna i Herrens h.
52:17
och kopparhavet i Herrens h.
52:17
Salomo hade låtit göra till Herrens h. 52 :20
De hovo upp rop i Herrens h.
K1ag. 2:7
ingången till porten på Herrens h. Hes. 8 :14
den inre förgården till Herrens h.
8:16
till östra porten på Herrens h.
10:19
till östra porten på Herrens h.
11 :1
Herrens härlighet uppfyllde Herrens h. 44:4
om alla stadgar angående Herrens h. 44:5
fienden över Herrens h.
Hos. 8:1
Det kommer icke in i Herrens h.
9:4
Spisoffer ifrån Herrens h.
Joel 1:9
församlen ...till Herrens, eder Guds, h. 1 :14
en källa skall rinna upp i Herrens h.
3:18
berg där Herrens h. är skall stå Mika 4:1
tiden att Herrens h. bygges upp Hagg. 1:2
arbetade på Herrens, sin Guds, h.
1 :14
mitt h. uppbyggt, aäger Herren
Sak. 1 :16
skulle fråga prästerna i Herrens h.
7:3
grunden lades till Herren Sebaots h.
8:9
i Herrens h. åt krukmakaren
11 :13
grytorna i Herrens h. ss. offerskolarna 14:20
ingen kanane mer finnas i Herrens h. 14:21
HUS (Israels)
2.Mos.12:27
gick förbi Israels barns h.
hela Israels h., må gråta
3.Mos.10:6
Om någon av Israels h. slaktar
17:3
Om någon av Israels h. offrar
17:8
om någon av Israels h. förtär
17:10
Om någon av Israels h. vill offra
22:18
begräto hm hela Israels h.
4.Mos. 20 :29
Jos.21 :45
s. Herren lovat Israels h.
båda s. byggt upp Israels H.
Rut 4:11
I.Sam. 7:2
hela Israels h. suckade efter
Samuel sade till hela Israels h.
7:3
fastade för Israels h.' skull
2.Sam. 1 :12
hela Israels h. fröjdade sig
6:5
12:8
jag har givit dig Israels h.
Nu skall Israels h. giva mig
16:3
strida mot Israels h.
l.Kon.12:21
konungarna av Israels h. äro nådiga
20:31
trofasthet mot Israels h.
Ps. 98:3
han skall välsigna Israels h.
115 :12
135 :19
I av Israels h., loven Herren
Jes. 5:7
vingård, det är Israels h.
för de två Israels h. bliva en
8 :14
14:2
Israels h. skall lägga dem under
I alla s. ären kvar av Israels h.
46:3
den nåderike mot Israels h.
63:7
I alla släkter av Israels h.
Jer. 2:4
skall Israels h. komma på skam
2 :26
3:18
skall Juda h. gå till Israels h.
I av Israels h. varit trolösa
3 :20
Israels h. och Juda h. trolösa
5:11
komma över eder, I av Israels h.
5:15
hela Israels h. har oomskuret hjärta
9 :26
Hören det ord ...1 av Israels h.
10:1.
Israels h. och Juda h. hava brutit
11:10
s. Israels och J uda h. bedrivit
11 :1 7
13:11
så lät jag hela Israels h. sluta sig
göra med eder, I av Israels h.
18:6
ock I i min hand, lav Israels h.
18:6
han s. fört upp Israels h.' släkt
23:8
ett nytt förbund med Israels h.
31:31
förbund ... sluta med Israels h.
31:33
löftesord s. jag talat om Israels h.
33:14
avkomling av David på Israels h.'
33:17
likasom Israels h. kom på skam
48 :13
gå åstad och tala till Israels h.
Hes. 3:1
gå bort till Israels h. och tala
3:4
du bliver sänd till Israels h.
3:5
3:7
Israels h. vill icke höra på dig
hela Israels h. har hårda pannor
3:7
satt dig till väktare för Israels h.
3 :17
skall vara ett tecken för Israels h.
4:3
lägg Israels h.' missgärning
4:4
skall du bära på Israels h.'
4:5
skall en eld gå ut över Israels h.
5:4
ve över styggelserna i Israels h.
6:11
styggelser s. Israels h. bedriver
8:6
se Israels H.' eländiga avgudar
8:10
stodo sjuttio av de äldste i Israels h.
8:11
vad de äldste i Israels h.
8:12
Israels h.' missgärning är stor
9:9
Sådant aägen I, I av Israels h.
11 :5
dina fränder och hela Israels h.
11 :15
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till ett tecken för Israels h.
12:6
säkert har Israels h. frågat dig
12:9
utsaga gäller dem av Israels h.
12:10
inga spådomar finnas i Israels h.
12 :24
Du människobarn, se, Israels h.
12:27
fört upp mur omkring Israels h.
13:5
icke i förteckningen på Israels h.
13:9
Var och en av Israels h.
14:4
Säg därför till Israels h.
14:6
om någon av Israels h. viker bort
14:7
förelägg Israels h. en gåta
17:2
sina ögon till Israels h.' avgudar
18:6
icke till Israels h. eländiga
18:15
Hören då, I av Israels h.
18:25
ändå säga de av Israels h.
18:29
I av Israels h.
18 :29
jag skall döma •.. I av Israels h.
18:30
icke viljen I dö, I av Israels h.
18:31
Israels h. var gensträvigt mot mig
20:13
Tala därför till Israels h.
20:27
Säg därför till Israels h.
20:30
låta fråga mig, I av Israels h.
20 :31
hören nu, I av Israels h.
20:39
skall hela Israels h. tjäna mig
20:40
I av Israels h. säger Herren
20 :44
Israels h. har för mig blivit slagg
22 :18
Säg till Israels h.
24:21
för Israels h. icke någon stingande
28 :24
ett horn växa upp åt Israels h.
29:21
till en väktare för Israels h.
33:7
människobarn, säg till Israels h.
33:10
icke viljen I dö, I av Israels h.
33:11
döma ... I av Israels h.
33 :20
att de, Israels h. äro mitt folk
34:30
Israels h.' arvedel blev ödelagd
35:15
hans fränder av hela Israels h.
37:16
förbarma mig över hela Israels h.
39 :25
utgjuta min Ande över Israels h.
39:29
förkunna för Israels h. allt vad du
40:4
Israels h. icke mer orena mitt
43:7
aäg till Israels h., det gensträviga
44:6
styggelser ... I av Israels h.
44:6
blevo för Israels h. en stötesten
44:12
skall höra hela Israels h. till
45:6
låta Israels h. få behålla sitt land
45:8
vid alla Israels h.' högtider
45 :17
bringa försoning för Israels h.
45 :17
göra slut på ... lsraels h.
Hos. 1:4
förbarma mig över Israels h.
1 :6
akten härpå, I av Israels h.
5:1
6:10
I Israels h. har jag sett gruvliga
omvärvt ... Israels h. med svek
11 :12
klagosång ... 1 av Israels h.
Am. 5:1
behålla tio kvar, I av Israels h.
5 :3
5:4
så säger Herren till Israels h.
Framburen ... I av Israels h.
5 :25
I s. Israels h. plägar vända sig till
6:1
uppväcka ett folk, I av Israels h.
6:14
sammansvärjning mitt i Israels h.
7:10
Israels h. må bliva siktat bland
9:9
sker detta genom Israels h.'
Mika 1 :5
H.en i Aksib hava för Israels
l: 14
I furstar av Israels h.
3:1
furstar av Israels h.
3:9
likasom I ...och Israels h.
Sak. 8:13
förlorade fåren av Israels h.
Matt. 10:6
till de förlorade fåren av Israels h.
15 :24
Så må nu hela Israels h. veta
Apg. 2:36
Framburen I vä!...I av Israels h.
7 :42
sluta förbund med Israels h.
Hebr. 8:8
förbund ... sluta med Israels h.
8:10
HUS (Jakobs)
Jakob byggde sig där ett h.
l.Mos.33:17
De personer av jakobs h.
46:27
Så skall du säga Jakobs h.
2.Mos.19:3
du upprättade åter Jakobs h.
Ps.85:2
När Jakobs h. (drog ut)
114:1
I av Jakobs h., kommen
Jes. 2:5
förskjutit ditt folk, Jakobs h.
2:6
döljer sitt arbete för Jakobs h.
8:17
10:20
den räddade skaran av Jakobs h.
främlingar hålla sig till Jakobs h.
14:1
säger Herren så till Jakobs h.
29:22
hören nu på mig, I av Jakobs h.
46:3
48:1
Hören detta, I av Jakobs h.
58:1
för Jakobs h. deras synder
Hören Herrens ord, I av jakobs h. Jer. 2:4
Förkunnen detta i Jakobs h.
5:20
Hes.20:5
till ed inför Jakobs h.' barn
Am. 3:13
Hören ... inför Jakobs h.
9:8
icke alldeles förgöra Jakobs h.
Ob. v.17
Jakobs h. skall åter få råda
Då skall Jakobs h. bliva en eld
v.18
Är detta tillbörligt, du Jakobs h. Mlka 2:7
3:9
Hören I hövdingar av Jakobs h.
Luk. 1:33
vara konung över jakobs h.

HUS (Juda)
David till konung över Juda h. 2.Sam. 2:4
av Juda h. blivit smord till konung
2:7
Allenast Juda h. höll sig till David
2:10
David konung i Hebron över Juda h.
2:11
jag har givit Israels h. och Juda
12:8
församlade han hela Juda h.
l.Kon.12:21
Säg till hela Juda h.
12:23
räddade skara av Juda h.
2.Kon.19 :30
utvalde i Juda h.
l.Krön.28:4
församlade han Juda h.
2.Krön.11:1
Sebadja ...fursten för Juda h.
19:11
förgjorde konungasläkten i Juda h.
22:10
furstarna stodo bakom Juda h.
Neh. 4:16
bliver en fader för Juda h.
Jes.22:21
den räddade skara av Juda h.
37:31
skall Juda h. gå till Israels h.
Jer. 3:18
Israels h. och Juda h. trolösa
5:11
Israels h. och Juda h. brutit
11 :10
s. Israels och Juda h. hava bedrivit
11 :17
Juda h. skall jag rycka undan
12:14
så lät jag hela Juda h. sluta sig till
13:11
h.en i Jerusalem och Juda kon. h.
19:13
till Juda konungs h. skall du säga
21:11
Gå ned till Juda konungs h.
22:1
så aäger Herren om Juda konungs h.
22:6
de kärl iJuda konungs h.
27:18
s. är kvar i Juda konungs h.
27:21
sluta ett nytt förbund med Juda h.
31 :31
32:2
fängelsegården i Juda konungs h.
aäger Herren ... om Juda konungs h.
33:4
det löftesord jag talat om Juda h.
33:14
Kanhända skall Juda h. vända om
36:3
kvinnor s. äro i Juda konungs h.
38:22
bära på Juda h.' missgärning
Hes. 4:6
Är det icke nog för Juda h.
8:17
Juda h.' missgärning är alltför stor
9:9
nu är det med Juda h. likasom
25:8
Edom har handlat så mot Juda h.
25:12
Men över Juda h. vill jag
Hos. 1:7
och för Juda h. ss. röta i benen
5 :12
5:14
ss. ett ungt lejon mot Juda h.
tillfalla de kvarblivna av Juda h. Sef. 2:7
likasom I, både Juda h. och
Sak. 8:13
göra gott mot Jerusalem och Juda h.
8:15
skola för Juda h. bliva fröjd och
8:19
vårda sig om sin hjord ... Juda h.
10:3
Jag skall giva styrka åt Juda h.
10:6
över Juda h. skall jag upplåta
12:4
sluta nytt förbund med Juda h. Hebr. 8:8

HUSA
hebr. skyndsamhet, hast. En son till
Eser, judeen Hurs efterkommande.
Husa var troligen husatiternas stamfader, och han är sannolikt identisk
med Suha, som omtalas i I.Krön.4:11.
Husa uppfattas ibland som ett ortnamn,
emedan en stads eller en orts grundläggare i Skriften ofta benämnes som
dess fader. l.Krön.4:4.
HUSAI
hebr. skyndsam, snabb. En arkit, den
ene av Davids två förnämsta rådgivare.
Han var trofast mot David även under
Absaloms uppror.
HUSAI
kom arkiten H. emot (David) 2.Sam.15:32
gick H., Davids vän, in i staden
15 :37
När arkiten H. kom till Absalom
16:16
ropade H. till Absalom: Leve kon.
16:16
Absalom sade till H.
16:17
H. svarade Absalom
16:18
Kalla ock arkiten H. hit
17:5
När då H. kom in till Absalo'm
17:6
H. svarade Absalom
17:7
H. sade ytterligare: Du känner
17:8
H.s råd är bättre än Ahitofels råd
17 :14
H. sade till prästerna Sadok och
17 :15
(Salomos fogde) Baana, H.s son 1. Kon. 4:16
arkiten H. var konungens vän 1.Krön.27:33

(hjältar) h.en Sibbekai
l.Krön.11 :29
h.en Sibbekai slog då ned Sippa i
20:4
Den åttonde var h.en Sibbekai
27:11

HUSBONDE
Grundtextens ord, som i vår bibel är
övers. »husbonde», betecknar överallt
en som har makt, en herre i förhållande
till tjänaren. Oftast förekommer grek.
oikodespotes, en som förestår huset,
husets härskare, husfader. I Jes.24:2 är
»husbonde» en övers. av agon, i Lule
16:8 av kyrios, se ord analyser Herre l,
resp. 17.
I Jesu liknelse om den stora måltiden framställes Gud själv under bilden aven husbonde, som blev vred,
därför att ingen ville acceptera hans
inbjudan till gästabud, Luk.14:21.
HUSBONDE
det går h.n ss. tjänaren
Jes.24:2
hava kallat h.n för Beelsebul
Matt. 10:25
Då trädde h.ns tjänare fram
13:27
en h. s. ur sitt förråd bär fram
13:52
en h. gick ut för att leja åt sig
20:1
knorrade de mot h.n
20:11
En h. planterade en vingård
21 :33
om h.n visste under vilken nattväkt
24:43
sägen till h.n i det hus där
Mark. 14:14
h.n visste vilken stund tjuven
Luk. 12 :39
Om h.n har tillslutit dörren
13:25
Då blev h.n vred och sade
14 :21
h.n prisade den orättrådige
16:8
sägen till h.n i det huset
22 :11

HUSDJUR
De vanligaste husdjuren på Bibelns tid
var mulåsnor, åsnor, oxar, kameler och
får, se d.o. Se för övrigt: Djur.
HUSDJUR
vilket annat h. det vara må
gav deras h. till pris åt hagel

2.Mos. 22:10
Ps.78:48

HUSDÖRR
ingen må gå ut genom sin h.

2.Mos.12 :22

HUSFADER
2.Mos.12:3
skall var h. taga sig ett lamm
h.n och hs granne taga ett lamm
12:4

HUSFOLK
Benämningen »husfolk» innefattar alla
som tillhör samma hus eller familj,
också tjänstefolket. - I överförd betydelse brukas ordet om dem som genom tron på Kristus har gemenskap
med Gud och därmed med varandra.
I sitt brev till efesierna angående israeliters och hedningars lika delaktighet i
frälsningen fastslår Paulus, att hedningarna icke längre är främlingar och
gäster utan att de har medborgarskap
med de heliga och är Guds husfolk,
Ef.2:19. Se: Familj, Förbund, Församling.

HUS (Josefs)
förde männen in i J osefs h.
l.Mos. 43 :17
när de fördes in i Josefs h.
43:18
han förde männen in i Josefs h.
43:24
gingo in i Josefs h.
44:14
Josua sade till Josefs h.
Jos.17:17
Jos.fs h. vid sitt område i norr
18:5
männen av Josefs h. till Betel
Dom. 1 :22
männen av Josefs h. \äto bespeja
1 :23
först av hela Josefs h.
2.Sam.19:20
det arbete, s. ålåg Josefs h.
1. Kon. 11 :28
skall komma över Josefs h.
Am. 5:6
bliva J osefs h. en låga
Ob. v.18
åt Josefs h. skall jag giva
Sak. 10:6

HUSATIT
h.en Sibbekai slog ned Saf
2.Sam.21:18
(till de 30 hörde:) h.en Mebunnai
23:27

HUSFOLK
en av mitt h .. skall bliva
l.Mos.15:3
allt mankön bland Abrahams h.
17:23
sade Jakob till sitt h.
3~:2
Esau tog allt sitt h. och drog till
36:6
ingen av h.et var tillstädes
39:11
ropade hon {lå sitt h. och sade
39:14
också Faraos h. hörde det,
45:2
talade Josef tjll Faraos h.
50:4
därtill Josefs h. och hans faders h.
50:8
taga efter antalet av edert h.
2.Mos.16:16
I med edert h. mån äta det
4.Mos.18:31
där skolen I glädja eder med h. 5 .Mos. 12:7
du skall glädja dig med ditt h.
14':26
skall d.u med ditt h. för vart år äta
15:20
förloren livet, du och ditt h.
Dom.18:25
var och en med sitt h.
l.Sam.27:3
draga var och en med sitt h.
2.Sam. 2:3
David kom för att hälsa sitt h.
6:20
drog konungelI ut och hs h. följde
15:16
Åsnorna skola 'vara för konungens h. 16:2
hade att äta och hennes h.
1. Kon. 17:15
drag bort med ditt h.
2.Kon. 8:1
(sunemitiskan) drog bort med sitt h.
8:2
för att hälsa sitt h.
1. Krön. 16:43
Mitt h. akta mig ss. främling
Job 19:15
kan mitt h. icke bevittna
31 :31
aätter fram mat åt sitt h.
Ords.31:15
har sitt eget h. till fiender
Mika 7:6
skola de icke så kalla hs h.
Matt. 10:25
får sitt eget h. till fiender
10:36
av sin herre satt över hans h.
24:45
sättas över hans h.
Luk.12 :42

2626

2627

2628

HUSAM
hebr. skyndsam, snabb. En konung i
Edom, ..ilken regerade efter Jobab och
efterföljdes av Hadad, Bedads son.
Husam säges vara från temaneernas
land.
HUSAM
När Jobab dog, blev H. kon.
l.Mos.36:34
När H. dog, blev Hadad konung
36:35
När Jobab dog, blev H. kon. 1. Krön. 1 :45
När H. dog, blev Hadad konung
1 :46

HUSATIT
Troligen en som kommer från Husa,
se d.o.

Husfru - Hustru
jämte sitt h. låtit döpa sig
Apg . 16:1S
lät strax döpa sig med allt sitt h.
16 :33
av Kloes h . blivit berättat
l. Kor. 1:11
jag har ocksä döpt Stefanas' h.
1 :16
I kännenju Stefanas' h.
16:15
icke främlingar .. . I ären Guds h.
Ef. 2 :19

HUSFRU
det går h.n ss. tjänarinnan

les.24:2

HUSGUD

Se även: Avgud , avgudadyrkan , dyrka ,

HUSTRU
en man hålla sig till sin h.
1.Mos. 2 :24
mannen och hans h. voro båda nakna
2 :25
då gömde sig mannen med sin h.
3:8
Eftersom du lyssnade till din h.s ord
3:17
mannen gav sin h. namnet Eva
3:20
Gud gjorde åt Adam och hans h.
3:21
Och mannen kände sin h. Eva
4:1
Kain kände sin h.
4:17
4:19
Men Lemek tog sig två h.r
Lemek sade till sina h .r
4 :23
4:23
I Lemeks h.r, lyssnen till mitt
Och Adam kände åter sin h .
4 :25
(Gud) gå in i arken med din h.
och dina söners h.r
6:18
Noa gick in i arken med sin h .
och sina söners h.r
7:7
7:13
vidare Noas h. och hans söners h.r
(Gud:) Gå ut ur arken med din h.
8:16
och dina söners h.r
Så gick Noa ut med sin tr.
och sina söners h.r
8:18
11:29
Abram och Nahor togo sig h.r
och Nahors h. hette Milka
II :29
Hoh är (Abrams) h.
12 :12
att (Sarai) var din h.
12:18
12:19
(Farao :) se, här har du nu dit:t h .
12:20
ledsaga hm till vägs med hans h .
drog Abram från Egypten med sin h. 13:1
19:26
Lots h. såg sig tillbaka
hon är en annan mans h.
20:3
giv nu mannen hans h. tiilbaka
20:7
20 :11
skola dräpa mig för min h.s skull
20:12
(Abraham:) och så blev hon min h.
20:17
Gud botade Abimelek och hans h.
21 :21
tog en h . från Egyptens land
26:11
kommer vid denne man eller hs h.
26:34
tog till h.r Jucfit och Basemat

Jakob tager h. bland Hets döttrar
27:46
Tag icke till h. någon av Kanaans
28:6
28:9
Esau tog Mahalat till h. åt sig
utöver de h.r han förut hade
28:9
(Jakob:) Giv mig min h.
29:21
29:28
gav han hm sin dotter Rakel till h.
sä gav (Rakel) hm Bilha till h .
30:4
gav (Silpa) åt Jakob till h .
30:9
' (Jakob:) Giv mig mina h.r
30:26
satte sina h.r på kamel erna
31 :17
Skaffa mig denna flicka till h.
34:4
Esau tagit sina h.r bland Kanaans
36:2
Esau tog sina h.r, sina söner
36:6
Elifas, son till Ada, Esaus h. och
Reguel, son till Basemat, Esaus h.
36:10
voro söner till Ada, Esaus h.
36:12
söner till Basemat, Esaus h .
36:13
söner till Oholibama , Esaus h.
36:14
söner till Basemat, Esaus h.
36:17
Oholibamas, Esaus h.s, söner
36:18
Oholibama, Anas dotter ... Esaus h.
36:18
(Ha dars) h . hette Mehetabel
36:39
med Bilhas. sin faders h.rs, söner
37:2
Juda tog åt Er en h. s. hette Tamar
38:6
(Juda:) Gå in till din broders h.
38:9
dog Suas dotter , Judas h .
38:12
hans herres h. kastade sina ögon
39 :7
(Josef) sade till sin herres h.
39:8
(Josef:) eftersom du är hans h.
39:9
hörde vad hans h . berättade
39:19
gav (Josef) till h. Asenat
41 :45
min h. har fött åt mig två söner
44:27
Israels söner satte sina h.r
46:5
RakeIs, Jakobs h.s, söner voro
46:19
där de begravit Isak och hans h.
49:31
en man tog till h. Levis
2.Mos. 2 :1
h.n blev havande och födde
2:2
gav Mose sin dotter Sippora till h.
2 :21
Då tog M ose sin h. och sina söner
4:20
Men Amram tog Jokebed till h.
6:20
6:23
Aron tog till h. Eliseba
Eleasar, en av Putiels döttrar, till h.
6:25
tog Jetro m ed sig Sippora, Moses h.
18:2
Jetro kom med Moses söner och h.
18 :5
Jag kommer till dig med din h.
18:6
så skall hans h. givas fri med honom
21 :3
Har hans herre givit honom en h.
21 :4
skola h.n tillhöra hennes h .
21 :4
Jag har min herre, h. och barn kära
21 :5
så att edra egna h.r bliva änkor
22:24
kvinna s. är din faders h.
3.Mos.18:8
icke blotta din faders h.s dotter
18:11
vid hans h. skall du icke komma
18:14
hon är din sons h.
18:15
skall icke blotta din broders h.s
18:16
äktenskapsbrott med annan mans h. 20:10
hos en kvinna s. är hans faders h.
20:11
Om någon ligger hos farbroders h .
20:20
prästs dotter en främmande mans h. 22:12
Om en h. har svikit sin man
4.Mos. 5 :12
så att han får misstanke mot sin h .
5:14
skall mannen föra sin h. till
5 :15
så att han misstänker sin h.
5 :30
ställa h.n fram inför Herren
5 :30
h.n kommer att bära på missgärning
5 :31
våra h .r skola bliva fiendens byte
14:3
Abiram .. . med h.r och barn
16:27
Amrams h . hette Jokebed
26:59
förskjuten h.s löfte skall hava
30:10
mellan en man och hans h.
30:17
våra h. r skola bliva kvar här
32 :26
Allenast edra h.r m å stanna
5.Mos. 3:19
Om h.n i hemlighet vill förleda dig
13:6
Icke skaffa sig h.r i mängd
17 :17
så att hon bliver din h.
21 :13
Om en man har tv å h.r
21:15
hon skall vara hans h.
22 :19
som är en annan mans äkta h.
22:22
kvinnan sedan bliver en annans h.
24:2
får icke återtaga henne till h.
24:4
skall den dödes h . icke gifta sig
25:5
den enes h. kommer att hjälpa
25 :11
den s. ligger hos sin faders h.
27:20
se på sin broder och på h.n i sin
28 :54
så ock edra barn och h.r
29:11
Edra h.r må stanna kvar
Jos. 1 :14
giva min dotter Aksa till h.
15:16
(Otniel) sin dotter Aksa till h.
15 :17
giva min dotter Aksa till h.
Dom. 1 :12
(Otniel) sin dotter Aksa till h .
1:13
Debora, Lappidits h ., var domarinna
4:4
Sisera .. till Jaels, Hebers h.s, tält
4:17
Jael, Hebers h ., grep en tält plugg
4:21
Hebers h., välsignad framför alla
5 :24
(Gideon) hade många h.r
8 :30
Nu födde Gileads h. honom söner
11:2
(Gileads) h .s söner hade växt up~
11:2
son till en kvinna s. icke är hans h.
11:2
att skaffa h.r åt sina söner
J 2:9
(Manoas) h. var ofruktsam
13:2
ängel uppenbarade sig för h.n
13:3
Då gick h.n in och omtalade 'detta
13:6
Guds ängel kom till (Manoas) h.
13:9
Då skyndade h .n strax åstad
13:10
Manoa stod upp och fÖljde sin h.
13:11
man s. förut talade med min h.
13:11
Din h. skall taga sig till vara för
13 :1"3
underbart i Manoas och hans h.s
13 :19
13 :20
Då Manoa och hans h. sågo detta
visade sig för Manoa och hans h .
13 :21
Manoa sade till sin h .
13 :22

hans h. svarade honom
13:23
Därefter födde (Manoas) h. en son
13 :24
henne mån I nu skaffa mig till h.
14:2
en h. från de oomskurna filisteerna
14:3
sade de till Simsons h.: Locka
14:15
Då läg Si~sons h. över hm med
14:16
Då blev Simsons h. given åt den
14:20
ville Simson besöka sin h.
15:1
Låt mig gå in till min h.
15:1
Det har Simson, därför att. .. tog hs h. 15:6
att (benjaminiterna) kunna få h.r
21:7
icke åt dem giva h .r av våra döttrar
21 :7
till h.r de kvinnor fr å n Jabes
21:14
så att de kunna få h.r
21 :16
icke åt dem giva h .r av våra döttrar
21 :18
Förbannad ... s. giver h. åt Benjamin
21 :18
rycka till sig en s. kan bliva hans h.
21:21
Benjamins barn skaffade sig h.r
21 :23
man från Betlehem, med sin h .
Rut 1:1
Mannen hette Elimelek, h.n Noomi
1 :2
skaffade sig moabitiska h.t
1:4
av moabitiskan Rut, den dödes h.
4:5
köpt Rut Mahelons h., till h. åt mig
4:10
(Rut) blev hans h.
4:13
(Elkana) hade tvä h.r
I .Sam . 1:2
plägade giva sin h. andel av offret
1:4
Elkana kände sin h. Hanna
1 :19
Så stannade då h.n hemma
1 :23
välsigna Elkana jämte hans h .
2 :20
Pinehas' h . fick höra ryktet
4:19
Sauls h. hette Ahinoam
14:50
Merab, vill jag giva dig till h .
18 :17
blev given till h. åt Adriel
18 :19
Saul gav hm sin dotter Mikal till h .
18:27
Mikal, Davids h., omtalade detta
19 :11
(Nabals) h. hette Abigail
25 :3
H.n hade ett gott förstånd
25:3
berättade för Abigail, Nabals h.
25:14
omtalade hans h. för hm vad s.
25 :37
att han önskade få henne till h.
25:39
för att få dig till h. åt sig
25:40
(Abigail) blev (Davids) h.
25 :42
David hade ock tagit till h. Ahinoam 25 :43
dessa båda blevo hans h.r
2S :43
Saul gIvit Mikal, Davids h., åt PaUi
2S :44
David med sina båda h.r, Ahinoam
27:3
och Abigail, karmeliten Nabals h.
30:3
deras h .r blevo bortförda
Davids båda h .r Ahinoam och
30:5
Abigail, Nabals h. voro fångna
30:18
sina båda h.r räddade David också
David jämte sina båda h.r Ahinoam
och Abigail, Nabals h .
2.Sam. 2:2
Kilab, s. han fick med Abigail, Nabals h. 3:3
s. David fick med sin h. Egla
3:5
Giv mig åter min h. Mikal
3:14
5 :13
David tog sig ännu flera h.r
Det är Bat-Seba, Urias h .
II :3
skulle jag ligga hos min h.
11:11
Då nu Urias h. hörde
II :26
(Bat-Seba) blev hans h.
II :27
lagt din herres h.r i din famn
12:8
(Abraham:) få en h . åt min son
24:7
MiJka, Abrahams broder Nahors h.
24:15
24:40
att min son får en h. av min släkt
må hon bliva h. åt din herres son
24:51
och (Rebecka) blev hans h.
24:67
Abraham tog sig ännu en h .
25 :1
(Isa k) till h. åt sig tog Rebecka
25:20
Isak bad för sin h. Rebecka
25:21
att hans h. Rebecka blev havande
25 :21
när männen frågade hm om hans h.
26:7
säga att hon var hans (Isaks) h.
26:7
Isak kärligt skämta med sin h . Rebecka 26:8
(Abimelek:) Hon är ju din h.
26:9
någon av folket hade lägrat din h.
26:10
du har tagit Urias h. till h . åt dig
12:10
12 :11
han skall ligga hos dina h.r milt på
12:15
Herren s~og barnet s. Urias h . fött
12:24
David tröstade sin h. Bat-Seba
17:20
Absaloms tjänare kommo till h.n
i dag hava räddat dina h.r s liv
19:5
I . Kon . 2:17
giver mig Abisag till h.
2:21
åt din broder Adonia till h.
3:1
(Salomo) tog Faraos dotter till h.
fick Salomos dotter Tafat till h .
4:11
dotter av Salomo, Basernat, till h.
4:15
Faraos dotter, s. han tagit till h.
7:8
hemgift åt sin dotter, Salomos h.
9:16
Jerobeam till sin h.
14:2
att du är Jerobeams h.
14:2
Jerobeams h. gjorde så
14:4
Just nu kommer Jerobeams h.
14:5
Kom in, du Jerobeams h.
14:6
Dä stod Jerobeams h . upp
14:17
(Ahab) tog ock till h . Isebel
16:31
kom hans h. Isebel in till (Ahab)
21 :5
Då sade hans h. Isebel
21 :7
när hans h. Isebel uppeggade honom 21 :25
en kvinna s. var h . till en av
2. Kon. 4:1
kom i tjänst hos Naamans h.
5:2
en dotter till Ahab var hans h.
8:18
profetissan Hulda, h. ät Sallum
22:14
konungens h.r bort till Babel
24:15
(Hadads) h. hette Mehetabel
I.Krön. 1:50
tog Kaleb Efrat till h . ät sig
2 :19
födde Hesrons h. Abia åt honom
2 :24
Jerameel hade en annan h. Atara
2:26
Abisurs h. hette Abihail
2 :29
Sesan gav sin dotter till h. åt Jarha
2 :3:
J itream av Davids h. Egla
3:3
Ashur , Tekoas fader, hade två h.r
4:5

2630
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Så sökte (Laban) efter h.arna
31 :35
lät göra en efod och h.ar
Dom.17:S
här i hu sen finnas en efod och h.ar
18 :14
de togo så ock h.arna

18 :17

När de fem männen tagit h.arna
18:18
(prästen) t o g efoden och h.arna
18:20
Sedan tog Mikal h.enoch
l.Sam . 19:13
att det var h.en s. låg i sängen
19:16
skaffade Josia bort h.arna
2.Kon . 23:24
han rådfrågar sina h.ar
Hes. 21 :21
Hos. 3:4
Israels barn få sitta utan h.ar
h.arnas tal är fåfänglighet
Sak. 10:2

HUSGUDSDYRKAN

tillbedja , altare.
Husgud
Husgudarna användes vid tillbedjan i
hemmet och betraktades närmast som
sky ddsandar för huset och dess invånare. Husgudarna var högt aktade, vilket framgår av bl.a. Hes.21 :21, där det
berättas, att Babels konung rådfrågade
sina husgudar , innan han drog upp för
att förstöra Jerusalem.
Att vara i besittning av husgudarna
var troligen ett tecken på makt och ledning inom familjen. Om därför en gift
dotter fick familjens husgudar, betydde
detta , att hennes man hade rätt till
faderns egendom. Rakels stöld av faderns husgudar, l.Mos.31 :19, var därför en allvarlig sak, eftersom Laban
tydligen hade egna söner med rättmätig arvsrätt , v.l. Hennes intention med
att taga husgudarna kunde vara antingen att hindra sin fader från att
dyrka dem eller att medföra den lycka,
som ansågs vara förbunden med husgudarna.
Husgudarnas storlek varierade , men
sannolikt var de för det mesta små,
Labans gudar var t.ex. icke större än
att Rakel kunde gömma dem i kamelsadeln. Davids hustru MikaIs husgud
var emellertid aven mans storlek, jfr
l.Sam.l9:l3-16.
Trots Herrens förbud mot att dyrka
andra gudar jämte honom, 2.Mos.20 :3,
och mot att göra sig beläten av något
slag och tillbedja dessa, v .4-5 , jfr S.
Mos.4:IS-19, synes likväl husgudar ha
förekommit påfallande ofta bland israeliterna. Under domartiden lät Mika
göra husgudar till sitt gudahus, Dom.
17:5.
Herrens profeter bekämpade denna
liksom andra former av avgudadyrkan ,
jfr Hos.3 :4. Husgudarna avskaffades av
konung Josia , 2.Kon.23:24, men även
efter återkomsten från den babyloniska
fångenskapen synes de ha varit i bruk i
Israel.

Olika typer av husgudar.
HUSGUD
stal Rakel sin faders h.ar
Men Rakel hade tagit h.arna
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I.Mos.31:19
31 :34

motspänstighet är avguderi, h.

1.Sam . 15:23

HUSHALL
så att vart h. får ett lamm
2 .Mo s.12:3
Men om h. et är för litet till ett
12:4
tagen eder ett lamm för vart h.
12 :21

HUSHÅLLNING
förmärker att hennes h. går väJ

Ords. 31 :18

HUSIM
hebr. de skyndsamma el. snabba.
l. En son till Dan. I 4.Mos.26:42 kallas han Suham. I.Mos.46:23.
2. Efterkommande till Aher, av Benjamins stam. l.Krön.7 :12.
3. En av benjaminiten Saharaims två
hustrur, från vilka han skilde sig. Med
Husim hade han sönerna Abitub och
Elpaal. l.Krön.8 :8,11.
HUSMODER
h.n där hemma får utskifta
att vara goda husmödrar

Ps.68:13
Til. 2:5

HUSTJÄNARE
Då sade han till sin äldste h.

I.Mos.24:2

HUSTRU
Se även: Kvinna , äktenskap, förbund,
hem, hus, man, barn, älska , kärlek,
brud, änka.
-hustru
bihustru 1.Mos.2S:6
sonhustru l.Mos.38:16
Hustru
En god hustru
Är en Herrens gåva, Ords.18:22.
Sin mans krona , Ords.l2:4. Idog och
omtänksam, Ords.31 :10 ff. Underordnar sig sin man, l.Mos.3:l6; Ef.S :22.
Visar honom vördnad, Ef.S :33. Älskar
sin man och sina barn, Tit.2 :4.
HUSTRU

Uppdelning: allmänt , Abrahams hustru,
giva till hustru, nästas hustru, taga
hustru, taga till hustru .

Hustru - Huvud
hans judiska h. födde Jered
Bit ja s. Mered hade tagit till h.
söner till Hodias h. Kegilas fader
de hade många h.r och barn
Makir tog h. åt Huppim och Suppim

4:18
4:18
4:19
7:4
7 :15

Maaka, Makirs

7:16

h., födde en

son

(Efraim) gick in till sin h.
7:23
skilt sig från sina h.r
8:8
med sin h. Hodes födde han Jobab
8:9
Gibeons fader. vilkens h. hette Maaka 8:29
Jeguel , vilkens h. hette Maaka
9:35
David tog sig ännu flera h.r
14:3
Kis' söner toga dessa till h.r
23:22
Rehabeam tog till h. Mahalat 2.Krön.11 :18
tog (Rehabeam) till h. Maaka
II :20
hade Maaka kärare än sina andra h.r 11 :21
(Rehabeam) skaffade h.r
II :23
Juda stod inför Herren med sina h.r
20:13
dotter till Ahab var (Jorams) h.
21:6
hemsökelse drabba dina h.r
21 :14
förde bort (Jorarns) söner och h.r
21 :17
Josabeat prästen Jojadas h.
22:11
Jojada tog åt honom två h.r
24:3
bortförde deras h.r, söner
28:8
våra h.r hava kommit i fångenskap
29:9
upptecknade jämte alla sina h.r
31 :18
profetissan Hulda, h . åt Sallum
34:22
tog en av Barsillais döttrar till h. EST. 2:61
striden för edra h.r
Neh . 4:14
männen med sina h.r hava upp
5:1
Johanan tagit till h. en dotter
6:18
en av Barsillais döttrar till h.
7:63
vänt sig till Guds lag, så ock deras h.r 10:28
lät hämta sin h . Seres
Est. 5:10
Då sade (Ha mans) h. Seres
5 :14
när Haman förtäljde för sin h.
6 :13
sade hans h. Seres till honom
6:13
Då sade (Jobs) h. till honom
Job 2:9
Min andedräkt är vidrig för min h.
19:17
må min h. mala mjöl åt en annan
31 :10
Varde (oväns) h. änka
Ps. 109:9
den ofruktsamma h.n ss. moder
113:9
Lik fruktsamt vinträd varder din h. 128:3
av din ungdoms h. må du hämta Ords. 5:18
utan förstånd , s. förför en annans h.
6:32
En idog h. är sin mans krona
12:4
Den s. har funnit en rätt h.
18:22
en förståndig h. är en gåva
19:14
En idog h. var finner man en sådan
31 :10
prisas må en h. s. fruktar Herren
31 :30
s. är människors lust: en h.
Pred. 2:8
Ve dig s. säger till hans h.
Jes.45:10
ditt land skall få heta 'äkta h.n'
62:4
Om en man skiljer sig från
Jer. 3:1
och bliver en annan mans h.
3:1
3:20
ss. när en h. är trolös mot sin make
i främmandes ägo . .. deras h.r
6:12
skall jag nu giva deras h.r åt
8:10
män och h.r slagna av hunger
14:16
så att deras h.r bliva barnlösa
18:21
äktenskapsbrott med varandras h.r
29:23
att vi med våra h .r aldrig dricka vin
35:8
alla dina h.r skall man föra ut
38 :23
Juda konungars och deras h.rs onda
44:9
gärningar och edra egna och h.rs
deras h.r tände offereld
44:15
] och edra h .r haven fullgjort
44:25
man orenar ... sin sons h.
Hes. 22:11
24:18
på aftonen dog min h.
] skänden varandras h .r
33:26
Dan. 6:24
i lejongropen med deras h.r
Gå och skaffa dig en trolös h.
Hos. 1:2
ty hon är icke min h .
2 :2
4:13
söners h.r äktenskapsbryterskor
icke straffa edra söners h.r
4:14
Din h. skall bliva en sköka
Am. 7:17
vittne mellan dig och ungdoms h. Mal. 2 :14
2:14
fastän hon är din maka, din äkta h .
2:15
bliver trolös mot sin ungdoms h .
Matt. 1:6
David födde ... med Urias h .
1:20
taga till dig Maria, din h .
5:28
begärelse ser på en annans h.
5:32
Den s. vill skilja sig från sin h .
för Herodias, Filippus' h.s skull
14:3
18:25
skulle säljas, så ock hans h .
Är det lovligt skilja sig från sin h .
19:3
skall en man hålla sig till sin h.
19:5
skulle giva h.n skiljebrev
19:7
tillstadde Moses eder skiljas från h .r
19:8
skiljer sig från sin h. och
tager sig en annan h.
19:9
mannens ställning titt h.n
19:10
22 :24
broder i hs ställe äkta hs h.
den förste tog sig h. och dog
22:25
lämnade sin h . efter sig åt sin broder 22:25
Sist av alla dog h.n
22 :27
Vilken av de sju skall få henne till h. 22:28
taga män sig icke h.r,
ej heller givas h.r åt män
22:30
män. toga sig h.r och h.r gåvas
24 :38
hade (Pilatus') h . sänt bud
27 :19
för Herodias, Filippus' h.s
Mark. 6:17
icke lovligt hava broders h.
6 :18
lovligt alt skilja sig från sin h.
10:2
skriva skiljebrev åt sin h.
10:4
Den s. skiljer sig från sin h.
10:11
om en h. skiljer sig från sin man
10:12
har en broder s. efterlämnar h .
12 :19
Sist av alla dog också h.n
12:22
Vilken skall nu få henne till h .
12:23
taga män sig icke h.r, ej heller h.r åt
12 :25
Denne hade till h. Elisabet
Luk. 1:5
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din h. Elisabet skall föda en son
1:13
1:18
min h. är kommen till hög ålder
blev hans h. Elisabet havande
1:24
hans broders h. Herodias
3:19
Johanna, h. till Herodes' fogde Kusa
8:3
han därvid ej hatar sin h .
14:26
Var och en s. skiljer sig från sin h.
16:18
och tager sig en annan h.
män toga sig h.r och h.r gåvas åt
17:27
Kommen ihåg Lots h.
17:32
för Guds rikes skull övergivit. .. h.
18:29
Slutligen dog också h.n
20:32
Vilken skall få kvinnan till h.
20:33
män taga sig h.r och h.r givas
20:34
varken män taga sig h.r eller
h.r givas åt män
20:35
vid Jesu kors Maria, Klopas' h.
Joh.19:25
Ananias och hans h. Safira
Apg. 5:1
tog med sin h .s vetskap undan
5 :2
kom (Ana nias') h . in, utan att veta
5:7
Akvila med sin h. Priscilla
18:2
ledsagade av dem alla, med h.r
21 :5
Felix med sin h. Drusilla
24:24
att en son har sin faders h.
l. Kor. 5:1
må var man hava sin egen h.
7:2
Mannen give sin h. vad han är pliktig
sammalunda ock h.n sin man
7:3
H.n råder icke själv över sin kropp, ej
heller mannen över sin kropp, utan h.n 7:4
En h. må icke skilja sig från
7:10
ej helle;r må en man förskjuta sin h.
7:11
har en h. s. icke är troende
7:12
om en h. har en man s. icke är
7:13
mannen är helgad i och gm sin h., och
den icke troende h.n gm sin ma n
7:14
huru kan du veta, du h.
7:16
om du skall frälsa din h.
7:16
Är du bunden vid h. , så sök icke
7:27
Är du utan h ., så sök icke att få h .
7:27
må de s. hava h.r vara ss.
7:29
huru han skall behaga sin h.
7:33
En h. 'är bunden så länge hennes
7:39
ss. h. föra med oss på våra resor
9:5
Abraham med sin fria h.
Gal. 4:22
4 :23
den fria h.ns son är född i kraft
4:30
icke ärva med den fria h.ns son
icke barn aV ... utan av den fria h.n
4:31
I h.r, underordnen eder edra män Ef. 5:22
5:23
en man är sin h.s huvud
h.rna i allt underordna sig
5:24
5 :25
I män , älsken edra h.r
5 :28
männen pliktiga att älska sina h.r
s. älskar sin h. han älskar sig själv
5 :28
5 :31
och hålla sig till sin h .
5 :33
skall älska sin h. ss. sig själv
5:33
h.n skall visa sin man vördnad
Kol. 3:18
I h.r , underordnen eder
I män , älsken edra h.r
3:19
l.Tim. 5:9
varit allenast en mans h.
] h.r, underordnen eder
l.Pet. 3:1
3:1
gm sina h.rs vandel bliva vunna
3:7
på förståndigt sätt leva med edra h.r
3:7
då h.n är det svagare kärlet
Upp. 21:9
visa dig bruden, Lammets h .
HUSTR U (Abrahams hustru Sarai, Sara)
Abrams h. hette Sarai
l.Mos. 11 :29
Sara i, s. var hans son Abrams h.
11 :31
Och Abram tog sin h. Sarai
12:5
sade han till sin h. Sarai
12 :11
hemsökte ... för Sarais, Abrams h.s
12 :17
Sarai, Abrams h. , hade icke fött
16:1
Sarai, Abrams h., gav henne (Hagar)
till h. åt sin man Abram
16:3
(Gud:) Din h. Sarai skall du icke
17:15
17:19
din h. Sara skall föda dig en son
18:9
Var är din h. Sara
18:10
Då skall din h. Sara hava en son
Abraham sade om sin h. Sara
20:2
20:14
Han gav hm hans h. Sara tillbaka
för Saras, Abrahams h.s, skull
20:18
23:19
begrov Abraham sin h. Sara
24:36
Sara, min herres h., har fött
25:10
begraven, såväl s. hans h. Sara
49:31
där de hava begravit hans h. Sara

HUSTRU (nästas hustru)
icke begärelse till din nästas h. 2. Mos.20:17
Med din nästas h. skall du
3.Mos.18 :20
äktenskapsbrott med sin nästas h.
20:10
icke begärelse till nästas h.
S.Mos. 5:21
rädda dig från din nästas h.
Ords. 2:16
Icke sluta din nästas h. i din famn
5:20
för din nästas h .s hala tunga
6 :24
den s. går in till sin nästas h.
6:29
för din nästas h ., s. talar hala ord
7:5
nästas h. är en trång brunn
23:27
de vrenskas efter sin nästas h.
J er·. 5:8
han icke skändar sin nästas h.
Hes. 18:6
en s. skändar sin nästas h.
18:11
en s. icke skändar sin nästas h.
18:15
bedriver styggelse med nästas h.
22: 11
HUSTR U (taga hustru)
Men Lemek tog sig två h.r
l.Mos. 4:19
Abram och Nahor togo sig h .r
II :29
Abram tog sin h . Sarai
12:5
(änglarna:) tag med dig din h.
19:15
toga männen hm jämte hans h.
19:16
tog en h. åt hm från Egyptens land
21 :21
där taga h. åt min son
24:4,38
Och Abraham tog sig ännu en h.
25:1
Om Jakob tager h. bland Hets
27 :46
(Isak:) tag dig en h. därifrån
28:2
för att därifrån taga sig h.
28:6
tager andra h.r jämte mina
31 :50
(Jakob) tog sina båda h.r
32:22
Esau tagit sina h.r bland Kanaans
36:2
Esau tog sina h.f, sina söner
36:6
Juda tog åt Er en h . s. hette Tamar
38:6
tagen vagnar för edra h .r
45 :19
tog Mose sin h. och sina söner 2.Mos. 4:20
tog Jetro med sig Sippora, Moses h .
18:2
Tager han sig ännu en h.
21 :10
Tagen guldringarna ... på edra h.r
32:2
Om någon tager sin broders h . 3.Mos.20:21
en förskjuten h. får han icke taga
21 :14
Om en man tagit sig en h.
S.Mos.22:13
Ingen skall taga sin fad ers h .
22 :30
Om en man har tagit sig en h.
24:1
Om en man nyligen har tagit sig h.
24:5
skall glädja den h. han tagit
24:5
Simson ... denne tog hans h.
Dom.lS:6
ingen har tagit sig h. i kriget
21 :22
var och en må taga sin h.
l.Sam. 30 :22
David tog sig ännu flera h.r
2.Sam. 5:13
(Urias) h. har du tagit till h . åt dig
12:9
du har tagit Urias h. till h . åt dig
12:10
jag skall taga dina h.r inför dina
12 :11
hans h. tog ett skynke
17 :19
Makir tog h. åt Huppim
l. Krön. 7 :15
David tog sig ännu flera h.r
14:3
(Rehabeam) tagit 18 h .r
2 .Krön.11 :21
(Abia) tog sig 14 h.r
13 :21
Jojada tog åt (Joas) två h.r
24:3
av deras döttrar tagit h .r
Esr. 9:2
taga h.r åt edra söner
Neh.13:2S
Du skall icke taga dig ngn h.
Jer.16:2
Tagen h.r och tagen h.r åt edra
29:6
frukta icke taga till dig din h .
Matt. 1:20
(Josef) tog sin h. till 'sig
1:24
Den s. skiljer sig från sin h. och
tager sig en annan h., han begår
19:9
Den förste tog sig h. och dog
22:25
lämnade sin h. efter sig
22:25
taga mön sig icke h.r
22:30
män toga sig h.r , och h.r gåvas
24:38
och tager sig en annan h.
Mark. l O:11
taga sin broders h . till äkta
12:19
Den förste tog sig en h., men dog
12 :20
taga män sig icke h.r, ej heller givas h.r 12 :25
Luk.14:20
Jag har tagit mig h.
och tager sig en annan h.
16:18
män toga sig h .r, och h.r gåvas
17:27
så skall han taga sin broders h .
20:28
Den förste tog sig en h. , men dog
20:29
män taga sig h .r, och h.r givas åt
20:34
varken män taga sig h .r, eller h.r
20:35

skall du icke taga till h.r
5.Mos. 7:3
kvinna s. du vill taga till h. åt dig
21 :11
Denna kvinna tog jag till h.
22:14
och taga henne själv till sin h.
22 :29
andre man s. tagit henne till sin h.
24:3
hennes svåger skall taga .. .till h.
25:5
togo de deras döttrar till h.
Dom. 3:6
David tagit till h. Ahinoam
l.Sam. 25 :43
(Urias) h. har du tagit till h .
2.Sam.12:1 O
han tog Faraos dotter till h.
I.Kon. 3:1
tagit en dotter av Salomo till h.
4:1 S
Faraos dotter , s. han tagit till h.
7:8
(Ahab) tog ock till h. Iseb el
16:31
tog Kaleb Efrat till h .
l.Krön. 2:19
henne tog han (Hesron) till h.
2 :21
4 :18
Bit ja s. Mered hade tagit till h.
Kis' söner toga dessa till h.r
23:22
Rehabeam tog till h. åt sig
2.Krön.11 :18
tog (Rehabeam) till h . Maaka
II :20
tog av Barsillais döttrar ... h.
EST. 2:61
tagen icke deras döttrar till h.r
9 :12
tagit främmande kvinnor till h.r
10:44
Johanan tagit till h. en dotter
Neh. 6:18
tog en av Barsillais döttrar till h.
7 :63
ej taga deras döttrar till h.r
10:30
änka ... icke taga till h. åt
Hes. 44:22
tager frånskild kvinna till h .
Matt. 5 :32
alla sju tagit henne till h.
Mark. 12 :23
tager till h. kvinna s. är skild
Luk. 16:18
alla sju tagit henne till h.
20:33
HUSVILL
Må hans barn alltid gå h.a
skaffar de fattiga och h.a
jag var h. och I gåven mig
Och när såga vi dig h.
jag var h. och] gåven mig icke
Herre, när sågo vi dig h.
hon har givit härbärge åt h.a
HUSVILLHET
I sin h.s tid kommer J erus. ihåg
Tänk på mitt elände och min h.
HUSVÄGG
i själva h.en icke vara infästa

Ps.I09:10
Jes.58:7
Matt. 25:35
25:38
25:43
25:44
l.Tim. 5:10
Klag. 1:7
3:19
Hes.41 :6

HUVA
-huva
högtidshuva 2.Mos.39 :28
Huva
Vanligtvis bar israeliterna troligen icke
huvor utan använde tygstycken, som
de lindade om huvudet till en turban.
Huvor, hebr. migbii 'ot, omtalas i Skriften uteslutande som en del av prästernas föreskrivna klädedräkt. Se: Huvudbindel, Präst.
HUVA
h .or skall du göra åt dem
du skall binda h.or på dem
och band h.or på dem

2.Mos. 28 :40
29:9
3.Mos. 8:13

HUVUD
Se även: Ansikte, kropp, man, hövding,
anförare, överhet, makt, herre, Gud,
Kristus.
-huvud
hundhuvud 2.Sam.3:8
pelarhuvud Am.9:l
pelikanhuvud Sef.2:14
åsnehuvud 2.Kon.6 :2S

HUSTR U (giva till hustru)
gav sin dotter Rakel till h.
l. Mos. 29:28
gav (Rakel) honom Bilha till h.
30:4
(Lea) gav (Silpa) åt Jakob till h.
30:9
given (Dina) åt honom till h.
34:8
(Sikem:) given mig flickan till h.
34:12
blev hon icke given åt hm till h.
38:14
gav (Josef) till h. Asenat
41 :45
gav Mose Sippora till h.
2.Mos. 2 :21
Jag gav min dotter till h.
5.Mos.22:16
giva min dotter Aksa till h.
Jos.15 :16
gav (Otniel) Aksa till h .
IS :17
giva min dotter Aksa till h.
Dom. 1:12
gav (Otniel) Aksa till h.
1:13
giva sin dotter till h. åt någon
21:1
gav dem till h.r de kvinnor frän
21 :14
Merab vill jag giva dig till h.
l.Sam.18:17
blev given till h. åt Adriel
18:19
Saul gav hm sin dotter Mikal till h.
18 :27
giver mig Abisag till h.
l.Kon. 2:17
giva Abisag åt Adonia till h.
2:21
(Farao) gav (Hadad) till h.
II :19
Giv din dotter ...till h.
2.Kon.14:9
Sesan gav sin dotter till h.
l.Krön. 2 :35
Giv din dotter ... till h.
2.Krön. 25 :18
giva åt honom till h.
Dan.11 :17

HUSTRU (taga till hustru)
togo till h.r dem s. de funno
l.Mos. 6:2
alt jag tog henne till h. åt mig
12:19
icke till h. åt min son skall taga
24:3
Till h. skall du icke taga
24:37
när han till h. åt sig tog Rebecka
25 :20
tog till h.r Judit och Basemat
26:34
Tag icke till h. någon av Kanaans
28:1
icke taga till h. någon av Kanaans
28:6
Esau tog Mahalat till h . åt sig
28:9
(Harnor:) tagen våra döttrar till h.r
34:9
själva tagen edra döttrar till h.r
34:16
Vi vilja taga deras döttrar till h.r
34:21
en man tog till h . Levis
2.Mos. 2:1
Amram tog Jokebed till h.
6:20
Aron tog till h. Eliseba
6:23
Eleasar tog av Putiels döttrar till h.
6:25
brudgåva ... och taga henne till h.
22 :16
tager deras döttrar till h.r
34:16
icke taga till h. hennes
3.Mos.18:17
du skall icke till h. taga en kvinna
18 :18
om någon till h. tager en kvinna
20:14
Om någon tager till h. sin syster
20:17
Ingen av dem skall taga till h.
21:7
ej taga till h. en kvinna s. blivit
21 :7
Till h. taga en kvinna s. är jungfru
21 :13
jungfru bland fränder taga till h.
21 :14
s. (Mose) hade tagit till h., han hade
tagit etiopisk kvinna till h.
4.Mos. 12:1

Huvud
Kristus som huvud
Envar mans huvud, I.Kor.!l :3 . Församlingens huvud, Ef.S :23; Kol.1 :18.
Huvudet för alla andevärldens furstar
och väldigheter, KoI.2:10. Huvud över
allting, Ef.1 :22; KoI.2:19.
Med upplyft huvud
Herrens Smorde, PS.II 0:7. Den oskyldige, lob 10:1 S. Den gudfruktige,
PS.3:4. Den segrande, PS.27 :6. Jesu lärjunge, Luk.2l :28.
Tecken på sorg
Att raka sitt huvud, Job I :20. Hölja
över sitt huvud, Jer.!4:3. Gå med händerna på huvudet, Jer.2:37. Strö stoft
på sitt huvud, Jos.7:6; Upp.!8:19. Jord
på sitt huvud, l.Sam.4:12; 2.Sam.! S:
32. Aska på sitt huvud, 2.Sam.13:l9.
Tecken på glädje
Huvudprydnad i stället för aska,
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Huvud
Jes.61 :3. Gud smörjer vårt huvud med
olja, PS.23:S. HUVUD
l)
0 :-\1
huvud, ·spets, topp. Se: Anförare 2, Begynna 15 , Begynnelse 4, Förman 3,
Gren l , Herre 11, Hövding S.
2) pänim, D' E l
ansikte , anlete. &: Anlete 2, <\nsikte l .
3) sänap, '1 l ::;
svepa, linda,- ~ira . [ 3.Mos.l6:4 står
verbet tillsammans med subst. mi~
nhpä!, turban, huvudbindel; därav
öve rs. vira om sitt huvud. Jfr ~änap i
Jes.22:18, övers. hopnysta; verbet står
där tillsammans med subst. ~enepä ,
nystan.

ros,

4) se~ä, .

i1)

'0

grå hår; i 3.Mos.19:32 övers. grått huvud; av: sig , bli el. vara gråhårig; i
I.Sam.12:2 övers. vara grå; i Job 15:10
part. övers. gråhårsman. Jfr segä i
Ords.20:29; Hos.7:9, övers. grå hår.
Ordet förekommer t.ex. i uttrycket
'iS Segä i S.Mos.32:26, övers. gråhårsmän .
5) f:;omemiju[, n 1 't:l t:l i

P

i upprätt ställning; övers. med upprätt
huvud ; av: ~um, stå (upp), resa sig upp.
Ordet förekommer endast i 3.Mos.
26:13.
6) I.Sam.9 :2; 10 :23 ordagrant: från
sin skuldra och upp (miSsi!5.mö wäma'elä) var han högre än allt folket.
7) f:;årflä, i1 ~ : I~

skallighet , kalhet; skalligt, kalt el. rakat
huvud ; av: ~äraJ:! , se 10. Ordet står
ofta tillsammans med ros, se l , t.ex.
3.Mos.21 :5; Jes.lS:2; Hes.7:18.
8) mera 'ilSo[, ni 0 ~. '.t:l
platsen vid huvudet ; 'dei som hör till
el. pryder huvudet; av: ros, se l. [ Jer.
13:18 har LXX: »från edert huvud»
(apa kephal~s hymÖn) . Jfr mera'äso! i
I.Mos.28:11 ; I.Sam.26:12 , övers. huvudgärd.
9) reS, 0 :-\ l
aram. = heb~: ros, se l.
10) kärah, n l p

göra 'skallig el. -k-;U, raka ; i Jer.16:6 nif.
göras (göra sig) skallig; övers. raka sitt
huvud. Jfr kal i Mika l :16, övers. raka
sig skallig; ~al i 3 .Mos.21:S och hif. i
Hes.27 :31 tillsammans med kårhä , se 7,
övers. raka sig skallig; hof. part. i Hes.
29 :18, övers . skallig. Jfr även ~efl~aJ:! i
2.Kon .2:23, övers. flintskalle .
Il) [kähan], 1i1 J
pi. tjänstgöra so~; präst (kohen); i Jes.
61:10 tillsammans med p~'er, (en
prästs) turban , huvudbonad (se t.ex .
Hes.44:18); på prästerligt vis sätta på
sig sin huvudbonad; övers. sätta högtidsbindeln på sitt huvud. Jfr norska
kyrkobibelns övers. »likesom brudgommen , som setter på sig en hue prektig
som prestens».
12) utf.ord .
13) Ps.3S:13 ordagrant: och min bön
vände tillbaka till mitt sköte. Jfr gamla sv. övers. »och bad träget af hjertat».
14) I1Urj, 1 1 l
röra sig hit och dit ; vara uppskakad ; i
PS.64 :9 hithp. övers. rista huvudet; jfr
Jer.48 :27, övers. skaka huvudet. Andra
läser i PS.64:9 nägag (se t.ex . Fly 3,
Flykta 2), vilket mer klart och entydigt
än nug har betydelsen: fly , vika undan.
Jfr PS.3 1:12 och Nah.3:7, där kal av
nägag är övers. fly undan , resp'. sky.
Se: Driva 30, Fly 8, Flykta 4, Klaga 15.
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15) kephale, KE</>a"A1!
huvud (i både fysisk och andlig betydelse); LXX.s och N.I.s motsvarighet
till G.I.s ros, se l.
16) kephali6ö, KE</>a"ALow
(el. kephalaioö) slå i huvudet; av:
kephale, se 15.
HUVUD
1 söndertrampa ditt h.
I.Mos. 3:15
2 h.ena mot det s. var strimmigt
30:40
I skall Farao upphöja ditt h.
40:13
l vetebrödskorgar på mitt h.
40:16
l ur korgen på mitt h.
I skall Farao upphöja ditt h.

l
l
l
l
l
l

40:17

40:19
40:20
48:14
48:14
48:17

såväl överste munskänkens h.
och lade den på Efraims h.
vänstra hand på Manasses h.
högra hand på Efraims h.
fl ytta den från Efraims h.
på Manasses h.
48:17
l lägg din högra hand på hans h.
48:18
l De sko la komma över J osefs h .
49:26
I stekt på eld, m ed h.
2.Mos. 12:9
1 en öppning för h.et
28:32
I huvudbindeln på (Arons) h.
29:6
I gjuta (Olja) på hans h .
29:7 .
l lägga sina händer på tjurens h.
29:10
l lägga sina händer på vädurens h.
29-:15
l på styckena och h.et
29:17
I lägga sina händer på vädurens h.
29:19
l på brännoffersdjurets h.
3 .Mos. 1:4
l lägga styckena, h.et. .. ovanpå
1:8
1 frånskilja dess h.
1 :12
l vrida h .et av det
1:1 S
l sin hand på sitt offerdjurs h.
3:2
I sin hand på sitt offerdjurs h.
3:8
l lägga sin hand på dess h.
3:13
l lägga sin hand på tjurens h.
4:4
l jämte hans h. och hans fötter
4:11
1 lägga sina händer på tjurens h.
4:1 S
I lägga sin hand på bockens h.
4:24
l sin hand på syndoffersdjurets h.
4:29
l sin hand på syndoffersdjurets h.
4:33
l vrida h. et av den invid halsen
5:8
l satte huvudbindeln på hans h.
8:9
l s mörjelseolja på Arons h.
8:12
l på sy ndofferstjurens h.
8:14
l sina händer på vädurens h.
8:18
l Och Mose f örbrände h.et
8:20
l sina händer på vädurens h.
8:22
l delat i stycken, och dess h .
9:13
l hela huden , fr ån h . till fötter
13:12
l n ågot ställe på h.et. .. angripet
13:29
l När på en mans h. håret faller
13:40
l på främr e delen av h.et
-13:41
l angripen på sitt h.
13:44
Idens h. s. skall r enas
14:18,29
3 en huvudbindel om sitt h.
16:4
1 på den levande bockens h.
16 :2 1
I lägga dem på bockens h.
16 :2 1
19:32
4 För grått h. skall du stå upp
l icke raka del av sitt h. skallig
21 :5
l på vilkens h. smörjelseoljan
21:10
l lägga sina händer på han s h.
24:14
5 låtit eder gå med upprätt h.
26 :13
l ingen rakkniv på han s h.
4.Mos. 6:5
l håret växa långt på sitt h.
6:5
l ~han bär på sitt h. tecknet
6:7
l och därmed orenar h ans h.
6:9
l så skall han rak a sitt h.
6 :9
l samma dag åter helga sitt h.
6:11
l nasiren skall raka sitt h.
'
6:18
l sina händer på tjurarnas h.en
8:12
I hon skall raka sitt h.
5.Mos. 21 :12
I göra dig till h. och icke till svans
28:13
I himmelen över ditt h . ss. koppar
28:23
I (främlingen) skall bliva h.et
28 :44
l av fiendehövdingars h.en
32 :42
33:16
l Detta komme över Josefs h.
l komme hS'blod över hs h.
Jos. 2:19
l d en nes blod komma över vårt h.
2 :19
I strödde stoft på sina h.en
7 :6
I krossade (Siseras) h.
Dom. 5:26
I Orebs och Seebs h.en förde de
7:25
l upplyfte icke mer sitt h.
8:28
I kvarnsten på Abimeleks h.
9:53
l komma tillbaka över deras h.en
9:57
l på vilkens h. ingen rakkniv
13:5
l de sju flätorna på mitt h.
16:13
l Ingen rakkniv ... på mitt h.
16:17
l s kar av flätorna på hans h.
16:19
l ingen rakkniv på hans h .
I.Sam . 1 :11
I med jord på sitt h.
4:12
l Dagons h. och hans bå da händer
5:4
6 h.et högre än allt folket
9:2
I och göt olja på (SauIs) h.
10:1
6 h .et högre än allt folket
10:23
l icke ett h år fr ån hans h .
14 :45
15:17
l ett h. för Israels stammar
I hade kopparhjälm på sitt h.
17:5
I satte kopparhjälm på hans h.
17:38
I och taga ditt h. av dig
17 :46
l och högg av hans h. därmed
17:S l
l David tog filisteens h.
17:54
I ännu hade filisteens h.
17:57
l ondska tillbaka över hans eget h .
25:39
l till väktare över mitt h.
28:2
l genom dessa mäns h.en
29:4
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I Då höggo de av (Sauis) h.
31:9
2.Sam. 1:2
l d"i ademet s. satt på hans h.
1:10
l blod komme över ditt h .
,I :16
l fattade varandra i h.et
2 :16
l Må det komma över Joabs h.
3:29
l och höggo h.et av honom
4:7
l däreft er tog o de hans h.
4:7
1 förde så Is·Sosets h . till David
4:8
l Se här är Is-Bosets h.
4:8
l Is-Bosets h. togo de
4:12
l konungs krona från hans h.
12 :30
1 Den sattes nu på Davids h.
12 :30
1 aska och strödde på sitt h.
13:19
I (Tamar) lade handen på sitt h.
13: 19
l lät klippa håret på sitt h.
14:26
1 ' när man vägde håret fr å n hs h .
14:26
I David gick ... med överhöljt h.
15:30
l hade ock höljt ö ver sina h .en
15 :30
l Husai. .. med jord på sitt h.
15 :32
l Låt mig hugga h.et av honom
16:9
1 fastnade hans h. i terebinten
18:9
1 Hans h. skall bliva utkastat
20 :21
I de höggo h.el av Seba
20 :22
l bevarade mig till ett h. över
22 :44
12 icke ett hår av hans h.
I . Kon. 1 :52
1 hans blod komma över hans h.
2:32
l och hans efterkommandes h .
2 :33
1 blod kommer över ditt eget h.
2 :37
1 ondska över ditt eget h.
2 :44
l h gärningar komma över hs h.
8:32
1 rep om våra h.en
20 :3 1
20:32
1 rep omkring sina h.en
1 ifrån dig , upp över ditt h.
2.Ko n. 2:3
l ifrån dig , upp över ditt h.
2:5
I Mitt h.! Mitt h.!
4:19
l om Elisas h. får sitta kvar
6:31
1 en man för att taga mitt h.
6:32
I gjut olja på (J ehus) h.
9:3
l han göt oljan på hans h.
9:6
I (Isebel) smyckade sitt h.
9 :30
l tagen h.ena av eder herres
10:6
l lade deras h .en i J<.orgar
10:7
1 fört dit konungasönernas h.en
10:8
I hon skakar h.et efter dig
L9:2l
1 och togo med sig hans h.
l.Krön.lO:9
l Det gäller h.et för oss
12 :19
l konungs krona från hans h.
20:2
l sattes nu på Davids h.
20 :2
I upphöjt dig till ett h. över allt
29:11
l h.et s. satt ovanpå
2.Krön . 3:1 S
l gärningar komma över hans h.
6:23
1 h. och furste bland sina bröder
11 :22
l missgärningarna ... över h .et
Esr . 9:6 '
N eho 4:4
1 smädelser ... p.å deras h.en
12 strödde jord på sina h.en
9:1
I kunglig krona på hennes h.
Est. 2 :17
l h. en kunglig krona är fäst
6:8
l sörjande och med överhöljt h.
6:12
I vända tillbaka på hans eget h.
9:25
l skar av håret p å s itt h.
J ob 1:20
l stoft över sina h.en
2 :12
I finge jag ej lyfta mit! h.
10:1 S
l mot eder mitt h. till hån
16:4
l från mitt h . har han tagit bort
19:9
1 hans h. når intill molnen
20:6
1 då hans lykta sken över mitt h.
29:3
l hans h. med fiskharpuner
40:26
1 den s. upplyfter mitt h .
Ps. 3:4
I vänder tillbaka på hans h.
7:17
1 satte mig till h. över hedningar
18 :44
1 sätter på hs h. en gyllene krona
21:4
I de skaka h .et
22:8
1 du smörjer mitt h. med olja
23:5
1 Höjen, I portar, edra h.en
24:7,9
1 nu skall mitt h. resa sig
27 :6
13 jag bad med nedsänkt h.
35 :13
l missgärningar gå ö ver h.et
38:5
1 flera än håren på mitt h.
40:13
l låter folken skaka h.et åt oss
44:15
1 Efraim är mitt h.s värn
60:9
14 s. ser dem rister h .et
64:9
l du lät mskor fara över vårt h.
66:12
1 Gud sö nderkrossar fienders h.en
68:22
1 Flera än håren på mitt h.
69:5
l du krossade drakarnas h.en
74 :13
1 du s. bräckte Leviatans h.en
74:14
I de s. hata dig 'l"esa upp h.et
83:3
l Efraim är mitt h.s värn
108:9
1 när de se mig , ska ka de h.et
109:25
110:6
l h~n skall sönderkrossa h .en
I skall han upplyfta h.et
110:7
133:2
l likt dyrbara oljan på h.et
1 beskärmar mitt h.
140:8
l Över de mäns h.en ... olycka
140:10
I ss. olja på h.et
141:5
l mitt h . skall icke försmå det
141:5
l skön krans för ditt h.
Ords. 1 :9
1 sätta på ditt h. en skön krans
4:9
l Välsignelser över rättfärdiges h.
10:6
l över hans h. kommer välsignelse
11 :26
I samlar glödande kol på hans h.
25 :22
1 vise har ögon i sitt h.
Pred. 2 :14
I aldrig olja fattas på ditt h.
9:8
l vänstra arm under mitt h .
HV. 2:6
I mitt h. är fullt av dagg
5:2
l Hans h. är finaste guld
5:11
l Ditt h. höjer sig ss. Karmel
7 :5'
1 lockarna på ditt h.
7:5
l vänstra arm under mitt h.
8:3
l Hela h.et är ju krankt
Jes. 1:5

l Ifrån fotbladet till h.et
1:6
7 skalligt h. i stället för krusat
3:24
l Damaskus är Arams h .
7:8
l Resin är Damaskus' h.
7:8
l Samaria är Efraims h .
7:9
7:9
1 Remaljas son är Samarias h.
I allt hår både på h.et och nedtill
7 :20
1 avhugger. .. både h. och svans
9:14
1 högst uppsatte äro h.et
9:1 S
l alla h.en där äro skalliga
I 5:2
19 :1 S
l evad han är h. eller svans
22:12
7 raka edra h .en
35:10
l glädje skall kröna deras h.en
1 hon skakar h.et efter dig
37 :2 2
I evig glädje skall kröna deras h.en
S 1 :11
l Att man hänger med h.et
58:5
l frälsningens hjälm på sitt h .
59:17
11 högtidsbindeln på sitt h.
61 :10
1 med händerna på h.et
Jer. 2:37
1 att mitt h. vore en vattenbrunn
9:1
8 krona s. prydde edert h.
13:18
l måste hölja över sina h.en
14 :3
1 måste hölja över sina h.en
14:4
10 ingen skall. .. raka sitt h.
16:6
l skola häpna och skaka h,et
18:16
1 Över ogudaktigas h .en virvlar
23:19
1 Över ogudaktigas h .en virvlar
30 :23
I (Jakob) s. är h.et bland folket
31 :7
48:27
3 eftersom du skakar h.et
l stoft på sina h.en
Klag . 2:10
l sänka sina h.en mot jorden
2:10
l skaka h.et åt dott er Jerusalem
2:1 S
1 Vatten strömma över mitt h.
3:54
1 Kronan har fallit ifrån vårt h.
5 :16
l över väsendenas h.en
Hes. 1:22
l ut spänt ovanpå d eras h .e n
1 :22
I fästet, s. vilade på deras h.en
1 :25
1 fästet, s. vilade på deras h.en
1:26
l för d et över ditt h.
5:1
1 alla h.en skola bliva skalliga
7 :18
l gärningar komma över d eras h.
9:10
1 s. vilade på kerubernas h.en
10:1
l gärningar komma över dera s h.
11 :21
l gören slöjor till alla h.en
13:18
1 en härlig krona på ditt h.
16:12
1 gärningar komma över ditt h.
16:43
1 ed komma över hans h.
17:19
l gärningar komma över dera s h.
22 :31
l härliga kronor på deras h.en
23:42
l huvudbindlarna på edra h.en
24:23
l de strö stoft p å sina h .en
27:30
l alla h.en hava blivit skalliga
29:18
l svärd lagda under sina h.en
32 :27
l komm er hans blod över hans h.
33:4
l huvudbonader på sina h.e n
44:18
l (prästerna) skola icke raka h.et
44:20
I draga skuld över mitt h.
Dan. 1:10
9 Bildstodens h. var av bästa guld
2 :32
9 du är det gyllene h.et
2 :38
9 håret på deras h.en icke svett ,
3:27
9 och djuret hade fyra h.en
7:6
9 håret p å hans h . ss. ren ull
7:9
9 de tio hornen på dess h.
7 :20
1 över sig gemensamt h.
Hos. 1 :11
Joel 3:4
1 tillbaka över edra h.en
1 tillbaka över edra egna h .en
3:7
1 se stoft på de armas h .en
Am. 2:7
1 göra alla h.en skalliga
8:10
I spillrorna falla över h .et
9:1
I tillbaka över ditt eget h.
Ob. v.15
l sjögräs omsnärjde mitt h.
Jona 2:6
l giva skugga åt hans h.
4:6
l solen stack Jona på h.et
4:8
7 ditt h. så kalt s. gamens
Mika 1 :16
l styresmans h. med pilar
Hab . 3:14
1 ingen kunde upplyfta sitt h.
Sak. 1 :21
1 sätta en ren bindel på hans h .
3 :5
l de satte en ren bindel på hans h .
3:5
1 på Översteprästen Josuas h.
6:11
15 ej svärja vid ditt h.
Matt . 5:36
6:17
15 när du fastar , smörj ditt h.
15 plats där han kan vila sitt h.
8 :20
15 Giv mig Johannes döparens h .
14:8
15 hans h. blev framburet på ett fat
14 :11
26:7
I S denna göt hon ut över hans h.
IS satte (törnekronan) på hans h .
27:29
I S slogo (J.) därmed i h.et
27:30
15 över hans h. en överskrift
27 :37
15 bespottade hm och skakade h.et
27:39
15 Johannes döparens h.
Mark . 6:24
l S giver mig Johannes döparen s h.
6:25
15 befallning att hämta hans h.
6 :27
15 bar sedan fram hans h . på ett fat
6 :28
16 slog o de i h.et och skymfade
12:4
15 göt smörjelsen över hans h.
14:3
15 slogo honom i h.et med ett rör
15 :19
I S skakade på h.et och sade: Tvi
I S :29
15 smorde icke mitt h . med olja Luk . 7:46
15 plats där han kan vila sitt h.
9:58
15 icke ett hår på edra h .e n
21 :18
I S och upplyfta edra h.en
21 :28
15 utan ock händer oc h h.
Joh.13:9
15 satte (törnekron,an) på hans h.
19:2
I S sedan böjde han ned h .et
19 :30
15 s. varit höljd över hans h.
20:7
l S den ene vid h .ets plats
20:12
15 komme ö ver edra egna h.en
Apg . 18:6
IS hade låtit raka sitt h.
18:18
15 kunna låta raka sina h.en
21 :24
IS glödande kol på hans h.
R o m. 12:20
15 K. är envar mans h.
I.Kor.ll:3
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I med jord på sitt h.

Huvudanförare - Hydda
15 mannen är kvinnans h.
11 :3
15 och att Gud är K. h.
11 :3
15 s. har sitt h. betäckt
11 :4
15 han vanärar sitt h.
11 :4
15 beder med ohöljt h .
11 :5
15 hon vanärar sitt h .
11 :5
15 icke pliktig att hölja sitt h.
11 :7
1 S kvinnan på sitt h. hava en makt
11 :10
15 ej heller h .et till fötterna
12:21
1 S vara ett h. över allting
Ef. 1 :22
1 S växa upp till honom s. är h.et
4:15
1 S en man är sin hustrus h.
5 :23
l S ss. K. är församlingens h.
5 :23
1 S han är h.et för kroppen
Kol. 1 :18
l S h.et för andevärldens furstar
2:10
l S håller sig till honom s. är h.et
2:19
Upp. 1:14
1 S Hans h. och hår var vitt
l S gyllene kransar på sina h.en
4:4
1 S På sina h.en hade de kransar
9:7
l S hästarna hade h.en ss. lejon
9:17
9:19
l S Deras svansar. .. hade h.en
1 S regnbågen över sitt h.
10:1
1 S krans av tolv stjärnor på sitt h.
12:1
l S drake, s. hade sju h.en
12:3
12:3
1 S på sina h.en sju kronor
l S hade tio horn och sju h.en
13:1
13:1
1 S på sina h.en hädiska namn
l S ett av dess h.en likasom sårat
13:3
1 S på sitt h. en gyllene krans
14:14
15 (vilddjuret) hade sju h.en
17:3
15 vilddjuret s. har de sju h.ena
17:7
1 S De ,sju h.ena äro sju berg
17:9
18:19
1 S strö stoft på sina h.en
l S på sitt h. har han många kronor
19:12

HUVUDANFÖRARE
(Jasobeam) var h. under
Den tredje var Benaja ... ss. h.

l.Krön.27:3
27:5

HUVUD BINDEL
Huvudbindeln utgjorde en del av översteprästens heliga dräkt, 2.Mos.28 :4;
29:6. Verbalformen av grundtextens
ord för huvudbindel är i Jes.22 :18
övers. »hopnysta», vilket tyder på att
huvudbindeln har varit ett slags turban,
som man virade om huvudet. På översteprästens huvudbindel skulle man fästa
ett heligt diadem med inskriften: ;>Helgat åt Herren». Detta diadem hängde
ned i prästens panna med hjälp av ett
snöre. Men huvudbindeln bars även av
andra än prästerna.
Att taga av sig huvudbindeln var ett
tecken på sorg, jfr Hes.24:17, att låta
sitt hår vara ovårdat var ett tecken på
orenhet, jfr 3.Mos.13:4S; jfr 10:6.
Profeten' Hesekiel förkunnar, att Israels konung, dess dödsdömde, ogudaktige furste - på grund av folkets avfall
från Herren - skall bliva fråntagen sin
huvudbindel. Om Israel efter dess slutliga förnyelse heter det : »d u skall vara
en konungslig huvudbindel i din Guds
hand», Jes.62:3. Se: Huva, Präst.

Tag spjutet s. står vid hans h.
26:11
David tog spjutet från Sauls h.
26:12
spjut. .. s. stodo vid hans h.
26 :16
fick vid sin h. se ett bröd
I.Kon.19:6
(J .) sov, lutad mot h.en
Mark. 4:38

HUVUDHÅR
skall han raka av både h .et
3.Mos.14:9
icke rundklippa kanten av edert h.
19:27
nasiren skall taga sitt h.
4.Mos. 6:18
(Simsons) h. begynte växa
Dom. 16:22
ryckte av mig h. och skägg
Esr. 9:3
Skär av dig ditt h. och kasta
Jer. 7:29
fattade vid en lock av mitt h.
Hes. 8:3
De skola klippa sitt h. kort
44:20
på eder äro h.en räknade
Matt. 10:30
torkade dem med sitt h.
Luk. 7 :38
på eder äro h.en räknade
12:7
skall ett h. gå förlorat
Apg.27:34

HUVUDMAN
Grundtextens ord för »huvudman»,
hebr. ro~, betyder: huvud, spets, topp;
överhuvud . Ordet är återgivet med
»huvudmaIl)) när det är tal om en ledare
för en familj eller en släkt.
I Apg.24:S är ordet »huvudman» en
övers. av grek. pråtastdtes, ego en som
står främst (i ledet); därav: anförare,
ledare. I sitt anklagelsetal utpekar sakföraren Tertullus Paulus som »en huvudman för nasareernas partD),
HUVUDMAN
4 .Mos. 1:4
den s. är h. för sin stams
h.nen för denna stams familjer
17:3
var och en h. för sin familj
Jos. 22:14
vara Jegiel, h.nen
l.Krön . S:7
Joel, h.nen, Safam därnäst
5:12
Ahi var h. för deras familjer
5 :15
Sallum var h. nen
9:17
11 :42
Adina var h . bland rubeniterna
Laedans söner voro Jehiel, h.nen
23:8
Jahat var h.nen
23:11
23:16
Gersoms söner vora Sebuel, h.nen
Eliesers söner voro Rehabja, h.nen
23:17
J ishars söner vara Sela mit, h.nen
23:18
Hebrons söner voro Jeria, h.nen
23:19
Ussiels söner voro Mika, h .nen
23:20
Rehabjas barn, h.nen Jissia
24:21
Simri var h.nen
26:10
hans fader insatte honom till h .
26:10
För hebroniterna var Jeria h.
26:31
bjöd dem gå till Iddo, h .nen
Esr. 8:17
han är en h. för nasareernas Apg.24:5

HUVUDMÄN
h.nen Hanok och Pallu
2.Mos. 6:14
h.nen för leviternas familjer
6:2S
Mose gjorde dem till h. för folket
18:25
voro h. för Israels ätter
4.Mos. 1 :16
offergåvor av h.nen
7:2
h.nen för Israels ätter , församla
J 0:4
hörde de till h.nen bland Israels
13:4
Hämta folkets alla h .
25:4
h.nen för menighetens familjer
31 :26
h.nen inom Israels barns stammar
32 :28

h.nen i Gileads barns släkt
36:1
h. för Israels barns familjer
36:1
skall jag sätta dem till h.
5.Mos. 1:13
Då tog jag h.nen i edra stammar
1:15
och satte dem till h. över eder
1:15
alla I s. voren h. för edra stammar
5:23
inför Herren, eder Gud: edra h.
29:10
arvslotter s. h.nen utskiftade
Jos. 14:1
de arvslotter s. h.nen utskiftade
19:51
h .nen för leviternas familjer
21 :1
och h.nen inom Israels barns
21:1
och talade till h.nen för Israels
22 :21
Pinehas och h.nen för Israels
22:30
kallade till sig hela Israel, dess h.
23:2
Josua kallade till sig dess h.
24:1
församlade Salomo h.nen
l.Kon. 8:1
h. för sina familjer: Efer, Jisei l. Krön. 5:24
namnkunniga män, h. för sina familjer
5:24
Tolas söner h. för sina familjer
7:2
Ussis söner vara Jisraja .•. h.
7:3
Belas söner ... h. för sina familjer
7:7
upptecknade efter h.nen för sina
7:9
upptecknade efter h.nen för sina
7:11
Asers söner, h. för sina familjer
7:40
h. bland hövdingarna
7:40
(Saharaims) söner, h. för familjer
8:10
Dessa vara h. för familjer
8:28
h. efter sin ättföljd
8':28
Alla dessa män vara h. för familjer
9:9
deras bröder, h. för sina familjer
9:13
sångarna, h. för levitiska familjer
9:33
h.nen för de levitiska familjerna
9 :34
h. efter sin ättföljd
9 :34
h. för de ätter s. tillhörde Manasse
12:20
av Isaskars barn komma 200 h.
12 :32
I ären h. för leviternas familjer
15:12
Dessa voro h. för Laedans familjer
23:9
Levi barn ... h.nen för familjerna
23 :24
Då Eleasars söner hava flera h. än
24:4
Eleasars söner fingo 16 h.
24:4
Itamars söner 8 h. för sina familjer
24:4
tecknade upp i närvaro av h .nen
24:6
h.nen för prästernas och leviternas
24:31
h.nen för familjerna
24:31
av dörrvaktarna dessa deras h.
26:12
h.nen för Laedans familj
26:21
helgat åt Herren av h.nen för
26:26
2700, h. för familjer
26:32
Israels barn med h.nen
27:1
kallelse till h.nen
2 . Krön . 1:2
församlade Salomo h.nen
5:2
h.nen för Israels familjer
19:8
församlade ock h.nen för Israels
23:2
stridsmän s. voro h ... var 2600
26:12
Några av h .nen bland Efraims
28:12
stodo h.nen för Judas och
Esr. 1:5
h.nen för familjerna gåva gåvor
2:68
h.nen för familjerna , de gamle
3:12
gingo de till h.nen för familjerna
4:2
de övriga h.nen ... sade
4 :3
församlade en del av h.nen i Israel
7 :28
h. för familjerna s. droga upp
8:1
sände jag åstad h.nen Elieser , Ariel
8:16
utsåg Esra och några h.nen för
10:16
somliga bland h.nen gåvo
Neh . 7 :70
somliga av h.nen för familjerna
7:71
församlade sig h.nen till Esra
8:13
Folkets h. voro
10:14
de h. i hövdingdömet, s. bodde
11 :3
h. för familjer, 242
11 :13
Sabbetai. .. hörde till leviternas h .
11 :16

HUVUDPUNKT
h. är detta : Vi hava överstepräst Hebr. 8:1

HUVUDSKALLEN
Avrättningsplats utanför gamla Jerusalem. Se: Golgata. Luk.23:33 .
HtnnUDSKALLEPLATSEN
Se: Golgata. Matt.27 :33; Mark.lS :22;
Joh.l9:17.
HUVUDSKÅL
en kvinna bräckte hans h.
av henne intet annat än h.en
(Sauls) h. hängde de upp

Dom. 9:53
2.Kon. 9 :35
I.Krön.1 0 :1 O

HUVUDSPETÄLSKA
är det huvud· eller hakspetälska 3. Mos. 13 :30

HUVUDSTAD
Hasor var fordom h.en
Jos.II:1 O
Astarot och Edrei ... huvudstäder
13 :31
Varför skulle ... bo i h.en
l.Sam . 27:S
bemäktigade sig David h.en
2.Sam . 8:1
begrov (Amasja) i Juda h.
2.Krön. 25 :28
Filippus kom ned till h.en
Apg. 8:5

HUVUDSTYCKE
l} pratas, rrpwToc;
först (i rum, tid, ordning och rang),
främst, förnämst. I I.Kor.lS:3 står: en
prÖtois, bland de första el. främsta
tingen; övers. såsom ett huvudstycke.
Se: Förstling 3.
HUVUDSTYCKE
l meddelade eder ss. ett h.

I.Kor. 15 :3

HUVUDSUMMA

HYACINT
En ädelsten med en hårdhet liknande
safirens. Glansen påminner mycket om
diamantens. Färgen varierar från brunrött till gult med skiftningar till grönt.
Hyacinten importerades från Etiopien.
HYACINT
i tredje raden en h., en agat
i tredje raden en h.
den elfte (grundstenen) en h.

2.Mos. 28 :19
39:12
Upp.21 :20

HYCKLARE.
med h. har jag icke umgängelse

HUVUDBYGGNAD

Ps.26:4

HYDDA
-hydda
fridshyddor Jes.32:18
kroppshydda 2.Kor.S:l
lägerhyddor 2.Sam.ll:11
lövhyddor I.Mos.33:1 7

2.Krön. 3:5

HUVUDDEL
Dan.11:41

HUVUDGÄRD
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Jes. 3:20
61:3

hans ansiktes h. strålande
2.Mos.34:29
sågu huru MQses ansiktes h.
34:30
huru Moses ansiktes h. strålade
34:35
folket med glänsande h.
Jes. 18':2,7
deras h. var rödare än korall
Klag. 4:7

(mansbilder) med ståtliga h.er
Hes.23:15
(prästerna) skola hava h.er av linne
44:18

för att hava (stenen) till h.
I.Mos. 28:11
och tog stenen s. han haft till h.
28:18
tillbad Israel, böjd mot sängens h.
47 :31
satte myggnätet över h.en
l.Sam.19:13
husguden med myggnätet över h.en
19 :16
såga Saul med spjutet invid h.en
26 :7

HUVUDPRYDNAD
Herren skall taga bort Sions h.er
sörjande få h. i stället för aska

HY

HUVUDBONAD

h.en av Ammans barn

HUVUDPRYDNAD
Grundtextens ord för »huvudprydnad»,
hebr. pi! 'er, har också översatts: högtidsbindel, Jes.61:1 O, huvudbonad,
Hes.44 :18 etc. Huvudprydnad omtalas
hos profeten Jesaja bland den »StåD>,
som Herren skulle taga bort ifrån
Sions fåfängliga döttrar, 3 :20. Samme
profet förkunnar emellertid också en
glädjens tid, som skulle vederfaras
Israel »då han (Herren) skall låta de
sörjande i Sion få huvud prydnad i stället för aska», 61 :3.

vände mig till att söka h.n
Pred. 7:26
för att komma till h .n
7 :28
Änden på talet , om vi vilja höra h.n
12:13
meddelade h.n av dess innehåll
Dan. 7:1

HUVUDBINDEL
kläder s. de skola göra ... h.
2 .Mos.28:4
den skall sitta på h.n
28 :37
på framsidan av h.n skall den sitta
28:37
du skall göra en h. av vitt garn
28:39
skall sätta h.n på (Arons) huvud
29:6
och fästa diademet på h.n
29:6
h.n av vitt garn
39:28
man satte den ovanpå h.n
39:31
satte h.n på (Arons) huvud och satte
på h.n .. . den gyllene plåten
3.Mos. 8:9
vira en h. av linne om sitt huvud
16:4
rättvisa ... ss. mantel och h.
Job 29:14
linneskjortor, h.lar och flor
Jes. 3:23
en konungslig h. i din Guds hand
62 :3
satte på dig en h. av fint linne
Hes.lt':tO
Tag av dig h.n, lyft av dig kronan
21 :26
Nej , sätt på dig din h.
24:17
skolen behålla h.larna på huvuden
24:23

H.en beklädde han med

12 :7
12:12
12:22
12:23
12 :24

h . för prästerna i Jesuas tid
h.nen för prästernas familjer
h.nen för leviternas familjer
H.nen för Levi barns familjer
leviternas h. voro

Semitiska huvudbonader genom tiderna.
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Hydda
Guds hydda
En boplats för den som vandrar
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HyUa-HåIIa
ostraffligt och gör vad rätt är, Ps.
15 :1-2. En tillflyktsort på olyckans dag,
27:5. Ett gömstäDe undan tungors angrepp, 31 :21. - Den frommes eviga
hem, Ps.61 :5.
Den rättfärdiges hydda
Bevaras från plåga, Ps.91 :10. Är fuU
av jubelsång, Ps.l18:l5 . Blomstrar,
Ords.l4 :11.
Den ogudaktiges hydda
SkaU förgås, Job 8:22. SkaU förmörkas, 18:6. SkaU bebos av främlingar,18:15.
HYDDA
tage sin boning i Sems h.or
l.Mos. 9 :27
gå hem till dina h.or
5.Mos.16:7
gån hem till edra h.or
J05.22:4
så ~ingo de hem till sina h.or
22:6
Josua lät dem gå hem till sina h.or
22:7
israeliterna gå hem ... sin h.
Dom. 7:8
så att du får komma hem till din h.
19:9
Ingen av oss må gå hem till sin h.
20 :8
flydde . var och en till sin h.
l.Sam. 4:10
låtit gå hem , var och en till sin h .
13:2
flydde, var och en till sin h.
2 .Sam. 18 :17
Israel flytt, var och en till sin h.
19 :8
drag e hem var och en till sin h .
20:1
ifrån staden, var och en till sin h.
20:22
(Herren) gjorde mörker till en h.
22 :12
gingo (Israel) till sina h.or
l. Kon. 8:66
Drag hem till dina h.or
12 :16
drog Israel hem till sina h.or
12 :16
folket flydde till sina h.or
2.Kon. 8:21
sedan bodde Israels barn i sina h.or
13 :5
Juda män flydde, var och en till sin h. 14:12
bosatte de sig i deras h.or
loKrö n . 5 :10
lät folket gå hem till sina h.or 2.Krön. 7 :10
lsraeldrage hem, var och en till sin h. 10:16
drog hela Israel hem till sina h.or
10:16
Juda män flydde, var och en till sin h. 25 :22
gjorde sig h.or på tak och gårdar Neh. 8:16
lövhyddor och bodde i dessa h.or
8:17
dem s. bo i h.or av ler
Job 4 :19
deras h.s fäste ryckes bort
4:21
du får se huru din h. står trygg
5 :24
de ogudaktigas h.or skola ej
8 :22
ej orättfärdighet bo i dina h.or
11 :14
förhärjares h.or åtnjuta frid
12:6
eld förtär h.or där mutor tagas
1 S :34
Ljuset skall förmörkas i hans h.
18:6
Ur sin h . ryckes han bort
18 :14
I hans h. få främlingar bo
18:IS
skaror lägra sig runt min h.
19:12
förtär vad s. är kvar i hans h.
20:26
av h.orna där de ogudaktiga bodde
21 :28
orättfärdighet må du skaffa ur din h. 22:23
då Guds huldhet vilade över min h.
29:4
braket s. utgår från hans h.
36 :29
Herre, vem Ur bo i din h.
Ps. 1 5:1
gjorde mörker till en h. s. omslöt
18:12
At solen har han gjort en h.
19:5
dÖljer mig i sin h. på olyckans dag
27:S
27:6
jag vill offra i hans h. jUblets
du döljer dem i din h. mot angrepp
31 :21
han skall rycka dig ut ur din h.
52:7
Låt mig bo i din h. evinnerligen
61:5
ingen må finnas, s. bor i deras h.or
69:26
i Salem vart (Guds) h. rest
76:3
kraftens förstling i Hams h.or
78:51
lät Israels stammar bo i h.or
78:55
Han förkastade ock Josefs h.
78 :67
än dväljas i de ogudaktigas h.or
84:11
ingen 'plåga skall nalkas din h.
91 : I O
Man sjunger i de rättfärdigas h.or
118:15
jag måste bo ibland Kedars h.or
120:S
sl:all icke gå in i den h.
132:3
de rättsinnigas h. blomstrar
Ords. 14:11
döttrar, lik Kedars h.or
HV. 1:5
Sion ss. en h. i en vingård
J es. 1:8
trygg i Davids h. en furste
16:5
(Hiskia :) Min h. ryckes upp
38:12
plötsligt bliva mina h.or
Jer. 4:20
jag skall åter upprätta Jakobs h.or
30 :18
Deras h.or må man taga
49 :29
Över dottern Sions h. utgöt
Klag. 2:4
han bröt ned sin h . ss. en trädgård
2:6
törnen skall växa i deras h.or
Hos. 9:6
upprätta Davids förfallna h.
Am. 9:11
där gjorde han sig en h.
J ona 4:5
ser Kusans h.or hemsökta
Ha b. 3:7
Herren giva seger åt Juda h.or
Sak.12:7
utrota var levande ... ur lakobs h.or Mal. 2:12
skall jag här göra tre h.or
Matt. 17 :4
låt oss göra tre h.or
Mark. 9:5
låt oss göra tre h.or
Luk. 9:33
taga emot ed.e r i de eviga h.orna
16:9
bygga upp Davids förfallna h.
Apg.15 :16
överkläda med vår himmelska h. 2.Kor. 5 :2

HYLLNING
l) Job 31 :27 b ordagrant: och min

hand rörde vid min mun. Verbet näSak
kan betyda såväl »kyssa» som »röra vim;;
Jfr I.Mos.27:26; Hes.3:13 . Övers. i Job
31 :27 »så att jag med handkyss gav
dem min hyUning» anspelar på den
orientaliska seden att med handkyss
tiDbedja och dyrka en gudom. Jfr l.
Kon.l9 :18; Hos.l3:2. Att röra med
handen vid munnen är i Job 31:27 ett
uttryck för tiDbedjan av solen och
månen, v.26, en hyllning som endast
tiDkommer Gud i höjden, v.28. Jfr 2.
2) proskyneo, npouKvvEW
urspr. visa en person sin vördnad genom
att föra sin hand tiD munnen och sedan
räcka ut den mot honom; vörda, hylla,
tiDbedja, särskilt om persernas hyUande av sina konungar med pannan och
munnen mot jorden; bevisa någon sin
vördnad och underdånighet genom att
kasta sig med ansiktet mot jorden; här
övers. giva (någon) sin hyllning; av:
prep. pros, tiD, mot, och kyneö, kyssa.
Se: Falla 66.
HYLLNING
1 med handkyss gav min h.
Job 31:27
2 för att giva honom vår h.
Matt. 2 :2
2:8
2 och giva det min h.
2 föllo de ned och gåvo det sin h.
2 :11
2 böjde knä och gåvo sin h.
Mark.lS :19

HYLLNINGSGÅ VA
elfenben tillförde dig ss. h.or

Hes.27:IS

HYLLNINGS KYSS
mun s. icke givit (Baa!) h.
giva de sin h. åt kalvar

l.Kon. 19:18
Hos. 13:2

HYLLNINGSSÅNG
huru sångarna ledde h.en

2.Krön.23:13

HYLLNINGST AG
l) ndhag. l il l
driva, driva på~ föra, föra bort; i Jes.
60:11 part. pass. plur. bortförda; ordagrant: deras bortförda konungar. I det
gamla Orienten var det sed att föra
fångar och krigsbyte i procession som
tecken på en militär seger; därav övers.
med deras konungar i hyllningståget.
Jfr I.Mos.31 :26; Jes.20:4. Se: Driva 6.
HYLLNINGSTAG
1 med deras konungar i h.et

HYMENEUS
grek. tillhörande Hymen (äktenskapets
gud). En man i Efesus, vilken först omtalas tiDsammans med Alexander, l.
Tim.! :20, och därefter med Filetus,
2.Tim.2:18. Han var en av Paulus' motståndare.
Hymeneus hade farit vilse från sanningen och lidit skeppsbrott i tron.
DärtiD hade han förvänt tron hos några.
Han hävdade bl.a., att uppståndelsen
redan hade skett, 2.Tim.2:18. Det är
troligt, att Hymeneus uppfattade uppståndelsen bildligt såsom ett människans andliga uppväckande från sitt
syndiga tiDstånd. Han kom således att
representera ett slags gnosticism (se art.
Kunskap, N.T.) inom den urkristna
församlingen.
Om Hymeneus och Alexander säger
Paulus, att han har överlämnat dem
åt Satan »för att de skola bliva så
tuktade att de icke vidare smäda»,
I.Tim.! :20.
HYMENEUS
Till dem höra H. och Alexander l.Tim. 1:20
Avdet slaget är H.och Filetus
2.Tim. 2:17
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i en bostad s. han själv hyrt
HYSA
icke h. agg mot ngn av ditt
ingen s. h.er misskund
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Jes. 11 :13
Klag. 1:15
Hes. 35 :5
Mark. 6 :19
Apg.24:15
Rom . 14:23
l.Kor.13:5
2.Kor. 1:6
Hebr.1l :38
1.Pet. 3 :14
Jak . 3 :14
4:2

HÅG
låt ditt folks hjärtas h.
l.Krön.29:18
Josafat vände sin h. till
2.Krön.20:3
Saliga de vilkas h. står till
Ps.84:6
därför att din h. står till allt
J er. 2 :34
(Oholibas) h. stod till skändlighet Hes. 23 :21
mitt folks h. står till avfall
Hos. I 1:7
icke hade h. för annat än nytt
Apg.17:21
i strid med lag s. är i min h.
Rom. 7:23
tjänar jag med min h. Guds lag
7 :25
vänt sin h. till fåfä.ngligt tal
I.Tim. 1:6
h. till församlingsföreståndares
3:1
stod deras h. till ett bättre
Hebr.11 :16
en människa med delad h.
Jak. 1:8
I människor med delad h.
4:8

HÅGAD
Skall vildoxen finnas h. tjäna
är han h. för förlikning
alls icke h. att komma nu

Job 39 :12
Dan.II :17
l.Kor.16 :12

HÅGKOMST
fÖljande var upptecknat till h .
att I haven oss i god h.

Esr. 6 :2
l.Tess. 3:6

HÅGLÖS
den h.e får lida hunger

Ords.19:IS

HÅL
hebrcferna krypa ut ur h .en
l.Sam.14:11
borrade et! h. på locket
2.Kon. 12:9
spenabarn leka invid huggorms h. les.ll:8
jag fick där se ett h. i väggen
Hes. 8:7
och h.et skulle bliva värre
Matt. 9:16
h.et skulle bliva värre
Mark. 2 :21
Omjag icke ser h.en efter
Joh . 20:2S
icke sticker mitt finger i h.en
20:25

HÅLA
-håla
jordhåla Jes.2 :19
HALA
till skydd gjorde de sig h.or
Nu har han gömt sig i ngn h.
måste bo i h.or under jorden
uppfyllde sina h.or med rov
ögon ruttna i sina h.or
levde i h.or och jordkulor
överlämnade åt mörkrets h.or
alla dolde sig i h.or

Dom. 6:2
2.Sam.17:9
Job 30:6
Nah. 2:12
Sak.14:12
Hebr. 11 :38
2.Pet. 2:4
UPP. 6:15

HÅLL
Jes. 60:1I

HYRA

HYLLA
då de h .de konungen
2.Krön.23 :12
H.en sonen, så att han icke
Ps. 2:12
må de Ödmjukt h. dig
68:31
men därunder h.r en fåfänglig
Jes.66:3

Efraim skall ej h. avund
de tappra kämpar jag h.te
(Seir) har h.t en fiendskap
h.te nu Herod ias agg till hm
samma hopp till Gud s. dessa h.
om ngn h.er betänkligheter
(kärleken) h.er icke agg
det hopp vi h. i fråga om
s. världen icke var värdig att h.
H .en ingen fruktan för dem
Om I h.en bitter avund
I dräp en och h.en avund

Apg.28:30
3.Mos.19:18
PS.I09:12

vända mig åt annat h.
l.Mos. 24:49
vänden i morgon åt annat h .
4.Mos.14:2S
vände de sig åt annat h.
21 :33
Vänden eder nu åt annat b .
S.Mos. 1:7
l själva mån vända eder åt annat h.
1 :40
Sedan vände vi oss åt annat h.
2:1
Vi vände oss nu åt annat h.
2:8
Sedan vände vi oss åt annat h.
3:1
Sedan vände de sig åt annat h.
Dom.18:21
(Abner:) Vänd dig åt annat h. 2.Sam . 2:21
från det h. där bakaträden stå
5 :23
låt oss sända bud åt aUa h.
l.Krön.13:2
kommer över dem frln det h.
14:14
från alla h. uppmanade oss
Neh. 4 :12
utskiftade lotter åt dem på skilda h.
9:22
lovsångskören, s. gick åt motsatt h.
12:38
hjälp beredes från ngt annat h.
Est. 4:14
dina handelsvänner åt sitt h.
Jes.47:1S
Är jag väl en Gud ... på nära h.
Jer.23:23
gå åt vilket annat h. s. helst
40:5
bortdrivna, var och en åt sitt h.
49:5
från det h.et skaU det bliva intaget
SO:9
åt det h. dit den främste begav
Hes.IO:11
skulle komma till dig från alla h .
16:33
församla mot dig från alla h.
16:37
svärdet s. drabbar dem från alla h.
21 :14
det h. dit svärdet kan gå
21 :20
samla dem tillhopa från alla h.
37 :21
samlen eder tillhopa från aUa h.
39:17
Låt oss draga bort åt annat h.
Mark. 1:38
dit man kom till hm från alla h.
1 :4S
kunde på långt h. se allting klart
8 :25
ryktet spriddes åt aUa h.
L'Ik. 4:37
förskingras, var och en åt sitt h.
Joh.16 :32
Jag drages åt båda h.en
Fil. 1 :23
åt det h. dit styrmannen vill
Jak. 3:4

HALLA
Se även: Bevara, akta, iakttaga, förbund, bud, befallning, förbliva, efterföljelse, lydnad.
-hålla
avhålla 4.Mos.6:3
kvarhålla 2 .Mos.9 :2

2647

undanhålla I.Mos.22:12
underhålla I.Mos.47 :l2
sammanhållning Kol. 2 :19
vakthållning 2.Krön.23:8
Hålla
I den svenska kyrkobibeln brukas verbet »hålla» i flera olika betydelser och
sammanhang. Särskilt beaktansvärd är
dess förekomst på stäDen, som har att
göra med människans hållande av Herrens förbund, bud och befallningar.
Det vanligaste hebreiska verbet bakom
sv. övers. »håUa» i denna förbindelse är
Sdmar. (in)hägna, skydda, bevaka; bevara, behålla; hålla, iakttaga. Till betydelsen närbesläktat är näsar, skydda;
bevara; håUa, iakttaga. N: T.s främsta
motsvarighet till Sämar och nå~ar är
terein, bevara, taga vara på, hålla fast
vid. Vidare kan nämnas verben kratein,
fatta, gripa tag i; hålla fast vid, och
phyldssein, vakta, bevaka; skydda, bevara; iakttaga.
Förbundet mellan Herren och hans
folk innebär både gåva och förpliktelse.
Att Herren bevarar sitt folk och sina
trogna, 4.Mos.6:24; Ps.31:24; Joh.
17:11, är en nödvändig förutsättning
för att de skall kunna hålla (bevara)
hans bud. Det är värt att lägga märke
tiD, att grundtextens vanligaste ord för
»hålla» (om att hålla förbundet , buden
osv.) även brukas om Herrens bevarande och beskyddande gärning. Se:
Bevara.
Till villkoren för förbundet med
Israel hör, att Herren håller sitt förbund och bevarar sitt folk, om det
älskar honom och håller hans bud,
2.Mos.20:6; 5.Mos.6:17-19,24-25; 7:9,
12. Det rätta hållandet av Herrens bud
framspringer ur kärleken, som har sin
grund i Guds nåd och välgärningar
mot ' Israel, 5.Mos.29:1-9, jfr Jos.! 4:
16-18.
Den fromme j Israel betraktade lagen som en Guds gåva, vilken skulle
bevaras som en dyrbar skatt, PS.19:
8-12. Detta kommer särskilt klart fram
i Ps.119, som handlar om saligheten i
att hålla fast och bevara Herrens lag,
vilken också omtalas med termer som
vittnesbörd, befallningar, stadgar, ord,
bud, tal och rätter. I v.4 säges det, att
Herren har givit sina befallningar, »för
att de skola hållas med aU flit». Genom
att hålla sig efter Herrens ord bevarar
en yngling sin väg obesmittad, v.9,
jfr v.ll.
I N.T. är det särskilt de johanneiska
skrifterna som talar om att hålla (bevara) Herrens ord och bud . I sina av-,
skedsord tiD sina apostlar talar Jesus
Kristus ofta om hållandet av hans ord
som något som på det intimaste har att
göra med deras kärlek tiD honom, Joh.
14:15,21 ,23; 15:10, När Johannes i sitt
första brev talar om att hålla Kristi bud,
är det en hänsyftning på Jesu egen
undervisning, se t.ex. l.Joh.2 :3-5; 3 :23;
5 :3. Den som säger sig ha lärt känna
Kristus och icke håller hans bud, är en
lögnare, 2 :4. Den som i sanning har lärt
känna honom, håller hans bud, och
»i honom är förvisso Guds kärlek fuUkomnam), v.5.
Uttrycket »hålla någons bum) betyder i vanligt språkbruk »lyda någon!>
befaUningaf». Men här är det mycket
djupare än så. Den djupare innebörden
skiner igenom redan i det svenska ut-
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Hälla
tryckets urbetydelse: hålla = hälla om,
hälla fast vid . Termen »bud» har en urbetydelse av »bjudning» eller »inbjudan».
Buden hör samman med Frälsarens
kallelse, hans inbjudan till omvändelse.
Detta är en gåva, och om man tar emot
inbjudan att leva det liv, som kommer
från Skaparen och Frälsaren, betyder
det , att man bevarar bjudningens, budens, gåva. Man bevarar det nya livets
gåva och bud som en ovärderlig skatt,
av vilken man inte vill låta något gå
förlorat. Det är en gåva , som omsluter
hela människan. Se även : Bud.
I Upp.3:8 finns ett märkligt ord,
vilket blivit felöversatt i vår nuvarande
kyrkobibel. Ordagrant står här : »Ty du
har ringa kraft, och du har bevarat
mitt ord och icke förnekat mitt namn».
Här står alltså inte: »tyvärr är din kraft
ringa, men du har i alla fall bevarat
mitt ord», utan meningen är: »d u har
det erkännandet, att du har ringa kraft,
du inser det, du lever inte på din egen
kraft, och därför har du bevarat mitt
ord och icke förnekat mitt namrm. Ty
den som tror på sin egen kraft, kan
varken bevara buden eller underlåta
att förneka Kristi namn.
Att man bevarar de gudomliga buden såsom en ofattbar, dyrbar skatt,
innebär, att man lever sitt liv i harmoni
med dem. Ett annat uttryck för att bevara Kristi bud är att »förbliva» i
honom, 10h.l5:4-l O; l Joh.2:6,24; 3 :6.
Det innebär att »bO» i Kristus, vara omsluten av honom och av hans kärlek.
Endast då blir det möjligt att i sanning
hälla hans bud och »vandra som Han
vandrade», 1.10h.2:6. Se: Kärlek.

HÄLLA (allmänt)
höllo sina ansikten bortvända l.Mos. 9:23
bjuda sina barn h. Herrens väg
18:19
Håll hit din kruka
24 :14
höll med sin hand i Esaus häl
25 :26
jägare s. höll sig ute på marken
2S :27
26:3
skall h. den ed s. jag svurit
h.it vad jag har bjudit honom h.
26:5
(Jakob:) av honom h.en för en
27:12
(Jakob:) h.er du då mig för Gud
30:2
ty sådant h. vi för skamligt
34:14
upphöra att h. räkning på den
41 :49
41 :49
var omöjligt att h. räkning på den
42 :17
lät (Josef) h. dem i fängelse
(Josef:) H.en I då mig för Gud
50 :19
egyptierna h. dem i träldom
2.Mos. 6:5
staven s. jag h.er i min hand
7:17
h. denna dag ss. en stiftelse
12 :17
Detta skolen I h.
12 :24
sedan må han h. den (påskhögtiden)
12 :48
så länge Mose höll upp sin hand
17 :11
Så höllos (Moses) händer stadiga)
17:12
må de h. sig redo
19:11
H.en eder redo till i övermorgon
19:15
bävade de och hällo sig på avstånd
20:18
Alltså höll sig folket på avstånd
20:21
h. dig fjärran ifrån orätt sak
23:7
skola h. (vingarna) uppåt
25 :20
28:7
så att den h.es hopfäst
keruberna höllo (vingarna) uppåt
37:9
elden på altaret skall h.s
3.Mos. 6 :9
elden på altaret skall h.s brinnande
6 :12
Elden skall beständigt h.s brinnande
6 :13
prästen h. den angripne innestängd
13:4
för andra gången h. hm innestängd
13:5
skall prästen h. hm innestängd
13 :21 ,26
h. den av skorven angripne
13 :31
h. den skorvsjuke innestängd
13 :33
gm en man s. h.es redo släppa hm
16 :21
I tre år skolen I h. dem för
19 :23
för att I skolen h. dem för orena
20:25
skola h. sig ifrån heliga gåvor
22 :2
4.Mos. 5 :18
h. i sin hand olycksvattnet
skolen I h. den (påskhögtiden)
9:3
skall han h. den i andra månaden
9 :11
12:14
Må hon h.s innestängd

vi höllo en lång tid på med
5.Mos. 2:1
I skolen h. dem (stadgarna)
4:6
h.en dem och gören efter dem
5 :1
Så h.en nu vad Herren har bjudit
5 :32
Så skall du nu h. dem (buden)
6:3
utan därför att Herren ville h. den ed
7:8
äro kvar och h. sig gömda
7:20
skall du h. vad han bjuder dig h.
Il :1
så länge I leven skolen I h.
12:1
vad jag bjuder eder skolen I h.
12:32
h. och göra vad de lära dig
17:10
Vad dina läppar talat skall du h.
23 :23
h.er och gör allt s. prästerna lära
24:8
Vad jag har bjudit dem skolen I h.
24:8
du skall h. dem (stadgar och rätter)
26:16
för att du skall h. och göra efter
28:13
att du i alla stycken h.er det
Jos. 1:8
h.en eder gömda där i tre dagar
2:16
det höll sig tillstängt för Israels
6:1
(Josua:) h.en eder alla redo
8:4
I haven hoit allt vad Mose bjudit
22 :2
23:6
att h . allt vad s. är föreskrivet
o m de vilja h. Herrens väg ss.
deras fäder hava h.it
Dom. 2:22
Bland Rubens ätter höllos rådslag
5:1 S
höll en man på att förtälja
7 :13
Allt vad jag bjudit skall hon h.
13 :14
Jag höll för säkert att du fattat hat
15:2
hela natten höllo de sig stilla
16:2
Simson till den gosse s. höll honom
16:26
höllo alltjämt samma stråt
I.Sam. 6:12
icke h .it vad Herren bjöd dig
13:14
(Saul:) H.en mönstring
14:17
När de då höllo mönstring
14:17
spetsen på spjutet höll 600 siklar
17:7
håll dig gömd på någon plats
19:2
David h.er sig nu gömd hos oss
23 :19
h.er sig gömd på Hakilahöjden
26:1
I Israel h.s för en dåre
2.Sam.13:13
jag höll mig på Herrens vägar
22:22
kunde han icke h. sig varm
1.Kon. 1:1
h.na ss. brottslingar
1 :21
håll vad Herren bjuder dig h.
2 :3
du s. har h.it vad du lovade
8 :24
håll nu Herre vad du lovade
8:25
landet där man h.er dem fångna
8:47
inför dem s. h. dem fångna
8 :50
höll sig sedan stilla i Tirsa
1 S :21
h. ordning vid stadsporten
2. Kon. 7 :17
Om I h.en med mig så tagen
10:6
höll man (Joas) dold för Atalja
11:2
man höll icke någon räkenskap
12:1 S
och h. (Hosea) bunden i fängelse
17:4
h. och göra allt vad jag har bjudit
21 :8
icke h. någon räkenskap med dem
22:7
där (Ribla) höll man rannsakning
25 :6
medan han höll sig undan
1.Krön.12:1
På guldet kan ingen räkning h.s
22 :16
3600 till att h. det till arbete 2.Krön. 2:18
(havet) rymde och höll 3000 bat
4:5
Keruberna höllo sina vingar
5:8
h.it vad du lovade David
6:1 S
håll nu Herre, vad du lovade David
6:16
vi h. vad Herren bjudit oss h.
13:11
Israels konung höll sig i sin vagn
18 :34
(Ahasja) höll sig gömd iSamaria
22:9
där höll Josabeat honom dold
22:11
sedan Amasja h.it rådplägning
25 :17
kunde icke h. (påskhögtiden) nu
30:3
man icke h.it den samfällt
30:5
inför dem s. h. dem fångna
30:9
om de h. vad jag har bjudit dem
33:8
h.en eder fjärran därifrån
Esr. 6:6
att h. undersökning om Juda
7:14
med den höllo de vapnet
Neh. 4:17
va pnen höllos för lika nödvändiga
4:23
höll jag i att arbeta på muren
5 :16
(Semaja) höll sig då inne
6:10
(Hananja) hölls för en pålitlig man
7:2
i sinnet att h . räfst med ord
Job 6:26
han h.er ej heller de onda vid
8:20
när han h.er räfst med eder
13:9
Då skulle jag h. min stridstid ut
14:14
h.er den förvarad inom sin gom
20:13
Vill du h. dig på forntidens väg
22:15
de h. sig ej på dess stigar
24:13
änkor kunna icke h. sin klagogråt
27:15
med avsky h. de sig fjärran ifrån
30:10
när han hölle räfst, vad kunde jag
31 :14
Job höll sig själv för rättfärdig
32:1
Därför höll jag mig tillbaka
32 :6
h. högmodet borta ifrån en människa 33:17
om han h.er sig väl med Gud
34:9
att hans vrede ej h.er ngn räfst
3 S :l S
Vem h.er med sin vishet räkning
38:37
Var och en h.er ihop med nästa
41 :8
Mina steg h. sig stadigt på dina
PS.17:5
jag höll mig på (Herrens) vägar
18:22
den s. h.er dem har stor lön
19:12
(Herren) höll det icke för styggelse
22:25
Herren h.er honom vid handen
37 :24
Förbida Herren, håll dig på hs väg
37:34
Mina vänner h. sig fjärran
38:12
David h.er sig nu gömd hos oss
54:2
du h .er mig vid min högra hand
73:23
h.er dock jag dess pelare stadiga
75 :4
Mina ögonlock h.er du öppna
77:5
icke höll sitt hjärta ståndaktigt
78:8
(Israel) höllo icke hans villnesbörd
78:56
inga änkor kunde h. klagogråt
78 :64
Håll din hand över din högra hands
80:18
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HÅLLA
Uppdelning: allmänt, hålla bud, dom, döds·
klagan, fast, fasta, fram, fred/frid, förbund ,
före, gudstjänst, helig, helig sammankomst,
högtid, högtider/fester, kvar, lagen, med,
måltid, Guds ord, provet, på, påskhögtid,
rätter. sabbat, sig till, stadgar I stånd, tillbaka, UPP. ut, vakt, vid makt , vilodagIsabbatsvila; hållas.

icke h.it (David) uppe i striden
89:44
Den s. h.er hedningarna i tukt
94:10
de höllo hans vittnesbörd
99:7
befallningar h.s med all flit
119:4
När han h.er sig efter ditt ord
119:9
så vill jag h. (Herrens lag)
119:34
till dem s. h. dina befallningar
119 :63
nu h.er jag mig vid ditt tal
119:67
vill jag h. din muns vittnesbörd
119:88
Jag har svurit och h.it det
119:106
h.er jag dina befallningar för rätta
119:128
så vill jag h. dina befallningar
I.I9:134
vill jag h . dina vittnesbörd
119:146
att de icke h. sig vid ditt tal
119:158
Min själ h.er dina vittnesbörd
119:167
Jag h.er dina befallningar
119:168
Om dina barn h. mitt vittnesbörd
132:12
de s. hö llo oss fångna bådo oss
137:3
och h.er mig i din hand
139:5
till hm s. h.er tro evinnerligen
146 :6
håll din fot ifrån deras stig
Ords. 1:15
h. dig på de rättfärdigas stigar
2:20
Håll dig icke själv för vis
3:7
saliga äro de s. h. mina vägar
8:32
Den s. h.er inne sin säd
II :26
Den ene vill h.s för rik
13:7
den andre vill h.s för fattig
13:7
Mången h.er sin väg för den rätta
14:12
Mången h.er sin väg för den rätta
16:25
håll därför inne, förrän kivet
17:14
Det är en ära att h. sig ifrån kiv
20:3
håll dina ögon öppna, så får du bröd 20:13
h .er sig fjärran ifrån dem
22:5
än kärlek s. h .es fördold
27:5
så håll dig dock stilla
Pred.10:4
håll plåga borta från din kropp
11:10
Medan konungen h.er sin fest
HV . 1:12
Ve dem s. h. sig själva för
Jes. 5:21
håll dig stilla, frukta icke
7:4
ett (folk) s. h .er tro
26:2
Dina tåg ... h. ej masten stadigt
33:23
s. h.er dig vid din högra hand
41 :13
(Herren:) jag höll mig stilla
42:14
i fängelser h.s de gömda
42:22
Blott fåfänglighet är vad jag h.er
44:20
också framgent h . eder uppe
46:4
så föraktad att vi höllo hm för intet
53:3
vi höllo hm för att vara hemsökt
53 :4
i min förtörnelse höll jag mig dold
57:17
h.en icke fasta på sådant sätt
58:4
så måste sanningen h. sig undan
59:15
portar skola h.s öppna beständigt
60:11
usla brunnar, s. icke h. vatten
Jer . 2:13
En efterskörd skall man h .
6:9
jag förmår icke h. den inne
6:11
H.en det då för en rövarkula
7:11
(Juda) h. icke sina fötter i styr
14:10
Ahikam höll sin hand över Jeremia
26:24
alla män h. sina händer på länderna
30:6
icke h.it förpliktelserna
34:18
en fasta h.s av allt folket
36:9
höll (Nebukadressar) rannsakning
39:5
Välan, I mån h. edra löften
44:25
49:10
skall icke lyckas h. sig dold
höllo sina vingar nedsänkta
Hes. I :24,25
h.en (Jerusalem) belägrad
4:Z*
H.en eder borta från Herren
Il :15
om han icke h.er offer måltid
18:6
s. h.er offer måltid på bergen
18:11
s. icke h.er offer måltid på bergen
18:15
Man h.er offer måltider på bergen
22:9
h. i med att begå äktenskapsbrott
23:43
(Herren:) du skall icke h. sorgefest
24:17
s. hava hjt dem i träldom
34:27
stavarna skall du h. i din hand
37 :20
portens förhus : det höll 8 alnar,
och dess murpelare höllo 2 alnar
40:9
avskrankning s. höll en aln
40:12
en aln höll ock avskrankningen
40 :12
var vaktkammare höll 6 alnar
40:12
murpelare: de höllo S alnar
40:48
mur pelarna höllo 2 alnar
41 :3
och ingången höll 6 alnar
41:3
(husets mur) höll 6 alnar
41 :5
avsatserna höllo 100 alnar
41 :15
höll 500 stänger runt omkring
42 :16,17
(platsen) höll 500 stänger
42:18
en mur, s. höll 500 stänger
42 :20
Altarhärden höll 4 alnar
43 :15
Kanten höll en halv aln
43 :17
mina sabbater skola de h. heliga
44 :24
Efan och batmåttet skola h. samma
45 :11
de skola h.s lika med .. .israeliter
47:22
h. ett mått av 4500 alnar
48 :30
på östra sidan h. 4500 alnar
48:32
södra sidan h. ett mått av 4500 alnar
48 :33
Vänstra sidan skall h. 4500 alnar
48:34
Runt omkring skall den h. 18000
48:35
delarna icke skola h. ihop
Dan. 2 :43
Belsassar höll dryckeslag
5:1
må prästerna h. klagogråt
Joel 2 :17
i sin hand höll han ett sänklod
Am. 7:7
Is. h.en för styggelse
Mika 3:9
höll stilla bland myrtenträden
Sak. 1:8
h.er vad jag har bjudit dig h.
3:7
Skola framgent h. gråtodag
7:3
eftersom I icke h.en mina
Mal. 2:9
vad vinning hava vi därav att vi h.
vad han har bjudit oss h.
3:14
(J .:) den s. h.er (buden)
Matt. 5:19
Du skall h. din ed inför Herren
5:33
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men h.er det hemligt
13 :44
de höllo (Johannes) för en profet
14:5
en konung ville h. räkenskap
18:23
när han begynte h . räkenskap
18:24
Allt della har jag h.it
19 :20
alla h. de Johannes för en profet
21 :26
eftersom man höll hm för profet
21 :46
det skolen I göra och h.
23:3
(J .:) höll räkenskap med dem
25 :19
lärande dem all h. allt vad jag
28:20
J. måste h. sig i öde trakter
Mark. 1 :45
en båt skulle h.s tillreds
3:9
detta har jag h.it från min ungdom
10:20
för syns skull h. långa böner
12:40
Elisabet höll sig dold
Luk. 1 :24
hölls när Kvirinius var landshövding
2:2
Johannes' lärjungar h . böner
5:33
väl hade denne h.its i förvar
8:29
s. Satan h.it bunden nu i 18 år
13:16
detta har jag h.it frän min ungdo m
18 :21
för syns skull h. långa böner
20:47
de män s. höllo J. fången
22:63
Huru länge vill du h. oss i ovisshet Joh.l0:24
den bön s. hölls vid nionde
Apg. 3:1
höllo sig alla tillsammans
5:12
folket höll dem i stor ära
5:13
icke haven h.it (lagen)
7:53
(judarna) höllo för sina öron
7:57
det må du icke h. för oheligt
10:15
det må du icke h. för oheligt
11:9
(Herodes) höll ett tal till dem
12 :21
att h. dem i säkert förvar
16:23
(Paulus) höll samtal med judarna
17:17
att han ville h. ett försvarstal
19 :33
bören I h . eder lugna
19 :36
hantverkare s. h. ihop med honom
19:38
all också du h.er (lagen)
21 :24
(Felix) befallde ... h. hm i förvar
24:23
Paulus hölls i förvar i Cesarea
25:4
begärde att bliva h.en i förvar
25:21
att (Paulus) skulle h .s i förvar
25 :21
att rannsakning har blivit h.en
25 :26
Varför h .es det för otroligt
26:8
skeppet Icke kunde h.s upp mot
27:15
de tåg s. höllo skeppsbåten
27 :32
h.er avgudarna för styggelser
Rom. 2:22
det var han också mäktig att h.
4:21
det varunder vi förr höllos fångna
7:6
h.er jag mill ämbete högt
II :13
icke h. eder själva för kloka
11 :25
H.en eder icke själva för kloka
12 :16
Herren är mäktig h. hm stående
14:4
den andre h.er alla dagar för lika
14:5
allenast om ngn h.er ngt för orent
14:14
så mån I h. till godo med
2. Kor. 11 :16
höll (Cefas) sig undan av fruktan Gal. 2:12
vi höllos i förvar under (lagen)
3 :23
höllos ock vi i träldom
4:3
h.en sådana män i ära
Fil. 2 :29
den segerlön s. h.es framför oss
3 :14
h.en eder vid de lärdomar
2.Tess. 2:15
H.en honom dock icke för ovän
3:1 S
LTim. 3:4
h. sina barn i lydnad
h. god ordning på sina barn
3:12
all h. vad jag har jljudit
6:14
Om nu någon h.er sig ren
2.Tim. 2 :21
Tit. 1:9
h. sig stadigt vid det fasta ordet
Om du alltså h.er mig för
Filem. v.17
(Sara) höll den för trovärdig
Hebr. 11 :11
hölls gömd i tre månader
11 :23
(Moses) höll Kristi smälek för
11 :26
Äktenskapet må h.s i ära
13:4
de andar s. höllos i fängelse
l.Pet. 3 :19
för en sådan h.er jag honom
5:12
jag h.er det för rätt
2.Pet. 1:13
bröder, h.en det för idel glädje
Jak. 1:2
1 :27
h. sig obefläckad av världen
han s. h.er de sju stjärnorna
Upp. 2:1
Vakna upp och håll dig vaken
3:2
Om du icke h.er dig vaken
3:3
Lös de 4 änglar s. h.s bundna
9: 14
under det året hade hjts redo
9:1 S
HÄLLA (bud)
viljen l icke h. mina bud
2.Mos.16:28
man älskar mig och h.er mina bud
20:6
Håll de bud s. jag i dag giver dig
34:11
I skolen h. mina bud
3.Mos.22:31
Om I h.en mina bud och gören
26:3
skolen h. Herrens bud
S.Mos. 4:2
s. gör nåd när man h.er mina bud
5 :10
de hölle alla mina bud alltid
5 :29
6:17
I skolen troget h. Herrens bud
när vi h. och göra efter dessa bud
6:25
rätte Guden, när man h .er hans bud
7:9
Så håll nu de bud s. jag i dag giver
7:11
Alla de bud jag giver skolen I h.
8:1
om du ville h. hans bud eller icke
8:2
du skall h. Herrens, din Guds, bud
8:6
så att du icke h.er hans bud
8 :11
10:13
så att du h.er Herrens bud och
Så h .en då alla de bud
II :8
om I h.en alla dessa bud och h.en
II :22
Alla'dessa bud skall du h. och höra
12 :28
hans bud skolen I h.
13:4
så att du h.er alla hans bud
13 :18
15:5
så att d u h .er alla dessa bud
om du då h.er aUa dessa bud
19:9
du skall h. hans stadgar och bud
26:17
och all du vill h. alla hans bud
26:18
H.en alla de bud s. jag i dag giver
27 :1
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Hälla
28:1
Om du h.er alla hans bud
om du h.er Herrens, din Guds, bud
28:9
28:15
om du icke h.er alla hans bud
28:45
därför att du icke höll de bud
att du h.er hans bud och stadgar
30:10
vandra på ... vägar och h: hans bud
30:16
h.it vad Herrens bud har
befallt eder h.
Jos.22 :3
Allenast mån I h. efter de bud
22:S
Du har icke h.it det bud
loSam.13:13
så att du h.er mina bud
l.Kon. 3:14
om du h.er alla mina bud
6:12
h. hans bud och stadgar och rätter
8 :58
8:61
så att ] alltjämt h.en hans bud
om I icke h.en de bud och stadgar
9:6
Herrens bud s. han icke hade h.it
11 ;10
(David) höll mina bud och stadgar
11:34
Om du h.er mina stadgar och bud
11 :38
att du har .. icke h.it det bud
13:21
David, s. höll mina bud
14:8
h.en mina bud och stadgar
2. Kon.17 :13
höll icke Juda Herrens.hud
17:19
den lag och de bud, dem skolen I h.
17:37
(Hiskia) höll hans bud
~
18:6
H.en och akten på alla bud
l.Krön.28:8
giv min son~.. att han h.er dina bud
29:19
att de skulle h. hans bud
2 . Krön.34:31
h.er förbund och ... s. h. dina bud Neh. 1:5
vi hava icke h.it de bud och stadgar
1:7
om I (Israel) h.en mina bud
1 :9
att de skulle h. alla Herrens bud
10:29
om de icke h. mina ' bud
Ps.89:32
Jag dröjer icke att h. dina bud
119:60
Håil mina bud, så får du leva
Ords. 7:2
Den s. h.er budet får behålla
19 :16
Den s. h.er budet skall icke
Pred. 8:5
Frukta Gud och håll hans bud
12 :13
Därför att I haven h.it alla bud
J er. 35 :18
du s. h.er förbund och bevarar
Dan. 9:4
bevarar dem s. h. dina bud
9:4
ir;-gå i livet, så håll buden
Matt.19:17
Alsken I mig, h.en mina bud
Joh.14:15
Den s. har mina bud och h.er dem
14 :21
Om I h.en mina bud, så förbliven
I 5:10
likasom jag h.it min Faders bud
15 :10
huruvida han h.er Guds bud
1. Kor. 7:19
därav att vi h. hans bud
I.J oh. 2:3
icke h.er hans bud
2:4
eftersom vi h. hans bud
3:22
den s. h.er hans bud, förbliver i Gud
3:24
när vi älska Gud och h. hans bud
5:2
däri består kärleken ... att vi h. hans bud 5:3
krig mot dem s. h. Guds bud
Upp.12 :17
för dem s. h. Guds bud
14:12
HÄLLA (dom)
över Egyptens gudar h. dom
2.Mos.12:12
när Herren höll dom
4 .Mos.33:4
(i Ribla) höll dom med hm
2.Kon.25:6
Gud skall du icke h. dom
2.Krön.20:12
Herren h.er dom över folken
Ps. 7:9
(Herren) har h.it dom
9:17
mitt ibland gudarna h.er han dom
82:1
stå upp Gud; håll dom över jorden
82:8
skall h. dom bland hedningarna
110:6
När du vill h. dom över mina
119:84
Herren skall h. dom med eld
Jes. 66:16
höll dom med (Sidkia)
Jer. 52:9
jag skall h. dom över eder
Hes.11 :9
Så skall man h. dom över dig
16:41
jag skall där h . dom över honom
17:20
då nu dom blev h.en över henne
23:10
(Herren:) över Moab skall jag h. dom 25 :11
när jag h.er dom över henne
28:22
28:26
när jag h.er do m över alla
30:14
Jag skall h. dom över No
30 :19
Jag skall h. dom över Egypten
Dan. 7:26
Men dom skall bliva h.en
där skall jag h. dom över dem
Joel 3:2
Mal. 3:5
skall komma för att h. dom
har givit hm makt att h. dom
Joh. 5:27
dom skall Herren h. på jorden
Rom. 9:28
Jud. v.1 S
för att h. dom
Upp. 6:10
skall dröja att h. dom
14:7
stunden då han skall h. dom
Gud har h.it dom över henne
18:20
de åt vilka gavs makt att h. dom
20 :4
HÄLLA (dödsklagan)
Abraham höll dödsklagan
I.Mos.23:2
hällQ de där en stor dödsklagan
50:10
hela Israel höll dödsklagan
I.Sam. 25:1
hela Israel hade h.it dödsklagan
28:3
de höll dödsklagan
2.Sam. 1:12
h.en dödsklagan efter Abner
3:31
höll hon dödsklagan efter sin man
11 :26
för att h. dödsklagan
I.Kon.13:29
de höllo dödsklagan efter honom
13:30
hela Israel skall h. dödsklagan
14:13
hela Israel höll dödsklagan
14:18
mitt folk håll bitter dödsklagan
Jer. 6:26
man skall icke h. dÖdsklagan
16:4
för att h. dödsklagan
16:5
man skall icke h. dödsklagan
16:6
ej h. dÖdsklagan efter honom
22 :18
icke h. dödsklagan efter dem
25 :33
så skall man h. dödsklagan
34:5
du må icke h. dödsklagan
Hes. 24 :16
24:23
I skolen icke h. dödsklagan
skola h. dödsklagan efter hm
Sak.12:1 O
ss. man h.er dÖdsklagan efter
12:10
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i Jerusalem h.s stor dödsklagan,
sådan s. hölls i Hadadrimmon
släkterna skola h. dödsklagan
höllo en stor dödsklagan

12:11
12 :12
Apg. 8:2

HÄLLA (fast)
höl] han fast vid de synder
2.Kon. 3:3
skulle h. fast vid Herrens lag 2.Krön. 31:4
n.er han fast vid ostrafflighet
Job 2:3
H.er du ännu fast vid din
2:9
den rättfärdige h.er fast vid sin
17:9
Vid hans spår har min fot h.it fast
23:11
Vid min rättfärdighet h.er jag fast
27:6
eländesdagar h. mig fast
30:16
dom och rättvisa h. dig nu fast
36:17
Lät ditt hjärta h. fast vid
Ords. 4:4
håll blott fast vid min tuktan
4:13
huru jag skulle h. fast vid
Pred. 2:3
bäst att du h.er fast vid det ena
7:19
Varför h. de fast vid sitt svek
Jer. 8:5
där du (Edom) h.er dig fast
49:16
Må man nu h. fast vid Herren
50:5
h. dem fast och vilja icke släppa
50:33
Hos.12:6
håll fast vid kärlek och rätt
Mika 6:16
Vid Omris ... h.er man fast
Apg. 2:42
höllo fast vid apostlarnas
Rom.11 :22
om du h.er dig fast vid hans
11:23
Om de icke h. fast vid sin
12:9
h.en fast vid det goda
l. Kor. 1:10
utan h. fast tillhopa
11:2
att I h.en fast vid mina lärdomar
15:2
såframt I eljest h.en fast därvid
Fil. 2 :16
i det att I h.en fast vid livets
vi h. fast vår frimodighet
Hebr. 3:6
3:14
vi h. fast vår första tillförsikt
h. fast vid det hopp s. ligger fra mför
6:18
Låtom oss h. fast vid hoppets
10:23
dock h.er du fast vid
Upp. 2:13
några s. h. fast vid Balaams lära
2:14
h.en allenast fast vid det s. I haven
2:25
håll fast det du har, så att ingen tager
3:11
HÄLLA (fasta)
David höll fasta
2.Sam.12:16
Israels barn höllo fasta
Neh . 9:1
h.en fasta för mig
Est. 4:16
I h.en eder fasta med kiv
Jes.58:4
58:5
kalla sådant att h. fasta
När I h.it faste- och klagodagar
Sak. 7:5
åt mig s. I h.it fasta
7:5
Johannes' lärjungar höllo fasta Mark. 2:18
HÄLLA (fram)
håll fram (manteln)
(Rut) höll fram (manteln)
min vandel vill jag h. fram
Jag höll fram min rygg åt dem
sä håll fram den andra åt hm
HÄLLA (fred/frid)
Josafat höll fred
den s. höll frid med mig
Jag själv h.er frid
h.en frid inbördes
H.en frid med alla människor
H.en frid inbördes
dem till del s. h. frid

Rut

3:15
3:1 S
lob 13:1 S
Jes.50:6
Luk. 6:29
I.Kon.22:45
Ps. 7:5
120:7
Mark. 9:50
Rom.12:18
I.Tess. 5:13
Jak. 3:18

HÄLLA (förbund)
Du skall h. mitt förbund
I.Mos.17:9
det fö<bund s. I skolen h.
17:10
Om I nu h.en mitt förbund
2.Mos.19:S
förbund han bjöd eder att h.
S.Mos. 4:13
den rätte Guden, s. h.er förbund
7:9
Så h.en nu detta förbunds ord
29:9
och ditt förbund höllo de
33:9
Herre, du s. h.er förbund
1.Kon. 8:23
eftersom du icke h.it det förbund
II :11
du s. h.er förbund
2.Krön. 6 :14
Ack Herre, du s. h.er förbund
Neh. 1:5
vår Gud, du s. h.er förbund
9 :32
dem s. h.er hans förbund
PS.2S:10
De höllo icke Guds förbund
78:10
när man h.er hans förbund
103 :18
Om dina barn h. mitt förbund och
h. mitt vittnesbörd,.å skola ock
132:12
det förbund jag bjöd dem h .,
men s. de dock icke höllo
Jer.ll:8
icke h.it förpliktelserna vid förbund
34:18
rike s. npdgas h. förbundet
Hes.17:14
Ack Herre, du s. h.er förbund
Dan. 9:4
HÄLLA (före)
höllo före att Johannes var
Mark.ll :32
Vi h. före att människan bliver Rom. 3:28
mån ock I·h. före att I ären döda
6:11
h.er före att denna tidens lidanden
8 :18
Fil. 3:13
h.er icke före att jag vunnit
h.före att vår Herres långmodighet 2.Pet. 3:1 S
HÄLLA (gudstjänst)
skolen I h. gudstjänst på
2.Mos. 3:12
så att han kan h. gudstjänst åt mig
4:23
kunna h. gudstjänst åt mig i öknen
7:16
sä att de kunna h. gudstjänst
8 :20
9:1; 9 :13; 10:3
de kunna h. gudstjänst åt Herren
10:7
I mån gå åstad och h. gudstjänst
10:8
I män mån h. gudstjänst åt Herren
10:11
(Farao:) h.en gudstjänst åt Herren
10:24
varmed vi h. gudstjänst åt Herren
10:26
(Mose:) skolen I h. denna gudstjänst
12:25
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gån åstad och h.en gudstjänst
12:31
då skall du h. denna gudstjänst
13:5
folk hava h.it sin gudstjänst
5 .Mos.12:2
På vad sätt höllo ...gudstjänst
12:30
vill jag h. gudstjänst åt Herren 2.Sam.15:8
h. gudstjänst tillsammans
Jes.19:23
h. gudstjänst åt mig på denna
Apg. 7:7
HÄLLA (helig)
I skolen h. eder heliga
3.Mos. 11 :44
Så skolen I nu h. eder heliga
20:7
I icke höllen m ig helig
4.Mos.20:12
icke villen h. mig helig
27:14
I icke höllen mig helig
5.Mos.32:51
sabbatsdagen måtte h.s helig
Neh.13:22
Herren Sebaot skolen I h. helig
Jes. 8:13
då skola de h.mitt namn heligt
29:23
de skola h. Jakobs Helige helig
29:23
Herren K., skolen I h . helig
1.Pet. 3:15
HÄLLA (helig sammankomst)
I h.en helig sammankomst
2.Mos.12 :16
I skolen h. en helig sammankomst
12:16
h.s helig sammankomst
3 .Mos. 23:8
en helig sammankomst att h:s
23:21
skolen l h. en helig sammankomst
23:27
skall h. en helig sammankomst
23 :35
skolen I h. en helig sammankomst
23:36
h. en helig sammankomst
4.Mos.28:18
skolen I h. en helig sammankomst
29:1
ock h. en helig sammankomst
29:7
h. en helig sammankomst
29: 12
HÄLLA (högtider, fester)
sorgefest s. egyptierna h.
1.Mos.SO:ll
kunna h. högtid åt mig
2.Mos. 5:1
en Herrens högtid skola vi h.
10:9
I skolen h. osyrade brödets högtid
12:17
sjunde dagen h.s Herrens högtid
13:6
tre gänger om året h. högtid åt mig
23:14
osyrade brödets högtid skall du h.
23:1 S
Du skall h. skördehögtiden
23:16
osyrade brödets högtid skall du h.
34:18
veckohögtiden skall du h.
34:22
skolen I h. högtidsförsamling
4.Mos.29:35
h. Herrens veckohögtid
S.Mos.16:10
Lövhyddohögtiden skall du h.
16:13
skall du h. Herrens högtid
16 :1 S
(Sikems borgare) höllo glädjefest Dom. 9:27
sju dagar höllo gästabudet
14 :17
Herrens högtid plägar h.s i Silo
21 :19
höll (Nabal) ett gästabud
1.Sam. 25 :36
höllo de högtidsförsamling
2.Krön. 7:9
h. osyrade brödets högtid
30:13
höllo Israels barn högtid
30:21
att h. högtid under ännu sju dagar
30 :23
så höll man högtid med glädje
30:23
de hällo lövhyddohögtiden
Esr. 3:4
höllo osyrade brödets högtid
6:22
hölls en högtidsförsamling
Neh. 8:18
de höllo högtid i sju dagar
8 :18
för att h. glädjehögtid
12:27
de höllo gästabud och högtid
Est. 8 :17
purimsdagar skulle h.s
9:28
hade för sed att h. gästabud
Job 1:4
förlustelse h .er man gästabud
Pred.l0:19
sju dagar skolen I h. högtid
Hes.45 :21
när gästabudet skulle h.s
Luk.14:17
Låtom oss därför h. högtid
1.Kor. 5:8
gästabuden s. de få h.
2.Pet. 2 :13
dessa s. få h. gästabud
Jud. v.12
HÄLLA (kvar)
förmådde h. sig kvar där
Jos.17:12
förmådde h. sig kvar
Dom. 1:35
(Ma noa :) Låt oss få h. dig kvar
13:15
Om du ock h .er mig kvar
13:16
hans svärfader höll honom kvar
19:4
regnet icke h.er dig kvar
1.Kon.18:44
sälla s . .h. henne kvar
Ords. 3:18
ville (folket) h. honom kvar
Luk. 4:42
HÅLLA (lagen)
icke h. mina lagar
2.Mos. 16:28
så att han h.er denna lags ord
5.Mos.17:19
den s. icke h.er denna lags ord
27:26
Om du icke h .er ana denna lags ord
28:58
h. oe:h göra eft er denna lags ord
31 :12
att de skola h. denna lags ord
32:46
att i alla stycken h. den lag
Jos. 1:7
lag och bud skolen I h.
2.Kon.17:37
till att h . Herrens lag
1. Krön. 22 :12
uppmanade Juda att h. lagen 2.Krön.14 :4
de höllo den lag han gav
PS.99:7
Så vill jag h. din lag beständigt
119:44
jag h.er din lag
119:55
de s. h. lagen gå till strids
Ords. 28:4
säll är den s. h.er lagen
29:18
de höllo icke min lag
Jer.16:11
SÖken Herren, I s. h.en hs lag
Sef. 2:3
Apg.15:5
.bjuda dem att h . Moses lag
omskärelse ... du h.er lagen
Rom. 2:25
oom~kurne h.er lagens stadgar
2:26
icke dessa omskurna h. lagen
Gal. 6:13
om någon h.er lagen i övrigt
Jak. 2:10
HÄLLA (med)
(prästerna) h. med David
hos dem s. h. med dig
s. är Joabs vän h.er med David
Davids hjältar höllo icke med
vem är det s. h.er med
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1.Sam. 22 :17
2.Sam.16:21
20:11
1.Kon. 1:8
2.Kon. 6:11

Vem h.er med mig
9:32
höllo troget med Sauls hus
I.Krön.12 :29
Om du ser en tjuv, h.er du med
Ps.SO:18
och alla s. höllo med hm
Apg. 5:17
och de s. höllo med honom
5:21
14:4
så att somliga hälla med judarna
HÄLLA (måltid)
höllo måltid där på röset
I.Mos. 31 :46
inbjöd att h. måltid med sig
31 :54
höllo måltid med Moses
2.Mos.18:12
så skall du h. måltid
5.Mos.14 :26
söner och döttrar höllo måltid
Job 1:13
Dina söner och döttrar höllo måltid
1 :18
hans forna bekanta höllo måltid
42:11
furstar h. måltid redan på
Pred.l0:16
furstar h. måltid i tillbörlig tid
10:17
höllo måltid tillsammans
Jer. 41:1
fursten h. måltid inför Herren
Hes. 44:3
kan ingen Herrens måltid h.s
1.Kor.ll :20
när I kommen ... för att h. måltid
11 :33
gå in till honom och h. måltid
Upp. 3:20
HÄLLA (Guds ord)
han icke h.it Herrens ord
I.Krön.10:13
fäder icke h.it Herrens ord
2.Krön.34:21
s. icke h.er detta sitt ord
Neh. 5:13
då vill jag h. ditt ord
PS.119:17
jag har beslutit att h. dina ord
119:57
för att jag må h. ditt ord
119:101
skryter men icke h.er ord
Ords.2S:14
Han höll sina ord
Dan. 9:12
Den s. h.er mitt ord
Joh. 8:5 I
8:52
s. h.er mitt ord, han skall aldrig
jag känner hm och h.er hans ord
8:55
hör mina ord, men icke h.er
12:47
Om ngn älskar, h.er han mitt ord
14 :23
han h.er icke llJina ord
14 :24
hava de h.it mitt ord, skola de h. edert 15:20
de hava h.it ditt ord
17:6
den s. h.er hans ord
1.Joh. 2:5
HÄLLA (provet)
h.er provet inför människor
Rom.14:18
vilken s. h.er provet
1.Kor.11 :19
huru I skulle h. provet
2.Kor. 2:9
nit i många stycken ... h. provet
8:22
I visen eder så väl h. provet
9:13
icke den h.er provet, s. giver sig
10:18
13:5
så h.en I ej provet
icke äro av dem s. ej h. provet
13:6
icke för att vi skola synas h. provet
13:7
må vi anses icke h. provet
13:7
säso m en s. h.er provet
2.Tim. 2:1 S
människor s. icke h. provet
3:8
om eder tro h.er provet
LPet. 1:7
att om eder tro h.er provet
Jak. 1:3
HÄLLA (på)
Jakob höll på att koka soppa
LMos. 25:29
när hon höll på att giva upp andan
35 :18
Länge nog ·haven I h.it på med S.Mos. 2:3
Gideon höll på att klappa ut veteDom. 6:11
h. just nu på att uppvigla staden
9:31
hon har h.it pä allt sedan
Rut 2:7
när hon då höll på att dö
1.Sam. 4 :20
betsemesiterna hölJo på med
6:13
h. pä alt belägra Kegila
23:1
höll just då på att klippa sina får
2 5 :2
att du h.er på med Urklippning
25:7
höll David på med att nedgöra dem
30:17
höll på att tala med konungen 1.Kon. 1 :22
1 :25
h. nu på med att äta och dricka
Nadab höll på med att belägra
1 5:27
Folket höll då på att belägra
16:1 S
folket höll på med belägringen
16:16
höllo så pä ända t iii den tid
18:29
Elisa s. höll på att plöja
19 :19
när Ben-Hadad höll på att dricka
20:16
höll på att fälla en stock
2.Kon. 6:5
konungen höll på att tala med Gehasi 8:4
när några höllo på att begrava
13:21
(ängeln) höll på att fördäna
1. Krön. 21 :15
Ornan höll på att tröska vete
21 :20
(Josia) hön på med att rena
2.Krön.34:8
höllo på att bygga tempel åt H.
Esr. 4:1
hålla nu på att bygga upp staden
4:12
h.er man nu på att bygga upp
5:8
höllo på att bygga upp muren
Neh. 4:1
höllo på med att laga Jerus. murar
4:7
Huru länge vill du h. på med
Job 8:2
s. krukmakaren höll på att göra
Jer.18:4
h. på med att begrava dem
Hes. 39 :12
folket skall h. på med begravandet
39 :13
höll på att förtära arvedelslandet Am. 7:4
de får s. h. pä att förgås
Sak. II :16
höllo på att skÖlja sina nät
Luk. 5:2
då höll J. på med att bota många
7 :21
Johannes höll på att fullborda
Apg.13:2S
Medan det nu höll på att dagas
27:33
därmed .höll (Paulus) på ända till
28:23
kvinnor s. h. på med att lära
2.Tim. 3:7
HÄLLA (påsk högtid)
främling vill h. påskhögtid
2.Mos. 12 :48
Israels barn ... h. päskhögtid
4.Mos. 9:2
att de skulle h. påskhögtid
9:4
hällo påskhögtid i första månaden
9:5
att de icke kunde h . påskhögtid
9:6
ändå vill h. Herrens päsk högtid
9:10
påskhögtiden h .s ss. stadgat är
9:12
underläter att h. påskhögtid
9:13
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Hålla-Hår
främling vill h. Herrens påskhögtid
skall han h. den enligt den stadga
9 :14
håll Herrens påskhögtid
5 .Mos. 16:1
i Gilgal, höllo de påskhögtid
Jos. 5:10
H.en Herrens påskhögtid
2.Kon.23:21
påskhögtid hade icke blivit h.en
23:22
hölls en sådan Herrens påskhögtid
23:23
att h. Herrens påskhögtid
2.Krön.30:l
att h. påskhögtiden i andra månaden 30:2
h. Herrens påskhögtid i Jerusalem
30:5
höll Josla Herrens påskhögtid
35:1
att man höll påskhögtid
35:16
höllo nu påskhögtid i sju dagar
35:17
En påskhögtid icke blivit h.en
35 :18
ingen ... h.it en sådan påskhögtid
35:18
I Josias... hölls denna påskhögtid
35 :19
de höllo påskhögtid
Esr. 6:19
hos dig vill jag h. påskhögtid
Matt.26:18
HÅLLA (rätter)
h. mina stadgar och rätter
3.Mos.18:5
så h.en I mina stadgar och rätter
18 :26
mina rätter skolen I h.
25:18
hören dessa rätter och h.en
5.Mos. 7:12
att du icke h.er hs bud och rätter
8 :11
H.en då alla de stad~ar och rätter
11 :32
de stadgar och rätter I skolen h.
12:1
26:17
h. hans stadgar och rätter
h. hs bud, stadgar och rätter
I.Kon. 8:58
h.er mina stadgar och rätter
9:4
stadgar och rätter ... skolen I h. 2.Kon.17:37
h.er och gör efter ...rätter
I.Krön. 22 :13
2.Krön. 7:17
h.er mina stadgar och rätter
att de h. mina rätter
Hes. 11 :20
om han så h.er mina rätter
18:9
icke h. deras rätter
20:18
h.en mina rätter och gören
20:19
de höllo icke mina rätter
20:21
att I h.en mina rätter
36:27
HÅLLA (sabbat)
Alltså höll folket sabbat
2.Mos.16:30
mina sabbater skolen I h.
31:13
Så h.en nu sabbaten
31 :14
Israels barn skola h. sabbaten
31 :16
3.Mos. 19 :3,30
mina sabbater skolen I h.
skall landet h. sabbat åt Herren
25:2
mina sabbater skolen I h.
26:2
Ja, då skall landet h. sabbat
26 :34
Hela den tid ... skall det h. sabb.t
26:35
Håll sabbatsdagen
5.Mos. 5 :12
bjudit dig att h. sabbatsdagen
5 :15
Säll är den s. h.er sabbaten
Jes.56:2
De snöpta s. h. mina sabbater
56:4
främlingarna h. sabbaten
56:6
sabbater skola de h. heliga
Hes. 44 :24
han h.er icke sabbaten
J öh. 9 :16
höll han var sabbat samtal
Apg.18:4
HÅLLA (sig' till, intill, därtill)
man h. sig till sin hustru
I.Mos. 2 :24
skall min man h. sig till mig
29:34
skola h. sig till dig
4.Mos. 18:2
(leviterna) skola h. sig till dig
18:4
I s. höllen eder till Herren
5.Mos. 4.:4
till (Herren) skall du h. dig
10:20
Om I...h.en eder till honom
11 :22
13:4
till (Herren) skolen I h. eder
i det att du h.er dig till honom
30:20
att I h.en eder till (Herren)
Jos. 22:5
till Herren, eder Gud, skolen I h. eder 23:8
h.en eder till återstoden av dessa
23 :12
Rut höll sig alltjämt intill henne Rut 1 :14
du skall h. dig till mina tjänarinnor
2:8
2 :21
Håll dig till mina tjänare
höll hon sig till Boas' tjänarinnor
2:23
Juda hus höll sig till David
2.Sam. 2:10
Juda män höllo sig till sin konung
20:2
höllo sig till andra gudar
l. Kon. 9:9
Till dessa höll sig Salomo
11 :2
12 :20
ingen höll sig till Davids hus
ena hälften höll sig till Tibni
16':21
andra hälften höll sig till Omri
16 :21
den del s. höll sig till Omri
16:22
den del So höll sig till Tibni
16:22
(Hiskia) höll sig till Herren
2. Kon.18:6
höllo sig till andra gudar
2.Krön. 7 :22
s. h. sig till fåfängliga avgudar
Ps. 31:7
vill jag h. mig till dig
59:10
Min själ h.er sig intill dig
63:9
min glädje i att h. mig intill
73:28
deras hjärtan höllo sig icke till
78:37
Han h.er sig intill mig
91:14
rättsinniga skola h. sig därtill
94:15
h.er mig till dina vittnesbörd
119:31
h.en eder till vittnesbördet
J es. 8 :20
främlingar h. sig till Jakobs hus
14:1
44 :20
h.er sig till vad s. blott är aska
vaknade upp för att h. sig till dig
64:7
otukt i stället för att h. sig till
Hes.23:5
hava upphört att h. sig till
Hos. 4:10
De s. h. sig till avgudar
Jona 2:9
kommer att h. sig till den förre Matt. 6:24
en man h. sig till sin hustru
19:5,
kommer att h. sig till den förre
Luk.16:13
allt folket höll'; sig till
Apg. 2 :44
höll sig till Petrus och Johannes
3:11
Till (trollkarlen Simon) höllo sig
8:10
(samariterna) höllo sig till honom
8:11
höll han sig ständigt till Filippus
8 :13
förmanade dem att h. sig till Herren 11 :23
att stadigt h. sig till Guds nåd
13 :43
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s. h.er sig till gärningar
Rom. 4:4
den s. icke h.er sig till gärningar
4:5
h.en eder till det s. är ringa
12:16
Jag h.er mig till Paulus
l. Kor. 1:12
Jag h.er mig till ApOllos
1 :12
Jag h.er mig till Cefas
1 :12
1 :12
Jag h.er mig till Kristus
Jag h.er mig till Paulus
3:4
Jag h.er mig till Apollos
3:4
den s. h.er sig till en sköka
6:16
den s. h.er sig till Herren
6:17
med större iver h. eder till dem
Gal. 4:17
vi skulle då h. oss till sanningen
Ef. 4:15
och h. sig till sin hustru
5:31
h.er sig till världens makter
Kol. 2:8
icke h.er sig till honom s. är huvudet
2:19
h. sig till villoandar
l. Tim. 4:1
Om ngn icke h.er sig till sunda ord
6:3
h. sig till nikolaiternas lära
Upp. 2:15
HÅLLA (stadgar)
denna stadga skall du h.
2.Mos.13:10
mina stadgar skolen I h.
3.Mos.18:4
Ja, I skolen h. mina stadgar
18:5
Mina stadgar skolen I h.
19:19
skolen I nu h. alla mina stadgar
19:37
Och I skolen h. mina stadgar
20:8
Så skolen I nu h. alla mina stadgar
20:22
skall han h. den stadga
4.Mos. 9 :14
du h.er alla hans stadgar
5.Mos. 6:2
att du h.er Herrens bud och stadgar
10:13
H.en då alla de stadgar och rätter
Il :32
de stadgar ... s. I skolen h.
12:1
h. dessa stadgar och göra efter
16:12
du skall h. hans stadgar och bud
26:17
att du h.er hans bud och stadgar
30:10
att du h.er hans stadgar
I.Kon. 2:3
så att du h.er mina stadgar
3:14
h. hans bud och stadgar
8:58
h.er mina stadgar och rätter
9:4
om I icke h.en de stadgar
9:6
(David) höll mina bud och stadgar
11 :34
Om du h.er mina stadgar och bud
11 :38
h.en mina bud och stadgar
2.Kon.17:13
de stadgar ... dem skolen I h.
17:37
om du h.er de stadgar
I.Krön.22:13
att du h.er mina stadgar
2.Krön. 7:17
vi hava icke h.it de stadgar
N eho 1:7
för att de skulle h ... stadgar
Ps. l 05 :45
så att jag hölle dina stadgar
119:5
Dina stadgar vill jag h.
119:8
höll alla mina stadgar
Hes.18:19
och h.er alla mina stadgar
18:21
de skola h. mina stadgar
37 :24
eftersom de icke h.it stadgar
Am. 2:4
ifrån mina stadgar och icke h.it
Mal. 3:7
stadgar S. de plägar h.
Mark. 7:4
h.en människors stadgar
7:8
att h. edra egna stadgar
7:9
icke lovligt antaga eller h.
Apg.16 :21
h.er lagens stadgar
Rom. 2:26
HÅLLA (stånd)
icke h. stånd mot Mose
2.Mos. 9:11
icke kunna h. stånd mot
3.Mos.26:37
Men (Eleasar) höll stånd
2.Sam.23:10
icke kunde h. stånd
2.Kon. 3:26
hava icke kunnat h. stånd mot
10:4
så h.er (svärdet) ej stånd
Job 41 :17
h. dock två stånd mot
Pred. 4 :12
De (väldige) kunde ej h. stånd
Jer.46:15
de kunna icke h. stånd
46 :21
ingen skall kunna h. stånd
Hes. 7 :13
Söderlandets ... icke h. stånd
Dan. 11 :15
dock skall han icke kunna h. stånd
11 :25
Bågskytten h.er icke slånd
Am. 2 :15
h. stånd mot djävulens angrepp
Ef. 6:11
HÅLLA (tillbaka)
dock icke höll dem tillbaka
I.Sam. 3 :13
24:8
David höll sina män tillbaka
Vem kan h. tillbaka sina ord
Job 4:2
Han h.er vattnen tillbaka
12 :15
höllo hövdingar tillbaka sina ord
29:9
höll mig tillbaka och var försagd
32:6
Varför h.er du tillbaka din hand
PS.74:11
h.er jag tillbaka min vrede
J es. 48:9
De h. sig tillbaka från mig
63:15
Kan du h. dig tillbaka, o Herre
64:12
men sedan h. fostret tillbaka
66:9
höll sin högra hand tillbaka
Klag. 2:3
h.er sin hand tillbaka
Hes. 18:8
de stora vattnen höllos tillbaka
31 :15
s. nu h.er hm tillbaka
2.Tess. 2:6
S. ännu h.er tillbaka först skaffas ur
2:7
fyra änglar h. tillb'aka jordens
Upp. 7:1
HÅLLA (upp)
(Samuel:) Håll nu upp
I.Sam.15:16
och sedan höll (Joas) upp
2. Kon. 13 :18
(Amasja:) Håll upp, om du
2.Krön.25:16
Då höll profeten upp och sade
25 :16
sade jag: Herre, Herre, håll upp
Am. 7:5
HÅLLA (ut)
Om du vill ... skall du h. ut
känna sin Gud skola h. ut
höllo endräktigt ut i bön
håll stadigt ut därmed
värnlös änka ... h.er ut i bön

2.Mos.18:23
Dan. 11 :32
Apg. 1:14
I.Tim. 4:16
5:5

HÅLLA (vakt)
höllo vakt vid ingången

l. Kon. 14:27

S.
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av dem S. höllo vakt
2.Kon. 7:11
11:5
skall h. vakt ikonungshuset
så skolen I h. vakt vid huset
11 :6
de skola h. vakt i Herrens hus
11 :7
prästerna S. höllo vakt vid tröskeln
12:9
dem S. h. vakt vid tröskeln
22:4
ock dem s. höllo vakt vid tröskeln
23:4
, de tre S. höllo vakt vid tröskeln
25 :18
h. vakt vid tältets trösklar
l. Krön. 9:19
i Herrens läger h.it vakt vid ingången
9:19
stodo vid portarna och höllo vakt
9:23
(dörrvaktarna) ålåg att h. vakt
9:27
dörrvaktarna skulle h. vakt
2.Krön. 8:14
för drabanterna S. höllo vakt
12:10
leviter S. höllo vakt vid tröskeln
34:9
vi läto h. vakt mot dem
Neh. 4:9
S. höllo vakt vid portarna
11 :19
höllo ss. dörrvaktare vakt över
12:25
h. vakt vid portarna (i Jerusalem)
13:22
de hovmän s. höllo vakt
Est. 2:21
6:2
Bigetana och Teres s. höllo vakt
h.er vakt vid dörrposterna
Ords. 8 :34
h.en sträng vakt
Jer.51:12
tre S. höllo vakt om tröskeln
52 :24
och höllo vakt om honom
Matt. 27:36
de S. med honom höllo vakt om J.
27:54
höllo vakt om natten
Luk. 2:8
Gudarna) höllo vakt vid
Apg. 9:24
HÅLLA (vid makt)
att h. Herrens hus vid makt
I.Krön. 26:27
h. det vid makt evinnerligen 2.Krön. 9:8
hus S. han ej kan h. vid makt
Job 20:19
håll den rättfärdige vid makt
Ps. 7:10
Gud h.er den vid makt till evig tid
48:9
håll nu vid makt, o Gud
68:29
skall h. (Sion) vid makt
87:5
du h.er rättvisa vid makt
99:4
förstånd h.er det vid makt
Ords. 24:3
Genom rättvisa h.er ... vid makt
29:4
h. icke rätten vid makt
Jer. 5:28
h.en rätten vid makt i porten
Am. 5:15
HÅLLA (vilodag, sabbatsvila)
sjunde dagen h. vilodag
2.Mos. 23 :12
sjunde dagen skall du h. vilodag
34 :21
under skördetiden h. vilodag
34:21
skolen I h. sabbatsvila
3.Mos.23:24
skolen I h. denna sabbatsvila
23:32
HÅLLAS
Skall man låta dem h.

Neh. 4:2

HÅLLARE
och hjulens h. voro fästa
I.Kon.
deras h. voro allasammans gjutna
på vart ställ sutto dess h.
på h.nas ytor ... keruber, lejon

7:32
7:33
7 :35
7 :36

HÅLVÄG
(Abigail) kom ned i en h.

I.Sam. 25 :20

HÅN
Se: Hädelse.
HÅN
I) utf,ord. Av sammanhanget framgår,
att uttrycken »skaka huvudet» Gfr 2.
Kon.19:21) och»slåihophändernID) här
är uttryck för hän. Verbet för »skaka»
är bif. avnda', se Driva 32, för »slå ihop
(händerna)>> säpa\c, slå, slå samman.

HÅN
1 skaka mitt huvud till h.
J ob 16:4
1 honom till h.
27:23
loss till h. slår han ihop sina händer 34:37
2 till spott och h.
Ps.44:14
2 till spott och h.
79:4
3 ej förfärade för deras h.
Jes.51:7
2 mig till smälek och h.
Jer.20:8
5 se hennes ovänner med h.
Klag. 1:7
1 slå ihop händerna, dig till h.
2 :15
4 bliva till smälek och h.
Hes. 5 :15
36:3
6 utsatta för onda tungors h.
3 hört ...Ammons barns h.
Sef. 2:8

HANA
l) [gäqap), 'l 'l ~
pi. håna, smäda, häda. Jfr Hån 3,4.
Se: Häda 2.
2) [mu[c) , p 1t)
endast hif. håna, förlöjliga.
3) SU!, ~ i tV
förakta, försmå, ringakta.
HÅNA
1 han h.r Herren
2 De h. och tala förtryck
3 h.de dig på alla sidor
3 grannfolk S. nu h. dem
3 dom över alla S. h. dem

4.Mos.15 :30
PS.73:8
Hes.16:57
28:24
28:26

HÅNFULL

I) l,uirap, 'l 'J O
håna, smäda; i Dom.8:l5 pi.; ordagrant: [om) vilka I hånaden mig och
saden. Jfr \cal i Ps.1l9:42; pi. iLSam.
17 :45, övers. smäda. Jfr Förakt 7.
HÅNFULL
1 om vilken I h.t saden

Dom. 8:15

HÅNLE
Då hånlogo de åt (1.)
Matt. 9:24
Då häniogo de åt (J.)
Mark. 5 :40
Då hånlogo de åt hm, ty de visste Luk. 8:53

HÅR

Se även: Skägg, skallig, huvud, huvudhår, gråhårig, slöja, 'prydnad, krona,
kraft, klippa, raka, skära, växa, hårflätning, hårmantel.
-hår
gethår 1.Sam.19:13
huvudhår 3.Mos.19:27
kamelhår Matt.3:4
silverhår Job 41 :23

hånfulla ord, smädelser; av: [gågap), se
Håna 1. I Sef,2:8 förekommer också
ordet I,lärpä, övers. smädelser; jfr 2.
Se: Försmädelse 1.
4) gequpä, i1~ 11 ~
hån, smädelse; av: [gägap), se Håna 1.
I Hes.5 :15 står ordet tillsammans med
I,lärpä, övers. smälek; jfr 3.
5) såhak, p il to
le, s~atta. Klä'g~1:7 ordagrant: [hennes)
ovänner se [och) skratta åt hennes
undergång. Se: Fröjd l, Förlusta l,
Glad 7.
6) I Hes.36:3 förekommer uttrycket
'ä!ä 'al sepa! la'Son, ordagrant: komma
upp i tungans läpp; dvs. vara föremål
för prat el. skvaller; övers. vara utsatt
för onda tungors hån. I samma vers
förekommer också ordet dibbä, se
Förtal 4.

Hår
Under forntiden bars håret vanligtvis
långt, och det ansågs som en prydnad
både för man och för kvinna. Denna
uppfattning rådde icke endast hos israeliterna utan även hos grannfolken.
Historieskrivaren Herodotos hävdade,
att babyloniernas hår var långt, "Och
enligt semitisk uppfattning var själen
materialiserad bl.a. i håret. Därför blev
håret ett tecken på makt och styrka.
F ör en israelit var det vanärande
att raka 'v hår eller skägg, jfr Jes.7 :20.
I egenskap av Herr,ens egendomsfolk
fick israeliterna ej heller göra sig skalliga på grun d av dödsfall i familjen,
5.Mos.14:1. Att låta klippa sitt hår
var ett vanligt tecken på sorg och bedrövelse, jfr t.ex. Job 1:20; Jes.15:2;
JerA8:37.
I de gammaltestamentliga förordningarna fanns vissa särbestämmelser
angående den spetälskes hår. Han skulle ha håret oordnat, 3.Mos.13:45. Men
om han blev förklarad ren, skulle
han raka av allt sitt hår, 3.Mos.14:8-9.
Guds nasirer skulle under hela invigningstiden bära långt hår, 4.Mos.6:5,
jfr Hannas löfte angående Samuel,
1.Sam.l :11. När nasirtiden var ute,
skulle han vid ingången till uppenbarelsetältet raka av sig håret, vilket
skulle brännas som tackoffer åt Herren,
4.Mos.6:18.
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2) kliläs, O';> P
hån', gäckeri;' gyckel; av: [1~ä1as), se Bespotta 4, Driva 46. I Ps.44:l4; 79:4
står ordet jämsides med lå 'ag (se Bespottelse l), övers. spott; i Jes.20:8
med I,lärpä (se Förakt 7), övers. smälek.
3) giddupim, O '~ 11 ~

Hård - Hårdhet
Med hänvisning till skapelseordningen skriver Paulus, att det är vanhedrande för mannen men hedrande för
kvinnan att ha långt hår, I.Kor.l1:
14-15, jfr v.5-6. En kvinna med avrakat
hår hörde till de falskeligen »frigjorda»
kvinnor, som det fanns en hel mängd
av i Korint men som också där av de
sundare människorna uppfattades som
perversa. Den som med våld fått sitt
hår avskuret, var därigenom skymfad
och vanärad. »Genom att på detta sätt
söka efterlikna mannen, inte bara misslyckas kvinnan att vinna mannens värdighet utan hon förlorar på köpet sin
egen värdighet som kvinna» (Chrysostomus).
Det var också i biblisk tid vanligt att
kvinnorna smyckade sig med hår prydnader osv. De troende kvinnorna uppmanas i N.T. att vara återhållsamma i
detta avseende, eftersom deras verkliga
prydnad är av andligt slag, I.Tim.2:910; I.Pet.3:3-4,jfr Jes.3:16 ff.
Bildligt representerar håret det minst
värdefulla på en människas kropp,
2.Sam.l4:11; I.Kon.l :52; Luk.l2:7.
Håret symboliserar också ett stort tal,
PsAO:13; 69:5. - I Upp.l :14 säges
Människosonens hår vara vitt som ull
och snö.

Hans huvud och h. var vitt
De hade h. ss. kvinnors h.

Upp. 1 :14
9:8

HÅRD
Se även: Förhärda, förstocka, obarmhärtig, sträng, vred, förskräcklig, orubblig, berg, fast, klippa.
HÅRD

1) lpisä, il iV 12
(adj.) hård; av: ~äSä, se 2. Se: Förhärda 2.
2) [cäsä, il ~ ~
(verb) vara hård. 2.Sam.19:43, se Falla
19. Jfr Hårdnackad 2. Se: Förhärda 1,
Hårdnackenhet 1.
3) hallämis, tf;, Q ) il
gru~dbet. trol. eld;te~, sten med metallglans; kiselsten, flinta, hård sten.
Jes.50:7 ordagrant: jag har gjort mitt
ansikte såsom hård sten. I Ps.114:8
står J:!allämis som parallell till ~ur,
klippa; i 5.Mos.8 :15; 32:13 är det
direkt förbundet med sur; därav övers.
hårda klippan.
.

4) [~u[c], i) i "
vara trång el. trängd; endast hif. med
prep. le, tränga, pressa; här övers.
hårt ansätta. Jfr Jes.29 :2,7, övers.
bringa i trångmål; Job 32:18 spränga
sönder; part. i Jer.5I:13, övers. förtryckare . Verbet förekommer även i
5.Mos.28:53,55,57; Jer.19:9.
5) käbed, 1} J
vara t~g; var~ ;vår; i Dom.20:34 övers.
bliva svår (om miJ.J:tämä, strid); hif.
göra tung el. svår; i Neh.5 :15 övers. förfara hårt; JesA 7:6 låta tynga hårt (om
'01, ok). Jfr ~al i Ps.38:5, övers. vara
tung; Jes.24 :20 vila tung; Hes.27:25
bliva tungt lastad; l.Mos.18 :20 vara
svår; 2.Sam.l3:25 vara till besvär; hif. i
I.Kon.l2:10,14 göra tung; Hab.2:6
belasta. Se: Akta 34, Förhärliga 1,
Hedra I, Härlig 2.
6) utf.ord.
På dessa ställen står samzr, diamant,
som en symbol för hårdhet; därav övers.
hård såsom diamant.
7) nägas, tf; l ~
driva på; trycka, pressa, ansätta; i
l.Sam.14:24 nif. övers. vara hårt ansträngd. Jfr Fogde l. Se: Driva 35,
Plåga 19.

HÅR
bringa mina grå h. med sorg
1.Mos.42 :38
bringa mina grå h. ned i dödsriket
44:29
bringa vår faders grå h. med sorg
44:31
icke hava edert h. oordnat
3.Mos. lO:6
prästen finner att h.et har vitnat
13:3
h.et därpå icke har vitnat
13:4
och ser att h.et där har vitnat
13:10
finner att h.et därpå har vitnat
13 :20
finner att vitt h. saknas där
13 :21
finner att h.et på fläcken vitnat
13 :25
(prästen) finner att vitt h. saknas
13:26
att gulaktigt, tunt h. finnes där
13:30
svart h. likväl saknas där
13:31
att där icke finnes gulaktigt h.
13 :32
om där finnes något gulaktigt h.
13:36
om svart h. har vuxit upp på stället
13:37
När h.et utan vidare faller av
13 :40
om h.et utan vidare faller av
13 :41
han skall hava sitt h. oordnat
13:45
s·. skall renas, skall raka av sitt h.
14:8
skall han raka av allt sitt h.
14:9
allt sitt h. skall han raka av
14:9
skall icke hava sitt h. oordnat
21:10
och lösa upp kvinnans h.
4.Mos. 5:18
låta h.et växa långt på sitt huvud
6:5
likasom hänga på ett h.
S.Mos. 28 :66
om man rakar h.et av mig
Dom.16:17
kunde slungstenen träffa på h.et
20 :16
icke ett h. från hans huvud.
1.Sam.14:4S
icke ett h. av din son skall
2.Sam.14:11
när (Absalom) lät klippa h.et
14:26
när man vägde h.et från hans
14:26
skall icke ett h. av hans huvud 1.Kon. 1 :52
låt icke hans grå h. få fara
2:6
(Simei) grå h. med blod fara ned i
2:9
Job skar av h.et på sitt huvud
Job 1 :20
därvid reste sig h.en på min kropp
4:1 S
nera än h.en på mitt huvud
Ps.40:13
Flera än h.en på mitt huvud äro
69:5
En ärekrona äro grå h.
Ords.16:31
gamlas prydnad äro deras grå h.
20:29
Ditt h. är likt en hjord av getter
HV. 4:1
Ditt h. är likt en hjord av getter
6:4
skalligt..i stället för krusat h.
J es. 3 :24
raka av allt h. på huvudet
7:20
alla ökenbor med kantklippt h.
Jer. 9:26
dem s. hava kantklippt h.
25 :23
männen med det kantklippta h.et
49:32
dela det avrakade h.et
Hes. 5:1
(Jerusalems) h. hade växt
16:7
skola icke låta h.et växa fritt
44:20
h.et på deras huvuden var icke
Dan . 3:27
h. växte och blev ss. örnfjädrar
4:30
h.et på hans huvud var ss. ren ull
7:9
fastän han har fått grå h.
Hos. 7:9
Raka dig och skär av ditt h.
Mika 1:16
icke kläda sig i mantel av h.
Sak.13:4
ett enda h. vare sig vitt
Matt. 5:36
hon har torkat dem med sitt h.
Luk. 7 :44
icke ett h. skall gå förlorat
21 :18
torkade hans fötter med sitt h.
J oh. 11 :2
torkade hon hans fötter med sitt h.
12:3
om hon hade sitt h. avrakat
I.Kor.II:5
kan hon låta skära av sitt h.
11 :6
skam att låta skära av sitt h.
Il :6
en man till vanheder .. .Iångt h.
II :14
kvinna till ära, om hon har långt h.
11:1 S
H.et är ju henne givet ss. Slöja
11:1 S

13) ~äza[c, p l ~
vara el. bliva fast el. hård; pi. göra
hård. Mal.3 :13 ordagrant: edra ord
äro hårda mot mig. Se: Arbeta 6,
Bota 2, Botare 1, Fast 20, Frimodig 2,
Frimodighet 1, Förstocka 1, Kraft 9,
Kraftig 3.
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8) (uirä, il1~
brinna, glöda (av vrede el. harm); här
med prep. le, övers. gå (någon) hårt till
sinnes. Se : Arbete 14, Harmas 1, Ivrig 2.
9) I 1.KOIi.20:37 är hif. av verbet
[nä~], se t.ex. Hemsöka 8, förstärkt
aven inf.; därav övers. slå så hårt .
10) [[cäsa~], il tq ~
grundbet. vara hård; endast hif. göra
hård; i Job 39 :19 övers. vara hård mot.
Jfr 2. Se: Förhärda 3.
11) "/i~äl.!, };!! ~
plåga, smärta, bedrövelse; av: 'äsab, se
Bedröva l. I Ords.15:1 står debar-'äsäb
i motsats till ma 'änä-raJ:!, ett mjukt
svar; därav övers. ett hårt ord. Se:
Möda 6.
12) 'az, Il!
stark; hård; i Ords.18 :23 fem. plur.
·azzot, övers. hårda ord; av: ·äzaz,
vara stark. Se: Grym l.

14) ~äzä[c, P J O
adj. fast, hård; av: J:!äza~, se 13. Se:
Fast 16, Förstocka 6, Mäktig 19.
15) basanizo, {3aoavi\w
grundbet. gnida (en metall) mot en
probersten (för att undersöka äktheten); undersöka, pröva; tortera;
plåga; här part. pass. övers. hårt ansatt;
av: båsanos, probersten; undersökning,
prövning; tortyr; plåga, pina, se Matt.
4 :24; Luk.l6 :23 ,28. Se: Lida 31.

ou

16) perissoteros, rre p ta o
po~
större, mer; komp. av periss6s, överskridande (det vanliga måttet), överflödande; stor, riklig. I Mark.12:40;
Luk.20:47 står periss6teros som bestämning till krima, se Dom 16; därav
övers. en dess hårdare dom . Se: Kraftig 9.
17) embrimaomai, €1l{3ptj.uJ.ollat
fnysa (mot), vara vred el. harmsen
(på); i Mark.14:5 övers. tala hårda ord
(till); av: prep. en, i, på, och brimåomai,
fnysa (av vrede el. harm). Jfr Matt.
9:30, övers. strängeligen tillsäga; Joh.
11 :33,38 upptändas; part. i Mark.1 :43,
övers. med stränga ord.
18) sympnigo, oVIl1fvi-yw
fullständigt strypa el. kväva; i Luk.
8 :42 från alla sidor tränga på; övers.
tränga härt på; av: prep. syn (här med
förstärkande innebörd: helt och hållet,
fullständigt) och pnigö, strypa, kväva.
Verbet är på övriga ställen i N.T. övers.
förkväva, Matt.13:22; Mark.4:7,19;
Luk.8:14.
19) megas, Ilha~
stor. Joh.6:18 ordagrant: i det att en
stor (= stark) vind blåste; övers. ty det
blåste hårt.
20) skleros, o K Al] p 0<;
hård (i både bokstavlig och överförd
betydelse). Jfr Matt.25:24, övers.
sträng; Apg.26:14 svår; Jak.3:4 stark.
Jfr Förhärda 4, Hårdhet 4,5, Hårdnackad 4.
21) sphodr6s, oq;oopw<;
adv. häftigt, våldsamt, hårt; av: sphodr6s, häftig, våldsam, hård.
22) ouk oligos, OUK oAi-yo~
icke liten el. ringa. Apg.27 :20 ordagrant: och då en icke liten storm låg på;
övers. och stormen låg ganska hårt på.
23) apeil~, a1fELAiI
hot, hotelse; i Ef.6:9 övers. hårda ord.
Jfr Apg.9:1, övers. hot; 4:29, plur.
övers. hotelser.
24) epipl~sso, €1fl7rAiloow
slå på, stöta till; bestraffa, (i synnerhet
med ord:) strängt klandra el. tillrättavisa; endast i 1.Tim.5:1, övers. tillrättavisa !Ved hårda ord; av: prep. epi,
på, och plessö, slå, stöta.
25) eupen'statos, EU1fEpioTaTo~
som väl el. lätt omringar el. omsnärjer; av: eu, väl, och perifstemi,
ställa omkring; med. ställa sig el. stå
omkring; endast i Hebr.l2:1, övers.
som så hårt omsnärjer oss.
26) oneidz'zo, (WElO i\ w
skymfa, smäda; förebrå, klandra; i Jak.
1:5 neg. part., övers. utan hårda ord;
av: 6neidos, skymf, smädelse; förebråelse, klander; i Luk.l :25 övers. smälek.
Verbet är vanl. övers. smäda, t.ex.
Matt.5:11; Mark.l5 :32; Luk.6:22. Jfr
Matt.l1 :20, övers. tala bestraffande
ord till; Mark.l6:14 förebrå.
HÅRD
I (Josel) tilltalade dem h.t
l tilltalade oss h.t
2 deras grymhet, s. är så h.
I förbittrade med h.t arbete
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I.Mos. 42:7
42:30
49:7
2.Mos. 1:14

l för det h.a arbetets skull
6:9
3 ut ur den h.a klippan
S.Mos. 8:1 S
2 icke tycka det vara h.t
15:18
1 och lade h.t arbete på os~
26:6
3 olja ur den h.a klippan
32 :13
4 eftersom hon så h.t ansatte Dom.14:l7
4 Då hon h.t ansatte honom
16:16
S och striden blev h.
20 :34
l jag är h.t prövad kvinna
1.Sam. 1:1 S
2 hans hand vilar h.t på oss
5:7
7 Israels män voro h.t ansträngda
14:24
8 Detta gick Samuel h.t till sinnes
l S :11
20:10
l giver dig ett h.t svar
l mannen var h. och ondskefull
25:3
1 begynte en h. strid
2.Sam. 2 :17
8 gick David h.t till sinnes
6:8
2 läto ännu h.are ord falla
19:43
l gav konungen folket h.t svar l.Kon.12 :13
14:6
l giva dig ett h.t budskap
9 så h.t. att sår uppstod
20:37
8 gick David h.t till sinnes
l.Krön.13:11
1 gav konungen h.t svar
2.Krön.l O:13
Neh. 5:1 S
S förfarit h.t mot folket
Job 28:9
3 bär hand på h.a stenen
1 över den s. hade h.a dagar
30:25
10 H. är .tIon mot sin avkomma
39:19
l låtit ditt folk se h.a ting
Ps.60:S
3 h.a stenen till vattenkälla
114:8
11 h.t ord kommer harm åstad Ords. 1 5:1
18:23
12 rike svarar med h.a ord
1 från den h.a träldom
Jes.14:3
1 egyptierna i h. herres hand
19:4
1 med sitt svärd, det h.a
27:1
l med sin h.a vind
27:8
13 edra band ej må bliva h.are
28:22
S lät du ditt ok tynga h.t
47:6
3 min panna h. ss. sten
50:7
13 sina pannor h.are än sten
Jer. 5:3
1 barnen med h.a pannor
Hes. 2:4
l Israels hus har h.a pannor
3:7
14 gör ditt ansikte h.t
3:8
14 och din panna h.
3:8
S din panna h. ss. diamant,
14 h.are än flinta
3:9
6 gjorde sina hjärtan h.a
Sak. 7 :12
13 talat h.a ord mot mig
Mal. 3:13
15 h.t ansatt av vägorna
Matt. 14:24
l S såg dem vara h.t ansatta
Mark. 6:48
16 De skola få en dess h.are dom
12 :40
17 tala h.a ord till henne
14:5
18 trängde folket h.t på honom Luk. 8:42
16 skola få en dess h.are dom
20:47
19 ty det blåste h.t
Joh . 6:18
20 Detta är ett h.t tal
6:60
21 h.t ansattes av stormen
Apg. 27:18
22 stormen låg ganska h.t på
27:20
23 .upphören att bruka h.a ord
Ef. 6:9
24 icke med h.a ord
1.Tim. 5:1
25 s. så h.t omsnärjer oss
Hebr .12:1
26 åtalla ... utan h.a ord
Jak. 1:5

HÅRDELIGEN
Man stöter mig h.

Ps.118:13

HÅRDHET

1) p/iräls, ll9.
undertryckande, våld, grymhet; aven
rot som betyder: söndersmula; förtrycka, behandla med våld. Ordet förekommer också i 2.Mos.l :13,14, där det
ingår i det uttryck som är övers.
tvångsarbeten.
2) [ce~i, ' ID' P
hårdhet; av: ~Sä, se Hård 2.
3) ~eriru!,
l ' 110
fasthet, hårdhet; aven rot som betyder:
vara fast el. hård. På samtliga ställen
står ordet i anslutning till le~, se
Hjärta 1. Jfr Mririm, senor, muskler,
Job 40 :11.
4) sklerakardia, OKAl]pOKapoia
hårt hjärta, hjärtats hårdhet; av: skler6s, se Hård 20, och kardia, se Hjärta
14. Jfr Förhärda 4, Hårdnackad 4.
5) sklerotes, OK AI]POTI]<;
hårdhet; av: skler6s, se Hård 20.

n,

HÅRDHET
1 icke med h. bruka makt
3.Mos.2S:43
l ingen med h. bruka sin makt
25:46
1 med h. bruka sin makt
25:53
2 se icke på detta folks h.
S.Mos. 9:27
3 vandrar i sitt hjärtas h.
29:19
3 gå i deras hjärtans h.
Ps.81 :13
3 efter sina onda hjärtans h.
Jer. 3:17
3 i sina onda hjärtans h.
7:24
3 efter sina egna hjärtans h.
9:14
Il :8
3 i sitt onda hjärtas h.
3 vandrar i sitt hjärtas h.
13:10
3 efter sitt onda hjärtas h .
16:12
3 efter sitt onda hjärtas h.
18:12
3 vandrar i sitt hjärtas h.
23:17
Hes.34:4
l med förtryck och h.
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Hårdnackad - Hädelse
4
4
4
5

För edra hjärtans h.s skull
För edra hjärtans h. s s kull
otro o ch deras hjärtans h.
Gm din h. samlar du vrede

Matt. 19 :8
Mark . 10:5
16 :14
Rom. 2:5

HÅRDNACKAD
1) /feIe-'6räp, <j J ')! - il !liP
hårdnackad; ~e~, cstr. av ~äsä, se Hård
1; 'oräp, nacke. Jfr Hårdnackenhet 2.
2) hilf'Sä '6räp, <j ~' )! il ~ P il
göra nacken hård; här övers. vara hårdnackad; hi~Sä, hif. av ~Sä, se Hård 2,
hif. göra hård; 'oräp, nacke. Hif. av
~äSä brukas ofta i anslutning till leg,
hjärta, t.ex. Ps.9S:8 , se Förhärda l.
3) sawwär, l ~ 1 :;
hal~ (se t.ex. I.Mo-s.27:40; Jes.8:8; Jer.
28:11); i PS.7S :6 be~wwär, med (underförstått : sträckt el. styv) hals; övers.
så hårdnackat. En möjlighet är att föra
'ätä~, fräck, omedelbart till ~wwär.
Övers. skulle då bli: talen ej med fräck
hals . Jfr gamla sv. övers. »taler icke så
halsstyfb).
4) sklerotrachelos, OKAT/pOTpaXlIAO,
hårdnackad, halsstarrig; av: skleros, se
Hård 20, och tråchelos, hals, nacke.
HÅRDNAC KAD
I d etta fo lk är ett h.t folk
2 .M os. 32:9
1 eftersom du är ett h.t folk
33:3
I I ären ett h.t folk
33 :5
I väl är det ett h .t folk
34:9
I du är ett h.t folk
5.Mos. 9:6
9:13
I detta folk är ett h.t folk
10 :16
2 och varen icke längre h .de
2.Kon . 17 :14
2 vore h.e ss. deras fäder
2 Varen alltså icke h.e
2 .Krön . 30 :8
36:13
2 (Sidkia) var h.
Neh. 9:16,17
2 de voro h.e
9:29
2 (Israel) voro h.e
Ps. 75:6
3 talen ej så h .t vad fräckt är
Ords. 29 :1
2 men förbliver h.
Jer. 7:26
2 voro h.e och gjorde mer
17 :23
'1 ville icke höra utan voro h .e
19: 15
2 därför att de hava varit h.e
4 I h.e, med oomskurna
Apg. 7 :51

HÅRDNACKENHET
1) /fä~ä, il!? l?
vara hård ; i 2.Mos.l3 :15 hif. göra (sig)
hård; göra det hårt el. svårt. Jfr gamla
sv. övers. »Ty då Pharao war trög till att
släppa oss». Jfr Hårdnackad 2. Se : Förhärda 1, Hård 2.
2) '6räp-lfä~ä, il tO I~ - <j ~ )!
hård nacke, hårdnackenhet; orap,
nacke; käsä, se Hård 1. Uttrycket står
jämte meri, gensträvighet, se Gensträvig 2. Jfr Hårdnackad 1.
3) dliräls /fä'Sä, il ~ ~ l ~ ~
hård vandel; därä~, väg; vandel, se
Gärning 15; ~äSä, fem. av ~äSä , se
Hård 1.
HÅ RDNA C KE NHET
1 Farao i sin h. icke ville
2 din gensträvighet o ch h.
3 avstodo icke fr ån sin h .

2.Mos.13 :15
5 .Mos. 31 :27
Dom. 2 :19

HÅRFLÄTNING
pryda sig, icke me d h.ar
prydnad er , s. består i h.a r

l.Tim. 2:9
l.Pel. 3 :3

HÅRMANTEL
ö ver hela kroppen ss. en h.
Mannen bar en h.

l.Mos. 25 :25
2.Ko n . 1:8

HÅVOR
1) häman, 1 i t:I il
larm, oväsen; m~gd, myckenhet (såväl av människor som ting); rikedom.
·Se : Folk 24, Härskara 8, Rikedom 6.
2) keli, ' ';> J
kärl , fat, redskap; plur . ägodelar> bohag;
i Nah.2:9 sing., på övriga ställen cstr.
plur., i anslutning till I).ämdä, se 4;
övers. dyrbara håvor. Jfr Gods 3.
3) ~äpin , 1 ':J ~
det som gömts el. dolts, skatt; enligt
~ere: ~pun, part. pass. av ~äpan , se
Fördölja 7.
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4) ~ämdä, il ~t:I fl
längtan, önskan, begär; det som man
längtar efter el. begär; skönhet, behag;
i Hagg.2:8 övers. dyrbara håvor. Jfr 2.
Se : Dyrbar 8, Härlig 5.
5) (al!, ) i 1:)
adj. god, förträfflig; något som är gott
el. förträffligt ; här övers. goda håvor.
Se : Bättre l, Dyrbar 3, Glad 14, Glädje
10, Godhet 2, Hjälp 16.
6) dliIän, 1tO l
fett ; i Ps.36 :9 övers. rika håvor; av:
dä~n, vara fet. Se: Aska 3.
HÅ VO R
1 dessa h. s. vi anskaffat
2 skattkamrar .. . dyrbara h.
3 du fyller med dina h.
6 mättade av ditt hus ' rika h.
1 än m änga ogudaktigas stora
5 varda de mättade med goda
2 dyrbara h. , b åde silver
2 samlat alla slags d yrbara. h .
5 och tag fra m goda h.
2' överflöd p å alla dyrbara h.
4 dyrbara h. f ö ras hit
5 njuta överflödet av goda h.

l. Krön. 29 :16
2.Krön.32 :27
Ps. 17 :14
36 :9
37 :16
h.
104:28
h.
Dan.II:8
Hos. 13:IS
14:3
Nah. 2:9
Hagg. 2 :8
Sak. 1 :17

o ch ej heller h . skall upp st å
h . i det namn et tala för någon

J o el 2 :2
Apg. 4 :17

HÄDANFÄRD
beskäres de m en snar h.

lob 24 :24

HÄDARE
l) kälal, ';> ';> P
pi. förringa,- fÖrakta ; smäda , förbanna ,
häda; här part. hädare. Se : Häda I.
2) blasphemos, Il t..ci o <PT/Il
som skadar någons rykte, förtalande ,
smädan,de, hädisk; av: blåptö, skada,
och pheme, rykte. Se : Hädisk 3.

0,

HÄDARE
1 för ut h.n utanför lägret
1 fö rde ut h.n utanför lägret
2 mig s. fö rut var en h.

3.Mos.24 :14
24:23
l.Tim . 1:13

HÄDELSE
Se även : Begabba, bespotta, häda , förakt, hån, spott, smäda, smädelse, förbannelse, gensträvig, avfall, förstocka.

Hädelse
G.T .s hebr. ord för vår övers. »häda»
och »hädelse» är pi'el av verben /fälal,
förringa , ringakta; smäda, förbanna ,
HÄCK
häda, och (gägap], håna, smäda, häda ,
-häck
samt subst. nä 'äsa, hädelse , av: nä 'as,
törnhäck 2.Mos.22:6
försmå, avvisa, ett verb som i pi 'el ofta
H ÄC K
brukas om att förakta Herren och hans
Mika 7:4
redligaste värre än t aggig h .
ord , t.ex. 4.Mos.14:11 ; S.Mos.3l :20;
HÄCKLA
Ps.l0:3 ; 74 :10; Jes.S:24; Jer.23 :l7.
Jes. 19 :9
de s. arbeta i h .t lin
Andra ord av intresse i detta sammanHÄDA
hang är ~rap, håna , smäda, t.ex.
Se även: Bespotta, förbanna , håna, I.Sam.l7 :26 ; Ps.74 :10, och pi'el av
smäda.
bära Is, prisa, välsigna, använt som en
eufemism i sarkastisk mening = förHÄDA
banna, l.Kon.2l :10,13; Job 1:5,11;
1) /fälal, ';> 1 1~
2 :5; Ps.l0 :3, övers. tala förgripligt (mot,
vara lätt el. ringa; här pi. ~ilIel, för- om); Job 2:9, övers. tala fritt ut om.
ringa , förakta; smäda, förbanna, häda.
De grekiska huvudorden för hädelSe t.ex. Akta 31, Förbanna 2, Förbanse är blasphemein, skada någons rykte,
nelse 2, Hädare l.
förtala , smäda, häda , och blasphemia,
2) (gäqap), <j 'J. J
förtal, smädelse, hädelse; jfr vårt lånepi. håna, smäda, häda. Jfr part. i Ps. ord 'blasfemi'.
44 :17, övers. lastare. Jfr Hån 3,4. Se :
Hädelse , smädelse , innebär alltså
Håna 1.
hån, förakt, vanära, vanhelgande. Guds3) blasphemeo, IlAa0<PT/Il€W
bespottelse eller blasfemi består i reförtala, smäda, häda, i N.T. främst om spektlöshet, förmätenhet , vanhelgande
att häda gudomen; av: blåsphemos, se i tal och vandel gentemot Gud och hans
Hädare 2. Jfr 4. Se : Bespotta 5, Hä- majestät. Hädelse kommer som all synd
delse 3, Hädisk l.
inifrån, från människans onda hjärta,
Matt.! 5:19 ; Mark.7 :2l,22.
4) blasphemia, IlAao<PT/llia
förtal, smädelse, hädelse ; av: blåsphe1. Hädelse mot Gud. Människan kan
mos, se Hädare 2. Den hädelse, »blas- häda G ud på flera sätt : a) genom att
femi», som Jesus beskylldes för, bestod
tillvita eller tillskriva Gud något ont,
enligt Joh.10:33 i att han gjorde sig frånkänna honom hans goda egenskasjälv lik Gud. Se: Hädelse 2, Hädisk 2. '. per eller förneka honom; b) genom att
HÄDA
tillskriva skapelsen gudomliga egenskaI Gud skall du icke h.
2.Mos. 22 :28
per; c) genom att missbruka Guds
I smädade Namnet och h.de
3. Mos. 24 :11
I Om n ågon h.r sin Gud
24 :15
namn , Ps.74 :l8 ; Jes.52:S; Rom.2:24.
2 konungens tjänare hava h.t
2. Kon . 19:6
Missbruk av Guds namn förbjöds i
2 Vem har du smädat och h .t
19 :22
lagen, 2.Mos.20 :7. Brott mot detta bud
2 konungen s tjänar e hava h.t
Jes.37:6
2 Vem har du (Sanherib) h.t
37 :23
skulle straffas med stenande, 3.Mos.
2 därmed hava edra fäder h.t
Hes. 20 :27
24 :11-16; I.Kon.21:9 f.; jfr Apg.6:11
3 Denne h.r
Matt . 9 :3
3 överst eprästen sade: Ha n har h.t
26:65
och 7:58.
3 Han h.r
Mark. 2:7
Hädelse förbindes ofta med avguda3 den s. h.r de n helige Ande
3 :29
3 den s. h.r de n helige Ande
Luk. 12 :10
dyrkan, Hes.20:27,28; Neh.9:l8 f. Den
4 därför att du h.r
Joh.IO:33
kan också framträda tillsammans med
3 öppnade sin mun till att h.
Upp. 13:6
3 h.de (människorna) Guds namn
16:9
skrymteri, jfr Upp.2 :9, eller med dår3 de h.de himmelens Gud
16:11
skap och högmod , 2.Kon.!9:22-23 ;
3 mskorna h.de Gud för den plåga
16 :21
Ps.74:18. Bespottare skall uppträda i
HÄDAN
synnerhet i de yttersta tiderna, 2.Pet.
innan jag gär h . för att aldrig
Job 10 :21
3 :3. Vilddjuret och skökan skall bära
14 :20
du slår henne och hon far h.
Ps. 39:14
hädiska namn, Upp.! 3 :1; 17:1 f.
innan jag går h . och icke mer
les. 38 :10
Jag går h. i mina bästa dagar
Människan varnas för att »sitta där
m åste fo lket draga h.
Sak.10:2
bespottare sittaJ), PS.l :1; hon förmanas
Luk. 2 :29
låter din tjänare fara h. i frid
att avlägga all smädelse, KoI.3 :8. Man
HÄDANEFTER
bör icke ens bliva orsak till att Gud
gräshoppor icke h. komma
2.Mo s. IO :14
israeliterna må h. icke
4 .Mos. 18:22
smädas eller att hans namn vanäras,
icke h. fördriva för dem
Dom. 2 :21
2.Sam.12:l4; Hes.36:20 f.; Rom.2 :24;
om jag icke h. handlar så
2.Sam. 3 :9
I.Tim.6:1. Den som trotsar dessa bud
skall du h. hava ständiga strider2 .Krön .16:9
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och förmaningar, skall få sitt straff,
3.Mos.24:IS,16; Jes.6S :7; Hes.20 :2733; 35:11 ,12.
Detta straff ville judarna även tilllämpa på Jesus, jfr Matt.26 :6S. Jesus
beskylldes upprepade gånger för hädelse, emedan han framträdde som Gud,
Matt.9 :2-3 ; Joh.l0:33.
2. Hädelse mot Jesus Kristus. Jesus blev
icke endast beskylld för hädelse ; han
utsattes också själv för bespottelse av
människor. Redan i G.T. var det förutsagt , att Messias skulle bli förem ål för
bespottelse, vanära, smädelse, Ps.22 :8;
Jes.SO :6, se särskilt Jes.S3, som alltigenom talar om den lidande Messias.
J esus visste därför i förväg, att han
skulle utstå också detta, Matt.20:19;
Mark.l0:34. N.T. har många exempel
på dylik smädelse . Fariseerna smädade
honom genom beskyllningen, att det
var med de onda andarnas furste, Beelsebul, han utdrev de onda andarna,
Matt.12:24. De romerska soldaterna
smädade honom genom att sätta en törnekrona på hans huvud, kasta en purpurfärgad mantel över hans skuldror
och sätta ett rör i hans högra hand ,
emedan han sagt sig vara en konung,
Matt.27 :27 f.; Mark.!S:lS f.; Joh.19 :1
f. Herodes och hans krigsmän smädade
honom genom att sätta på honom en
lysande klädnad , vilken skulle symbolisera hans värdighet som överstepräst,
Luk.23 :11. Under förhöret inför Stora
rådet spottade man honom i ansiktet,
slog honom med knytnävar och käppar
under det hånande tillropet : »Profetera
för oss, Messias : vem var det, som slog
dig?» Matt.26 :67,68; Mark.14:65; Luk.
22:63-65. Då han hängde på korset,
blev han bespottad av dem som gick
förbi , Matt.27 :39 f. , av rådsherrarna,
Luk.23 :3S, av de romerska soldaterna,
v.36-37, aven av de ogärningsmän, som
hängde vid hans sida, v.39. Vad som då
hände har upprepats genom tiderna.
Jesus Kristus hilf blivit smädad av
hedningar, av namnkristna och avfällingar, jfr Hebr.6 :4-6; 10:26-29.
3. Hädelse mot den helige Ande.
a. Skriften talar också om smädelse
mot den tredje personen i gudomen,
den helige Ande. Om detta sade Jesus
själv: »All annan synd och hädelse
skall bliva människorna förlåten, men
hädelse mot Anden skall icke bliva förlåten», Matt.12 :31; jfr Mark.3 :28,29;
Luk.l2 :l O; jfr 11 :15-20.
Orsaken till detta Jesu fruktansvärda uttalande var fariseernas reaktion
inför hans utdrivande av onda andar:
»Han är besatt aven oren ande», Mark.
3:30. Att beskylla den helige Ande för
att vara en oren ande och att tillskriva
Satan det verk, som utföres genom
Guds Ande, Mark.3:22, jfr Matt.12 :
24,28, är en fruktansvärd hädelse mot
Gud. Om någon sliger något mot Människosonen, skall detta bliva honom
förlåtet, Matt.12 :32 a. Därest någon bespottar Guds Son, när denne framträder i mänsklig ringhet, sker detta av
okunnighet, Luk.23:34. Har en människa däremot kommit till insikt om den
gudomlige Ande, som uppenbarar sin
makt genom Kristus, och likväl står
emot och smädar, då är detta ett uttryck för en förhärdelse , vilken omöjliggör ånger och därför också förlåtelse,
Matt.l2 :32 b.
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Hädelse-Häl
b. Att det finns en oförlåtlig synd
och ett avfall, från vilket upprättelse
icke är möjlig, är något som upprepade
gånger omtalas i N.T. Här är det icke i
första hand fråga om att sätta en gräns
för Guds förlåtelse utan om en kraftig
varning mot avfall från trons ljus och
gåva. Skriften talar om sådana, som utsätter Guds Son för bespottelse, Hebr.
6:4-6, och om människo~, vilka har
smädat nådens Ande, 10:29. Judas
talar i sitt brev om människor, som är
»i dubbelt måtto döda, uppryckta med
rötterna», v.12-13. Ordet i 1.10h.5:16
om »synd till döds» torde likaledes höra
till detta sammanhang, även om det
framhållits, . att detta ord kan avse
lekamlig död, jfr I.Kor .11 :30.
Dessa bibelställen måste tolkas i
ljuset av alla de klara uttalanden i
Skriften, vilka tydligen säger det vara
Guds vilja, att alla människor skall bli
frälsta, Jei.29:12,13; Matt.11 :28; l.
Tim.2:4; Upp:22:17. Guds ord inbjuder
också avfällingar att vända åter från
sitt avfall, Jes.59:1; Jer.3:12 . Hela Jesu
gärning, som gick ut på att uppsöka de
förlorade fåren av Israels hus, Guds
folk, visar detsamma. Jesus uppfyller
profetian i Hes.34:16.
c. När det trots detta finns synd,
som till sin natur är oförlåtlig, hänger
detta samman med att en sådan synd
leder människan in i ett tillstånd, där
hon icke önskar någon förlåtelse, icke
vill ha gemenskapen med Gud återupprättad. Hon är icke längre mottaglig för
Guds nåd. Den »eviga synden», Mark.
3:29, är ett sinnestillstånd, som karakteriseras av förblivande oböjligt motstånd mot Gud och hans Ande, vilken
kallar till frälsning och evigt liv i Kristus Jesus. Detta förhärdade tillstånd
står i förbindelse med synd »med berått
mm!», Hebr.10:26. Här brukas det
grekiska ordet hekousios, frivilligt. Att
synda hekousiös innebär att synda
utan att vara tvungen därtill, dvs. av
egen drift, med vett och vilja. I
Hebreerbrevets uttryck »om · vi med
berått mod synda», 10:26, inneslutes
två moment: 1) det medvetna avvisandet av »sanningen», som i detta sammanhang innebär Guds fulla uppenbarelsebudskap och icke endast enstaka bud i
lagen; 2) ett framhärdande i syndatillståndet utan att vilja låta sig kalla
tillbaka. Redan i G.T. skiljes mellan
svaghetssynd, »ouppsåtlig synd», och
»synd med upplyft hand», dvs. i trots,
med vett och vilja, 4.Mos.15:22-31.
För den förstnämnda fanns förlåtelse
men icke för den sistnämnda. Så visar
även N.T., att det gives förlåtelse för
den som »ertappas med att begå någon
försyndelse», GaI.6:1, jfr I.Joh.2:1,
medan förlåtelse är utesluten för den,
som »med berått mod syndar sedan han
undfått kunskap om sanningeru), Hebr.
10:26, just därför att han syndar av
trots, med berått mod. All synd är
egentligen en vilje sak, men Skriften
skiljer likväl mellan den synd, som be~
gås, emedan viljan är svag och överväldigas av frestaren, och den synd,
vilken begås av fri vilja, med berått
mod, som en följd av eget val. Detta
gälleri lika hög grad den som av Anden
är överbevisad om Guds kallelse till
frälsning, och den som förnekar och
överger sin Frälsare.
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d. Skriften säger uttryckligen, att
des, korsfästes, men också detta blev
Jesu, Guds Sons, blod renar från all folket förlåtet, Luk.23:34. Ännu en
synd, l.Joh.1:7. Men lika visst som person i gudomen skulle sändas till
Kristi försoningsverk gäller all synd, Israel, den helige Ande. Hans kommanlika visst är det, att detta är den enda de på pingstdagen innebar ett nytt
frälsningsmöjligheten för syndare. Det tillfälle för detta släkte, men också
detta nådeserbjudande blev förkastat
obotliga avfallet från Gud innebär, att
av Israel såsom folk, jfr Stefanus' utmänniskan »aktar förbundets blod för
orent» och »smädar nådens Ande», talande inför Stora rådet: »1 stån alltid
Hebr.10:29. Det är den helige Ande, emot den helige Ande», Apg.7:51.
som gör ordet om korset, det som är
Apg.13 berättar, att det kom till en aven dårskap för den naturliga människan, görande kris i Antiokia i Pisidien, då
till ett frälsande evangelium, som väc- judarna gick så långt, att de »foro ut i
ker tro och ger evigt liv. För den som
smädelser och motsade det som Paulus
förkastar Kristi offer, »återstår icke
talade», 13:45. Detta föranledde Paulus
att säga: »Guds ord måste i första
mer något offer för synden>, Hebr.
10:26. Gud vill frälsa, men han kan rummet förkunnas för eder. Men eftergöra detta endast på den grund han
som I stöten det bort ifrån eder och
själv har lagt i Kristi försoningsverk.
icke akten eder själva värdiga det eviga
Han vill förlåta alla synder, men han livet, vända vi oss nu till hedningarnID),
kan endast förlåta den som av Guds
13:46.
Ande låter sig leda till omvändelse. Han
Till denna historiska syn anknyter
vill bevara i sin gemenskap, men han
på ett naturligt sätt Hebr.6 :4-6 och
kan blott bevara den som förbliver hos
10:26-29. Hela brevet är en sammanKristus. Därför är smädelse av Anden hängande förmaning riktad till judeden oförlåtliga synden; den för männi- kristna, vilka på grund av lidanden
skan in i ett tillstånd, där det är omöj- och förföljelser från judendomens sida
ligt för Gud att förlåta. Det fmns inga höll på att övergiva sin tro, Hebr.1 O:
andra gränser för Guds nåd och kärlek 32,33. De stod i fara att »övergiva sin
än de som människor själva genom sin församlingsgemenskap», dvs. återgå från
kristendomen· till judendomen, från
obotfärdighet drar upp.
e. Alla har syndat mot den helige Kristus till Mose, från evangeliet till
Ande genom att många gånger och på lagen. Det var till dessa ordet i första
många sätt stå honom emot. Men den hand riktades: »Ty om vi med berått
mod synda, sedan vi hava undfått kunspeciella synd, för vill<en det icke
skapen om sanningen, så återstår det
gives någon förlåtelse varken i denna
icke mer något offer för våra synder,
tidsålder eller i den tillkommande,
utan allenast en förskräcklig väntan
Matt.12:32, består i att medvetet trotsa
Anden, »hädID), »bedrövID), »UtsläckID) på dom och glöden aven eld, som skall
hans verkande i ens liv, ända till dess förtära motståndarna», Hebr.IO:26,27.
hjärtat förhärdas och gränsen för Guds HÄDELSE
långmodighet överskrides. Synden mot
1) nä'ä~ii, il ~ ~ .}
den helige Ande är alltså resultatet av
en längre förhärdelseprocess. Den endast plur. nä'ä~o!, hädelser; av: nä'a~,
se t.ex. Förakt 11, Förkasta 2, Förstränga dom, som vilar över den, måste skjuta 7. Jfr Hes.35 :12, övers. smäbero på att dylik smädelse är ett ut- delser. Jfr nl!'äsä i 2.Kon.19:3; Jes.
tryck för demoniskt trots. Den är till 37:3, övers. smäiek.
sin karaktär en synd mot Ljuset. När 2) blasphemla, i3Xaacp1)Jlia
en människa, »till vilken ljuset en gång
förtal, smädelse, hädelse; av: blåsphehar kommib), Hebr.6:4, utsätter Guds mos, se Hädare 2. Jfr Ef.4:3l, övers.
Son för bespottelse och smädar nådens smädande; Ko1.3:8 smädelse; Upp.2:9
Ande, har hon överskridit gränsen för försmädelse. Se: Häda 4, Hädisk 2.
Guds långmodighet och barmhärtighet,
3) blasphemeo, i3Xaacp1)JlEW
jfr Rom.2:4-6.
förtala, smäda, häda; av: blåsphemos,
f. Många människor har råkat i stor se Hädare 2. Se: Bespotta 5, Häda 3,
anfäktelse och djupt andligt mörker, . Hädisk 1.
emedan de fruktat, att de begått den
HÄDELSE
oförlåtliga synden. Det har ofta sagts,
l skyldiga till stora h.r
Neh. 9:18,26
att den som fruktar för detta, just i 2 All annan synd och h.
Matt. 12:31
mot
Anden
icke
förlåten
2
h.
12:31
själva sin oro och ångest har beviset för
2 från hjärtat komma ... h.
15 :19
att han icke gjort sig skyldig till denna
2 I haven nu hört h.n
26:65
2
ja
ock
alla
andra
h.r
Mark.
3:28
synd. Luther säger, att en människa,
h.
7:22
som verkligen har smädat Guds Ande, 22 avund,
] hörden h.n. Vad synes eder
14:64
icke kan känna ånger eller sorg över
3 anklaga mig för h.
Joh.IO:36
3 tvinga dem till h.
Apg.26:11
detta. Den obotfärdige och förhärdade
syndaren erfar ingen ångest för att ha
HÄDISK
gått miste om Guds nåd. En människa,
som Guds Ande har lämnat, hyser ingen
1) blasphemeo, i3Xaacp1)JlEw
åstundan att söka Gud. Själva önskan förtala, smäda, häda, tala hädiskt; av:
att tillhöra Herren och längtan efter att
blåsphemos, se 3. Se: Bespotta 5, Häda
äga Guds nåd är ett verk av Guds Ande. 3, Hädelse 3.
Den som har denna längtan, kan därför
2) blasphemla, i3Xaacp1)Jlia
icke vara övergiven av honom.
.
förtal, smädelse, hädelse, hädiskt tal;
e. Problemet med den oförlåtliga av: blåsphemos, se 3. Se: Häda 4,
synden kan också ses i frälsningsHädelse 2.
historiskt sammanhang och har då sär- 3) bwsphemos, i3M.acp1)Jlo,
skilt med Israels folk att göra. Gud som skadar någons rykte, förtalande,
talade till detta folk genom profeterna, smädande, hädisk; av: blåptö, skada,
men dessa dräpte man. Han förlät den- och ph~me, rykte. Jfr 2.Tim.3:2, övers.
na synd och talade på nytt, nu genom smädelysten; 2.Pet.2:I1 smädande. Se:
sin Son, Hebr.1 :1. Guds Son förkasta- Hädare 2.
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HÄDISK
1 huru h.t de än må tala
2 s. talar så h.a ord

Mark. 3:28
Luk. 5:21
Apg. 6:11
Upp.13:1
13:5
13:6
17 :3

3 h.a ord mot Mases
2 på sina huvuden h.a namn

2 stora ord och vad h.t var
2 till att föra h.t tal
2 fulltecknat med h.a namn

HÄFTIG
du så h.t förföljer mig
de fora h.t ut mot (Gideon)
kriget...pågick h.t
Saul själv blev h.t anfallen
Uria.o.där striden är s. h.ast
gräta h.t och bitterligen
Då blev konungen h.t upprörd
striden blev allt h.are
Saul själv blev h .t anfallen
striden blev allt h.are
Mitt hjärta slår" h.t
då uppstod en h . storm
(Judas) kysste honom h.t
Då kom en h. stormvind
(Judas) kysste honom (J.) h.t
skriftlärde anklagade hm h.t
en så h. strid hade uppstätt
har h.t trätt upp mot det

I.Mos. 31 :36
Dom. 8:1
l.Salll.14:S2

31 :3
2.Sam.II:1 S
13:36
18:33
I.Kon.22:35
I.Krön.1 0:3
2.Krön.18:34
Ps.38:11
Matt. 8:24
26:49
Mark. 4:37
14:45
Luk.23:IO
Apg.23:IO
2.Tim. 4:15

HÄFTIGHET
h ... vare fjärran ifrån eder
skolen I lägga bort: vrede, h.

Ef. 4:31
Kol. 3:8

HÄGER
Det hebr. ordet hiisidii betecknar en
varelse, som är ~än1ig och mild, jfr
lyisilj, vänlig, from osv. De flesta översättningar återger ordet med stork, en
fågel som är känd för sin kärlek till sina
ungar. Fågeln hörde till de orena djur,
som inte fick ätas, 3.Mos.l1:19. Av
Ps.l 04 :17 framgår, att den byggde sitt
bo i cypresser.
Av storken var två arter vanliga i
Palestina, nämligen Ciconia alba, den
vita storken, och Ciconia niger, den
svarta storken. I regel håller storken
till i stenrösen och ruiner men i Orienten kan den också bygga sitt bo i höga
träd.
Av hägerarter i Det heliga landet kan
nämnas den vanliga hägern (gråhägern)
och natthägern, som båda bygger bo i
träd och håller till i kärr- och sumpområden. Silverhägern förekommer
främst i Syrien och kännetecknas av
sin snövita fjäderskrud.
HÄGER
(ss. styggelse) h.n
(skolen I icke äta:) h.n
h.n gör sitt bo i cypresserna
h.n under himmelen känner
de hade vingar lika h.ns

3. Mos. II :19
5.Mos.14:18
Ps.I04:17
Jer. 8 :7
Sak. 5 :9

HÄGN
jag är en främling i ditt h.

Ps.39:13

HÄGNA
-hägna
omhägna Ps.l25:2
HÄGNA
att bereda oss en h.d plats
den rövas bort om ock h.d
piJträd h. honom runt omkring

Esr. 9:9
Job 5:5
40:17

HÄGNAD
-hägnad
inhägnad I.Mos.49 :14
HÄGNAD
ligga stilla inom edra h.er
Varför har du brutit ned dess h.
J ag skall taga bort dess h.

Ps.68:14
80 :13
J es. 5:5

HÄKTA
göra 50 h.or av guld
2.Mos.26:6
och foga våderna medeIst h.orna
26:6
och hava in h.orna i öglorna
26 :11
hänga upp förlåten under h.orna
26:33
må förfärdiga dess h.or
35 :11
man gjorde SO h.or av guld och
36:13
fogade våderna medelst h.orna
36:13
man gjorde 50 h.or av koppar

36:18

till Mose tabernaklet. •. dess h.or

39:33

HÄKTE
furstarna satte (Jeremia) i h.
sätta (apostlarna) i allmänt h.

Jer.37:15
Apg. 5 :18

HÄL
du skall stinga den i h.en
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I.Mos. 3 :15

Hälft-Hämna
denne höll med sin hand i Esaus h.
25 :26
skall han tränga dem på h.arna
49:19
snaran griper honom om h.en
Job 18:9
min vän lyfter mot mig sin h.
Ps.41 :10
grep han sin broder i h.en
Hos. 12:3
han lyfte mot mig sin h.
Joh.13:18

HÄLFT
Mose tog h.en av blodet och
2.Mos. 24 :6
den andra h .en av blo det
24:6
h.en kanel alltså 250 siklar
30:23
h.en om morgonen ... h.en om
3.Mos. 6:20
kropp är till h.en förstörd
4.Mos.12 :12
tagas av den h. s. tillfaller dem
31 :29
ur den h. s. tillfaller de övriga
31 :30
h.en därav eller den del s. tillföll
31 :36
den h. s. tillföll de övriga
31 :42
denna h ., den s. tillföll menigheten
31 :43
ur denna h. s. tillföll de övriga
31 :47
ena h.en av Manasses stam
32:33
den andra h.en av Manasses stam
34:14
samt h.en av Gileads
S.Mos. 3:12
gav jag ät ena h.en av Manasse
29:8
till ena h.en av Manasse stam
Jos. 1 :12
ena h.en av Manasse stam droga
4:12
ena h.en vänd mot Gerissim och
den andra h.en mot Ebal
8:33
Sihon rädde över den ena h.en
12 :2
(Og) rådde över den andra h.en
12 :5
landet åt ena h.en av Manasse
12:6
land åt ena h.en av Manasse
13:7
fingo h.en av Ammans barns land
13 :25
Mose gav land åt ena h .en av Manasse
stam , så att denna h. fick land
13:29
gavs åt ena h.en av Makirs barn
13 :31
ena h.en av Manasse stam fått
18:7
ur h.en av Manasse stam tio städer
21 :5
ur h.en av Manasse stam tretton
21 :6
ena h.en av Manasse stam två städer
21 :25
ur h.en av Manasse stam ... två städer
21 :27
22:1
kallade ena h.en av Manasse stam
h .en av Manasse hade Mose givit
22:7
andra h.en hade Josua givit land
22:7
vände ena h.en av Manasse stam
22:9
h.en av Manasse stam kommo till
22:10
h.en av Manasse stam byggt altare
22 :11
Pinehas till h.en av Manasse stam
22 :13
komma till ena h.en av Manasse stam 22:1 S
22 :21
svarade ena h.en av Manasse stam
h.en av oss bliver dödad
2.Sam. 18:3
Och de, jämte h.en av Israels folk
19:40
given den ena h.en åt den ena l.Kon. 3:2S
och den andra h.en åt den andra
3 :25
icke ens h.en har blivit omtalat
10:7
h.en av vad s. finnes i ditt hus
13:8
den ena h.en av stridsvagnarna
16 :9
delade sig Israels folk i två h.er
16:21
den ena h.en höll sig till Tibni och
den andra h.en höll sig till Omri
16:21
h.en av Hammenuhot-släkten 1. Krön. 2:52
h.en av manahatiterna
2 :54
ena h .en av Manasse stam
5 :18
5 :26
i fångenskap h.en av Manasse stam
stamhalva.s. utgjorde h.en av Manasse 6:61
ur ena h.en av Manasse stam Abner
6 :70
utgjorde ena h.en av Manasse stam
6:71
12 :31
h.en av Manasse 18000 namngivna
andra h .en av Manasse stam
12 :37
Dem satte David över h.en av
26 :32
för ena h.en av Manasse stam
27 :20
för andra h.en av Manasse stam
27:21
din vishet icke ens till h.en
2.Krön . 9:6
över ena h.en av Jerusalems
Neh. 3:9
andra h.en av Jerusalems område
3:12
Över ena h.en av Bet-Surs område
3:16
över ena h.en av Kegilas område
3 :17
3 :18
Över andra h.en av Kegilas område
ena h.en av mina tjänare sysselsatt
4 :16
h .en av folket stod väpnad med spjut
4 :21
fÖljde ena h.en av Juda furstar
12 :32
följde jag med andra h.en av folket
12:38
och ena h.en av föreståndarna
12 :40
talade till h.en asdoditiska
13 :24
Gällde den ock h .en av riket
Est. 5 :3,6
Gällde den h.en av riket
7:2
Ej Samaria syndat h .en s. du
Hes.16:51
h.en av folket skall föras bort
Sak.14:2
h.en av berget viker undan mot norr
och andra h .en mot söder
14:4
ena h.en mot Östra havet o ch
andra h.en mot Västra havet
14:8
giva dig, ända till h.en av
Mark. 6:23
h.en giver jag åt de fattiga
Luk.19:8

delsen : hälsa (på) ; M'al med prep. le,
fråga efter; Mlom, se 3.
2) bärak, l l :1
falla på-knä; hhlsa (på). Se: Avsked l,
Falla 47, Fri 28, Lov 7.
3) '§ä[om, D i 'i tO
helt el. oskadat tillstånd, hälsa; av:
Mlem, vara fullständig, hel el. oskadad.
I 2.Kon'!0 :13 stål li§lom (= leMIom),
med samma betydelse som M'al leMlom, se 1. Se t.ex. Fred 3, Frid 1, Helbrägda l.
4) hygiainö, v"(taivw
vara frisk; i 3.Joh.v.2 övers. vara vid
god hälsa. Se: Frisk 11.
5) aspazomai, åurrci~ul.taL
välkomna, hälsa; hälsa på (hos). Se :
Avsked 4.
6) aspasmos, åurraupoc;
hälsning; av: aspazo mai , se 5. Se :
Hälsning 3.
7) utf.ord.
8) Som ingress till de nytestamentliga
breven och Uppenbarelseboken brukas
den i den hellenska världen vanliga
formeln med avsändarens namn i nominativoch mottagarens i dativ. Här
fInns alltså inget ord för »hälsa». En
ordagrann övers. av I.Tim.I:1 f skulle
lyda : Paulus, Kristi Jesu apostel...till
Timoteus.
9) ehoirö, xaipw
vara el. bliva glad, glädja sig. Ordet
brukas också vid hälsning. Imperativerna chaire och chairete är övers. hell dig,
hell eder, t.ex. Luk.! :28; Matt.28 :9.
I Apg.!s :23; 23 :26 brukas den traditionella formeln, se 8, förstärkt med
inf. av chairö. Verbet »hälsa» i 2.Joh.
v.lO,11 motsvaras i grekiskan av legö,
säga, jämte inf. av chairö. Innebörden
av»hälsa» är alltså här: säga chaire (var
glad, hell dig). Se : Glad 20, Glädja 9,
Glädje 17.
10) prosagoreuö, rrpoua"(opevw
tilltala, hälsa; hälsa el. kalla (någon)
såsom (något); i N.T. endast i Hebr.
5:10, pass., övers. hälsas såsom; av:
prep. pros, till, och agoreuö, tala (av:
agora, torg, samlingsplats).
HÄLSA
Uppdelning: Substantiv; verb: allmänt, i förbindelse med namn, hälsa på.
HÄLSA (substantiv)
4 må vara vid god h.

3.Joh . v.2

5 s. äro här hos mig h. dig
Tit. 3:15
5 H . dem s. älska oss i tron
3:15
10 h.des ... ss. överstepräst
Hebr. 5:10
5 sett det i fjärran och h .t det
II :13
5 H.en alla edra lärare
13 :24
5 italiska bröderna h. eder
13 :24
5 Församlingen h.r eder
I.Pet. 5:13
5 H .en varandra med kärlekens
5 :14
8 h.r den utvalda frun
2 .Joh. v.l
9 och h.en honom icke
v.IO
9 den s. h.r honom, gör sig delaktig
v. II
5 utvalda systers barn h . dig
v.13
5 Vännerna h. dig
3.Joh. v.IS
S H . vännerna , var och en särskilt
v. l S
HÄLSA (i förbindelse med namn)
2 Jakob h.de Farao
l.Mos. 47 :7
2 Saul för all h. (Samuel)
l.Sam.13:10
I till Nabal och h .en honom
25:5
2 David har låtit h. vår herre
25 :14
I till konung David för att h . 2.Sam. 8:10
1 konung David för att h. 1.Krön . 18:10
5 (Maria) h.de Elisabet
Luk. 1:40
9 Lysias h.r den ädle Felix
Apg. 23 :26
Rom. 1:7
8 Paulus, h.r alla Gud s älskade
5 H.en Priska och Akvila
16 :3
5 H.en Epenetus, min älskade
16:5
S H .en Maria, s. arbetat så
16:6
5 H.en Andronikus och Junias
16:7
5 H.en Ampliatus, min älskade
16:8
5 H.en Urban us
16:9
16:10
5 H.en Apelles
S H.en dem s. höra till Aristobulus
16:10
5 H.en Herodion, min landsman
16:11
S H.en dem av Narcissus' hus
16 :11
5 H.en Tryfena och Tryfosa
16 :12
S H.en Persis
16:12
S H.en Rufus och hans moder
16 :13
S H.en Asynkritus, Flegon , Hermes
16:14
S H.en Filologus och Julia
16:15
5 Timoteus h.r eder
16 :21
5 Jag, Tertius, h.r eder i Herren
16:22
5 Gajus h.r eder
16:23
5 och brodern Kvartus h . eder
16:23
5 Akvila och Priska h. eder
l.Kor.16:l9
8 Paulus .. . h. alla de heliga
Fil. 1:1
5 Aristarkus h.r eder
Kol. 4:10
7 Jesus s. kallas Justus h.r eder
4:11
5 Epafras, eder land'iman, h.r
4:12
5 Lukas h.r eder
4:14
8 Paulus och Timoteus h .
l.Tess. 1:1
2.Tess. 1:1
8 Paulus och Timoteus h.
8 (Paulus) h .r Timoteus
l.Tim. 1:2
8 h.r Timoteus, sin son
2.Tim. 1:2
5 H. Priska och Akvila
4 :19
5 Eubulus ... h. dig
4:21
8 jag , Paulus, h .r Titus
Tit. 1:4
8 brodern Timoteus h.
Filem. v. l
5 Epafras h.r dig
v.B
8 Petrus h.r de utvalda
I .Pet. 1 :1
2. Pet. 1:1
8 Simon Petrus h.r dem
8 Den äldste h.r Gajus
3.Joh . v. l
Jak . 1:1
8 Jakob h.r de tolv stammar
8 Judas h.r de kallade
Jud. v. 1
Upp. 1:4
8 Johannes h .r de sju försarnl.
HÄLSA (på)
2 så h. icke på honom
2 om någon h.r på dig
3 h. på konungasönerna
2 han h .de på (Jonadab)
5 h.en icke på någon
5 h.de på hos församlingen
5 vi h.de på hos bröderna där
5 h.de på hos Festus

2.Kon. 4:29
4:29
10:13
10:15
Luk . 10:4
Apg. 18:22
21 :7
25 :13

1) '§ä 'alle'§ä/om, D i 'i ~ (' 'i ~ ~
fråga efter (någons) hälsa; därav bety-

HÄLSA (allmänt)
I (Josef) h.de dem
l.Mos. 43:27
1 när de h.t varandra
2.Mos. 18:7
I h.de (leviten)
Dom.18:15
I Deösa skola h. dig
l.sam.10:4
I h.de (David) sina bröder
17:22
I till folket och h .de dem
30:21
2 för all h. sill husfolk
2.Sam. 6:20
2 för att h. sill husfolk
l.Krön.16:43
5 in i ell hus, så h.en det
Mall . 10:12
6 gärna bliva h.de på torgen
23:7
5 skyndade fram och h.de hm
Mark. 9:15
6 vilja bliva h.de på torgen
12 :38
5 Sedan begynte de h. honom
15:18
6 viljen bliva h.de på torgen
Luk.11 :43
6 vilja bliva h .de på torgen
20:46
9 Apostlarna ... h. ~der
Apg.15:23
5 sedan han hade h.t dem
21 :19
7 H.en ock den församling
Rom.16:5
S H.en varandra med en helig kyss
16:16
5 Alla K. församlingar h. eder
16:16
8 h.r den Guds församling
l. Kvr. 1:2
S Församlingarna i Asien h. eder
16:19
5 alla bröderna h. eder
16:20
5 H.en varandra med en helig kyss
16 :20
8 h.r den Guds församling
2 .Kor . 1 :1
5 H.en varandra me d en helig kyss
13 :12
5 Alla de heliga h. eder
13 :12
8 h.r församlingarna
Gal. 1:2
8 h.r de heliga i Efesus
Ef. 1:1
S H.en var och en av de heliga
Fil. 4:21
5 s. äro här hos mig h. eder
4 :21
5 Alla de heliga h. eder
4:22
8 h.r de heliga i Kolosse
Kol. 1:2
4:15
5 H .en bröderna i Laodicea
5 H .en alla bröderna
l.Tess. 5 :26

Häl~ningsformerna i Orienten präglades
alltid av omständlig artighet. På Bibelns
tid förekom olika hälsriingsritualer för
livets skiftande omständigheter.
Hebreiskans vanliga hälsningsord var
'§ä/om, fred , frid . Men ordet har också
en betydelse av helt el. oskadat tillstånd, hälsa, välbefinnande . ~älom användes både när man möttes och när
man tog avsked. G.T.s vanligaste avskedshälsning är »far i frid», vilket även
kan översättas : »far VW), jfr Apg.ls :29
(grek. errösthe, ego )waren styrkta»;
övers. »faren vw») . I den nytestamentliga brevlitteraturen är det vanliga hälsningsordet former avaspazesthai, hälsa,
ofta efterföljt aven fylligare hälsning
av andlig art, frids- eller nådesönskan.
En något egenartad hälsningsform
vid avsked återfinns i l.Mos.24:60.
Denna önskan om välsignelse användes
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HÄLLA
(Gideon) h.de spadet i en kruka Dom. 6:19
himmelens läglar , vem h.er ut
Job 38 :37

HÄLLEBERG
lät hm suga honung ur h .et
byggde sill hus på h.et
det var grundat på h.et
lade dess grund på h.et

5.Mos. 32 :13
Mall . 7 :24
7:25
Luk. 6:48

HÄLSA
Se även : Hälsning, avsked, kyss, frid.
HÄLSA

HÄLSNING
-hälsning
avskedshälsning 2.Sam.!3 :25
Hälsning

troligen inte bara i Rebeckas hemland
utan även bland israeliterna under den
första tiden.
I brevens inledningsord finns i regel
en fylligare hälsning av andlig art.
Eir~ne, frid , den grekiska motsvarigheten till Mlom, förekommer ofta tillsammans med ordet för nåd, chdris,
t.ex. Rom.1:7; l.Kor.1 :3; Gal.1 :3. Breven avslutas ofta med en liknande
önskan , t.ex. l.Kor.16:23; 2.Kor.!3:
13; Ef.6 :23-24.
HÄLSNING

1) dägär, l;).}
det som säges, ord; i s.Mos.2:26 dibre
Mlom (se t.ex. Hälsa 3), hälsans (fredens, fridens) ord; övers. fridsam hälsning. Se t.ex. Bud 3, Budskap 5, Förkunna 18.
2) 2.Kon.4:29 ordagrant: svara honom
icke .
3) aspasmos, åurraupoc;
hälsning. Se: Hälsa 6.
HÄLSNING
l sändebud med fridsam h.
2 så besvara icke hans h.
3 vad denna h. månde innebära
3 Elisabet hörde Marias h .
3 när ljudet av din h . nådde
3 skriver jag, Paulus, min h.
3 skriver jag, Paulus, min h.
3 skriver jag, Paulus, min h.

S.Mo s. 2 :26
2. Kon . 4 :29
Luk. 1 :29
1:41
1:44
l.Kor. 16:21
Kol. 4:18
2.Tess. 3:17

HÄLSNINGSKYSS
Du gav mig ingen h.

Luk. 7:45

HÄLSNINGSSKÄNK
Tag h.erna s. jag skickat
låt nu dessa h.er givas

l.Mos. 33 :11
l.Sam.25 :27

HÄLSOMEDEL
1) rijJ 'U!, 11 1 X;l l
helande, läkande, botande; av: räpä' ,
se Bot 2, Bota l , Frisk 4, Hela l.
HÄLSO MEDEL
1 skall vara ett h. för din kropp

Ords. 3:8

HÄLSOSAM
I) fuIjjim, D ' : Q

liv; av : I,läjä, leva. I Ords.!s:3l stål
to!.dl,la! I,lajjim , livets tillrättavisning
(tuktan, straff); övers. hälsosam tillrättavisning; jfr gamla övers. »lifsens
straff». Se: Leva 3, Liv l.
HÄLSOSAM
I öra hör på h . tillrättavisning

Ords. l S :31

HÄMMA
jag h.de strömmarna där

Hes. 31 :15

HÄMNA
1) nåkam, D D )
~al,
nif., - hlthp. hämnas (på); i
l.Mos.4:1s,24 hof. bliva hämnad. Jfr
nu. i 2.Mos.21 :20; hof. i v.2l, övers.
straffas: Se : Hämnare 1, Hämnd 4,
Hämndgirig 1.
2) bo', X i :1
komma, gå; i Dom.9 :24 (om våldet
mot Jerubbaals söner) i betydelsen:
komma tillbaka el. komma över honom
(dys. Abimelek); övers. bliva hämnat.
Se t.ex. Falla 16, Fullborda 15.
3) [nåfuImJ, D Q.J
nif. hysa medlidande; bli · tröstad el.
lugnad ; här hithp. i betydelsen : (lugna
sig själv genom att) hämnas (på). Se:
Fred 13, Förbarma 2, Harm 5.

pi.,

4) nä~äm, D I~ ~

hämnd; av: n~am, se l. I 3.Mos.26 :2s
står nl!i5:am-beri!, förbundshämnd, i anslutning till I,läräl> no~ämä! (part. fem.
av nä~am), hämnande svärd; hela uttrycket är övers. ett hämndesvärd, som
skall hämnas mitt förbund. Se: Hämnd
3, Hämndgirig 2.
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Hämnare - Hämta
5) ril], J ' l
strida, tvista (i synnerhet inför rätta); i
1.Sam.2S :39 tillsammans med subst.
ril.?, strid, tvist, rättstvist, och prep.
min, från; utföra (någons) sak mot Ufr
Ps.43:l); ordagrant: som har utfört
min smäleks sak mot Nabal (eg. från
Nabals hand); därav övers. som på
Nabal har hämnats osv. Se: Avgöra 2.
6) 2.Sam.3:27 ordagrant: på grund av
(prep. be) hans broder Asaels blod.
7) ne~mä, n 9 I~ l
hämnd. PS.79:l0 ordagrant: hämnden
på dina tjänares utgjutna blod. Se :
Hämnd 2, Hämndgirig 3.

8) Ords.S:9 ordagrant: åt en grym
('ai5zäri, se Grym 2); övers. åt en som
hämnas grymt.
9) ekdikesis, Edi iKT/OlC;
hämnd, straff; av: ekdikeö, se 10. I
Apg.7:24 står ordet som objekt till
verbet poieö, göra; därav övers. hämnas. Samma uttryck är i Luk.18:7,8
övers. skaffa rätt. Se: Bestraffning 2,
Hämnd 5.
10) ekdikeö, EKölKiw
utkräva rätt el. rättvisa, skaffa rätt;
hämnas, straffa; av: ekdikos, se Hämnare 2. Jfr Luk.18:3,S, övers. skaffa
rätt; 2.Kor.10:6 näpsa; Upp.6:l0; 19:2
utkräva.
HÄMNA (se även: Hämnas)
l Kain skall bliva h.d
l sjufalt h.d bliver Kain
2 våldet ... skulle bliva h.t

Mot hedningarna, Ps.149:7; Mika 5 :15.
Mot ett ogudaktigt folk, Jer.S:9; Hes.
24:8.
Han skall utkräva sitt folks hämnd,
Jer.SI :36. Hämnas sitt tempel, Jer.
50:28; 51 :11. Sina tjänares blod, 5.
Mos.32:43; 2.Kon.9:7.
Hämnas icke
Du skall icke hämnas, 3.Mos.19:l8.
Icke vedergälla med ont för ont, Ords.
24:29; Rom.12:17; I.Tess.S:lS; I.Pet.
3:9. Icke vedergälla utan förbida Herren, Ords.20:22. överlämna hämnden
till Herren, Rom.12:19. Äga ett förlåtande sinnelag, Matt.S :38-41; Luk.
6 :25. Välsigna dem som förföljer, Rom.
12:14.
HÄMND

I) . 2.Mos.1S:9 ordagrant: min själ
(näpä~) skall bli full av dem; dvs. mitt
begär skall stillas på dem; därav övers.
jag vill släcka min I).ämnd på dem. Beträffande ordet näpä~, själ, se t.ex.
Begär 3, Hjärta 4.
2) neJ.cämä, n';l l
hämnd; av: näi5:am, se 4. Se: Hämna 7,
Hämndgirig 3.
3) näkäm, D D J
hämnd; av: nä~a~, se 4. Se : Hämna 4,
Hämndgirig 2.

e

HÄMNDESVÄRD
drabbas av ett h. s. hämnas

3.Mos.26:2S

HÄMNDGIRIG
1) näkam, D P l
hämn~s; här hlthp. part. mi!na~em,
som hämnas, hämndgirig. Ordet står
här jämsides med 'oje~, se Fiende 1. Se:
Hämna l, Hämnare I, Hämnd 4.
2) näkäm, D D )
hämnd; av: nä~m, se l. I Hes.2S:l2
står ordet som objekt till näkam; övers.
handla hämndgirigt. Se:' Hämna 4,
Hämnd 3.
3) nekämä nt:l D l
hämnd; hä~dgirlghet; av: näi5:am, se 1.
I Hes.2S :15 står ordet som objekt till
'äSä, göra; övers. handla hämndgirigt.
Se: Hämna 7, Hämnd 2.
HÄMNDGIRIG
l till att nedslå den h.e
1 ser fienden och den h.e
2 Edom hat handlat h.t
3 filisteerna hava handlat h.t
HÄMNDGIRIGHET
3 Du ser all deras h. och anslag

Ps. 8:3
44:17
Hes.2S:12
25:15

Klag. 3 :60

HÄMTA
-hämta
upphämta Hes.29:S
HÄMTA
Uppdelning: allmänt, i förbindelse med
namn, hämta fram, in, ned, tillbaka, uPP. ut.

Hämnd
Hämnden tillhör Gud
Hämnden är hans, S.Mos.32:3S;
Rom.12:l9; Hebr.10:30. Han är hämndens Gud, PS.94:l. En hämnare över
all orenhet, I.Tess.4:6. ÖVer onda gärningar, Ps.99:8; Jes.S:9. En hämnare
mot sina ovänner, S.Mos.32:4l; Jes.
1 :24; Jer.11 :20; Am.1 :11-12; Nah.1 :2.

HÄMNDEKRIG
Icke skulle h.et mot orättfärdiga Hos.10:9

HÄMTA (allmänt)
(Abraham:) Låt mig h.litet
I.Mos.18:4
Jag vill h. ett stycke bröd
18:5
plägade komma ut för att h. vatten
24:11
komma hit ut för att h. vatten
24:13
skyndade till brunnen för att h.
24:20
kommer ut för att h. vatten
24:43
gick ned till källan för att h. vatten
24:45
H. mig villebråd och red till åt mig
27:7
(Rebecka:) h. mig två goda killingar
27:9
gå och h. dem åt mig
27:13
Då gick (Jakob) och h.de dem
27:14
(Rebecka:) skall jag h. dig därifrån
27:45
h .de ifrån fälten däromkring
41 :48
må fara och h. hit eder broder
42 :16
h.en så eder fader och edert folk
45 :18
h.en eder fader och kommen hit
45 :19
lät h. (kistan)
2.Mos. 2:5
Från själva marken h. eder
3.Mos. 25 :12
förbanna mina fiender h.de
4.Mos.23:11
H. folkets alla huvudmän
25:4
genom urims dom må h. svar
27:21
h. ett folk åt sig från annat
5.Mos. 4:34
skall han h. denna lag
17 :18
h. honom därifrån och han skall dö
19 :12
en annan må h. första skörden
20:6
icke gå tillbaka för att h. den
24 :19
Vem vill h. (budet) åt oss
30:12,13
vände tillbaka för att h. henne Dom.14:8
drick av det s. mina tjänare h.
Rut ·2:9
hade gått ut för att h . vatten
I.Sam. 9 :11
h.de honom (Saul) därifrån
10:23
Sänd åstad och h. (yngste sonen)
16:11
sände (lsai) åstad och lät h. honom
16 :12
(Sa ul) lät h. (David)
17 :31
låt h. (David) till mig
20:31
låt nu en av dina män h. det
26:22
ät, så att du h .r krafter
28 :22
förevändning att h. vete
2.Sam. 4:6
Från betesmarken har jag h.t dig
7:8
h.de vatten ur brunnen
23:16
lät h. (Adonia) från altaret
l. Kon. 1 :53
prästerna h.de (tältet) ditupp
8:4
uppköpare h.de ett visst antal
10:28
H.litet vatten åt mig i kärlet
17:10
gick för att h. (vattnet)
17 :11
Gån och h.en (Ben-Hadad) hit
20:33
h.en hit åt mig en ny skål
2.Kon. 2:20
de h.de en åt (Elisa)
2 :20
h.en nu hit it mig en harpospelare
3:1 S
Låt oss h. var sin timmerstock
6:2
lät h. kareernas underhövitsmän
11 :4
H. en båge och pilar
13 :15
(Joas) h.de åt (Elisa) båge och pilar
13:15
h.r eder till ett land s. är likt
l ~ :32
(Jesaja:) H.en hit en fikonkaka
20:7
Då h.de man en sådan
20:7
(Josia) lät h. benen ur gravarna
23:16
h.de vatten ur brunnen
I.Krön.ll :18
Från betesmarken har jag h.t dig
17:7
kungliga uppköpare h.de visst 2.Krön. 1 :16
h.de arken och uppenbarelsetältet
5:5
de levitiska prästerna h.de det
5 :5
(Hiskia) lät h. prästerna
29:4
h.en löv ... gören lÖVhyddor
Neh. 8:15
Då gick folket och h.de sädant
8 :16
jag h.de (leviterna) tillhopa
13 :11
(Haman) lät h. sina vänner
Est. 5 :10
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I.Mos. 4:15
4:24
Dom. 9:24

HÄMNARE
-hämnare
blodshämnare 4.Mos.3S :12
HÄMNARE

1) nä(azm, D D l
hämnas; här pirt. noi5:em, en som hämnas. Se: Hämna 1, Hämnd 4, Hämndgirig l.
2) ekdikos, €KÖlKOC;
som utkräver rätt el. rättvisa; hämnare,
bestraffare; av: ek, ut, och dike, rätt,
rättvisa. Jfr Hämna 9,10, Hämnd 5.
HÄMNARE
1 h. över deras gärningar
Ps.99:8
1 en h., ja, en h. är Herren
Nah. 1 :2
l En h. är Herren mot ovänner
1 :2
2 en h. till att utföra
Rom.13:4
2 Herren är en h.
l.Tess. 4:6
HÄMNAS (ordanalys, se Hämna)
3 Esau vill h. på dig
I.Mos.27:42
l Du skall icke h.
3.Mos.19 :18
4 s. skall h. mitt förbund
26 :25
5 .Mos. 32 :43
l han h. sina tjänares blod
l Herren skall h. mig
I.Sam. 24 :13
5 på Nabal har h.ts den smälek
25 :39
6 för att h. Asaels blod
2.Sam. 3 :27
l på Isebel h. profeternas
2.Kon. 9:7
I h. på sina fiender
Est. 8:13
7 h. dina tjänares utgjutna blod
Ps.79:10
8 ej dina år åt en s. h.
Ords. 5:9
l Jag vill h. på mina fiender
Jes. 1 :24
J skulle icke min själ h.
Jer. 5:9
l Skulle icke min själ h.
5:29; 9:9
l h. på sina motståndare
46:10
l så h.ens då på henne
5 O:15
3 jag skall h. på dem
Hes. 5 :13
9 i försvar och h.des honom
Apg. 7 :24
10 H.ens icke eder själva
Rom. 12: 19

HÄMND
Se även: Blodshämnd, vedergällning,
återgälda, utkräva, straff, lön, dom.

4) näkam, D D l
i5:a1 o~h nif. hi~as, taga hämnd (på).
Se: Hämna l, Hämnare 1, Hämndgirig 1.
5) ekdikesis, EKÖiKT/OlC;
hämnd, straff; av: ekdikeö, se Hämna
10. Jfr 2.Tess.l :8, övers. straff; I.Pet.
2 :14 straffa. Se: Bestraffning 2, Hämna
9.
HÄMND
2.Mos.1S:9
l släcka min h. på dem
4.Mos.31 :2
2 h. för Israels barn
31 :3
2 utföra Herrens h. på Midjan
5.Mos.32:3S
3 Min är h.en
32:41
3 utkräva h. av mina ovänner
32:43
3 utkräver h. av sina ovänner
Jos.10:13
4 tagit h. på sina fiender
Dom.11 :36
2 skaffat dig h.
15 :7
4 förrän jag tagit h. på eder
16:28
3 taga h. på filisteerna
I.Sam.14:24
4 tagit h. på mina fiender
18:25
4 för att h. så må tagas
2.Sam. 4:8
2 givit h. på Saul
22:48
2 Gud s. har givit mig h.
Ps. 18:48
2 Gud s. har givit mig h.
58 :11
3 när han skådar h.en
2 Du h.ens Gud, o Herre,
2 du h.ens Gud, träd fram i glans
94:1
2 utkräva h. på hedningarna
149:7
3 skonar icke på h.ens dag
Ords. 6:34
3 eder Gud kommer med h.
Jes. 35:4
3 H. skall jag utkräva
47:3
3 klädde sig i h.ens dräkt
59:17
3 en h.ens dag frAn vår Gud
61:2
2 låt mig då få se din h.
Jer.lI :20
4 skaffa mig h. på mina förfÖljare
l S :15
2 få taga h . på honom
20:10
2 skall jag då få se din h.
20:12
2 Detta är ju Herrens h.
50:15 '
2 förkunna Herrens h.
50 :28
2 h.en för hans tempel
50:28
2 detta är för Herren en h.ens tid
S 1:6
2 Herrens h. är här
51 :11
51 :11
2 h.en för hans tempel
2 utföra din sak och utkräva din h.
51 :36
3 att jag skulle utkräva h.
HeS. 24:8
4 svår skuld genom sin h.
25 :12
2 utföra min h. på Edom
25 :14
2 det skall så få känna min h.
25 :14
3 hava velat utkräva h.
25 :15
25 :17
2 jag skall taga stor h. på dem
2 när jag låter min h. drabba
25 :17
3 skall jag utkräva h.
Mika 5:1 S
Luk.21 :22
5 detta är en h.ens tid
5 Min är h .en
Rom.12 :19
5 Min är h.en
Hebr.10:30
HÄMNDEDAG
vänner ej skåda hans h.ar
detta är en Herrens h.
en h. hade jag beslutit
detta är Herrens dag, en h.

Job 24:1
J es. 34:8
63:4
Jer.46 :1O

därför lät (Ahasveros) h. krönikan
6:1
6:8
skall man h. en konungslig klädnad
unnar mig icke att h. andan
Job 9 :18
guldmalm h.r man ock där
28:6
Min in!iikt vill jag h. vida ifrån
36:3
att h. den tillhopa till din loge
39:1 S
av dem h.r din tjänare varning
PS.19 :12
ifrån fåre\, h.de han (David)
78:71
av dm hustru må du h. glädje
Ords. 5 :18
Kan väl någon h. eld i sitt mantelveck 6:27
sötma på läpparna h.s mer lärdom
16:21
sitt förråd h.r hon fjärran ·ifrån
31 :14
jag h.r myrra och välluktande
HV. 5:1
1000 siklar silver var kunde de h.
8: Il
h. tillhopa från jordens fyra hörn Jes.11 :12
kommer och h.r eder till ett land
36:17
och må folken h. ny kraft
41 :1
s. jag har h .t från jordens ändar
41 :9
h.en säd och äten. Ja, kommen hit
55:1
och h.en säd utan penningar
SS:]
Kommen, jag skall h. vin
56 :12
Vänden om så vill jag h. eder
Jer. 3:14
skall jag h. nordens folkstammar
25:9
skola från dem h. ett förbannelsens
29:22
h.de trasor av sönderrivna kläder
38:11
lät nämligen h. (Ieremia)
40:1
h.en balsam för hennes plåga
51:8
Med fara för vårt liv h. vi
Klag. 5:9
Jag skall h. eder tillhopa
Hes. 11:1 7
konungen i Babel h.de dem till sig
17:12
(Nebukadressars) folk skola h.s
30:11
jag skall h. eder ifrån folken
36 :24
jag skall h. dem från alla orter
37:23
skola icke behöva h. trä från marken 39:10
att man skulle h. besvärjarna
Dan. 5:7
hava blivit h.de hit till mig
5:1 S
vill h. besked av sin stav
Hos. 4:12
skall finnas frukt att h. för dig
14:9
I s. äten kalvar, h.de från
Am. 6:4
skall jag h. tillhopa de
Mika 4:6
H. dig vatten till förråd
Nah. 3 :14
h.t tillhopa till sig alla folkslag
Hab. 2:5
skall h. tillhopa konungariken
Sef. 3:8
Jag skall h. tillhopa de fördrivna
3:19
skall jag h. eder (Israel) tillhopa
3:20
h.en trävirke och byggen upp
Hagg. 1:8
undervisning skall man h. ur
Mal. 2:7
Icke h.r man väl vindruvor
Matt. 7 :16
för att h. vad s. finnes i hans hus 24:17
må icke vända tillbaka för att h.
24:18
Ifrån fikonträdet mån I h. en liknelse 24:32
lät (Pilatus) h. vatten och tvådde
27:24
befallning att h. hans huvud
Mark. 6:27
icke gå in för att h. ngt ur sitt hus
13:1 S
icke vända tillbaka för att h.
13:16
Ifrån fikonträdet mån l h. en liknelse 13:28
Icke h.r man fikon ifrån törnen Luk. 6:44
h.en den gödda kalven och slakten
15 :23
må icke stiga ned för att h. det
17 :31
kom en kvinna för att h. vatten
Joh. 4:7
icke mer. behöver h. vatten
4:1 S
Gå och h. din man och kom tillbaka
4 :16
så att jag kan h. honom
20:1 S
Apg. 5:26
till fängelset för att h. dem
sedan de hade h.t dem
5 :27
befallning att h. dig till sig
10 :22
av vilka skäll haven låtit h. mig
10:29
Då lät (fångvaktaren) h. ljus
16:29
ganska ofta lät h. (Paulus)
24:26
få h. hugnad ur vår tro
Rom. 1 :12
h.r hela kroppen sin tillväxt
Ef. 4:16
h.r din näring av trons ord
I.Tim. 4:6
HÄMTA (i förbindelse med namn)
Ahimelek lät h . Sara till sig
I.Mos.20:2
säd s. de h.t från Egypten
43:2
s. Josef hade sänt för att h.
45 :27
46:5
s. Farao hade sänt för att h.
Sedan h.de Josef sin fader Jakob
47:7
Från Aram h.de mig Balak
4.Mos.23:7
skulle Herren h. dig därifrån
5.Mos.30:4
h.de eder fader Abraham
Jos.24 :3
h. Jefta från landet Tob
Dom.11 :S
sade de: Låt h. Simson
16 :25
Simson blev h.d ur fängelset
16:25
Låt oss h. Herrens förbundsark I.Sam. 4:3
och h.de Herrens ark ditupp
7:1
med uppdrag att h. David
19:14,20
DaVId h.de styrka hos Herren
30:6
David h.de Guds ark
2.Sam. 6:12
Så h.de David Herrens ark ditupp
6:15
(Siba) h.de man till David
9:2
David lät h. (Jonatans son)
9:5
sände David att h. henne
11 :4
David lät h. (Bat-Seba)
11 :27
Joab lät h. en klok kvinna
14:2
(Absalom) lät h. giloniten Ahitofel
15:12
David h.de Sauls ben
21 :12
Simei h.de sina tjänare
l.Kon. 2:40
Salomo lät h. Hiram från Tyrus
7:13
de h.de Herren,!; ark
8:4
De foro till Ofir och h.de guld
9:28
Hiram. flotta h.de guld från Ofir
10: 11
gå till Ofir för att h. guld
22:49
h. Guds ark från Kirjat·Jearim I.Krön.13:5
för att h. Herrens förbundsark
l 5:25
till Ofir och h.de ... guld
2.Krön. 8:18
Salomos folk h.de guld från Ofir
9:10
lät h. (Jojakin) till Babel
36:10
Ester h.d till konungshuset
Est. 2:8
Ester blev h.d till konung Ahasveros
2 :16
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Hän-Häpnad
omhänge 2.Mos.27 :9
örhängen Jes.3:19

Skynden att h. hit Haman
5:5
för att h. Haman till gästabudet
6:14
Från Basan skall jag h. dem
Ps.68:23
s. bida efter Herren h. ny kraft
Jes.40:31
silver plåt h.d från Tafsis
Jer.l0:9
gå till Frat och h. därifrån
13:6
sände konungen Jehudi att h. rullen
36 :21
denne h.de den från Elisamas
36 :21
sände konung Sidkia och lät h. hm
37:17
lät h. profeten Jeremia till sig
38:14
h. Jeremia ifrån fängelsegården
39:14
översten för drabanterna lät h. Jeremia 40:2
jag skall h. Nebukadressar
43:10
Drag upp till Gilead och h. balsam
46:11
de h.de en ceder från Libanon
Hes.27:5
jag skall h. Israels barn
37 :21
man skulle h. de vise i Babel
Dan . 4:3
När Daniel blivit h.d till konungen
5 :13
Då lät konungen h. Daniel
6:16
h. de män s. hade anklagat Daniel
6:24
Jag vill h. tillhopa Israels
Mika 2:12
lät Faraos dotter h . honom
Apg. 7 :21
lät h. en viss Simon, s. ock kallas
10:5
(Petrus:) kom jag hit när jag blev h.d 10:29
lät h. Simon, s. ock kallas Petrus
Il :13
N är så Herodes ville h. hona m
12:19
(Felix) lät h. Paulus
24:24
låta h. (Paulus) till Jerusalem
25 :3

ss. det h.er ett dyrbart kärl
Jer. 25:34
Säg: Vad har hänt
48:19
h. med vinstockens trä
Hes. 15:6
bevarade i mitt hjärta vad s. hänt Dan. 7:28
om vad s. skall h . ·ditt folk
10:14
h.er det då att han finner det
Matt.18:13
underrättade om allt s. hade hänt
28:11
det h.e sig att J . kom från
Mark. 1:9
det h.e sig på sabbaten
2 :23
Då h.e sig, när han sådde
4:4
ofta hänt att han har kastat honom
9 :22

HÄMT A (fram)
de båda Esra h. fram Moses
ur hjärtan skola de h. fram
och h.t fram ur våra hjärtan
h.de fram (gördeln)
vars folk då blivit h.t fram
skulle min hand h. dem fram

HÄNGA

HÄNGIVENHET

Neh. 8:1
Job 8:10
Jes.S9:13
Jer.13:7
Hes.38:8
Am. 9:2

Uppdelning: allmänt, hänga fast, ned, om,
på, upp, vid.

HÄNGPRYDNAD

HÄMTA (in)
h.de man in dryckesbröqer

Hes.23:42

HÄMTA (ned)
skulle jag leta fram och h. ned
för att h. Kristus ned

Am. 9:3
Rom. 10:6

HÄMTA (tillbaka)
h.de man Mose tillbaka
2.Mos.10:8
att h. konungen tillbaka hem 2 .Sam . 19:11
de sista att h. konungen tillbaka
19:12
talade om att h. vår konung tillbaka
19 :43
hovmän, s. han h.t tillbaka
Jer.41 :16
HÄMTA (upp)
komma för att h. upp vatten
2.Mos. 2 :16
därtill h.de han upp vatten
2 :19
de h. upp av dina ord
S.Mos. 33 :3
70 konungar h.de upp smulorna Dom. 1 :7
kommen och h.en den upp
l.Kon. 8:1
Var vagn s. h.des upp från Egypten
10:29
att h. Herrens ark upp till
I.Krön.15:3
h.en Herrens ark upp till den plats
15 :12
till att h. upp Herrens ark
15:14
Israel h.de upp Herrens förbundsark
15 :28
Guds ark hade David h.t upp 2.Krön. 1:4
Var vagn s. de h.de upp från
1 :17
för att h. Herrens förbundsark upp
5:2
de h. upp det sista i ... vingård
Job 24:6
järn h.s upp ur jorden
28:2
från havets djup h. dem upp
Ps.68:23
en man med förstånd h.r upp
Ords. 20:5
h. eder upp ur edra gravar
Hes. 37:12
när jag h.r eder upp ur edra
37 :13
då man skall h. upp eder
Am. 4:2
har intet att h . upp vatten med
Joh. 4 :11
för att h. Kristus upp
Rom.l 0:7
HÄMTA (ut)
Sedan h.de han Simeon ut
1.Mos. 43:23
har h .t eder ut ur träldomshuset Dom. 6:8
förrän jag har h.t ut min offergåva
6:18
att du kan h. dem ut till deras
Job 38:20
du s. h.de mig ut ur moderlivet
Ps. 22:10
och h.t dem ut ur nordlandet
Jer.23:8
h.de Uria ut ur Egypten
26 :23

HÄN
-hän
därhän Esr.9:14
varthän S.Mos.! :28
HÄN
till ... konung vandrar han h.
lyfter upp mig och för mig h.
hennes liv h. till dödens makter
(jorden och himlarna) fara h .
irörskepp h. över vattnet
(Tyrus) h. till havsländer
ss. ett spån på vatt net far h.
lika rök s. flyr h. ur ett rökfång

Job 18:14
30:22
33:22
PS.I02:27
Jes.18:2
Hes.27:3
Hos. 10:7
13:3

HÄNDA
-hända
kanhända l.Mos.!8 :24
HÄNDA
h.de sig att Gud satte ... prov
l.Mos.22:1
Men om så h.er, att kvinnan icke
24 :5
av fruktan för vad s. kunde h.
Jos.22:24
Om det h.er att de så säga
22:28
berättade allt vad s. hänt hm
Est. 4:7
förtäljde allt vad s. hade hänt
6:13
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HÄNDELSE
träffat oss allenast aven h.
I.Sam.
Jag kom aven h. upp på berget 2.Sam.
där minnesvärda h.r voro
Est.
Mordokai tecknade upp dessa h.r
s. hade åsett h.n förtäljde
Mark.
de h.r , s. bland oss hava timat
Luk.
de s. hade åsett h.n omtalade
i alla h.r med tanke på oss
1. Kor.
för att i alla h.r frälsa några

6:9
1:6
6:1
9:20
5:16
1 :1
8:36
9:10
9:22

HÄNGA
-hänga
nedhänga l.Kon. 7 :29
upphänga Apg.l0:39

HÄNGA (allmänt)
utanför den förlåt s. h.er
2.Mos.27:21
förlåt s. h.er framför vittnesbördets
30:6
h.de ett täckelse för sitt ansikte
34:33
Mose h.de då åter täckelset över
34:35
den förlåt s. skall h. framför
35 :12
förlåt s. skulle h. framför arken
39:34
h. förlåten framför arken
40 :3
förlåten s. skulle h. framför arken
40:21
och h.de så för vittnesbördets ark
40:21
den förlåt s. h.er framför
3.Mos.24:3
förlåt s. h.er framför arken
4.Mos. 4:5
han fick h. ända till aftonen
Jos. 8:29
de fingo h. ända till aftonen
10:26
h.de (Ahitofel) sig
2.Sam. 17:23
(Absalom) blev h.nde mellan
18:9
Jag såg där borta Absalom h.
18:10
där han h.de under terebinten
18 :14
Där h.de tapeter av linne
Est. 1:6
där h.er man svävande
Job 28:4
ss. en livklädnad h.er det
30 :18
1000 sköldar h. därpå
HV. 4:4
bördan s. h.de därpå skall
Jes. 22 :25
Dina tåg h . slappa
33:23
Att man h.er med huvudet ss.
58:5
På dessa två bud h.er lagen
Matt. 22 :40
Sedan gick han bort och h.de sig
27:5
h.de ett täckelse för sitt
2.Kor. 3:13
h.er ju ännu samma täckelse kvar
3:14
ännu h .er ett täckelse över deras
3 :15
HÄNGA (fast)
fiskar s. h. fast vid dina fjäll
HÄNGA (ned)
våd ... h. ned på baksidan
skall h. ned på bä da sidorna
Lika den lames ben, s. h. ned

Hes.29:4
2 .Mos. 26:12
26:13
Ords. 26:7

HÄNGA (om)
h.de gyllene kedjan om.hs hals I.Mos.41 :42
gyllene kedjan skall h.s om hs
Dan. 5:7
gyllene kedjan h.s om din hals
5:16
kedjan skulle h.s om hans hals
5:29
kvarnsten h.des om hs hals
Matt.18:6
Mark. 9:42
kvarnsten h.des om hs hals
kvarnsten h.des om hs hals
Luk.17 :2
HÄNGA (på)
likasom h. på ett hår
om hs faders hus h .er sig på hm

S. Mos.28:66
Jes. 22 :24

HÄNGA (upp)
h. upp den på 4 stolpar
2.Mos.26:32
h. upp förlåten under häktorna
26:33
h . upp förhänget för porten
40:8
h.de upp förhänget för porten
40 :33
du h.er upp honom på trä
S.Mos. 21 :22
konungen i Ai lät han h. upp
Jos. 8:29
h.de upp dem på S pålar
10:26
(SauIs) kropp h.de de upp
I.Sam . 31:10
h.de så upp dem
2.Sam. 4:12
där filist"erna hade h .t upp dem
21 :12
(Sauis) huvudskål h.de de upp I.Krön.IO:IO
H.en upp (Ha man) på den
Est. 7:9
Så h.de de upp Haman på den påle
7:10
h.er upp jorden på intet
Job 26:7
I pilträden h.de vi upp våra
Ps. 137:2
en plugg för alt på den h. upp
Hes.1 5:3
Sköldar h.de de upp i dig
27:10
Sina stora sköldar h.de de upp
27:11
Se, jag skall h. upp ett sänklod
Am. 7:8
HÄNGA (vid)
h. vid deras eländiga a v:gudar
fiskar s. h. fast vid dina fjäll
s< ormen h. vid (Paulus') hand

-hänge
kedjehängen HV.! :10,11

2682

Hes.20 :24
29:4
Apg.28:4

HÄNGIVA
Se även: Fullkomlig, helga, helgelse,
inviga, trohet, tjänst, hjärta , lydnad,
hålla, efterföljelse.
HÄNGIVA
må edra hjärtan vara h.na
l.Kon. 8:61
hs hjärta icke förblev h ..et åt Herren
11 :4
(Abiams) hjärta icke h.et åt Herren
15:3
var Asas hjärta h.et åt Herren
15: 14
förtröstan s. du nu h.it dig
2.Kon. 18 :19
huru jag vandrat med h.et hjärta
20:3
tjäna honom med h.et hjärta l.Krön.28:9
av h .et hjärta bura de fram
29:9
giv min son Salomo ett h.et hjärta
29:19
s. med sina hjärtan h. sig
2.Krön.16:9
Så skolen I göra med h.et hjärta
19:9
gjord e icke av fullt h .et hjärta
25:2
h. eder åt så fåfängli!lu tankar
Job 27:12
s. med gudlöst hjärta h. sig åt vrede
36:13
hängåven I (Juda) eder åt fröjd
Jes.22:13
förtröstan s. du h.it dig åt
36:4
vandrat inför dig med h.et hjärta
38:3
kommo i sina hjärtans h. till
h.er i form av kedjor

I.Krön . 12:38
l.Kon. 7:17

HÄNRYCKNING
-hänryckning
andehänryckning l.Kor.!4:2
Hänryckning
Bakom sv. övers. »hänryckning» och
»profetisk hänryckning» döljer sig i
G.T.s grundtext hithpa 'el- el. nif'alformer av verbet näiJä', profetera. Se :
Profet.
N.t .s ord för hänryckning är eks tasis, som betecknar förflyttning från ett
tillstånd till ett annat; av: exhistanai,
ego ställa undan; därav: försätta ur det
vanliga tillståndet. Av ekstasis kommer
vårt låneord »extas». (Ordet är i Mark.
S:42 övers. häpnad, i 16:8; Luk.S:26;
Apg.3:1 O bestörtning.)
Om såväl Petrus som Paulus berättas, att de föll i hähryckning. I sin
»extas» i Joppe fick Petrus en uppenbarelse om att hedningar och judar är
lika högt aktade av Gud , Apg.!O:9-16,
jfr v.28. I sitt tal till folket i Jerusalem
omtalar Paulus, att han, medan han
bad i templet under ett besök där
efter sin omvändelse, föll i hänryckning,
varvid han fick Herrens uppdrag att
förkunna evangeliet för hedningarna,
22:17-21.
En föreställning om vad en hänryckning kunde innebära får vi i 2.Kor.
12 :1-4, där Paulus skildrar ett uppryckande till tredje himmelen. Paulus
säger sig icke veta, om han, då detta
skedde, var i kroppen eller icke. Det
betyder, att han, då han var medveten
i denna värld, i vilken han genom den
»extatiska» upplevelsen infördes, tydligt hade en kropp, som var tUl form
och gestalt lik hans vanliga kropp. För
hans medvetande var det omöjligt att
avgöra, om det var hans jordiska kropp
eller icke. l tredje himmelen, i paradiset, fick han höra outsägliga ord , som
en människa icke får uttala. Det har
varit ord aven överväldigande, helig
och lyckliggörande art. Med bävan och
sällhet har Paulus lyssnat till dem. Mer
än alla sådana upplevelser av övernaturlig art väger dock Herrens nåd, fullkomnad i mänsklig svaghet, v.9. Se
även: Himmel, Paradis, Uppenbarelse.

(Saul) fattades av proferisk h.
10:10
fingo se (Saul) vara i h .
10:1 I
när han s profetiska h. upphört
10:13
skaran av profeterna i profetisk h.
19:20
också de fattades av h.
19:20,21
fattades också dessa av h.
19:21
hela vägen gick (Saul) i profetisk h.
19:23
(Saul) blev fattad av h.
19:24
föll (Petrus) i h.
Apg.IO:IO
11:5
d å såg jag under h. i en syn
att jag föll i h.
22:17

HÄNSKJUTA
må de h. det till dig
2.Mos.18:22
syårare ärenden skulle de h. till
18:26
skolen I h. det tiH mig
S.Mos. 1:17

HÄNVISA
tid s. Kristi Ande i dem h .de

l.Pet. 1:11

HÄPEN
blev lsak övermåttan h.
l.Mos.27:33
skall var och en bliva h.
l.Kon. 9:8
skall då var och en bliva h.
2.Kröri. 7:21
N eho 2:2
Då blev jag övermåttan h.
många se och varda h.na
Ps. 40:4
H. stirrar den ene på den andre
Jes. 13:8
Stån där med häpnad, varen h.na
29:9
och profeterna stå h. na
Jer. 4:9
Då stod Daniel en stund h.
Dan . 4:16
(Dani el) var h. över synen
8:27
blevo de h.na och prisade Gud
Matt. 9:8
blevo (lärjungarna) mycket h.na
19 :25
de hade blivit mycket h.na
Mark. 4:41
blevo de mycket h.na
9:15
blevo de ännu mer h.na och sade
10:26
(lärjungarna) hade blivit h.na
Luk. 8:25
av våra kvinnor gjort oss h .na
24:22

HÄPNA
edra fiender skola h.
3.Mos.26:32
h.de de över konungen
l.Kon. 3:28
De redliga h. över sådant
Job 17:8
Över hans ofärdsdag h. västerns
18:20
Akten på mig , så skolen I h.
'2 t:5
Må de h. i sin skam
Ps.40:16
(konungarna) sågo det, då h.de de
48:6
De h. för dina tecken
65 :9
skola d e h . och blygas över
Jes.20:5
så att vi alla h., när vi se det
41 :23
Ss. m ånga h.de över honom
52 :14
H.en däröver,l himlar
Jer. 2:12
alla s. gå där fram, skola h.
18:16
alla S. gå där ... skola h. och vissla
19:8
alla S. gå där fram skola h.
49:17
(Edoms) betesmark skall h.
49:20
Alla s. gå där fram skola h.
50:13
deras betesmark skall h. över dem
50:45
(hövdingar) h. över ditt öde
Hes.26:16
inbyggare h. över (Tyrus ') öde
27:35
h.de över ditt (konungens) öde
28:19
att h. för din (Faraos) skull
32:10
h. en, ja stån där med häpnad
Hab. 1:5
Herre , jag har hört om dig och h.t
3:2
h.de över hans förkunnelse
Matt. 7:28
undervisade folket så att de h.de
13:54
h.de över hans undervisning
22:33
h.d e över hans förkunnelse
Mark. 1 :22
1:27
alla h.de , så att de begynte fråga
folket h.d e, när de hörde honom
6:2
folket h.de övermåttan och sade
7:37
lärjungarna h.de vid hans ord
10:24
folket h.de över hans undervisning
Il :18
h.de över hans undervisning
Luk. 4:32
aUa h.de över Guds stora makt
9:43
h.de han över Herrens lära
Apg.13:12

HÄPNAD

HÄNRYCKNING
de själva äro i profetisk h.
I.Sam. 10:5
också du fattas av h. likasom de
10:6

Då blevo de utom sig av h.
I. Mos. 42 :28
bliva ett föremål för h.
S.Mos.28:37
skola bliva ett föremål för h .
2.Kon. 22:19
gjort dem till förem ål för h.
2.Krön.29:8
gärn ingar S. väcka h. gör ha n
Ps.46:9
Står där med h .
Jes.29:9
går sörjande, h. har gripit
Jer. 8:21
gör sitt land t iH ett föremål för h.
25 :9
förem ål för h. och begabberi
25 :18
göra dem till ett föremål för h.
29:18
I skolen bliva ett föremål för h .
42:18
de skola bliva ett föremål för h.
44:12
ett föremål för h. o ch förbannelse
44:22
Bosra s kall bliva föremål för h".
49 :13
Edom s kall bliva föremål för h.
49:17
Huru har icke Babel blivit till h.
50:23
Babel skall bliva ett föremål för h.
S 1:37
Babel blivit ett föremål för h.
S I :41
göra dig till ett föremål för h.
Mika 6:16
häpnen, ja , stån där med h.
Hab. 1:5
allt fo lket uppfylldes av h.
Matt. 12:23
alla uppfylldes av h.
Mark. 2:12
de betogas av h.
5:15
de blevo strax uppfyllda av stor h.
5:42
deras grannar betagas av h.
Luk. 1:65
alla s. hörde blevo uppfyllda av h.
2:47
h. kom över dem alla
4:36
S. voro med honom betagits av h.
5:9
de sade, fulla av h.
5:26
alla betogos av h. och prisade Gud
7:16
de betagas av h.
"
8:35
hennes föräldrar ... uppfyllda av h.
8:56
de uppfylldes av h . och sade
Apg. 2:7
Så uppfylldes de alla av h.
2:12
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Här-Härda ut
blevo de uppfyllda av h .
folket, utom sig av h.
slagit samaritiska folket med h .
(Simon) hade slagit dem med h .
betogs (Simon) av h.
alla s. h örde (Paulus) uppfyllda av h.
troende män blevo uppfyllda av h.
sågo de med h. att det var han

övers. taga härbärge ; trol. av låjil
(låjlä), natt. Se: Gäst 5.
3) gur, l 1 j
grundbet. taga av frän vägen; uppehälla sig el. stanna för en tid , vara
gäst; i Jes.l6 :4 övers. finna härbärge.
Se : Främling 3, Främmande 4, Gäst 2,
Härda ut l.
4) bdjit, n' ~
hus. Ordet har bl.a. förknippats med
aram. but, övernatta, och verben bo',
komma, öch bänä, bygga. Se: Barn 22,
Folk 6, Land 17.
5) målon, 1 i ';>~
övernattningsställe, nattkvarter; av: lin,
se 2. l Jer.9 :2 står melon 'orJ:tim (part.
pi ur. av 'ära!)., vandra, resa) , vägfarandes nattkvarter, resanderum; övers.
härbärge. Jfr mälon i I.Mos,43 :21;
2.Mos,4 :24, övers. viloställe; Jos,4:8
lägerställe; Jes.l 0 :29 nattkvarter.
6) gerut, 11 1 l ~
gästhem, härbärge; av: gur, se 3.
7) syndgö, aVlIurw
sammanföra, samla; sammankalla; inbjuda, mottaga (som gäst); här övers.
giva härbärge.
8) katdlyma, Karu'AV/la
logi, härbärge; av: katalyö, se 9.

2 blickade Herren på egyptiernas h.
14:24
2 sände förvirring i egyptiernas h.
14:24
1 vattnet övertäckte hela Faraos h.
14:28
3 s. utgöra (Nahesons) h.
4.Mos. 2:4
3 s. utgöra (Netanels) h.
2:6
3 inmänstrade s. utgöra (Eliabs) h.
2:8
3 s. utgöra (Elisurs) h.
2 :11
3 s. utgöra (Selumieis) h .
2:13

3 s. utgöra (Eljasafs) h.
2 :15
2 :19
3 s. utgöra ( E lisamas) h.
3 s. utgöra (Gamliels) h.
2 :2 1
2:23
3 s. utgöra (Abidans) h.
3 s. utgöra (Ehiesers) h.
2 :26
3 s. utgöra (Pagiels) h.
2 :28
3 s. utgöra (Ahiras) h .
2 :30
3 anförare för denna h.
10:14
3 anförare för den h ... var Netanel
10 :15
3 anförare för den h. var Eliab
10:16
3 a nförare för denna h. var Elisur
10:18
3 för den h . var Selumiel
10:19
3 anförare för den h. var Eljasaf
10 :20
10:23
3 anförare för den h. var Gamliel
3 anförare för den h. var Abidan
10:24
3 anförare för denna h. var Ahieser
10:25
3 anförare för den h. var Pagiel
10:263 anförare för den h . var Ahira
10:27
3 befälhavarna över h.ens
31 :48
1 gjorde med egyptiernas h.
5 .Mos. ll:4
3 hövitsmän över h.ens avdelningar
20:9
3 hövitsman över Herrens h.
Jos. 5 :14
3 Hövitsmannen över Herrens h.
5:15
2 droga ditupp m ed alla sina h.ar
10:5
2 drogo nu ut med alla sina h.ar
11:4
2 f ö rvirring över (Siseras) h.
Dom. 4:15
2 Barak jagade efter h .e n
4:16
2 Siseras h. föll för svärdsegg
4:16
3 vi skola giva bröd åt din h .
8:6
2 Seba och Salmunna hade sin h.
8:10
2 kvar av österlänningarnas hela h.
8:10
2 Gideon överföll h.en
8:11
2 (Gideon) skingrade hela h .en
8:12
3 Föröka din h. och drag ut
9:29
2 filisteerna församlade h.ar
1.Sam.17:1
4 (Goljat) ropade till Israels h.
17:8
4 har i dag smädat Israels h.
17 :10
I h.en s. då skulle draga ut
17 :20
4 David skyndade bort till h .en
17 :22
4 trädde fram ur filisteernas h.
17 :23
4 vågar smäda levande Gudens h.
17 :26
4 smädat den levande Gudens h.
17 :36
4 han s. är Israels h.s Gud
17 :45
6 den h.s s. du har smädat
17:45
4 sprang David fram mot h.en
17:48
6 (David) till överhövitsman i sin h .
18 :13
4 draga mot fitisteernas h.
23 :3
2 F ilisteerna församlade sina h.ar
29 :1
2.Sam . 3:23
3 Joab och hela hans h. kom
2 till att slå filisteernas h.
5 :24
1 David hade slagit Hadadesers h.
8:9
3 sände han ästad Joab med h.en
10:7
3 Amasa i Joab s ställe över h.en
17:25
1 Joab. hövit smannen för han s h.
24:2
l trots Joab och h.ens andra
24:4
l Jo ab jämte h.ens andra hövitsmän
24:4
3 sa tte Benaja .. . över h.en
l.Kon. 2:35
l Ben-Hadad samlade hela sin h .
20:1
I h.en följde dem s. kommit
20:19
I Skaffa dig sedan själv en h.
20:25
2 (Ahab:) och för mig ut ur h.en
22:34
2 gick ett rop genom h.en
22 :36
2 fanns intet vatten för h.en
2.Kon. 3:9
1 sände han dit en stor h .
6:14
1 fick han se att en h. lägrat sig
6:15
2 Ben-Hadad samlade hela sin h .
6:24
1 ett dån ss. aven stor h .
7:6
2 sär:de åstad efter arameernas h.
7 :14
l rick han se h.ens hövitsmän sitta
9:5
1 en stor h. mot konung Hiskia
18:17
1 kom Nebukadnessar med sin h.
25:1
l kaldeernas h. förfÖljde konungen
25:5
1 hela hans h. hade övergivit 11m
25:5
l murarna brötos ned av hela den h . 25:10
6 förnummo att deras h.
1.Krön.10:7
3 hörde till de förnämsta i h.en
12 :14
3 Dessa blevo hövitsmän i h.en
12 :21
14:15
2 till att slå fHisteernas h.
2 de slogo filisteernas h.
14:16
l David slagit Hadaresers hela h.
18':9
3 sä nde åstad Joab med hela h.en
19 :8
2. Krön.13:3
l Abia med en h. av tappra
1 Asa hade en h. av 300000 man
14 :8
14 :9
l Sera drog ut med en h.
2 nedgjorda av Herren och hans h .
14:'13
1 konungens h. sluppit undan
16:7
1 Voro icke etiopierna en väldig h.
16:8
2 (Ahab:) för mig ut ur h.en
18 :33
7 framför den väpnade h.en
20 :21
I drog arameernas h. mot (Joas)
24:23
1 arameernas h . utgjorde en ringa
24:24
I i deras hand en talrik h.
24:24
3 låt icke Israels h. draga åstad
25:7
3 UssiB förs åg hela denna h.
26:14
3 (Oded) gick ut mot h.en
28:9
2 Om ock en h. lägrar sig
Ps. 27:3
3 dess h. genom hans muns anda
33:6
3 drager icke ut med våra h.ar
44 :10
3 ej drager ut med våra h.ar
60:12
3 ej drager ut med våra h.ar
108 :12
110:3
1 när du samlar din h.
l kringströdde Farao och hans h .
136 :15
3 lo ven honom, all hans h.
148 :2
8 konung i spetsen för sin h .
Ords.30:31
3 Herren hemsöka höjdens h.
J es. 24 :21
3 vred på all deras h.
34:2
1 Rab-Sake med en stor h.
36:2
1 belägrade konungens h. Jerus.
Jer. 32:2
1 Nebukadressar med hela sin h.
34:1
1 babyloniske konungens h . belägrade 34:7
l den babyloniske konungens h .
34:21
1 Jerusalem, undan kaldeernas h.
35 :11

vika av (frän vägen); här med prep. 'äl,
vika av till, taga in hos; övers. taga
härbärge i el. hos. Jfr sur 'äl i Dom.
4:18, övers. komma el. gå in till; 19:
11 ,12; 2.Kon,4:II, övers. taga in i. Se
t.ex. Avfalla 13, Avvända l , Driva 23,
Falla 3, Fly 6, Gensträvig 5.
2) lin, 1 ,';>
övernatta, stanna över natten; i PS.55 :8

HÄRDA ur
l) gur, l 1
uppehälla sig el. stanna för en tid, vara
gäst , bo; i Jes.33 :14 övers. härda ut;
längre fram i samma vers övers. bo. Se :
Främling 3, Främmande 4, Gäst 2, Härbärge 3.
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3:10
3:11
8:9
8:11
8:13
9 :21
10:45
12:16

HÄR (adv.)
Vad vill du h., E lia
1.~'Vl . 19 :9 ,13
Det är litet h., litet där
Jes.28 :1 0
Herrens ord för dem litet h. , litet där 28:13
H. är vägen, vandren på den
30:21
ska ll han säga: Se, h. är jag
58:9
Se, h. är jag, h . är jag
65 :1
ej skall man säga: Se, h. är han
Luk.17:23

HÄR
Se även: Härskara, krig, läger, skara,
försvar , rustning, hö~ding , svärd, konung, strid, vapen, belägra, ängel, stjärna , Herren, himmel.
-här
krigshär Luk.21 :20
ryttarhär I.Kon.20 :2 1
vagnshär I.Kon:20:21
HÄR

l) tuijil, ';> 'n

kraft, styrka; makt, förmåga; härsmakt,
här. Se : Dugande l , Duglig 2, Gods 2,
Härskara 2.
2) maranä, i1.J 0/2
läger, lägerplats (också om härläger);
av: J:!änä , böja sig; slå sig ned , lägra sig,
vara lägrad, se t.ex. 2.Mos.l4:9; I.Sam.
26:5. Ordet är van!. övers. läger, t.ex.
5.Mos.23:10; I.Sam.l3 :17. Se : Härskara 6.
3) ~Qä', 1\ 2 ~
här, krigshär, härskara; av verbet ~!?ä',
draga i krig, gå till strids. Se : Härskara l.
4) ma'iirtilsti, i1~ 111t2
ordning, linje; slagordning; här (uppställd och ordnad för strid).
5) tuijil, ';> :

IJ

aram. = hebr. !).åjil, se l. Se : Makt Il.
6) utf.ord.
7) luilus, y 1 ';> n
väp~ad;' part. av~ !).äla~, väpna, rusta. l
2.Krön.20 :21 står ordet i bestämd
form, hä!).älus, i kollektiv betydelse,
övers. den väpnade hären; jfr Jos.6:7,
övers. den väpnade skaran.
8) 'al~um, D 1 P ';> i':
(trol. av arab.) folk; krigsfolk, här.
Ordet , som endast förekommer i Ords.
30:31, har ibland förknippats med en
rot som betyder: vara stark el. mäktig
Ufr 'äJohim, Gud) ; somliga låter det betyda: det som man inte kan bestå inför
(neg. 'al och verbet ~um , stå, bestå).
9) zeroa', V_ i l )
arm; makt, styrk~; härsmakt, här. Se :
Arm (subst.) l, Kraft 22, Makt 32.
10) parembole, 1TapE/lBo'AiI
pla.cering i slagordning, formering el.
uppställning till strid; här (uppställd
till strid); (här)läger; av: parembållö,
kasta el. skjuta in bredvid el. mellan.
Ordet är på följande ställen övers.
läger: Hebr.l3 :1l,13; Upp.209. Jfr
övers. kasern, t.ex. Apg.21 :34; 23:10.
HÄR
l Farao och hela hans h.
2.Mos.14 :4
I hela hans h. förföljde
14:9
I förhärliga mig på.. .hela hans h.
14:17
2 ängel s. gått framför Israels h.
14:19
2 egyptiernas h. o ch Israels h.
14:20
6 kunde den ena h.en icke komma

14:20

1
1
l
1
1
1

Faraos h. hade då dragit ut
37:5
Faraos h., s. dragit ut till eder
37:7
om l än slogen kaldeernas h.
37:10
kaldeernas h. hade dragit sig
37:11
i händerna på ... konungens h.
38 :3
med hela sin h. kommit till
39:1
I kaldeernas h . förföljde dem
39:5
1 angående Farao Nekos h.
46 :2
51:3
3 given hela dess h . till spillo
1 Nebukadressar med hela sin h.
52:4
1 kald eernas h. förfÖljde konungen
52:8
l hela hans h . hade övergivit hm
52:8
1 murar brötos ned av hela den h.
52:14
l Perser ... funnos i din h .
Hes.27 :10
1 Arvads söner stodo med din h.
27 :11
29:18
1 Nebukadressar har låtit sin h.
l hans h. icke fått lön från Tyrus
29:18
I detta skall hans h. få till lön
29 :19
1 Farao och hela hans h. äro slagna
32:31
1 föra dig ut med hela din h.
38:4
1 en stor skara, en talrik h.
38:15
5 i hans h. fingo befallning
Dan. 3:20
5 vad han vill med himme lens h .
4 :3 2
l mot Nordlandskonungens h.
11:7
9 översvämmande h.ar skola
11 :2 2
Il :25
l han skall komma med en stor h.
1 till strid med en stor och talrik h.
11 :25
1 hans h. skall svämma över
Il :26
9 h.ar utsända av hm skola oskära
11 :3 1
Joel 2:11
l höra sin röst framför sin h.
1 den stora h. s. jag sände ut
2 :25
l bortförda av Israels barns h.
Ob. v.20
3 h.ar s. komma eller gå
Sak. 9:8
10 främmande h.ar på flykten
Hebr. 11 :34

HÄRAV
Ingen må behålla ngt kvar h .
En gomer h. skall förvaras
H . kallade (Gideon)
H. kom sig, att när striden
H. kommer det buller
skall du i fÖljd h. icke mer
vad de själva h. hade sett
H. m åste ske aU I varden
H. skall ta«as till helgedomen

2.Mos. 16 :19
16:32
Dom. 6:32
I.Sam.13 :22
I. Kon. 1:45
Esr. 4:16
Est. 9:26
J er. 44 :8
Hes. 45 :2

HÄRAVDELNING
inmönstra efter deras h .ar
4.Mos. 1:3
skola lägra sig efter sina h.ar
1 :52
J uda lägra sig efter sina h.ar
2:3
Juda läger delade i sina h.ar
2:9
Ruben lägra sig efter sina h.ar
2 :tO
151450 man , delade i sina h.ar
2 :16
Efraim lägra sig efter sina h.ar
2:18
Efraims läger delade i sina h.ar
2 :24
Dan skall lägra sig efter sina h.ar
2 :25
De s. inmönstrades efter s ina h.ar
2 :32
Juda barns läger bröt upp , h . efter h. 10:14
bröt Rubens läger upp, h. efter h.
10 :18
bröt Efraims läger upp , h. efter h.
10:22
bröt Dans barns läger upp, h. efter h. 10 :25
bröto Israels barn upp, h. efter h .
10 :28
David församlade h.arnas
1.Krön.28:1

HÄRBÄRGE
-härbärge
natthärbärge I.Mos.24:23
Härbärge
Forntidens härbärgen, där de vägfarande kunde få nattlogi, låg vid karavanvägar eller andra färdleder.Härbärget bestod som regel aven gård, omgiven av murar, endast en del av gården
hade tak.
Ä ven om karavanerna ofta tillbringade natten under öppen himmel,
fanns det på mänga platser härbärgen, som kunde ge de resande skydd
mot väder och vind och mot rövare
eller vilda djur. Således var det naturligt, att det fanns ett härbärge vid
vägen, som ledde frän Jerusalem till
Jeriko , emedan man på denna sträcka
ofta utsattes för överfall av rövare, jfr
Jesu liknelse om den barmhärtige samariten, Luk.l O:30 ff.
HÄRBÄRGE
l) sur, l 1 D

9) katalfä, Kara'Avw
upplösa; sela avel. spänna ifrån (lastdjuren), lägga av sin börda el. packning;
därav betydelsen: skaffa sig härbärge.
Se: Gäst 13.
10) pandocheion, 1TallooXEioll
ego allmottagning; värdshus, härbärge;
av: pas, varje, all, hel, och dechornai,
mottaga. Jfr pandocheus, en som tar
emot alla (gäster), värd,Luk.l 0:35.
11) xenizö, ~ElIi~w
mottaga el. undfägna som gäst; här
övers. bereda el. giva härbärge ; av:
xenos, främling; gäst. Se: Förunderlig
6, Gäst 9.
12) xenia, ~ElIia
gästfrihet, förplägnad; gästrum, härbärge; av: xenos, se Il .
13) xenodocht!ö, ~ElIOOOX€W
mottaga främlingar el. gäster; övers.
giva härbärge åt husvilla; av: xenos, se
Il, och dechornai , mottaga.
HÄRBÄRGE
J h. i eder tjänares hus
1.Mos. 19:2
I att de toga h. hos (Lot)
19:3
2 skulle taga h. i öknen
Ps. 55:8
3 L åt mina f ördrivna finna h.
Jes.16:4
4 fattiga och husvilla h.
58:7
5 Ack att jag hade h. i öknen
Jer. 9:2
6 i Kimhams h. stannade de
41 :17
7 l gåven mig h.
Matt. 25 :35
25 :38
7 husvill och gåvo dig h.
7 l gäven mig icke h.
25 :43
8 Var finn es h.t
Mark.14:14
8 fanns icke rum för dem i h.t Luk. 2:7
8 skaffa sig h . och få mat
9:12
10 och förde honom till ett h.
10:3 4
8 h.t där jag skall äta påskalammet 22:11
II (Petrus) beredde dem h..
Apg.10:23
Il gav oss h. i tre dagar
28:7
12 kommo flera till honom i hans h. 28:23
13 givit h. åt husvilla
I.Tim. 5 :10
Filem. v.22
12 bered dig giva mig h.

HÄRD
skall ligga på altarets h.
3.Mos. 6:9
Är det en h. , skall den förstöras
11 :35

Härefter - Härlig
2) kul. '7 1 J
mäta (upp), se Jes.40:l2; här nif. innehålla, rymma; hålla ut, uthärda, härda
ut med. Jfr hif. i 1.Kon.7:38, övers.
rymma; Jer.2:l3 hålla; 10:10; Joel 2:11
uthärda.
3) anl!chomai, åv€xof.lut
ego hålla sig upprätt; därav betydelsen:
fördraga; av: ami, upp, uppe, och med.
avechö, hava, hålla. Verbet är mestadels övers. fördraga, resp. hava fördrag
med, t.ex. 2.Kor.1I :4,19; Ef.4:2; 2.
Tim.4 :3.
4) hypopherö inro<p€pw
bära under; bära (något) genom att
hålla sig under (det), uppbära; uthärda,
utstå; av: prep. hypa , under , och pherö,
se 6. Jfr 2.Tim.3:1l, övers. utstå; LPet.
2:19 uthärda.
5) kartereö, KUPTEP€W
vara stark; vara ståndaktig el. uthållig;
av: karteros, stark; ståndaktig, uthållig.
5) pherö, <P€PW
bära,föra; fördraga; i Hebr.12:20 övers.
härda ut med. Jfr Rom.9 :22, övers. ha
fördrag med. Se: Driva 59.
HÄRDA UT
1 h. vid en förtärande eld
Jes.33:14
2 Landet kan icke h.
Am . 7:10
3 måste jag h. med eder
Matt.17:17
3 H uru länge måst e jag h.
Mark . 9 :19
3 huru länge måste jag h .
Luk. 9:41
3 förföljelse och härda dock ut I.Kor. 4 :12
4 att I kunnen h. i (frestelsen)
10:13
5 såg Osynlige kunde (Mose) h. Hebr. 11 :27
6 kunde icke h. med det påbud
12:20

HÄREFTER
En tid h. dog Nahas

l. Krön. 19:1

HÄREMOT
Allenast Jonatan ... trädde upp h .

Esr.10:15

HÄRFÅGEL
Härfågeln, lat. Upupa epops, är en
fågel med lång, smal, något böjd näbb
och svarta huvud fjädrar. Den är en
flyttfågel, som sommartid kan påträffas också i Palestina men som tillbringar
vintern längre söderut. I Skriften räknas
härfågeln bland de orena fåglar , som
icke fick ätas. 3.Mos.!1 :19; S.Mos.
14:18.

HÄRFÖRARE

HÄRINNE

Att h. förde an i Israel
Persiens och Mediens h.
en h. skall göra slut på hans

Dom. 5 :2
Est. 1:3
Dan.11:18

HÄRFÖRBI

hästarna, s. ännu finnas h .
israeliter s. ännu äro kvar h.
öva våld mot drottning e n, h.

2.Kon . 7:13
7:13
Est. 7:8

HÄRINTILL

H. (Rimmon) böjde sig gränsen

105.19 :14

HÄRFÖRINNAN
h. om ngn kom till sädesskyl

Hagg. 2 :17

Allt h. har Herren hjälpt oss
H . skall du komma , m en ej

I.Sam. 7: 12
Job 38:11

HÄRJA
h.de amal ekiternas land

HÄRFÖR UT
Redan h. har jag måst anklaga

Rom. 3:9

HÄRHÖVITSMAN
Grundtextens ord för svenska bibelöversättningens »härhövitsmar\}), hebr.
Sar (av: Särar, härska, regera) betyder :
befälhavare, ledare, uppsyningsman;
härskare, furste. Ordet betecknar en
som är satt att leda andra , och det
översättes »härhövitsmaru), när det talas om den högste befälhavaren över
konungens här. Det är på andra ställen
t.ex. övers. anförare, furste, föreståndare, herre, härskare, hövding, hövitsman
(se d.o .).
HÄRHÖVITSMAN
Abimelek med Pikol , sin h.
l.Mos.21 :22
stodo Abimelek och hans h . Pikol
21 :32
Ahusat, sin vän, och Pikot, sin h .
26:26
(Hasors) h. var Sisera
Dom. 4:2
draga Sisera , Jabins h., till dig
4:7
Siseras hand, h.nens
l.Sam.12:9
(Sauis) h. hette Abiner
14:50
frågade (Saul) h.nen Abner
17:55
där Saul låg med sin h. Abner
26:5
Abner, Sauls h., tog Is-Bos et
2.Sam. 2:8
Sobak, Hadadesers h.
10 :16
h. Sobak slog han där till döds
10:18
för all din tid skall bliva h.
19 :13
han har inbjudit h.nen Joab
I.Kon. 1 :19
har inbjudit härhövitsmännen
1 :2 5
gjorde mot de två härhövitsmännen
2:5
Abner , h.nen j Israel och
Amasa, h.nen i Juda
2 :32
h.nen Joab förgjorde allt mankön
11:15
att h.nen Joab var död
11:21
Omri, den israelitiske h.nen
16:16
något att andraga hos h.nen
2.Kon. 4 :13
Naaman ... arameiske konungens h.
5:1
den h., s. plägade utskriva folket
25 :19
Sofak, Hadaresers h.
l.Krön. 19 :16
David, härhövitsmännen avskilde
25:1
helgat åt Herren av härhövitsmännen 26 :26
huvudanförare för alla härhövitsmän
27 :3
Den tredje h.nen var Benaja
27:5
Joab var konungens h.
27:34
assyriske kon . härhövitsmän
2.Krön. 33 :11
sänt med mig här hövitsmän
Neh. 2:9
tog h.nens sekreterare
Jer . 52:25

HÄRIFRÅN
ss. orenlighet och säga: Bort h.!

Jes. 30 :22

l.Mos. 14:7
4.Mos. 21 :30
härskara drog ut för att h.
I.Sam.13:17
de s. hade gått ut för att h.
14 :15
så ofta David h.de i landet
27:9
de h .de Ammons barns land
2.Sam.ll :1
h.de han den (Tifsa)
2.Kon.15 :16
Joab h.de Ammons barns
l.Krön.20 :1
Härjare h. (Elam och Medien)
Jes. 21:2
Härjare h. , ja , h.nde fara härjare
24 :16
förtörnel se en h.nde storm
Jer.30 :23
undan det h .de svärdet
46:16
Undan det h.nde svärdet må envar
50:16
Ute h.r svärdet och därinn e
Hes. 7:15
vi h.de ända till Nofa

HÄRJANDE
när du har fullbordat ditt h.

Jes. 33:1

HÄRJARE
H. härja (Elam och Medien)
H . härja , ja , härjande fara h. fram
Ve dig, du h ., s. själv undgått
h. draga bort ifrån dig

Jes. 21:2
24:16
33 :1
49:17

HÄRKOMST
en vilken s h. tillhör förgångna
kvinna av syrofenicisk h.
i fÖljd av sin h. är oomskuren
Vi äro på grund av vår h. judar

Mika
Mark .
Rom.
Gal.

5:2
7 :26
2:27
2:15

HÄRLIG
l) [agar], 1

J~

grundbet. vara vid el. stor; vara väldig
el. härlig; här nif. part. härlig. Jfr hif.
i Jes.42 :21, övers. låta komma till ära.
Jfr 11 ,20,22.
2) kiIl}eg, l ~ ~
vara tung; vara ärad el. hedrad; nif.
visa el. bevisa sig härlig; i 5.Mos.28:58
nif. part. ni!.cbä~ , övers. härlig; i Ps.
87:3 nif. part. fem. plur. ni!.cbä~o!,
övers. härliga ting. Se: Akta 34, Förhär liga l, Hedra l, Hård S.
3) hågår, 11 Q
smycke, prydnad; glans, härlighet; i
Hes.l6 :l4 övers. härliga prydnader; av:
hä~ar, smycka, pryda. I PS.29 :4 står
bähä~är , med härlighet (övers. härligt),
parallellt med bakkoaJ:!, med makt. Se :
Berömmelse 4, Heder 2, Härlighet 3,
Prakt 3.

4) kål}og, l j ) ~
tyngd; ära , heder, härlighet; av: käbed,
se 2. l PS.29 :3 står 'el-hakkäbod, äfans
el. härlighetens Gud ; övers. -Gud, den
härlige. I PS.72:19 förekommer kåbod
ännu en gång, övers. ära. Se : Förii.äiliga 3, Heder 3, Härlighet l, Rik 14,
Rikedom l .
5) J:zämdå, il ~ r~ r;l
längtan, önskan, begär; det som man
längtar efter el. begär; skönhet, behag;
i 1.Sam.9 :20 övers. vad härligt är; av:
J:!åma~, se Härlighet 5. Se: Dyrbar 8,
Håvor 4.
6) tip'drä[, 11~XOJ 11
utsmyckning, prydnad ; skönhet ; ära ,
härlighet; av: [på'ar] , se 16. Ords.28:l2
ordagrant: [blir det] stor härlighet. Se:
Förhävelse 2, Härlighet 15, Prydnad 1.
7) [palä'] , x '7 OJ
grundbet. avsk~a , skilja (från det vanliga); nif. vara ovanlig, utomordentlig
el. underbar; i 2.Krön.2:9 hif. inf.
haple' som adj . ovanlig, utomordentlig,
underbar, härlig. Se: Bevisa 12, Dyrbar 5, Fullgöra 2.
8) je*dr, 1 ~ ~
något dyrbart el. värdefullt; storslagenhet, härlighet; i Job 28:10 övers.
vad härligt är; av: jål,<ar, vara dyrbar el.
värdefull (se t.ex. Dyrbar 12), i Sak.
11:13 övers. bliva värderad. Se: Dyrbar 11, Härlighet 7, Prakt l .
9) jå~r, 11-;' ~
dyrbar, värdefull, storslagen, härlig; av:
jäl,<ar, se 8. Se: Akta 27 , Dyr 4 , Dyrbar 6.
10) J:zin, 1 'n
trol. = J:!en; grace, behag, charm, skönhet. Jfr J:!en, nåd, ynnest; grace, behag
osv. , i 1.Mos.39:2l övers. nåd; Ords.
3:22 smycke; 31:30 skönhet; av: J:!ånan,
vara nådig. Jfr Anseende 6.
II) 'addir, l ' l~
stor, väldig, härlig; av: ['ä~ar], se I. I
Sak. 11 :2 syftar 'addirim på de i sammanhanget nämnda trädslagen; därav
övers. de härliga träden. Se: Härlighet 8.
12) J:zepä~, fP rl
behag, det
fmner behag i; här pi ur.
övers. vad härligt (någon) äger, vad
härligt som finnes; av: J:!äpe~, ha behag
el. lust till. Se: Begära 9, Behag 3,
Glädje 4, Ljuvlig 18, Lust 12.
13) dågal, '7
höja baneret (fälttecknet); i HV.S:10
p~rt. pass. utmärkt, framträdande; av:
dägäl, baner, t.ex. 4.Mos.2:2,3; HV.2 :4.
Jfr PS.20:6, övers. resa upp baneret. Se :
Härskara 5.
14) ge'u[, 111 X .J
lyftand&; höjande; upphöjdhet, majestät, härlighet; i Jes.12:5 övers. härliga
ting; av: gä'ä, höja sig, vara hög el. upphöjd. Jfr Berömmelse 2. Se: Härlighet 9.
15) ~el}i, ' H
prydnad, glans, skönhet; ära, härlighet;
i les.24:l6 övers. en härlig lott; Hes.
26:20 härliga ting; Dan .8:9 (best. form)
det härliga landet; möjl. aven rot som
betyder: längta efter, önska. Se: Härlighet 12, Krona 4, Prydnad 5.
16) [paar], 1!5~
pi. smycka, pryda; hedra, ära, förhärliga; i Jes.44:23 hithp. förhärliga sig,
bevisa sig härlig. Se : Berömma l, Förhärliga 2, Pryda 6.
17) gågol me'og, lX 9 '7 j l l
mycket stor; gä~ol, st~r ; me'o~ , mycket. I Jes.S6:l2 står gä~ol je!är me'o~,
övers. övermåttan härlig. Jfr Härlighet
10. Se : Anseende 1.

man

n

Det ställe, som utpekats som »Den barmhärtige samaritens härbärge», vid vägen mellan Jerusalem och Jeriko.
Här finns bl.a. antika mu"ester från en s.k. chan (karavan härbärge).
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Härlige - Härlighet
18) hog, 1 i n
glans, majestät, härlighet. Jer.22:18
ordagrant: Ack ve, hans härlighet! Se:
Ansikte 8, Härlighet 4, Majestät l.
19) tåTsnit, n' J:r ~
(byggnads-)plan, utkast; planmässighet,
ordning, väl avvägd form; planmässigt
konstruerat byggnadsverk el. konstverk; i Hes.28:12 övers. härliga skapelser; 43:10 det härliga byggnadsverket;
av: täkan, som i sin tur är bildat av verbet [kun], se t.ex. Fast l, Fullborda 8,
Grunda 3; pi. av taJ.can är i Job 28:25
övers. avväga; PS.7 5:4 hålla stadig. Den
norska kyrkobibeln har på båda ställena översatt tåknit »den velordnede
bygning». Jfr t6~än och ma!konä! i
Hes.4S:11, övers. mått.
20) 'addårät, n '. 1. ~
härlighet, något liäTligt el. storslaget;
av: ['agar], se 1. Ordet är mestadels
övers. mantel, t.ex. Jos.7:21; 2.Kon.
2:13; Sak.l3:4. Se: Härlighet 18.
21) keguddii, n ~ 1)?
härlighet, något härligt el. dyrbart;
av: käbed, se 2. Se: Dyrbar 4, Härlighet 6. 22) 'ligär, ' ~. ~
härlighet; av: ['agar], se 1. I Sak. 11 :13
är 'ägär åtföljt av jel,cir, se 8; därav
övers. det härliga pris. I Mika 2:8 är
'ägär övers. mantel; jfr 20.
23) endoxos, I!voo~o,
i ära el. härlighet; i Luk.l3:17 neutr.
plur., övers. härliga gärningar; av: prep.
en, i, och doxa, se 28. Jfr Luk.7:2S,
övers. präktig; 1.Kor.4:1O ärad. Se: Härlighet 22.
24) kaMs. KaXo,
vacker; god; utsökt, fm. Se: Akta 73,
Bättre 9.
25) epiphanes, ErrtlpaVT"
synlig, uppenbar; strålande, lysande,
härlig; av: epiphainö, framvisa; visa sig.
Jfr subst. epiphåneia, vanl. övers. uppenbarelse, t.ex. I.Tim.6:14; Tit.2:13.
26) hypernikdö, vrrepVtK aw
mer än segra; övers. vinna en härlig seger; av: prep. hyper, över, mer än, och
nitiö, segra (av: nike, seger).
27) hyperbole, vrrep{3oXT,
överträffande, överskridande; något
utomordentligt el. oöverträffat; av:
hyperbållö, kasta över (målet); överträffa, överskrida. I I.Kor.12:31 förekommer ordet i uttrycket kath' hyperbol~n, till övermått, övermåttan; övers.
övermåttan härlig. Samma uttryck finns
även i t.ex. Rom.7:13, övers. till övermått; 2.Kor.l:8 övermåttan.
28) doxa, oo~a
grundbet. mening; därnäst: glans, sken;
ära, heder; härlighet, majestät; av:
dokt\ö, mena, anse; synas, tyckas. Fil.
4:19 ordagrant: i härlighet; övers. på ett
härligt sätt. I 2.Pet.2:10; Jud.v.8 står
plur. av doxa; övers. andevärldens härlige. Ordet motsvarar hebr. ka!?og. se 1.
Se: Förhärliga 8,Härlighet 20.
29) doxdzö, oo~arw
ära, prisa; förhärliga; i I.Pet.l:8 perf.
part. pass. förhärligad; av: doxa,se 28.
Se: Förhärliga 4, Härlighet 21.
30) arete, ap erT,
duglighet, godhet, dygd; i I.Pet.2:9
plur., övers. härliga gärningar. Se:
Dygd 1.

5 allt vad h.t är i Israel
9:20
4 Huru h. har icke Israels
2.Sam. 6:20
6 och lova ditt h.a namn
1.Krön.29:13
7 vara stort och h.t
2.Krön. 2:9
4 lovat vare ditt h.a namn
N eho 9:S
8 ögat får se allt vad h.t är
Job 28:10
9 huru h. den gick fram
31 :26
10 huru h.t han är danad
41:3
11 huru h.tär icke ditt namn
Ps. 8:2
11 huru h.t är icke ditt namn
8:10
11 de heliga ... de äro de h.a
16:3
4 Gud. den h.e, dundrar
29:3
3 Herrens röst ljuder h.t
29:4
4 lovat vare hans h.a namn
72 :19
2 H.a ting äro talade om dig
87:3
12 allt vad h.t du äger
Ords. 3:15
12 allt vad h.t s. finnes
8:11
28 :12
6 står allt h.t
13 h. framför 10000
HV. 5:10
14 han har gjort h.a ting
les.12:5
4 dit skola dina h.a vagnar
22 :18
15 En h. lott får den rättfärdige
24:16
2 du bevisade dig h.
26 :15
15 Herren Sebaot bliva h. krona
28:5
16 Herren bevisar sig h. i Israel
44:23
17 en övermåttan h. dag
56:12
6 en h. krona i Herrens hand
62:3
6 han s. lät sin h.a arm gå fram
63:12
6 och gjorde dig ett h.t namn
63:14
6 från din heliga och h.a boning
63:15
6 Vårt heliga och h.a tempel
64:11
15 h.astearvedel
Jer. 3:19
18 Ack ve, huru h. han var
22:18
6 en h. krona på ditt huvud
Hes. 16 :12
16:14
3 fullkomlig gm h.a prydnader
6 du tog dina h.a smycken
16:17
6 taga ifrån dig dina h.a smycken
16:39
20 bliva ett h.t vinträd
17:8
11 och bliva en h. ceder
17:23
15 h.ast bland alla länder
20:6
15 h.ast bland alla länder
20:15
6 ifrån dig dina h.a smycken
23:26
21 du satt på en h. vilobädd
23:41
6 h.a kronor på deras huvuden
23:42
6 ifrån dem deras h.a fröjd
24:25
15 förstöra vad h.ast är i landet
25:9
15 göra h.a ting i de levandes land
26:20
19 ypperst bland h.a skapelser
28:12
19 mäta h.a byggnadsverket
43:10
15 åt det h.a landet till
Dan. 8:9
15 sätta sig fast i det h.a landet
11 :16
15 falla in i det h.a landet
11 :41
15 och helgedomens h.a berg
11 :45
Hagg. 1:8
2 så vill jag bevisa mig h.
4 jag skall bevisa mig h.
Sak. 2:5
11 :2
11 de h.a träden skola förödas
22 det h.a pris vartill jag blivit
11 :13
23 alla de h.a gärningar
Luk.13:17
24 uppförd av h.a stenar
21:5
25 Herrens dag, den h.a
Apg. 2 :20
26 vinna vi en h. seger
Rom. 8:37
27 en övermåttan h. väg
1. Kor. 12:31
28 ämbete var h.t
2.Kor. 3:9
28 på ett h.t sätt i Kl. giva
Fil. 4:19
28 genom hans h.a makt
Kol. 1:11
29 outsäglig och h. glädje
1.Pet. 1:8
30 förkunna hans h.a gärningar
2:9
28 smäda andevärldens h.e
2.Pet. 2:10
28 andevärldens h.e smäda de
Jud. v.8
28 ditin vad h.t de hava
Upp. 21 :24
28 vad h.t och dyrbart folken hava
21 :26

HÄRLIG
1 du h.e och starke
1 dig lik, du h.e och helige
2 bevisa mig h.
2 du icke fruktar detta h.a
3 H. är den förstfödde
4 en h. tron giver han dem

G.T.
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2.Mos.15:6
15 :11
3.Mos.10:3
5.Mos.28:58
33:17
1.Sam. 2:8

l. Det vanligaste ordet för härlighet är
det hebreiska ordet kiigog, som ursprungligen betyder: tyngd, vikt, dignitet. Efterhand fick kabod också

betydelsen ära, glans etc. Det används
i första hand rent bokstavligt i betydelsen glans, sken, jfr 2.Mos.l6:10; 3.Mos.
9:6,23; 4.Mos.16:19,42; 20:6; I.Kon.
8:11; 2.Krön.7:1-3; Hes.l :27 f.; 3:23;
10:4. På andra ställen används det i
betydelsen: ära, anseende, berömmelse,
inflytande, makt, t.ex. I.Mos.4S :13, jfr
I.Kon.3:13 (grt.).
Kabod är också beteckningen på
allt som förorsakar en persons anseende, ära, ställning, inflytande eller berömmelse, såsom materiell rikedom,
Ps.49:17, estetiska företräden, Jes.
10:18; 3S:2a; naturfenomens imponerande intryck, PS.29:4. - Ett lands
härlighet kan bestå av dess resurser och
makt och därav följande rykte och inflytande, Jes.4:S; 16:14; 17:4; 21:16;
ett väsens fysiska kraft är dess härlighet, S.Mos.33:17.
2. Först och främst talas det i G.T. om
Guds kabod. Hans nanm, dvs. hans
person och uppenbarelser för märmiskorna, är präglat av kabod, härlighet,
Ps.8:2; 72:19. Den osynlige och upphöjde Israels Helige avslöjar sig och
låter sitt gudomliga väsen komma till
uttryck i uppenbarelsen av sin kabod.
Guds härlighet är hans gudomliga helighet såsom den framträder i förhållande till hans skapelse. Han manifesterar sin härlighet i hela naturen
med dess fenomen och funktioner, Ps.
19 :2-7. Hans härlighet har kosmisk
relation. Men kabod är först och främst
ett teologiskt-frälsningshistoriskt begrepp.
Frälsningshistorien präglas av Guds
kabod. Gud är Israels härlige. Hans
härlighet åtföljer förbundsstiftandet,
2.Mos.24:16-17; S.Mos.S:24. Underhela ökenvandringen uppenbarar han sin
härlighet - som välsignelse, hjälp, ledning, 2.Mos.l6:7,10, eller som varning
för och hot om aga och straff, 4.Mos.
14:10 ff.; 16:19 ff. Guds härlighet vilar över uppenbarelse tältet som ett
tecken på hans ständiga närvaro hos
sitt folk, 2.Mos.40 :34; hans härlighet
är hans insegel på prästtjänsten och
kulten, 3.Mos.9:6,23. I sin härlighet
tar han sin boning i Salomos tempel,
I.Kon.l8:11; 2.Krön.7:2.
I förbindelse med uppenbarelsetältet, templet och förbundsarken omtalas Guds härlighet som en ljusglanshärlighet. Den uppenbaras ofta i en
molnsky eller en rök, 2.Mos.24:1 S ff.;
40:34 ff.; Jes.6:4-S, där Gud samtidigt
i skonsamhet döljer sig. Ingen syndare
kan se Guds fulla härlighet och leva,
2.Mos.19:21; 33:18 ff.; Dom.l3:22.
I synnerhet Hesekiels bok är full av
skildringar av Herrens härlighet. Profeten Hesekiel ser Guds kabod visionärt i
dess himmelska klarhet och glans, och
klimax är härligheten koncentrerad i
bilden av »en som till utseendet liknade
en märmiska», 1:26 ff. Här är det tal
om Guds ljusglansomstrålade härlighet.
- Profeten får också se Herrens härlighet draga in i det eskatologiska
templet, 43:1 ff.
Befrielsen från Babel - en förebild
till Israels slutliga upprättelse - är en
manifestation av Guds härlighet uppenbarad för hans eget folk och för hedningarna, Jes.40:S. Det kommande Israel skall på nytt bli skådeplatsen för
uppenbarelsen av Guds härlighet, Hes.

43:2,5; 44:4; Jes.l1 :10; 24:23. Den
skall visa sig för alla folk genom en
tillintetgörelse dom över Israels fiender,
Hes.39 :21, för att därefter bringa en
frälsning och en trygghet, som skall
uppfylla hela jorden, Hab.2:14.
I G.T.s eskatologiska löften om
uppenbarelsen av Herrens härlighet blir
människan huvudsakligen framställd
som den skådande. »De skola få se
Herrens härlighet>, Jes.3S:2; 66:18. Men detta skådande blir också uppfattat så, att den som får se Heri:ens
härlighet, blir genomlyst och »förklarad», präglad av den, 2.Mos.34:29 f.
(Mose ansikte).
Denna tanke om de rättfärdigas
»förklaring» genom Herrens härlighet
är mer framträdande i judisk eskatologi
och är också mycket central i urförsamlingens syn, jfr 2.Kor.3:18; I.Joh.
3:2.
N.T.
1. N.T.s motsvarighet till G.T.s kabod
är doxa, som betyder: l) glans, sken,
(ljusglans-)härlighet, 2) berömmelse,
anseende, ära, med verbet doxdzein,
sOm betyder: l) prisa, ära, 2) förhärliga.
Doxa står genomgående i N.T. som uttryck för den gudomliga äran, makten
och synliga ljusglansen, och dessa betydelsenyanser kan svårligen skiljas från
varandra. Doxa är överhuvudtaget beteckningen på den gudomliga verklighetens väsensart och därför också på
Guds rike i dess fulländning. Doxa kan
även betyda prakt, skönhet, jfr Matt.
4:8; 6:29; 1.Pet.l :24.
2. Guds härlighet uppenbaras först och
främst i Kristus, som är »hans härlighets
återsken», Hebr.l :3. I Jesu Kristi ansikte framstrålar Guds härlighet, 2.Kor.
4:6. Kristi härlighet återspeglar Faderns, Joh.l :14.
Faderns härlighet manifesteras också i Kristi uppståndelse från de döda,
Rom.6:4, och den möter människorna
i »evangelium om den salige Gudens
härlighet», I.Tim.1 :11.
3. Kristus är härlighetens Herre, 1.Kor.
2:8. Som gudomsperson hade han evig
härlighet före sitt människoblivande,
Joh.l7:S. Denna härlighet fick profeten
Jesaja se i en syn, Jes.6:1 ff.; jfr Joh.
12 :41. I inkarnationen avstod Kristus
frivilligt från den yttre gudomshärligheten, jfr Fil.2:S ff. Hans inre härlighet
doldes i hans mänskliga gestalt och var
endast synlig för trons blick, Joh.1 :14.
Den gav sig till känna i hans underverk,
2:11; 11 :40. På förklaringsberget bröt
dock hans härlighet igenom det mänskliga höljet och framstrålade i sin fulla
kraft, Matt.17:1 ff. med par.; 2.Pet:
1:16ff.
Efter fullbordad försoningsgärning
på jorden får Kristus tillbaka sin yttre
härlighet och intar sin plats i den himmelska härligheten, inte bara som Sonen utan också som mänsklighetens
representant och Förlossare, I.Tim.
3:16; jfr Hebr.2:9-10. Därmed är profetordet om honom fullbordat, I.Fet.
l :11. Vägen till Kristi härlighet som
Frälsare måste nödvändigtvis gå genom
lidande, Luk.24:26. I Johannesevangeliet är Kristi härlighet intimt förbunden
med hans förnedring (förnedrings- och
passionshärlighet). Inte uppståndelsen
utan korset är första etappen i Kristi
förhärligande. Vetekornets död är sam-
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HÄRLIGE
»Den Härlige i Israel» är en översättning
av hebr. nesah Jisrii'el, ordagrant: »Israels glans '(härlighet)>> el. »Israels beständighet (evighet)>>. Det står som en
beteckning på Israels Gud, Herren,
såsom den 'härlige eller den tillföi:litlige
och evige. Se: Gud, Herren, Evig, Härlighet. I.Sam.l S:29.
HÄRLIGHET
Se även: Ära, glans, fägring, skönhet,
makt, nåd, förhärliga, himmel, Gud,
Herren, helig.
-härlighet
gudomshärlighet Rom.1 :20
nådeshärlighet Ef.l:6
Härlighet
Begreppet »härlighet» förekommer ofta
i både Gamla och Nya Testamentet
och betecknar särskilt gudomlig ära,
makt och härlighet.

Härlighet
tidigt begynnelsen till fruktbarhet och
ett nytt liv. Jfr Joh.!2:23-24,28; 13:31;
14:13; 16:14; 17 :1,4-5. Kristi härlighet som fullkomlig F örsonare är grundvalen för den troendes hopp, I.Pet.!:
21. De otrogna är blinda för Kristi
härlighet,2.KorA:4.
Kristi härlighets fulla uppenbarelse
är målet för den troendes saliga hopp,
Tit.2 :13. De som här har delat Kristi
lidanden, skall glädjas och fröjdas vid
hans härlighets uppenbarelse, I.Pet.
4:13 , när han kommer i skyarna med
stor makt och härlighet, Mark.13:26 i sin, sin Faders och de heliga änglarnas
härlighet, Luk.9 :26, jfr Matt.! 6 :27 när han kommer för att döma, 25 :31 ff.
Då skall han sätta sig på sin härlighets
tron som Israels och hela världens suveräne konung, och hans rike skall organiseras och styras efter hans normer
genom dem som troget följt honom,
19:28. Då skall det profetiska ordet
fullbordas: »Herrens härlighet skall varda uppenbaJad, och allt kött skall tillsammans se den», Jes.40 :5.
4. Den helige Ande är härlighetens Ande. Genom att redan här i tiden skänka
en försmak av den kommande eviga
härligheten ger han de troende vederlag för den smälek, som de får utstå
för Kristi namns skull, I.PetA :14.
5. Människans härlighet har stor plats
i det nytestamentliga budskapet. Den
bärande tanken är, att de Kristustroende skall förhärligas med Kristus,
så att de till ande, själ och kropp likformas med den uppståndne Kristus,
. »den andre Adam». Genom Kristusgemenskapen återvinner de troende inte
bara den ursprungliga gudslikhetens
härlighetsstatus, som den förste Adam
hade före fallet , utan också den andre
Adams härlighetstillstånd, Rom.8:17.
Denna härlighet är de troende redan nu
på ett begynnande sätt delaktiga av,
I.Pet.5:1, i det att Kristus har givit
dem sin härlighet, Joh.!7:22. De troende får en allt större delaktighet i
Kristi härlighet genom att betrakta
honom i Skriften och genom att leva i
personlig gemenskap med honom,
2.Kor.3 :18.
Guds kallelse innehåller ett löfte om
delaktighet i Kristi eviga härlighet,
2.Tess.2:14; I.Pet.5:1O. Hans avsikt
med sina barn är att föra dem till härlighet, Hebr.2:10, frigöra dem »till den
frihet, som tillhör Guds barns härlighet», Rom.8 :21. Härligheten är de
heligas arv, Ef.! :18, som till fullo
uppleves vid Herrens tillkommelse, Kol.
3 :4. Denna härlighet realiseras i uppståndelsen. »Då skola de rättfärdiga
lysa såsom solen i sin Faders rike»,
Matt.l3:43, jfr Dan.12:3. Deras förnedringskroppar skall bli lika Kristi
härlighetskropp, Fil.3 :21. Se för övrigt
I.Kor .15 :4044; 2.Kor .4:17 -5:5; Rom.
8:28-30; l.Joh.3 :2; I.Kor.!3:11-12.
6. Å'nglavärlden besitter härlighet, "Luk.
9 :26. Således visar sig en ängel för Johannes på Patmos i en härlighet, som
upplyser jorden, Upp.!8:1. Änglarna
är andevärldens härlige, 2.Pet.2:10;
Jud.v.8. De onda änglarna har genom
sitt fall förlorat sin höga ställning och
blivit fråntagna härligheten från Gud.
Endast genom att på ett bedrägligt sätt
förskapa sig kan de uppträda som
ljusets änglar, 2.Kor.!1 :14.

Han är härlighetens Gud, Apg.7:2.
Är härlighetens Fader, Ef.!: 17. Har
majestätisk härlighet, Jes.63 :12. Har iklätt sig majestät och härlighet, Ps.
104:1. Hans milkt är härlig, Kol.l :11.
Hans tron, Jes.14:21. Hans arm, Jes.
63 :12. Lyckosam drager han åstad i
sin härlighet, PsA5 :5. Han bevisar sig
härlig, Jes.26 :15. Dömer i sin härlighet,
Jes.lO :16. Skänker tillväxt i kraft efter
sin härlighets rikedom, Ef.3:16. Guds
härlighet kallas en överväldigande härlighet, 2.Tess.1 :9. Nådeshärlighet, Ef.
I :6. Honom tillhör härlighet, I.Krön.
29 :11;jfr Jud.v.25 .
Gud utstrålar härlighet
Majestät och härlighet är inför hans
ansikte, I.Krön.16:27. Hans gärningar
är härliga, Jes.12:5. Han ger härlighet,
PS.21 :6; JesA6 :13. Fyller våra behov
på ett härligt sätt, FiI.4:19. Vill vara
vår härlighet, Jes.60:19.
Guds arv är rikt på härlighet, Ef.
1 :18. Guds namn är härligt över hela
jorden, PS.8:2. Är härligt och fruktansvärt, 5.Mos.28:58. Guds härliga namn
skall lovas, I.Krön.29:13 .
Guds härlighets uppenbarelse
Löften, 3.Mos.9:6; Jes.60 :2; Hes.
39 :13. Gud vill uppenbara sin härlighet,
Hes.39:21. Den uppenbarades för Abraham, Apg.7:2. I tabernaklet, 2.Mos.
40 :34-35. I uppenbarelse tältet, 4.Mos.
14:10. I molnskyn, 2.Mos.16:1O. På
Sinai berg, 2.Mos.24:16. För Israels
menighet, 4.Mos.16:19,42. För Mose
och Aron, 4.Mos.20:6. I templet, l.
Kon .8:11; 2.Krön .5:14;7:1-3. I det nya
templet, Hes.1O:4,18,19; 43 :2,5; 44:4.
På slätten, Hes.3 :23. I Jerusalem, Sak.
2:5. När Sion en gång är uppbyggt, Ps.
102:17.
Gud uppenbarade sin härlighet i
Jesu uppståndelse, Rom.6 :4. Guds härlighet skall upplysa det nya Jerusalem,
Upp.21 :23 .
Jesu härlighet
Var icke en jordisk härlighet, Jes.
53 :2. Var en härlighet som gavs åt
Israel, Luk.2:32. Han uppenbarade sin
härlighet, Joh.2:11; 17:24. Hans gärningar var härliga, Luk.!3 :17. Petrus,
Jakob och Johannes fick se hans härlighet, Luk.9 :32. Han gav lärjungarna
sin härlighet, Joh.17 :22. Fick härlighet
efter döden, I.Pet.! :21. I sin död kröntes han med härlighet och ära, Hebr.
2:9. Han gick m i sin härlighet, Luk.
24:26. Blev upptagen i härligheten,
I.Tim.3 :16. Från evangelium om Kristi
härlighet utgår ett sken, 2.Kor.4:4.
Jesus är härlighetens Herre, I.Kor.

l) kiiQog, l i :1 ~
tyngd; ära, heder, härlighet; av: kål]e~,
vara tung; vara ärad el. hedrad (se t.ex.
F örhärliga I, Härlig 2). Ordet används
också för att beteckna det som går utöver det vanliga i värde och betydelse.
Det brukas främst om Herrens ljusglansomstrålade härlighet, uppenbarad
i förbundet med Israel. Käbod är ofta
övers. ära, t .ex. Ps.8:6; 145:5,12. I Jes.
4:2 står kåbod tillsammans med sebi,
se 12, gå'on, se, Il (här övers. berömmelse) och tip'ärä!, se 15. Se : Förhärliga 3, Heder 3, Härlig 4, Rik 14, Rikedom 1.
2) ta'liwå, il l X l'I
önskan, begär~;-det man önskar el.
begär; i I.MosA9 :26 övers. härlighet;

något dyrbart el. värdefullt; storslagenhet, härlighet. Se : Dyrbar Il, Härlig 8,
Prakt l .
8) 'addir, l ' '! ~
stor, väldig, härlig. I PS.76:5 står ordet
tillsammans med nå'or (n if. part. av
'or, göra ljus, upplysa); därav övers .
full av ljus och härlighet. Se : Härlig Il.
9) ge 'ur, 11 1 X )
lyftande, höjande; upphöjdhet, majestät, härlighet; av: gå'å, höja sig, vara
hög el. upphöjd. Jfr Jes.26 :10, övers.
höghet. Ordet förekommer t.ex. också
i Ps.89:l0, där det ingår i det uttryck,
som är övers. när dess böljor resa sig.
Jfr II . Se : Härlig 14.
10) gogäl, ';> l )
storhet; av: gä~al, vara stor. I Ps.! 50:2
står rog guglo, övers. hans stora härlighet . Jfr gogäl i 5.Mos.32 :3, övers. ära;
Ps. 79 :11 väldighet. Ordet är eljest ofta
övers. storhet, t.ex. 5.Mos.5 :24; Hes.
31 :18, där det står jämsides med kål]og,
sel.
11) gå'on, 1 i X E
höghet, majestät, härlighet; av: gå'å, se
9. Se : Berömmelse 2, Högfärd 3, Högmod 6.
12) ~eQi, ':1"
prydnad, glans, skönhet; ära, härlighet.
l Jes.23:9 står ge'on (cstr. av gå'on, se
11) kål-~el]i, övers. all den stolta härligheten. Jfr ~i i JesA:2, övers. prydnad. Se: Härlig IS, Krona 4, Prydnad 5.
13) jlfpi, ' ~ ~ .
skönhet; av: japå, vara skön. Jfr Ps.
45:12, övers. skönhet; Ords.3I :30 fägring.
14) /:z/isäg, l C) fl
fromhet, godhet; i JesAO:6 trol. grace,
behag, härlighet; jfr LXX, som här har:
doxa, se 20. Se t .ex. Barmhärtig 5,
Barmhärtighet I, From 2, Godhet 1,
Kärlek l.
IS) tiji '/irä[, 11! l\ ~ l'I
utsmyckning, prydflad; skönhet; ära,
härlighet. Jfr JesA:2, övers. ära. Se:
Härlig 6, Prydnad l .
16) n6ah, O')
möjl. upphöjdhet, härlighet; aven rot
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7 . Guds frälsningsinstitutioner i gamla

och nya förbundet uppenbarar och
förmedlar var och en på sitt sätt Guds
härlighet, i gamla förbundet på ett yttre, begränsat, tillfälligt sätt, Hebr.IO :l,
i det nya på ett inre, fullständigt och
bestående sätt, 2.Kor.3:7-11, jfr Hebr.
3:1-6.
8. Hela universum är präglat av Guds
härlighet. Den stora och avgörande
världsdomen är en manifestation av
denna hans härlighet, Upp.! 5 :8, jfr
Hes.39 :21. Den eviga staden skall upplysas och uppfyllas av Guds härlighet,
Upp.21 :23 ,11.
Härlighet
Gud har härlighet

2:8 . Guds härlighets återsken, Hebr.l :3.
Vårt härlighetshopp, Kol.l :27. Han
skall komma tillbaka med stor makt
och härlighet, Luk.21 :21. Komma i sin
Faders härlighet, Matt.16 :27; 24 :30;
25:31; Mark.8:38; 13 :26. Sätta sig på
sin härlighets tron, Matt. 19 :28.
Vi skall delaktiggöras av vår Herres,
Jesu Kristi härlighet, 2.Tess.2:14. Bön
om att få sitta vid hans sida i hans härlighet, Mark.lO:37.
Genom lidanden förde Jesus många
till härlighet, Hebr.2 :10. Kristi lidanden
förde till härlighet, I.Pet.! :11. Moses
och Elias visade sig i härlighet tillsammans med Jesus, Luk.9:31.
De troendes härlighet
Härligheten är uppenbarad i oss,
Rom.8 :18. Vi är kallade tiJl Guds härlighet, I.Pet.5 :l0. Skall söka härlighet,
Rom.2:7. Friheten tillhör Guds barns
härlighet, Rom.8:21. Den som gör det
goda, skall få härlighet, Rom.2:10.
Härlighetens Ande vilar över den som
blir smädad för Kristi namns skull,
I.PetA :14.
Den tillkommande världens härlighet
Övergår allt på jorden, 2.Kor.3:10.
Vi skall vinna evig härlighet, 2.Tim.2:
10. Väntar på Jesu Kristi härlighets
uppenbarelse, Tit.2 :13. Har del i den
härlighet, som kommer att uppenbaras,
I.Pet.5 :1. Skall uppstå i härlighet,
I.Kor.15:43. Skall uppenbaras i härlighet med Kristus, Ko1.3 :4. Församlingen
skall framställas i härlighet, Ef.5 :27.
Det som blir beståndande, har stor
härlighet, 2.Kor.3 :11. Guds visdom
skall bli oss till härlighet, I.Kor.2:7.
Det nya Jerusalem upplyses av Guds
härlighet, Upp.2l:11 ,23. Folkens härlighet skall föras ditin , Upp.2l :26.
Det säges härliga ting om Guds stad,
PS.87 :3. Det skall talas om Guds rikes
härlighet, PS.145 :12. Guds boning skall
vara idel härlighet, Jes.ll :10 ..
Jesu Kristi härlighet
I) Hans väsens härlighet - i inkarnationen, Joh.! :14. 2) Hans gudomliga
härlighet - i förklaringen , Mark.9 :2.
3) Hans eviga härlighet - i upphöjelsen,
Hebr.2:9.
»Vi sågo hans härlighet», Joh.! :14.
l) I förklaringen, Mark.9:2-3 . 2) I
uppståndelsen, Joh.20:20. 3) I uppenbarelsen, Upp.! :16-17.
»Hans härlighet till pris», Ef.!.
l) För vårt barnaskap hos Gud, v.
5-6. 2) För vår arvslott i himmelen,
v.11-l2. 3) För vår förlossning, v.14.
HÄRLIGHET

av: ('åwå], pi. och hithp. önska, begära,
ha lust. Jfr I.Mos.3 :6, övers. lust.
Andra härleder ordet från (tå'å l, möjl.
utmärka, markera; pi. i 4.Mos.34:7-8
övers. draga gränslinje . Det får då betydelsen : gräns, ände , yttersta område.
Se : Begärelse 2, Lust I .
3) hågår, l ~ ~
smycke, prydnad; glans, härlighet; av:
hågar, smycka, pryda. Ordet står stundom tillsammans med kägog, se I (här
övers. ära), Ps.8:6; 145:5,12; ofta tillsaramans med hog, se 4 (här övers.
majestät), t.ex. I.Krön.16 :27; PS.2l :6;
96 :6; 145 :5. Se: Berömmelse 4, Härlig
3, Prakt 3.
4) hog, l iil
glans, majestät, härlighet. Ordet är ofta
övers. majestät, t.ex. Jes.30 :3; Sak.
6:13, och står flera gånger jämsides
med hågår, se 3. Se: Ansikte 8, Härlig
18, Majestät l.
/
5) hämad, 1 1J n
längta efter, Ön~ka, begära; finna behag
i, ha sin lust i; i PS.39:12 part. pass.
J:tämug, det som man längtar efter el.
fmner behag i. Jfr Härlig 5. Se : Begärelse I, Behag 22, Dyrbar lO, Fröjd 10,
Kär 2, Ljuvlig I , Lust 16.
6) kequddå, il ::! 1 :1 :1
härlighet, något härligt el. dyrbart. Se:
Dyrbar 4, Härlig 21.
7) je~r, l8~

Härlighet - Härold
som betyder: vara hög el. upphöjd.
Andra förknippar ordet med nähå,
klaga, jämra sig, i Hes.32:18 övers.
sjunga sorgesång. I så fall skulle slutet
av Hes.7:1 J kunna översättas: och [det
bliver l intet klagorop (ingen sorgesång)
över dem.
17) hårjar, l J 0.
aram. = hebr. hådår, se' 3.
18) 'addlirä!, n-l. 1. ~
härlighet, något härligt el. storslaget.
Se: Härlig 20.
19) ga'iiwå, n ~~, ~
upphöjdhet, höghet, majestät, härlighet; av: gå'å, se 9. Jfr S.Mos.33:26,
övers. höghe~; i v.29 står det tillsammans med häräb, svärd; övers. ärorikt
svärd. Se: Ii~färd 4, Högmod 4, Högmodig 4.
20) d6xa, 1)o~a
glans, sken; ära, heder; härlighet, majestät. Ordet ingår även i de uttryck, som
i sv. övers. är återgivna.med »härlighetshopp», KoLI :27, och »härlighetskropp»,
Fi1.3:21. Se: Förhärliga 8, Härlig 28.
21) doxåzö,

1)o~a\w

ära, prisa; förhärliga; i 2.Kor.3:1O perf.
pass., övers. vara utan all härlighet;
perf. part. pass., övers. vad som förr
hade härlighet; av: doxa, se 20. Se :
Förhärliga 4, Härlig 29.
22) endoxos, €v1)o~o<:
i ära el. härlighet; av: prep. en, i, och
doxa, se 20. Se: Härlig 23.
23) megalei6tes, f.l€"faA€tOTT/<:

storhet, storslagenhet, majestät, härlighet; av: megaleios, storartad, majestätisk. Ordet är i Luk.9 :43 övers. stor
makt. Se: Anseende 9.
HÄRLIGHET
Uppdelning: allmänt, i förbindelse med
namn, Guds härlighet, Herrens härlighet.
HÄRLIGHET (allmänt)
1 all min h . i Egypten
l.Mos. 45 :13
49:26
2 till de eviga höjdernas h.
1 bliva helgat av min h.
2.Mos. 29:43
1 Låt mig alltså se din h.
33:18
1 När nu min h. går förbi
33:22
1 de män s. sett min h.
4.Mos.14 :22
3 Majestät och h. äro inför
1. Krön. 16:27
1 S tillhör storhet, makt och h.
29 :11
29:2 S
4 konungsliga h. bliva större
1 se sin konungsliga h .
Est. 1:4
3 i majestät och h.
Job 40:5
3 med ära och h. krönte da
Ps. 8:6
3 majestät och h. beskär du
21:6
1 plats där din h. bor
26:8
S så är det ute med hans h.
39:12
3 i ditt majestät och din h.
45:4
3 lyckosam i din h.
45:5
6 Idel h. är hon, konungadottern
45:14
7 en människa har, mitt i sin h.
49 :13
49 :17
1 när hans hus växer till i h.
1 hans h . fÖljer honom icke dit ned
49:18
7 mitt i sin h., utan förstånd
49:21
8 Full av ljus och h. går du
76:5
3 din h. över deras barn
90:16
9 Han har klätt sig i h.
93:1
3 Majestät och h. äro inför hans
96:6
I jordens konungar (frukta) din h. 102 :16
3 i majestät och h. är du klädd
104:1
3 Majestät och h. är vad han gör
III :3
3 Ditt majestäts h. och ära
145:5
3 ditt rikes ära och h.
145 :12
3 En h. för alla hans fromma
149:9
10 loven honom efter hans stora h. 150:2
3 undersåtar är konungs h.
Ords. 14:28
l mot hans h.s blickar
les. 3:8
I låter växa, bliva till h.
4:2
1 täckelse skall vila över dess h.
4:5
I hela jorden är full av hans h.
6:3
I konungen med all hans h.
8:7
1 under hans h. skall brinna
10:16
1 skogars och parkers h.
10:18
1 boning skall vara idel h.
11:10
11 till dödsriket ha ~ din h. måst
14:11
12 slå ned all den stolta h.en
23:9
1 äldste skola skåda h.
24:23
15 h.s vissnande blomster
28:1
28:4
15 strålande h.s vissnande blomma
13 skåda en konung i hans h.
33:17
14 dess h. ss. ett blomster
40:6
I hans h., där solen går upp
59:19
1 hans h. uppenbaras över dig
60:2
1 S min h.s hus skall jag förhärliga
60 :7
11 till h.ens boning evinnerligen
60:15
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I S din Gud skall vara din h.
60:19
1 deras h. skall övergå
61:6
I alla konungar (se) din h.
62:2
l de skola komma och se min h.
66:18
l s. icke hava sett min h.
66:19
I de skola förkunna min h.
66:19
15 den h.ens krona s. prydde
Jer.13:l8
I låt-din h.s tron ej bliva
14:21
l En h.ens tron är vir helgedoms
17:12
I Stig ned från din h.
48:18
16 till intet bliver deras h.
Hes. 7:11
11 min helgedom, eder stolta h.
24:21
1 förliknas med dig i h.
31 :18
I uppenbara min h. bland folken
39 :21
I jorden lyste av hans h.
43:2
17 min h. till ära
Dan. 4:27
17 fick tillbaka min h. och glans
4:33
1 detta hus i dess forna h.
Hagg. 2:4
1 fylla detta hus med h.
2:8
l Den tillkommande h.en större
2:10
13 huru stor deras h.
Sak. 9:17
18 när deras h. bliver förödd
11:3
20 riken i världen och deras h.
Matt. 4:8
20 komma i sin Faders h.
16:27
20 sätter sig på sin h.s tron
19:28
20 med stor makt och h.
24 :30
20 Människosonen kommer i sin h.
25 :31
20 sätta sig på sin h.s tron
25 :31
20 kommer i sin Faders h.
Mark. 8 :38
20 i din h. sitta på din högra sida
10:37
20 med stormakt och h.
13:26
20 h. skall givas åt ditt folk
Luk. 2:32
20 över allt detta med dess h.
4:6
20 när han kommer i sin h.
9:26
20 visade sig i h.
9 :31
20 sågo de hans h .
9:32
'20 med stor makt och h.
21 :27
20 för att så ingå i sin h.
24:26
20 vi sågo hans h. .
Joh. 1 :14
20 likasom en enfödd Sons h.
1 :14
20 uppenbarade så sin h.
2:11
20 han hade sett hans h.
12 :41
20 den h. s. jag hade hos dig
17:5
20 den h. s. du har givit åt mig
17:22
20 att de få se min h.
17:24
20 H.ens Gud uppenbarade
Apg. 7:2
20 söka h. och ära
Rom. 2:7
20 h. och ära och frid skall
2:10
20 i saknad av h.en från Gud
3:23
20 från de döda genom Faderns h.
6:4
20 h. s. kommer att uppenbaras
8:18
20 frihet s. tillhör Guds barns h.
8 :21
20 israeliter, tillhöra h.en
9:4
20 uppenbara sin h.s rikedom
9:23
20 s. han förut berett till h.
9 :23
20 den skall bliva oss till h.
1. Kor. 2 :7
20 hade de icke korsfäst h.ens Herre
2 :8
20 kvinnan återspeglar mannens h.
11 :7
20 och återspeglar hans h.
11 :7
20 de himmelska kropparnas h.
15:40
20 En h. har solen
1 5 :41
20 en annan h. har månen
15:41
20 en annan h. hava stjärnorna
15:41
20 icke lik den andra i h.
1 S :41
20 sätt i ringhet, det uppstår i h .
15:43
20 framträdde i h.
2. Kor. 3 :7
20 för hans ansiktes h.s skull
3:7
20 huru mycket större h.
3:8
20 överflöda av h.
3:9
20 en så översvinnlig h.
3:10
21 vad s. förr hade h.
3:10
21 visar sig vara utan all h .
3: l O
20 försvinnande framträdde i h.
3:11
20 beståndande ... mycket större h.
3:11
20 från den ena h.en till den andra
3:18
20 evangelium om K. h.
4:4
20 en h. s. väger översvinnligen
4:17
20 hans h. till pris
Ef. 1 :12
20 f5rlossas, ham h. till pris
1:14
20 huru rikt på h .. hans arv är
I : 18
20 efter sin h.s rikedom förläna
3 :16
22 församlingen inför sig i h.
5 :27
20 huru rik på h. d'en är
Kol. 1:27
20 bliva uppenbarade i h.
3:4
20 till sitt rike och sin h.
I.Tess. 2 :12
20 upptagen i h.en
I.Tim. 3 :16
20 och därmed evig h.
2.Tim. 2:10
20 KJ. h.s uppenbarelse
Tit. 2:13
20 är hans h.s återsken
Hebr. 1:3
20 krönte honom med h. och ära
2:7
20 krönt med h. och ära
2:9
20 föra många sina barn till h.
2:10
20 så mycket större h. än Moses
3:3
20 eder till pris, h. och ära
1. Pet. 1:7
20 den h. s. därefter skulle fÖlja
1 :11
20 uppväckte ... och gav honom h.
1 :21
20 dess h. ss. gräsets blomster
1:24
20 vid hans h.s uppenbarel ... ",
4:13
20 h.ens A., Guds A., vilar då
4:14
20 del i den h. s. kommer
5:1
20 h.ens oförvissneliga segerkrans
5:4
20 kallat eder till sin eviga h.
5:10
20 kallat oss medelst sin h.
2.Pet. 1:3
23 vi hade själva skådat hans h.
1 :16
20 inför sin h. ostraffliga
Jud. v.24
20 jorden upplystes av hans h.
Upp. 18:1

l
1
19
1
1
1
1
l

IS

1
3
1S
11
17
1
I
20
20

Hiskias rikedom och h.
2.Krön.32:27
Haman talade om sin h.
Est. 5 :11
över Israel är hans h.
Ps.68:35
Moabisinh.aktadför
Jes.16:l4
ss. med Israels barns h.
17:3
Jakobs h. vändes i armod
17:4
Kedars h . vara förgången
21 :16
Libanons h . skall bliva den given
35:2
jag giver min h. åt Israel
46:13
Libanons h . skall komma till dig
60: 13
dottern Sions h. försvunnit
Klag. 1:6
kastade han Israels h.
2:1
skola föröda Egyptens h.
Hes.32:l2
åt Nebukadnessar ... h.
Dan. 5:18
Efraims h. skall flyga
Hos. 9:11
till Adullam skall Israels h.
Mika 1:1 S
icke ens Salomo i all sin h.
Matt. 6:29
icke ens Salomo i all sin h.
Luk.12:27

HÄRLIGHET (Guds)
1 syntes Israels Guds h.
Hes. 8:4
I Guds h. lyft sig från keruben
9:3
1 Guds h. vilade ovanpå dem
10:19
l Guds h. vilade ovanpå dem
11 :22
1 såg Guds h. komma österifrån
43:2
20 få se Guds h.
Joh.ll :40
Apg. 7:55
20 (Stefanus) fick se Guds h.
20 oförgänglige Gudens h.
Rom. 1:23
20 i saknad av h.en från Gud
3:23
20 i hoppet om Guds h.
5:2
20 återspeglar (Guds) h.
1. Kor. I 1 :7
20 Guds h. sprida sitt sken
2. Kor . 4:6
20 Gud, h.ens Fader
Ef. 1 :17
20 den salige Gudens h.
I.Tim. 1:11
20 rök från Guds h.
Upp.15:8
20 (Jerusalem) med Guds h.
21:11
20 Guds h. upplyser den
21 :23
HÄRLIGHET (Herrens)
l skolen I se Herrens h.
2.Mos.16:7
l visade sig Herrens h.
16: l O
1 Herrens h. vilade på Sinai berg
24:16
1 Herrens h. tedde sig
24:17
1 Herrens h. uppfyllde tabernaklet
40:34
1 Herrens h. uppfyllde tabernaklet
40:35
1 Herrens h. visa sig
3.Mos. 9:6
l visade sig Herrens h.
9 :23
l Då visade sig Herrens h.
4.Mos.14:10
1 full av Herrens h.
14:21
1 Då visade sig Herrens h.
16:19
l Herrens h. visade sig
16:42
l visade sig Herrens h. för dem
20:6
1 Herren låtit oss se sin h.
s.Mos. 5 :24
1 Herrens h. uppfyllde
I.Kon. 8:11
I Herrens h. uppfyllde
2.Krön. 5:14
1 Herrens h. uppfyllde huset
7:1
7:2
1 Herrens h. uppfyllde Herrens hus
l såga Herrens h. över huset
7:3
l Herren uppenbarat sig i h.
Ps. 102 :17
I skola fä se Herrens h.
Jes.3S:2
1 Herrens h. skall varda
40:5
1 Herrens h. fÖlja dina spär
58:8
1 Herrens h. gär upp över dig
60:1
1 tycktes mig vara Herrens h.
Hes. 1:28
1 Lovad vare Herrens h.
3: 12
1 se, där stod Herrens h.
3 :23
1 Herrens h. höjde sig
10:4
I glansen från Herrens h.
10:4
I Herrens h. flyttade sig bort
10:18
I Herrens h. höjde sig
11 :23
1 Herrens h. kom in i huset
43:4
1 Herrens h. uppfyllde huset
43:5
1 Herrens h. uppfyllde
44:4
1 full av Herrens h.s kunskap
Hab. 2 :14
20 Herrens h. kringsträlade
Luk. 2:9
20 återspegla Herrens h.
2. Kor. 3:18
20 undan Herrens ..• h.
2.Tess. 1:9
20 vår Herres, JIC., h.
2:14

HÄRLIGHET (i förbindelse med na mn)
1 Ren är borta frän Israel
l.sam. 4:21
1 H.en är borta från Israel
4:22
1 Din h., Israel, ligger
2.Sam. 1:19

HÄRLIGHETSHOPP
När Paulus i Kol.l :27 förklarar, vari
den gudomliga urtidshemligheten består, gör han det med orden »Kristus i
eder, härlighetens hopp» (Christos en
hymin, he elpis tes doxes), i vår kyrkobibel övers. »Kristus i eder, vårt härlighetshopp». Paulus är tjänare åt församlingen, Kristi kropp, v.24-2S, och han
förkunnar Kristus för att därigenom
ställa fram var märmiska såsom fullkomlig i honom, v.28. Se: Fullkomlig.
»Härlighetens hopp» är ett hopp i
kraft av Kristi härlighet; i v.ll talar
aposteln om hans härlighets makt (grt.),
genom vilken de troende skall uppfyllas av kraft till all uthällighet (ståndaktighet) och långmodighet (tålamod),
så att de med glädje tackar Gud för de
heligas arvslott i ljuset, v.l2. »Härlighetens hopp» är därmed också ett hopp
om de troendes härlighet, vilket närmare beskrives i 3:1-4. Jfr uttrycket
»Kristus i eden> i I :27 med »Kristus,
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vårt liv» i 3:4; se även Gal.2:20. Kristus
har tagit sin boning i de heligas, de troendes, hjärtan, I :2, och genom evangeliet h:rr de fått del i det himmelska
hoppet, I :5,23. Detta når sin fullbordan vid Jesu Kristi uppenbarelse, då de
som i honom har sitt liv, skall »med
honom bliva uppenbarade i härlighe1»,
3:4. Jfr Rom.8:18-2S. Se: Hopp, Härlighet, Förhärligande.
HÄRLIGHETSHOPP
Kristus i eder, vårt h.

Kol. 1:27

HÄRLIGHETSKERUB
Därovanpå stodo h.er

Hebr. 9:5

HÄRLIGHETSKROPP
Det himmelska medborgarskapet innefattar en väntan på Jesus Kristus såsom
Frälsare, Fil.3:20. När han kommer,
skall han förvandla de sinas fömedringskropp (sÖma t~s tapeinÖseös) till
att bli likformig (symmorphos) med
hans härlighetskropp (sÖma tes doxes),
v.21.
Kristus var till i Guds-skepnad
(morph~ theou) men utblottade sig
genom att taga en tjänares, en träls,
skepnad (morph~ doulou) och komma
i människogestalt, han ödmjukade, förnedrade, sig (tapeinoun) och blev lydig
intill döden på korset, 2 :6-8. Därför
har Gud upphöjt honom över allting,
v.9-11. Kristus har uppstått med förhärligad kropp såsom förstlingen av de
avsomnade, l.Kor.lS :20; jfr Rom.1 :4.
Genom den makt och kraft Kristus
fått av sin Fader skall han göra alla levande, l. Kor.l 5:21-23,45. Alla som
tror på den korsfäste och uppståndne
Kristus, skall bli förvandlade genom
den kraft, varmed han kan underlägga
sig allt, Fil.3:21; jfr l.Kor.lS :24-28,
51-57. Vad denna förvandling innebär,
beskrives närmare i l. Kor.l 5:35-49.
Det som blir sått i förgänglighet, vanära (atimia) och svaghet, uppstår i oförgänglighet, härlighet (doxa) och kraft,
v.42-43. Det sås en »själisIo> (psykisk,
naturlig) kropp, det uppstår en andlig
kropp, v.44. Denna kropp är helt bestämd av den siste Adam, som är >>en
levandegörande ande», v.4S, av Guds
och Kristi Ande, som är livets ' Ande,
Rom.8:2,9-11. De som fått Anden som
förstlingsgåva, bidar efter sin kropps
förlossning, v.23.
Liksom de Kristus-troende burit den
förste Adams, den jordiska människans,
gestalt, skall de bära den siste Adams,
den himmelska människans, gestalt,
l.Kor.IS :49. Denna härlighetskropp
består inte av kött och blod, v.SO, men
är likväl identisk med den kristnes jordiska kropp, liksom Kristi förhärligade
kropp är identisk med hans jordiska
kropp, samtidigt som den är förvandlad, fri från all jordisk begränsning,
Joh.20:26-27. Se: Ande, Andlig, Förhärligande, Förlossning, Förvandling,
Uppståndelse.
HÄRLIGHETS KROPP
att den bliver lik hans h.

Fil. 3:21

HÄRNAD
måste draga ut .. .i h.

l.Sam.28:l

HÄRNEDIFRÅN
I ären h., jag är ovanifrån

Joh. 8:23

HÄRNERE
När vi förra gången vara h.
h. råda hans eviga armar
skåden ock på jorden h.

I.Mos. 43 :20
5.Mos.33:27
Jes. 51:6

HÄROLD
Grundtextens ord för »härolw), i Dan.
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Häromdagen - Härutanför
3 :4, aram. kiiroz, betecknar en som utropar el. förkunnar ett offentligt budskap. Det brukas om den tjänare, som
kungjorde konung Nebukadnessars befallning om tillbedjan av hans gyllene
bildstod.
Ordet käroz anses vara ett låneord
från grek. keryx, härold, ett ord som i
N.T. förekommer i I.Tirn.2:7; 2.Tim.
1:11; 2.Pet.2:S, övers. förkunnare. Se:
Förkunna.

(rä§irn, plur. av ro§, se Huvud l). Som
predikat har maSJ:ti! här jä~', gå ut;
därav övers. en härskara ... drog ut..JÖr
att härja. Se: Giller 3.

HÄROLD
utropade en h. med hög röst

höja baneret-(fälttecknet); i HV.6:3,9
nif. part. fem. plur. ni~gälo!, skara
( skaror) samlade~) under ett baner;
övers. härskara. Jfr norska kyrkobibelns
övers. ,»hrerskarer med sine banne!)).
Se: Härlig 13.

Dan. 3:4

HÄROMDAGEN
Mannen s. kom till mig h.

Dom.13:10

HÄROMKRING
de kunna gå bort i gårdarna h.

Luk. 9:12

men i h. draga de alla ut

Ords. 30:27

HÄRPÅ
Akta nu h., du Job ... hör mig

Job 33:31

HÄRSKA
Se även: Härskare, herre, makt, herradöme, regera, råda, konung, furste,
majestät, rike, land, folk.

10

kämpa; härska. Se: Kämpa 2.
2) utf.ord.
3) rädä, i l l l
trampa ned~ fÖrtrampa; underkuva, betvinga, härska. Se: Anförare 5, Fördärva 21, Härskare I, Makt 5.
4) Särar, l 10
härska, rege~; Se: Furste IS, Herre 3,
Härskare 3.
5) bä 'al, ';> V J
äga, behärsb, härska över. Se: Herre I O.

6) måsal,

';>

5) dägal,

';> J 1

6) mal}iinä, il J.~.~

HÄRORDNING

HÄRSKA
l) sur, l

4) gequq, 1 1 1 J
trupp, skara, avdeining; av: gä~a~, skära
(av), dela; tränga, angripa. Jfr Job
29:25, övers. skara; I.Sam.30:8 rövarskara; I.Kon.11 :24 strövskara; 2.Sam.
3 :22 strövtåg.

0Q

härska, beh~ska; i Dan.11 :3 med mirnMI rab; övers. härska med stor makt;
mimSäI, herradöme, förekommer t.ex.
också i v.S (se även Furste 9). Se:
Furste 2, Förestå I, Herre 4, Härskare 6.

läger, lägerplats (också om härläger);
av: I).änä, böja sig; slå sig ned, lägra sig,
vara lägrad. Se: Här 2.
7) 'iigap , tj ~~,
flygel, häravdelning; endast i plur.,
övers. härskaror. Jfr aram. gap, vinge,
Dan.7:4,6.
8) hämon, 1 i Q il
larm, oväsen; (larmande) hop, skara;
av: hämä, larma, väsnas. Se : Folk 24,
Håvor l.
9) stratia, urpaTLa

arme, här, härska,ra. Ordet ingår även i
uttrycket hOpla tes stratias, 2.Kor.10:4,
övers. stridsvapen. Jfr strateia, fälttåg,
strid, I.Tim.1 :18. Jfr Domare 9.
lO) strateuma, urpaTEVjJ.a
arme, här, härskara; krigsmanskap. Jfr
Apg.23:10,27, övers. manskap; plur. i
Matt.22:7; Luk.23:11, övers. krigsfolk.
Ordet kommer av verbet strateuö,
se Krig 7.
HÄRSKARA
Uppdelning: allmänt, himmelens härskara,
härskarornas Gud.

I byggde altaren åt himmelens hela h. 33:5
l Du har gjort hela deras h., och
1 himmel~ns h. tillbeder dig
Neh. 9:6
1 Himmelens hela h. förgås
Jes.34:4
l hela dess h. faller förvissnad
34:4
1 inför himmelens hela h.
Jer. 8:2
19:13
I offereld åt himmelens hela h.
1 oräknelig s. himmelens h. är
33:22
I ända upp till himmelens h. och
1 kastade några av denna h.
Dan. 8:10
I på taken tillbedja himmelens h. Sef. 1:5
9 till att dyrka himmelens h.
Apg. 7 :42
HÄRSKARA (härskarornas Gud)
1 h.ornas Gud, var med hm
2.Sam. 5 :10
I nitälskat för h.ornas Gud.
I. Kon.19:1 O
I nitälskat för h.ornas Gud
19 :14
1 h.ornas Gud, vem är dig lik
Ps. 89:9
l säger Herren, h.ornas Gud
Jer. S:14
l efter ditt namn, h.ornas Gud
1 S :16
1 säger Herren, h.ornas Gud
35 :17
38:17
1 säger Herren, h.ornas Gud
1 nu säger Herren, h .ornas Gud
44:7
1 h.ornas Gud, Herren är hans
Hos.12:S
1 Herren, h.ornas Gud
Am. 3 :13
1 h.ornas Gud, är hans namn
4:13
1 h.ornas Gud, vara med eder
5:14
l Herren, h.ornas Gud, vara nådig
S :l 5
1 sä säger Herren, h.ornas Gud
5:16
1 namn är Herren, h.ornas Gud
5:27
1 säger Herren, h.ornas Gud
6:8,14

HÄRSKARE
-härskare
behärskare Jes.3 :12
världshärskare Ef.6:12

trampa ned~förtrampa; underkuva, betvinga, härska. 4.Mos.24:l9 ordagrant:
[en] från Jakob skall härska. Se: Anförare 5, Fördärva 21, Härska 3, Makt
5.
2) [säwä] , il ~ ~
pi. ~iwwä, förordna; bjuda, befalla; i
I.Krön.22 :12 med prep. 'al, övers. sätta
till härskare över. Se: Befalla 5, Befallning I, Bud 2, Hövding II, Mana II,
Omsorg 3, Påbjuda l.
3) Sar, llq
befälhavare, ledare, härskare; av: Särar,
se Härska 4. Se : Anförare 9, Furste 4,
Föreståndare I, Herre 7, Hövding l.
4) josef!, J tV i '
sittande, en som sitter; en som bor, invånare; part. av jä§al>, sitta (se t.ex.
Leva IS). I Jes.10:13 står plur. jo§l>im
som objekt till hif. av jära~, gå ned;
hif. föra ned; ordagrant: förde jag ned
dem som sutto; övers. stötte jag härskarna från tronen. Jfr gamla kyrkobibelns övers. »såsom en wäldig slagit deras inbyggare tilljordena». Se: Folk 15.
5) häkak, D Dn'
hugga' ~t, rist; in; skriva upp; fastställa, stadga, bestämma; i Jes.33 :22
po. part. mel).ol!:el!:, en som stadgar el.
bestämmer. Jfr kal i Jes.IO:I, övers.
stadga; 22:16 urholka; 30:8 teckna upp;
Hes.4:1 rista in; po. i Ords.8:IS, övers.
stadga; po. part. i 4.Mos.21:18 spira;
Ps,60:9 härskarstav; i I.Mos.49:10 tillsammans med sebät, stav; övers. härskarstav. Se: Hövding 7.

2) fuijil, ';> , Q
kraft, styrka; makt, förmåga; härsmakt,
här; i I.Sam.1O:26 övers. härskara av
män. Jfr I.Kon.10:2, övers. följe. Se:
Dugande I, Duglig 2, Gods 2, Här 1 ,
Kraft 6.
3) mas!Ut, il' n t?
en (skara) som fördärvar, förstör el.
härjar; hif. part. av [MI).a!l, se t.ex.
Fördärva I, Förstöra 4. Att det i l.
Sam.! 3 :17 är fråga om en hel härskara,
framgår av uppdelningen i tre hopar

9) hyperechö, vrr€p€xw
ego hålla över; därav betydelsen: höja
sig över, överträffa, vara förmer; i l.
Pet.2:13 part. övers. den överste härskaren; av: prep. hyper, över, och echö,
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HÄRSKARA
Se även: Här, himmel, hop, skara,
Sebaot, ängel, stjärna.
HÄRSKARA

l) ~f!ä', X ~~
här, krigshär, härskara; av verbet ~l>ä',
draga i krig, gå till strids. Ordet förekommer ofta i plur. ~l>ä'o!, härskaror,
vilket också ingår i JHWH ~l>ä'o!, i vår
kyrkobibel återgivet med HERREN Sebaot, t.ex. I.Sam.17:4S; Jer.11 :20. Jfr
norska övers. »Herren, hrerskarenes
Gud». Se: Här 3.

tf

6) måJal,

';>

0Q

härska, behäi'ska; i Jes.SI :46 part. moSel, härskare. Se: Furste 2, Förestå I,
Herre 4, Härska 6.
7) dynastes, Il vIJaurT/<;
makthavare, härskare; av: dynamai,
kunna, förmå. Se: Herre 20.
8) kyrieuö,

K

11) archön, äpxwIJ

den förste el. främste; ledare, härskare;
part. av archö, vara först el. främst. Se:
Furste 19, Föreståndare 7, Hövding 14.
HÄRSKARE
I ur Jakob skall en h .
4 . Mos. 24:19
2 dig till h. över Israel
l. Krön. 22:12
3 Genom mig härska h.na
Ords. 8:16
4 stötte h.na frän tronen
Jes.10:13
3 h. s. härska med rättvisa
32:1
5 Herren är vår h.
33:22
1 honom till h. över konungar
41 :2
6 och h. står mot h.
Jer. 51 :46
6 bliva en ännu mäktigare h.
Dan.1l :5
7 H. har han störtat
Luk. 1:52
8 uppträda mot sina folk ss. h.
22:25
7 ende h.n skall låta oss se
l.Tim. 6:15
9 ss. den överste h.n
1.Pet. 2 :13
lO förneka vår ende h.
Jud. v.4
11 h.n över konungarna
Upp. 1:5

HÄRSKAREN
»Den ende Härskaren» är en benämning
på Gud. I.Tim.6:lS.
HÄRSKARLOTI
där var hans h. förvarad

VpWJW

vara herre, härska (över); i Luk.22:2S
övers. uppträda mot (någon) såsom
härskare. Jfr Rom.6:9,14; 7:1, övers.
råda över. Se: Herre 21.

5.Mos.33:21

HÄRSKARSPIRA
starka grenar ... tjänliga h .or
Så finnes där nu ingen h.

HÄRSKARE
l) rädå, ill1

HÄRSKARA (allmänt)
l med hela sin h.
l.Mos. 2:1
l efter deras h.or
2.Mos. 6:26
1 skall föra mina h.or
7:4
I edra h.or ur Egyptens land
12 :17
l Herrens h.or ur Egypt ens land
12:41
1 Israels barn efter deras h.or
12:S 1
4.Mos. 33:1
I drogo ut efter sina h.or
2 (Saul) fÖljde en h.
I.Sam.10:26
3 en h., delad i tre hopar
13:17
4 kan jag nedslå h.or
2.Sam. 22 :30
4 Ammons barns h.or
2.Kon.24:2
I följde stridbara h.or
I.Krön. 7:4
I och hela deras h.
' Neh. 9:6
4 med dig kan jag nedslå h.or
Ps. 18:30
1 H.ornas konungar fly
68:13
1 Loven Herren, I alla hans h.or
103:21
5 överväldigande ss. en h.
HV. 6:3
5 överväldigande ss. en h.
6:9
I s. för h.n däruppe fram i
Jes. 40 :26
2 ja, h . och stridsmakt
43:17
I hela dess h. har jag bådat upp
45 :12
6 likt dånet från en h.
Hes. 1:24
7 h.or skall jag förströ
12:14
7 flyktingar ur alla hans h.or
17:21
7 Togarmas folk och dess h.or
38:6
7 Gomer och alla dess h.or
38:6
7 med alla dina (Gogs) h.or
38:9
7 över (Gog) och hans h.or
38:22
7 falla med alla dina h.or
39:4
1 h.ornas furste företog
Dan. 8,:11
1 bliver ock en h. prisgiven
8:12
Iförtrampandet aV... h.
8:13
8 ska n ställa upp en stor h.
II :11
8 h.n skall varda given
II :11
8 När då h.n är sin kos
II :12
8 ,skall ställa upp en ny h.
II :13
9 hop av himmelska h.n
Luk. 2 :13
lO följde ... himmelska h.orna
Upp.19:14
10 konungarna med sina h.or
19 :19
lO mot honom på hästen och hans h. 19:19
HÄRSKARA (himmelens)
1 ser himmelens hela h.
S.Mos. 4:19
1 eller himmelens hela h.
17:3
I himmelens hela h. stå där
I.Kon.22:19
I tillbådo himmelens hela h.
2.Kon.17:16
1 tjänade himmelens hela h.
21 :3
l altaren ät himmelens hela h.
21:S
I redskap åt himmelens hela h.
23:4
I offereld åt himmelens hela h.
23:5
I himmelens hela h. stå på hs 2. Krön.18:18
I tjänade himmelens hela h.
33:3

HÄRSKA
2 h.de på andra sidan
S.Mos. 3:8
I Abimelek hade h.t
Dom. 9:22
2 och h. över Israel
l. Krön. 28:5
3 h. från hav till hav
Ps. 72:8
3 h. mitt ibland dina fiender
110:2
4 Genom mig h. härskarna
Ords. 8:16
3 i vrede h.de över folkslagen
Jes.14:6
S andra herrar än du hava h.t
26:13
4 s. skola h. med rättvisa
32:1
2 den lägste till att h.
Dan. 4:14
2 vem han vill till aU h. över dem
5 :21
6 skall h. med stor makt
II :3

hava, hålla. Jfr part . i FiI.2:3, övers.
förmer; 4:7 som övergår.
10) despotes, Il €UrrorT/<;
herre,husbonde. Se: Herre 23.

Hes.19:11
19:14

HÄRSKARSTA V
icke h.en ifrån hans fötter
Juda (är) min h.
Juda (är) min h.

l.Mos.49:10
PS.60c9
108:9

HÄRSKRI
I forn'tidens krigföring var det vanligt,
att angrepp inleddes med ett Iiögljutt
härskri, Jos.6:2; Dom.7:18-20 etc. Profeten Jesaja förkunnade, att Herren
skulle uppgiva härskri mot sina fiender
och strida mot dem, 42:13. Se for
övrigt: Krig.
HÄRSKRI
skall folket upphäva ett stort h.
Jos. 6:5
I skolen icke upphäva något h.
6:10
Häven upp ett h.; skolen I upphäva h. 6:10
Josua: Häven upp ett h.
6 :16
Då hov folket upp ett h.
6:20
hov det upp ett stort h.
6 :20
hov hären upp sitt h .
I.Sam.17 :20
Israels och Juda män höjde ett h.
17:52
hovo Juda män upp ett h.
2.Krön.13:15
och när Juda män hovo upp h.
13 :15
vädrar han larmet av h .n
lob 39 :28
Herren uppgiver h.
Jes.42 :13
basunljud hör du, och krigiskt h. Jer. 4 :19
Må han få höra h. om middagen
20:16
jag skall låta höra ett h, mot Rabba
49:2
skall upphäva sin röst till h.
Hes. 21 :22
förtära under h. på stridens
Am. 1 :14
omkomma under h. vid basuners ljud
2:2
en dag då h. höjes mot de fasta
Sef. 1:16

HÄRSMAKT
Faraos h. kastade i havet
2.Mos.IS :4
Sanherib med hela sin h.
2.Krön.32:9
med h. draga de fram
Jer.46:22
Farao skall icke med stor h.
Hes.17:17
förtrampa all ovännens h.
Luk.10:19
I följden fursten över luftens h.
Ef. 2:2

HÄRSTAMMA
Se även: Släkt, ätt, familj, folk, stam.
HÄRSTAMMA
konungar skola h. från henne
1.Mos.17 :16
från honom h. moabiterna
19:37
från honom h. Ammons barn
19:38
de furstar S. h.de från Elifas
36:16
de furstar s. h .de från Reguel
36:17
de furstar s. h.de frän Oholibama
36 :18
Från Gerson h.de libniternas
4.Mos. 3:21
Från Kehat h.de amramiternas
3:27
Från Merari h.de maheliternas
3:33
tjäne'n män s. h. från Hamor
Dom. 9 :28
de kaineer, s. h.de från
l.Krön. 2:55
Från Gersom h.de hans son Libni
6:20
alla de S. h. från Israel
Rom. 9:6

HÄRSTAMNING
en lag s. stadgar h. efter köttet

Hebr. 7:16

HÄR UTANFÖR
din moder och dina bröder stå h. Matt.12 :47
kasten honom ut i mörkret h.
22 :13
kasten tjänaren ut i märkret h.
2S :30
din moder och dina bröder stå h. Mark. 3 :32
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Härute-Häva
Din moder och dina bröder stå h.
Se, h. dörren höras fotstegen

Luk. 8:20
Apg. 5:9

HÄRUTE
H. på den öppna platsen
man kan icke stå h.

Dom.19:20
Esr.10:13

HÄRUTINNAN
vem skulle h. vilja lyssna
H. har du handlat dåraktigt
vi hava förbrutit oss h.

l.Sam.30:24
2.Krön.16:9
Esr.IO:13

HÄRUTÖVER
s. h. behöves till din Guds hus
om jag än ngt h. berömmer

Esr. 7:20
2.Kor.l0:8

HÄR ÄR HERREN
En återgivning av hebr. JHWH Sämmä,
ordagrant: »Herren [är] där», vilket enligt Hesekiels vision skall vara namnet
på den kommande heliga staden, jfr
Hes.37:27; Jes.60:14,19-20; Upp.21 :3,
22-23; 22:S. Se för övrigt: Himmel,
Jerusalem, Rike (Guds), Tempel.
Hes.48:3S.
HÄRÖVER
varför vredgens I då h.
2.Sam.19 :42
H. blev konungen i Aram orolig 2.Kon.6:11
H. blevo dessa förgrymmade
l.Krön.25:10
Häpnen h.,l himlar
Jer. 2:12

HÄST
Se även: Fåle, mulåsna, häststad, ryttare , betsel, vagn, springare, stall, strid,
krig.
-häst
ridhäst 1.Kon.4:26
stridshäst Sak.l 0:3
vagnshäst Dom.S :28
Häst
Hästen anses ha införts i Främre Orienten av hetiterna, se d.o. Den har spelat
en synnerligen viktig roll inte minst i
militära sammanhang. Hyksosfolket
medförde hästen och stridsvagnen till
Egypten (se Egypten, sp.l143). Man
har menat att hyksos' seger över egyptierna i icke ringa utsträckning kan tillskrivas den militära överlägsenhet, som
innehavet av kavalleri och stridsvagnar
vid denna tid medförde.
När Israels barn nådde Palestina,
möttes de av folk, vilka var utrustade
med hästar och vagnar av järn, Dom.
1:19; Jos.lI:4; 17: 16. Men först efter
monarkins införande blev hästen också
israelitisk egendom. Detta faktum får
väl delvis tillskrivas inflytandet från förbudet från Mose tid mot att införskaffa

och äga hästar, S.Mos.l7:16. David
tillvaratog 100 hästar, som han hade
tagit från konungen i Soba, 2.Sam.8:4.
Absalom skaffade sig hästar, 2.Sam.
IS:1, och i Salomos stall fanns 40000
vagnshästar och 12000 ridhästar, l.
Kon.4:26. Hästen förekommer senare i
kultiska sammanhang. Juda konungar
invigde hästar till solen , 2.Kon.23:11.
En av Jerusalems stadsportar bar namnet »HästporterJ)) (se d.o.), Neh.3:28,
förmodligen så kallad emedan de hästar,
vilka invigt! i samband med solkulten,
fördes in i staden genom denna port,
2.Kon.23:11; 2.Krön.23:IS.
Hästen är i Bibeln omtalad för sin
styrka, Job 39 :22, sin ståtliga gång,
Ords.30 :29-31, och sin snabbhet, Jes.
30:16; Joel 2:4.
Hästen förekommer huvudsakligen
i militära sammanhang. När Messias
skildras hos profeten Sakarja, förknippas han inte med detta djur utan med
det fredliga livets rid- och dragdjur,
åsnan. När Messias kommer, skall han
utrota ur Israel hästar och vagnar, Sak.
9:9-10. När Jesus red in i Jerusalem,
använde han sig därför aven åsna, Joh.
12:14-16.
Även i profeternas . liv och förkunnelse förekommer hästen och får då
ofta en symbolisk funktion, där den
militära aspekten starkt framhävs. Elia
for upp till himmelen i en vagn och
hästar av eld, 2.Kon.6:17. Sakarja fick
se en man, som red på en röd häst, och
bakom honom stod röda, bruna och
vita hästar, Sak.l :8. Vid ett senare tillfälle fick han se röda, svarta, vita och
fläckiga hästar, Sak.6:2-3. Johannes
såg en vit, en röd, en svart och en gul
häst, Upp.6:2-8. Han såg gräshoppor,
som tedde sig som hästar, 9:7,9. Han
som heter »Trofast och sannfärdig», satt
på en vit häst , 19 :11. De himmelska
härskarorna kom på vita hästar, 19 :14.
I 19:11 uppträder Jesus själv såsom
segrare på en häst i den triumfatoriska
slutscenen vid de onda makternas nederlag.
HÄST
Uppdelning:

häst , hästar, häst och vagn.

HÄST
e n s. biter h.en i foten

Hästhuvud från Salomos tid. Relief
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I.Mos.49 :17

H. och man störtade han i 2.Mos. 15:1 ,21
var h. ISO (siklar silver)
l. Kon . 10:29
Ben-Hadad kom undan på en h.
20 :20
var h. ISO (siklar silver)
2.Krön. 1:17
en h. s. konungen själv ridit på
Est . 6:8
överlämna klädnaden och h.en åt
6:9
'man skall föra hm ridande på h.en
6:9
Skynda dig taga klädnaden och h.en
6:10
tog Haman klädnaden och h .en
6 :11
kringsände brev med ilbud till h .
8:10
då ler hon åt både h. och man
Job 39:21
Är det du s. giver åt h.en styrka
39:22
ligga domnade både man och h.
PS.76 :7
har icke sin lust i h.ens styrka
147:10
Piskan för h .en
Ords.26:3
en stridsrustad h.
30 :31
har sett trälar färdas till h .
Pred.10:7
Med dig krossade jag h.
Jer.51 :21
skola icke vidare stiga till h.
Hos. 14 :4
en man s. red på en röd h.
Sak. 1:8
Då fick jag se en vit h.
Upp. 6:2
Då kom en annan h. fram
6:4
Då fick jag se en svart h.
6 :5
Då fick jag se en blekgul h .
6:8
fick där se en vit h.
19 :1 J
strid mot honom s. satt på h.en
19 :19
HÄSTAR
Josefgavbröd i utbyte mot h.
l.Mos.47 :17
Herrens hand komma över h.
2.Mos. 9:3
Men han må icke skaffa h.
5.Mos.17 :16
för att skaffa de många h.na
17 :16
På h . skall du avskära
Jos.11 :6
på h . lät han avskära fotsenorna
11:9
Då stampade h.nas hovar
Dom. 5 :22
100 h. s. han skonade
2.Sam. 8:4
kornet och halmen för h.na
1.Kon. 4:28
skänker ... h. och mulåsnor
10 :25
h.na s. Salomo lät anskaffa
10:28
behålla h . och mulåsnor vid liv
18:5
en här med lika många h.
20 :25
(Josafat:) mina h. ss. dina h.
22:4
mina h. ss. dina h.
2.Kon. 3:7
(arameerna) hade övergivit sina h.
7:7
där stodo a llenast h.na
7:10
taga fem av de återstående h.na
7 :13
(Isebels) blod stänkte ... på h.na
9:33
I s. haven h.na hos eder
10:2
där h.na plägade föras in
11 :16
förde man honom därifrån på h :
14:20
jag vill giva dig 2000 h.
l 8:23
(Josia) skaffade bort de h.
23:11
utom 100 h. s. han skonade
1. Krön . 18:4
h.na infördes från Egyp t en
2.Krön. 1 :16
skänker ... h. och mulåsnor
9:24
h. infördes från Egypten
9:28
förde man honom därifrån på h.
25:28
De hade 736 h.
Esr. 2:66
Varen icke ss. h. utan förstånd
Ps. 32:9
Förgäves väntar man seger gm h.
33 :17
H. rustas ut för stridens dag
O rd s. 21 :31
(Juda) land är fullt av h.
Jes. 2 :7
deras h.s hovar äro ss. av flinta
5 :28
plägar icke driva h. däröver
28:28
på h. vilja vi jaga fram
30:16
i det de förlita sig på h.
31:1
deras h. äro kött och icke ande
31:3
jag vill giva dig 2000 h.
36:8
ss. h. färdas genom öknen
63 :13
på h. föra edra bröder till mitt heliga 66:20
hans h. äro snabbare än örnar
Jer. 4:13
(Israels barn) likna vä lfödda h.
5:8
på sina h. rida de fram
6:23
lika h. s. rusa åstad i striden
8:6
Från Dan hör man frustandet av h.
8:16
vill du då taga upp tävlan med h.
12 :5
Spännen för h.na och bestigen
46 :4
dragen ditupp, l h .
46:9
på sina h. rida de fram
50:42
dragen ditupp med h.
51 :27
man där skulle giva ·honom h.
Hes.17:15
(assyrierna) ryttare s. redo på h .
23:6
Assu rs söner ... ryttare s. redo på h.
23:12
bolarna där, s. hade flöde ss. h.
23 :20
män s. rida på h. allasammans
23:23
(Nebukadressars) h. äro så många
26:10
Med sina h.s hovar trampa sönder
26:11
föra dig ut med h. och ryttare
38:4
(Gogs här) ridande på h.
38 :15
frälsa dem, icke genom h.
Hos. 1 :7
De te sig likasom h.
Joel 2:4
lät edra h. bliva tagna ss. byte
Am. 4:10
Kunna väl h. springa uppför en
6 :12,
jag skall utrota dina h.
Mika 5:10
Dess h. äro snabbare än pantrar Hab. 1:8
färdas fram med dina h.
3:8
Du' far med dina h. fram över havet
3:15
h.na sko la stupa
flagg . 2 :23
bakom honom stodo andra h.
Sak. 1 :8
de svarta h.na mot nordlandet
6:6
utrota h. ur Jerusalem
9:10
ryttarna på sina h. sko la då
10:5
skall jag slå alla h. med förvirring
12:4
slår alla h. med blindhet
12:4
likadan hemsökelse drabba h.
14:15
skall på h.nas bjällror stå att läsa
'14:20
När vi lägga betsel i h.na s mun
Jak. 3:3
gräshopporna tedde sig ss. h.
Upp. 9:7
h.na och . männen s. sutto på dem
9 :17
h.na hade huvuden ss. lejon
9 :17
h.nas makt låg i deras gap
9:19
blod steg upp till betslen på h.na
14:20
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följde, på vita h., de himmelska
för alt äta kött av h.

19 :14
19:18

HÄST (häst och vagn)
Faraos h.ar, vagnar och ryttare 2.Mos.14:9
Faraos h.ar, vagnar och ryttare
14:23
när Faraos h.ar med hans vagnar
15:19
med (egyptiernas) h.ar och
5.Mos.II:4
Om du då får se h.ar och vag nar
20 :1
järn te h.ar och vagnar i stor
J os. 11 :4
sätta dem på vagnar och h.ar
1.Sam. 8:11
skaffade sig vagn och h.ar
2.Sam.l 5:1
jämte h.ar och vagnar
l.Kon.20:1
e n vagn av eld, med h .ar
2.Kon. 2:11
kom Naatnan med h .ar och vagnar
5.::9
sände han dit h.ar och vagnar
6:14
här lägrat sig med h.ar och vagnar
6 :15
fullt med h.ar och vagnar av eld
6:17
låtit ett dån av vagnar och h.ar
7:6
tog man då två vagnar med h .ar
7 :14

Häst spänd framför en jaktvagn.
Efter en egyptisk relief
hade 4000 spann h.ar och
2. Krön . 9:25
De prisa vagnar, de prisa h.ar
Ps.20:8
han s. för vagnar och h.ar ditut
Jes.43:17
sitta på vagnar och h.ar
Jer. 17:25
få draga in på h.ar och vagnar
22 :4
Svärd över dess h.ar och vagnar
50:37
över Tyrus med h.ar och vagnar
Hes.26:7
H.ar jaga fram och vagnar
Nah. 3:2
färdas fram med h.ar , med
Hab. 3:8
första vagnen ... r öda h.ar
Sak. 6:2
andra vagnen svarta h .ar
6 :2
tredje vagnen vita h.ar och för
den fjärde vagnen fläckiga h.ar
6:3
många h.ar med sina vagnar
Upp. 9:9
(ingen köper) h.ar och vagnar
18:13

HÄSTPORTEN
En port i Jerusalems gamla, östra mur,
norr om Vattenporten, söder om nuvarande Gyllene porten. Hästporten
låg tydligen nära ingången till konungens palats, jfr 2.Kon.l1 :16; 2.Krön.
23 :IS. Möjligen har dess namn haft ett
visst samband med dyrkan av »solens
hästan). Se: Häst. 2.Krön.23:IS; Neh.
3:28; Jer.31 :40.
HÄSTSTAD
Kon un'g Salomos vidsträckta handelsverksamhet, bl.a. med hästar, nödvändiggjorde uppförandet aven rad förrådsstäder över hela landet. Däribland
fanns också häststäder och vagnsstäder ,
vilka utgrävningar i Megiddo och Geser
har kastat nytt ljus över. Se: Häst.
l.Kon.9:19; 2.Krön.8:6.
HÄTSK
Esau blev h. mot Jakob
I.Mos.27:41
37:4
blevo de h.a mot (Josef)
Kanhända skall Josef nu bliva h.
50:15
Est. 7:6
En h. och illvillig man är det
Ps. 109:3
Med h.a ord hava de omgivit
Jes.41 :t1
alla s. äro dig (Juda) h.a
alla de s. hava varit honom h.a
45 :24
Hos. 7:16
deras t ungor äro så h.a
HÄTSKHET
haven dräpt dem med en h.
i din h . har utfört ditt verk
ty stor har din h. vabt

2.Krön.28 :9
Hes.35:11
Hos. 9:7

HÄVA
-häva
upphäva l.Mos.l9:9
HÄVA
ty då är det onda h .t

3.Mos.14:48

HÄVA (upp)
hörde att jag hov upp min röst l.Mos.39:15
Men då jag hov upp min röst
39:18
hov (Bileam) upp sin röst
4.Mos. 23:7 , 18
(Bileam) hov upp sin röst
24:3,15
då hov han upp sin röst
24 :20,2 1
(Bileam) hov åter upp sin röst
24:23
H.en upp ett härskri
Jos. 6:16
Då hov folket upp ett härskri
6:20
hov det upp ett stort här skri
6 :20
( Jotam) hov upp sin röst
Dom. 9:7
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Häxeri-Högeligen
hov Israel upp ett jubelrop
l.Sam. 4:5
hov hären upp sitt härskri
17:20
Adonia hov sig upp
1. Kon. 1:5
hovo Juda män upp ,härskri
2.Krön.13:15
när Juda män hovo upp sitt härskri
13:15
männen hova upp ett stort rop Neh. 5:1
Ater hov Job upp sin röst'
Job 27:1
Ater hov Job upp sin röst och kvad
29:1
Bland snAren h.de upp sitt tjut
30:7
(stormvinden) h.de upp
Ps. 107:25
(folken) h. då upp sin röst
Jes.24:14
häv upp din röst med kraft,
Jerusalem, häv upp den utan
40:9
häv upp din röst ss. en basun
58:1
Jer. 4:16
h.er upp sitt rop mot Juda
häv upp din röst i Basan
22:20
(fienderna) hava upp rop
Klag. 2:1
Daniel hov upp sin röst
Dan. 2 :20
(Nebukadnessar) hov upp sin röst
3 :19
Nebukadnessar hov upp sin röst
3:26
Då hov Nebukadnessar upp sin röst
3 :28
hov han upp sin röst och sade
4:27
Häv dig upp och kasta dig i
Matt. 21 :21
Häv dig upp och kasta dig i havet Mark.ll :23
hoven kvinna upp sin röst
Luk.11 :27
Petrus hov upp sin röst
Apg. 2 :14
hava (folket) upp sin röst
14:11
nu hovo (judarna) upp sin röst
22:22

HÖG (allmänt)
den flöt h.t uppe över jorden I.Mos. 7:17
har gjort mig till Faraos h.ste
45:8
Din faders välsignelser nå h.t
49 :26
49 :26
h.re än mina förfäders välsignelser
h.t är (Herren) upphöjd
2.Mos.15:1
(Mirjam:) ty h.t är han upphöjd
15:21
3.Mos. 25 :16
skall du betala h.re pris
höra den ring•... s. den h.e
5.Mos. 1 :17
2 :36
ingen stad vars murar voro för h.a
Alla dessa städer ... h.a murar
3:5
28:52
till dess dina h.a och fasta murar
(Saul) var huvudet h.re än
l.Sam. 9:2
var han huvudet h.re·än·allt folket
10:23
David .•. h.t ärad i ditt hus
22:14
likasom ditt liv i dag varit h.t aktat
26:24
så må ock mitt liv vara h.t aktat
26:24
gav hon till ett h.t rop
28 :12
Aseror på alla h.a kullar
1. Kon. 14:23
(Elia:) Ropen ännu h.re
18:27
Då ropade (Baals profeter) h.re
18:28
Naaman var h.t aktad
2.Kon. 5:1
Aseror åt sig på alla h.a kullar
17:10
Alltför h.t har du upplyft dina ögon 19:22
jag högg ned dess h.a cedrar
19:23
stor är Herren och h.t lovad
l.Krön.16:2S

han byggde tornen h.re
2.Krön.32:5
(Hiskia) blev h.t aktad av alla
32:23
(Manasse) gjorde den mycket h.re
33:14
allt folket jublade h.t
Esr. 3:11
ropade så h.t att ljudet därav
3 :13
förrän solen är h.t uppe
N eho 7:3
Esra stod på en h. träställning
8:4
Esra stod h.re än allt folket
8:5
upphöjde Haman till h. värdighet Est. 3:1
Icke kan röret växa h.t
Job 8:11
11 :8
H. ss. himmelen är den
honom S. dömer över de h.sta
21 :22
Vad har blivit av de h.a herrarnas
21 :28
stjärnorna däruppe, huru h.t de
22:12
skulle då bära den h.t
31 :36
betrakta skyarna, s. gå där h.t över
35:5
Gud är för h. för vArt förstånd
36 :26
den arm S. lyftes för h.t brytes
38:15
på ditt bud s. örnen stiger h.t
39 :30
ödmjuka med en blick allt vad h.t
40:6
kuva med en blick allt vad h.t är
40:7
På allt vad h.t är ser han
41 :25
dina domar gå h.t över hans
Ps. l 0:5
h. vard.r jag bland hedningarna
46:11
h. på jorden
46:11
h.t är han (Gud) upphöjd
47:10
Stor är Herren och h.t lovad
48:2
(lyssnen) både låga och h.a
49:3
en klippa, s. är mig alltför h.
61:3
låten hans lov ljuda h.t
66:8
med h.a åi hävor tala de
73 :8
upphöjen ick. så h.t edert horn
75:6
byggde sin helgedom h.
78:69
h. är din högra hand
89:14
du, Herre, är h. evinnerligen
92:4
mitt horn gör du h.t ss. vildoxens
92:11
stor är Herren och h. t lovad
96:4
du är h.t upphöjd över alla gudar
97:9
så h. s. himmelen är över jorden
103:11
Herre, min Gud, du är h. och stor
104:1
Herren är h. över alla folk
113:4
vAr Gud, han s. sitter så h.t
113:5
mitt hjärta står icke efter vad h.t
131:1
(Sians) fromma skola jubla h.t
132:16
Jerusalem vara min h.sta glädje
137:6
Ja, Herren är h.
138:6
den är för mig för h.
139:6
hans (Herrens) namn allena är h.t
148:13
Akta henne (visheten) h.t
Ords. 4:8
Hören, ty om h.a ting vill jag tala
8:6
Hon har salt sig h.t uppe i staden
9:14
den S. bygger sin dörr h.
17 :19
h.a murar likna de i hans
18:11
31 :10
Långt h.re än pärlor i pris
på den h.e vaktar en h.re
Pred. 5 :7
andra ännu h.re vakta på dem båda 5:7
dArskap sättes på h.a platser
10:6
vi vilja priso din kärlek h.re
HV. 1:4
för (Herrens) h.a majestät
Jes. 2:10
Herren allena skall vara h.
2 :11
över alla Libanons cedrar, de h.a
2 :13
över alla h.a torn
2 :15
Herren allena skall vara h.
2:17
för (Herrens) h.a majestät
2 :19 ,21
den ringe mot den h.t ansedde
3:5
Herren Sebaot bliver h. gm sin dom
5 :16
såg jag H.rren sitta på en h. tron
6:1
de h.st uppsatte i Israel äro huvudet
9 :15
den går upp i h.a virvlar av rök
9 :18
Ropa h.t, du dotter Gallim
10:30
de h.a träden störta ned
10:33
förtäljen att hans namn är h.t
12:4
ropen h.t till dem (i Babel)
13:2
h.t ovanför Guds stjärnor
14:13
Moabs hijgmod, det övermåttan h.a
16:6
tvi eller tre bär lämnas kvar h.st
17:6
växa h.t samma dag du planterar
17:11
Du S. hugger ut din grav h.t uppe
22:16
vad h.t är bland jordens folk
24:4
dina murars h.a fäste störtar han
25:12
störtar han ned, ja, den h.a staden
26:5
30 :13
fallfärdigt stycke på en h. mur
Herren är h., ty han bor i höjden
33:5
Alltför h.t har du upplyft dina ögon 37:23
jag högg ned dess h.a cedrar
37:24
Herren... han ropar h.t
42:13
Eftersom du är så h.t aktad
43:4
mina farvägar skola byggas h.a
49:11
min tjänare skaU bliva h.t uppsatt
52 :13
S. himmelen är h.re än jorden
55:9
äro mina vägar h.re än edra vägar
5 5:9
och mina tankar h.re än edra tankar 55:9
så säger den h.e och upphöjde
57:15
jUblen h.t med (Jerusalem)
66:10
på alla h.a kullar lade du dig
Jer. 2 :20
resen upp ett h.t baner
6:1
på h.a kullar komma ihåg sina
17:2
upphäver ett h.t rytande
25:30
Moabs högmod, det övermåttan h.a
48:29
håller dig fast h.st uppe på höjden
49 :16
du byggde ditt näste så h.t uppe
49 :16
om det gjorde sin befästning så h.
51 :53
dånet av dem ljuder h.t
51 :55
51 :58
(Babeis) h.a portar skola brännas
Stå upp, Sion, ropa h.t
Klag. 2 :19
(hjulens) lötar vara h.a
Hes. 1 :18
6: 13
slagna män ligga på alla h.a kullar
kvist av toppen på den h.a cedern
17:22
Herren, s. förödmjukar h,a träd
17:24
(vinträdets) stam växte h.
19:11
det var h.t och rikt på rankor
19:11
när de så fingo se någon h. kulle
20:28
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HÄXERI
Se även: Besvärjelse, andebesvärjare,
spådom, trolldom.
HÄXERI
s. befattar sig med h.

5.Mos.18:10

HÖ
bygger med trä, h. och strå

1. Kor. 3:12

HÖFT
så att h.en gick ur led
l.Mos.32:25
men (Jakob) haltade på h.en
32:31
sätter fångbälte om deras h.er
Job 12:18
Dina h.ers rundning är ss.
HV. 7:1
Jes.11 :5
trofasthet bältet omkring hs h.er
HÖFTLED
gav (Jakob) ett slag på h.en
l.Mos.32:25
äta icke höftsenan s. ligger på h.en
32 :32
32:32
gav Jakob ett slag på h.en
HÖFTSENA
äta Israels barn icke h.n
l.Mos. 32 :32
gav Jakob slag på höftleden, på h.n
32 :32

HöG
Se även: Höjd, offerhöjd, berg, topp.
-hög
askhög 3.Mos.1 :16
grushög 5.Mos.13:16
gödselhög Luk.14:35
sädeshög Rut 3:7
vetehög HV.7:2
HÖG
man kastade dem i h.ar
2.Mos. 8:14
böljorna reste sig ...i h.
15:8
det skall stå ss. en samlad h.
Jos. 3 :13
(vattnet) blev stående ss. en h.
3:16
i två h.ar vid ingången
2.Kon.l0:8
lade upp dem i h.ar
2. Krön. 31 :6
att lägga upp h.arna
31 :7
Hiskia och de överste såga h.arna
31 :8
31:9
Hiskia frågade prästerna om h.arna
lägger kläder på h. ss. lera
Job 27:16
fAr kläda sig i vad han lägger på h.
27:17
Han samlar havets vatten i en h.
Ps. 33:7
(Herren) lät vattnet stå ss. en h.
78:13
kasten i en h. vad där finnes
Jer.50:26
HöG (adjektiv)
Uppdelning: allmänt, alnar hög, högt berg,
den högste Guden, hög röst, hög ålder.

vad h.t är skall förödmjukas
21:26
De ropa h.t över ditt öde
27:30
(Farao) en ceder med h. stam
31 :3
djupets källor gjorde (cedern) h.
31 :4
Så fick den h.re stam
31 :5
Eftersom du växte så h~
31:10
Mina får gå vilse på h.a kullar
34:6
sidokamrarna ... s. de Iågo h.re upp
41 :7
alltefter S. våningen låg h.re upp
41:7
grundvalar voro en· hel stång h.a
41:8
kanten på ramen var ett kvarter h.
43:13
vattnet gick så h. t att man måste
47:5
och den stoden var h.
Dan. 2:31
(Daniel) till h.ste föreståndare
2:48
Jag såg ett träd och det var h.t
4:7
så h.t att det räckte upp till
4:8
Trädet S. du såg, vilket var så h.t
4:17
en h. ande fanns hos denne Daniel
5:12
en övermåttan h. ande var i (Daniel)
6:3
båda hornen voro h.a, men
det ena var h.re än det andra
8:3
detta S. var h.re sköt sist
8:3
ty du (Daniel) är h.t benådad
9:23
Daniel, du h.t benådade man
10:11
Frukta icke, du h.t benådade man
10:19
h,t tronade (Efraim) \
Hos. 13:1
Då vilja vi göra priset h.re
Am. 8:5
där du sitter i din h.a boning
Ob. v.3
byggde ditt näste h.t uppe s. örnen
vA
varför skriar du så h.t
Mika 4:9
bygga ditt näste h.t uppe
Hab. 2:9
Sef. 1 :16
härskri höjes mot de h.sta
gräto och jämrade sig h.t
Mark. 5 :38
trodde det var en vålnad och ropade h.t 6 :49
Luk. 1 :42
(Elisabet) ropade h.t
denne var h.t skattad
7:2
begären icke vad s. är för h.t
12:29
Min vän, stig h.re upp
14:10
det S. bland människor är h.t
16:15
låga över (Pilatus) med h.a rop
23:23
sjön gick h., ty det blåste hårt
Joh. 6:18
de skattade h.re att bliva ärade
12 :43
fora andarna ut under h.a rop
Apg. 8:7
vistats hos dem h.st 8 eller 10 dagar
25:6
att giva min h.e herre (kejsaren)
25:26
håller jag mitt ämbete h.t
Rom. 11 :13
12:3
icke hava h.re tankar om sig
icke edert sinne vänt till vad h.t är
12 :16
icke med h.a ord ellerh. visdom l.Kor. 2:1
så må... h.st tre fä tala
14:27
bryta ned alla slags h.a
2. Kor. 10:5
dessa så övermåttan h.a apostlar
11 :5
ingen skall hava h.re tankar
12:6
på grund av mina h.a uppenbarelser
12:7
dessa så övermåttan h.a apostlar
12 :11
Om jag nu så h.t älskar eder
12:15
de män s. stodo h.st i anseende
Gal. 2:2
2:6
män, de s. stoto h.st i anseende
för mig i h.sta mAtta
Filem. v.16
(Gud) icke hade någon h.re
Hebr. 6:13
svärja vid den s. är h.re
6 :16
välsignelse av den s. står h.re
7:7
frAn h.sta majestätet en röst
2.Pet. 1 :17
2 :11
änglar S. stä ännu h.re i starkhet
(staden) hade en h. mur
Upp. 21 :12
HÖG (alnar hög)
den skall vara 30 alnar h.
I.Mos. 6 :15
en öppning för ljuset, en aln h.
6:16
15 alnar h.t steg vattnet
7 :20
arkenochenhalvalnh.
2.Mos.25:10
ett bord en och en halv aln h.t
25 :23
27:1
skall göra ett altare tre alnar h.t
omhägnaden skall vara fem alnar h.
27:18
Det skall vara två alnar h.t
30:2
gjorde arken en och en halv aln h.
37:1
bordet en och en halv aln h.t
37:10
rökelsealtaret två alnar h.t
37:25
brännoffersaltaret tre alnar h.t
38:1
förhänget gjordes fem alnar h.t
38:18
två alnar h.t över marken
4.Mos.l1 :31
Huset At Herren, 30 alnar h.t
1. Kon. 6:2
våningarna fem alnar h.a
6:10
koret, s. var 20 alnar h.t
6:20
Den ena (keruben) var 10 alnar h.
6 :23
den ena var 10 alnar h.
6:26
Libanonskogshuset ... 30 alnar h.t
7:2
18 alnar h. var den ena pelaren
7:15
vart pelarhuvud var f!'m alnar h.t
7:16
(havet) var fem alnar h.t
7 :23
7 :27
Vart ställ var tre alnar h.t
rund uppsats, en halv aln h.
7:35
18 alnar h. var ena pelaren
2.Kon.25:17
pelarhuvud et var tre alnar h.t
25 :17
två pelare 35 alnar h.a
2.Krön. 3:15
ett altare av koppar 10 alnar h.t
4:1
(havet) var fem alnar h.t
4:2
en talarstol av koppar tre alnar h.
6:13
Det skall byggas 60 alnar h.t
Esr. 6:3
Låt oss resa en påle, 50 alnar h.
Est. 5 :14
står redan en påle, 50 alnar h.
7:9
den ena pelaren 18 alnar h.
Jer.52:21
detta pelarhuvud var fem alnar h.t
52:22
fyra bord, en aln h.a
Hes. 40:42
Altaret var av trä, tre alnar h.t
41 :22
(altarets) botteoram var en aln h.
43:13
gyllene bildstod, 60 alnar h.
Dan. 3:1
HÖG (högt berg)
alla h.a berg övertäcktes
vare sig detta skett på h.a berg
sen I så avogt, I h.a berg
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l.Mos. 7:19
5.Mos.12:2
Ps.68:17

Stenbockarna hava de h.a bergen
104:18
över alla h.a berg
Jes. 2:14
på alla h.a berg skola bäckar rinna
30:25
40:9
Stig upp på ett h.t berg, Sion
På h.a berg redde du dig läger
57:7
Hon gick upp på alla h.a berg
Jer. 3:6
plantera den på ett h.t berg
Hes. 17:22
på Israels h.a berg
20:40
På Israels h.a berg skola de få
34:14
satte mig ned på ett mycket h.t berg 40:2
tog djävulen hm på ett h.t berg
Matt. 4:8
(J.) förde dem upp på ett h.t berg
17:1
förde dem upp på ett h.t berg
Mark. 9:2
upp på ett stort och h.t berg
Upp. 21:10
HÖG (den högste Guden)
Sadrak ... den h.ste Gudens tjänare Dan. 3:26
under s. den h.ste Guden har gjort
3:32
At din fader gav den h.ste Guden
5 :18
den h.ste Guden råder över
5:21
HÖG (hög röst)
men jag ropade med h. röst
1. Mos. 39:14
Gud svarade med h. röst
2.Mos. 19 :19
ord talade Herren med h. röst 5.Mos. 5:22
skola med h. röst inför var man
27:14
konungen klagade med h. röst 2.Sam. 19:4
välsignade ... med h. röst
l. Kon. 8:55
ropade med h. röst
2.Kon.18:28
gåva Herren ed med h. röst
2. Krön. 15:14
lovade Herren med h. och stark röst
20:19
ropade (assyrierna) med h. röst
32118
de ropade med h. röst
Esr. 3:12
hela församlingen sade med h. röst
10:12
ropade med h. röst till Herren
Neh. 9:4
välsignar med h. röst
Ords. 27 :14
(Rab·Sake) ropade med h. röst
Jes.36:13
ropen ut med h. röst och sägen
Jer. 4:5
om de ropa med h. röst
Hes. 8:18
hörde honom ropa med h. röst
9:1
11 :13
jag ropade med h. röst: Ack, Herre
utropade en härold med h. röst Dan. 3:4
(ängeln) ropade med h. röst
4:11
konungen ropade med h. röst
5:7
ropade J. med h. röst: Eli
Matt. 27:46
Ater ropade J. med h. röst
27:50
ropade med h. röst
Mark. 1 :26
(den besatte) ropade med h. röst
5:7
ropade J. med h. röst:'Eloi
15:34
J. ropade med h. röst och gav upp
15 :37
ropade med h. röst
Luk. 4:33
sade han med h. röst: Den s. har
8:8
sade med h. röst
8:28
sade med h. röst: Flicka, stå upp
8:54
prisade Gud med h. röst
17 :15
begynte med h. röst lova Gud
19 :37
J. ropade med h. röst och sade
23:46
Då sade J. med h. röst
Joh. 7:28
ropade han med h. röst
11 :43
J. sade med h. röst: Den s. tror
12 :44
Då skriade de med h. röst
Apg. 7:57
(Stefanus) ropade med h. röst
7 :60
sade (Paulus) med h. röst
14:10
Paulus ropade med h. röst
16:28
ängel S. utropade med h. röst
Upp. 5:2
de sade med h. röst: Lammet
5 :12
ropade med h. röst'
6:10
han ropade med h. röst till de fyra
7:2
de ropade med h. röst och sade
7:10
en örn ropa med h. röst
8:13
(ängeln) ropade med h. röst
10:3
(ängeln) sade med h. röst
14:7
sade med h. röst
14:9
en annan ängel ropade med h. röst
14:1 S
Denne ropade med h. röst
14:18
denne ropade med h. röst
19:17
HÖG (hög ålder)
gamla och komna till h. åldet
I.Mos. 18 :11
Abraham var kommen till h. ålder
24:1
(Farao:) Huru h. är din ålder
47:8
Josua var kommen till h. älder
Jos.13:1
Du är kommen till h. ålder
13:1
Josua var kommen till h. ålder
23:1
23:2
Jag är kommen till h. ålder
David var kommen till h. ålder 1. Kon. 1:1
stav i handen för h. ålders skull Sak. 8:4
båda vara komna till h. ålder
Luk. 1:7
min hustru är kommen till h. ålder
1 :18
(Hanna) kommen till h. ålder
2 :36

HöGELIGEN
vredgades h. över att han
1. Mos. 34:7
(SauIs) vrede upptlindes h.
l.Sam.l1:6
förskräcktes h. i sitt hjärta
28:5
hon såg huru h. förskräckt han var
28:21
tappraste bliva h. förfärad
2.Sam.17:10
konung David gladde sig h.
1. Krön. 29:9
blevo h. förgrymmade
2. Krön. 25:10
förtröt det dem h. att någon
Neh. 2:10
Sanballat blev h. förtörnad
4:1
13:8
misshagade detta mig h.
blev drottningen h. förskräckt
Est. 4:4
huru frÖjdas han icke h.
Ps. 21 :2
Var då ej sA h. förtörnad, Herre
Jes.64:9
Men detta förtröt Jana h.
Jona 4:1
Jana gladde sig h. över ricinbusken
4:6
förundrade sig Ii. över hm
Mark. 12 :17
förundrade de sig h.
Luk. 2 :48
22:15
h. åstundat äta delta påskalamm
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Höger-Högmod
HÖGER
Uppdelning : substantiv; adjektiv: allmänt ,
högerhand, höger sid!).
HÖGER (substantiv)
vill du åt vänster, går jag åt h . I.Mos. I3 :9
vill du åt h., går jag åt vänster
13:9
vända åt annat håll, till h . eller
24:49
Manasse till h. framför Israel
48 :13
ss. en mur till h.
l.Mos. 14:22,29
vare sig till h. eller vänster
~~os. 20 :17
vare sig till h. eller till vänster
22:26
utan att vika aV ••. till h.
S.Mos. 2 :27
I skolen icke vika av vare sig till h.
5 :32
17 :11,20
vare sig till h. eller till vänster
icke viker av, vare sig till h.
28:14
vik icke av vare sig till h. eller
Jos. 1:7
åt h., till En·Tappuas inbyggare
17:7

~~~~ S~ft t!~lk~' a~.I~~ i::l~.Vänster

1.Sam: 2 :

~~ 2

vika undan till h. eller till
2.Sam. 2:19
Vänd dig åt h. eller åt vänster
2 :21
vare sig åt h. eller åt vänster
14 :19
omgåvo denne , både till h. och
16:6
vare sig till h. eller till vänster 2. Kon . 22:2
(losia) vek icke av till h.
2.Krön.34:2
ena kören till h . ovanpå muren
Neh.12:31
Vik ej av, vare sig till h.
Ords. 4 :27
Den vise har sitt ' hjärta åt h.
Pred. l0 :2
Man river åt sig iiU h .
J es. 9 :20
om du viker av, va~ sig åt h.
30:21
du skall utpreda dig både åt h.
54:3
keruberna stodo till h.
Hes. 10:3
Hugg lös med all makt åt h.
21:16
skilja mellan h. och vänster
Jona 4:11
både åt h. och åt vänster
Sak . 12:6
HÖGER, adjektiv (allmänt)
bestryka Arons h.ra örsnibb
2. Mos. 29 :20
och hans söners h .ra örsnibb och
stortån på deras h .ra fot
%9:20
taga det h .ra lårstycket
29:22
det h .ra lårst.ycket skolen I
3.Mos. 7:32
hava det h.ra lårstycket till sin del
7:33
beströk Arons h.ra örsnibb och
stortån på hans h.ra fot
8:23
8:24
beströk med blodet ... h .ra ö rsnibb
(Mose) tog det h.ra lårstycket
8:25
8:26
lade detta på det h.ra lårstycket
9 :21
det h.ra lårstycket viftade Aron
14 :14
prästen bestryka h.ra örsnibben
14:14
och stortån på_hans h.ra fot
14 :16
doppa sitt h.ra pekfinger i oljan
prästen bestryka h.ra örsnibben och
14 :17
stortån på hans h.ra fot
bestryka h .ra örsnibben och
14 :25
stortån på hans h.ra fot
14 :27
stänka med sitt h.ra pekfinger
prästen skall bestryka h.ra örsnibben
och stortån på hans h.ra fot
14 :28
likasom det h.ra lårstycket
4.Mos. 18 :18
(E hud) band vid sin h .ra länd
Dom. 3:16
Ehud tog svärdet från sin h .ra länd
3 :21
sticka ut h.ra ögat på eder
I .Sam. 11 :2
åt den h.ra (pelaren) namnet 2 . Krön. 3 :17
hans h.ra (arm) omfamnar
HV. 2:6
hans h.ra (arm) omfamnar mig
8:3
ett svärd träffa hans h.ra öga
Sak . 11 :17
hans h.ra öga förmörkas i grund
11 :17
ditt h.ra öga till förnrelse
Matt. 5 :29
om ngn slår dig på den h .ra kinden
5:39
icke få veta vad den h.ra gör
6 :3
högg så av honom h.ra örat
Luk. 22 :50
högg av honom h.ra örat
Joh.18:10
(ängeln) satte sin h .ra fot på
Upp . 10:2
HÖGER (hand)
tog Josef i sin h.ra hand
l.Mos. 48:13
Israel räckte ut sin h.ra hand
48:14
lade sin h.ra hand på Efraims
48: 17
lägg din h.ra hand på hans huvud
48 :18
Din h.ra hand, Herre du härlige 2.Mos.1 S:6
din h.ra hand, Herren krossar
1 S:6
Du räckte ut din h.ra hand
1 S :12
bestryka tummen på dera s h .ra hand 29 :20
och beströk Arons ... h.ra hand 3.Mos. 8:23
Mose beströko .. på deras hora hand
8 :24
så ock tummen på hans h.ra hand
14 :14
tummen på hans h.ra hand
14:17,25
bestryka på hans h.ra hand
14 :28
sin h ora hand efter
Dom o 5:26
fattade med hora handen i basunerna
7:20
fattade i den ena med h .ra handen
16 :29
fattade Joab .. . h.ra handen
2.Sam.20 :9
med h. och med vänster h.
l. Krön . 12 :2
segern So din h.ra hand har
Job 40:9
ljuvlighet i din h.ra hand
Ps.16:11
taga sin tillflykt till din h .ra hand
17 :7
din h.ra hand stödde mig (David)
18:36
giver hans h.ra hand seger
20 :7
din h.ra hand skall träffa dem
21:9
vilkens h.ra hand är full av mutor
26:10
din h .ra hand (seger)
44:4
så skall din h .ra hand lära dig
45:5
din h.ra hand full av rättfärdighet
48 :11
giva seger med din h.ra hand
60 :7
din h.ra hand uppehåller mig
63 :9
du håller m ig vid min h.ra hand
73 :23
håller du tillbaka din h .ra hand
74 :11
den Högstes h.ra hand är ej
77:11
berg s. han s h.ra hand förvärvat
78 :54
trädet s. din h.ra hand planterat
80:16
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Håll din hand Över din h .ra hand s
80 :18
89 :14
hög är din h .ra hand
89 :26
strömmarna under hans h.ra hand
89:43
upphöjt hans ovänners h.ra hand
98:1
vunnit seger med sin h.ra hand
108 :7
giva seger med din h.ra hand
118 :15
Herrens h.ra ha nd gör mäktiga
118 :16
Herrens h.ra hand upphöjer
Herrens h.ra hand gör mäktiga ting 118:16
137:5
förgät e min h.ra hand sin tjänst
din h.ra hand frälsar mig
138:7
skulle din h .ra hand fatta mig
139:10
vilkas h .ra hand är falskhetens
144:8
144 :11
vilkas h.ra hand är falskhetens
Ords. 3 :16
Långt liv i sin h.ra hand
27:16
hala oljan möter hans h.ra hand
Jes. 41 :10
min rättfärdighets h.ra hand
vad jag håller i min h.ra hand
44 :20
jag har fattat vid hans h.ra hand
45 :1
48 :13
min h.ra hand utspänt himmelen
Herren svurit vid sin h.ra hand
62:8
signetring på min h.ra hand
Jer.22 :24
(Herren) höll sin h .ra hand
Klag. 2 :3
2 :4
med sin h.ra hand stod han fram
I sin h.ra hand får han ut
Hes. 21 :22
39:3
pilarna falla ur din h .ra hand
lyfte sin h.ra hand upp mot
Dan . 12 :7
om din h.ra hand är till
Matt. 5 :30
i hans h.ra hand satte de ett rör
27 :29
en man vilkens h.ra hand var
Luk. 6:6
sedan han gm Guds h.ra hand
Apg . 2:33
fattade han hm vid h .ra handen
3:7
Gud har med sin h.ra hand upphöjt
5 :31
vapnen -både i h.ra handen
2. Kor. 6 :7
I sin h.ra hand hade han sju
Upp. 1 :16
han lade sin h.ra hand på mig
1 :17
stjärnorna , s. du sett i min h .ra hand
1 :20
de sju stjärno rna i sin h.ra hand
2 :1
i h.ra handen en bokrulle
5 :1
tog bokrullen ur h ora handen på
5:7
ängeln lyfte sin h.ra hand upp
10:5
giva sig ett märke på h.ra handen
13:16
HÖGER (sida)
på hans h.ra sida brann i eld
S.Mos. 33:2
vid Aroer på h.ra sidan om
2oSam.24:S
satte sig på hans h.ra sida
l. Kon. 2 :19
At den .pelare .. . på h.ra sidan
7 :21
fem av bäckenställen på h.ra sidan
7 :39
härskara på hans h.ra sida
22 :19
bredvid altaret, på h.ra sidan
2. Kon oI2 :9
plats på hans h.ra sida
I.Krön. 6 :39
pelarna ... ena på h.ra sidan
2. Krön. 3 :17
bäcken och ställde fem på h.ra sidan
4:6
ljusstakarna fem på h.ra sidan
4:7
10 bord ... fem på h.ra sidan och
4:8
havet ställde han på h.ra sidan
4:10
härskara stå på hans h.ra sida
18 :18
och Maaseja på hans h.ra sida
Neh. 8 :4
Invid min h.ra sida upphäver 110
Job 30 :12
han är på min h. sida , jag skall
PS.16:8
drottning står vid din h.ra sida
45 :10
Om 10000 (falla) vid din h.ra sida
91 :7
en åklagare stå på hans h.ra sida
109:6
han står på den fattiges h.ra sida
109 :31
Sätt dig på min h.ra sida
110 :1
Herren är på din h.ra sida
110:5
Herren ditt skygd på din h.ra sida
121 :5
Sl<åda på min h.ra sida
142:5
gå fram vid Moses h.ra sida
Jes. 63:12
lejonansikten på h.ra sidan
Hes. 1 :10
skall du lägga dig på din h.ra sida
4:6
Aklagaren vid hans h.ra sida
Sak. 3 :1
ett (olivträd) på h.ra sidan
4 :3
det på h.ra sidan om ljusstaken
4:11
få sitta på din h.ra sida
Matt . 20 :21
men platsen på min h.ra sida
20 :23
Sätt dig på min h.ra sida
22 :44
fåren .•. på sin h.ra sida
25 :33
säga till dem på hans h .ra sida
25 :34
sitta på Maktens h.ra sida
26 :64
två rövare, den ene på h.ra sidan
27 :38
få sitta på din h.ra sida
Mark. I 0 :37
platsen på min oh.ra sida
10:40
Sätt dig på min h.ra sida
12 :36
sitta på Maktens h.ra sida
14 :62
ene (rövaren) på hans h.ra sida
l S :27
se en ung man sitta på h.ra sidan
16:5
(J.) satte sig på Guds h.ra sida
16:19
på h.ra sidan om rökelsealtaret
Luk. 1 :11
Sätt dig på min h.ra sida
20 :42
gudomliga Maktens h.ra sida
22 :69
korsfäste .. . den en'e på h.ra sidan
23:33
KasHm ut nätet på h .ra sidan
Joh. 21:6
(Herren) är på min h .ra sida
Apg. 2 :25
Sätt dig på min h.ra sida
2 :34
såg J. stå på Guds h .ra s ida
7:55
Människosonen stå på Guds h.ra sida
7:56
han sitter på Guds h.ra sida
Rom. 8 :34
satte honom på sin h .ra sida
Ef. 1 :20
K. sitter på Guds h .ra sida
Kol. 3 :1
på Majestätets h.ra sida
Hebr . 1:3
Sätt dig på min h.ra sida
1 :13
på h.ra sidan om Majestätets tron
8 :1
sitter han på Guds h.ra sida
10 :12
sitter på h .ra sidan om Guds tron
12 :2
s. sitter på Guds h .ra sida
1.Pel. 3:22

höja sig, vara hög el. upphöjd . lOrds.
8 :13 står ge'å jämsides med gå'on, se
Högmod 6.

2) zaljon, 1 i

l

!

övermod, förmätenhet; av: zud, koka,
sjuda; vara övermodig el. fönnäten, i
2.Mos.18 :1I; Jer.50 :29 övers. handla
övermodigt. Jfr zå~on i 5 .Mos.l 7 :12,
övers. förmätenhet; Ords.13:1O; Ob.
v.3 övermod.
3) ga'on, 1 i 1\ ~

höghet, majestät; högmod, stolthet; av:
gå'å, se l. Se: Berömmelse 2, Härlighet
Il, Högmod 6.
4) ga'awa, il Jt', 1
upphöjdhet , höghet; högmod, stolthet;
av: gå' ä, se l. Se: Härlighet 19, Högmod
4 , Högmodig 4.

5) gagah,

il ~ ~

vara upphöjd el. hög; vara högmodig
el. stolt; i Hes.l6 :50 övers. bliva högfärdig . Se: Högmod 8, Högmodig 3.
6) alazoneia, åAa~ollEia
skrytsamhet, övermod, högfärd ; av:
alazÖn, landstrykare; kvacksalvare; storskrytare, skrävlare ; i Rom.l :30; 2.Tim.
3 :2 övers. stortalig. Jfr Jak.4:16 , där
plur. av alazoneia är övers . förmätenhet.
HÖGFÄRD
1 h . det hatar jag
Ords. 8:13
2 När h. kommer, kommer ock
II :2
4 hava hört om Moabs h.
Jes. 16:6
4 hans stolthet, högmod och h.
Jer.48 :29
3 glans brukade man till h .
Hes. 7:20
6 h. över detta livets goda
1.Joh. 2 :16
HÖGFÄRDIG
S Tvärtom blevo de h .a

Hes. 16:50

HöGHELIG

Se : Helig.
HÖGHELIG
Så bliver altaret h .t
2.Mos.29 :37
Det är h .t för Herren
30:10
skall helga dem så all de bliva h .a
30 :29
H . skall den vara för eder
30 :36
helga arbetet ; så bliver arbetet h.t
40 :10
Bland Herrens eldsoffer ... h.t 3.Mos. 2:3,10
Det är h.t likasom syndoffret
6:17
Det är h.t
6 :25
Det (syndoffret) är h.t
6:29
Det är h .t
7:1
det (skuldoffret) är h.t
7 :6
äten det osyrat...det är h .t
10 :12
Det (syndoffret) är ju h .t
10:17
skuldoffret tillhör prästen ... är h.t
14:13
må han äta, b åde det s. är h.t
21 :22
de äro h.a och äro hans evärdliga
24:9
allt tillspillogivet är h .t
27:28
hand om de h.a förem ålen
4 . Mos. 4:4
när de nalkas de h .a föremålen
4 :19
det h.a s. icke lämnas åt elden
18:9
skall ss. h.t tillhöra dig
18:9
På en h . plats skall du äta detta
18:10
Aron ... att helgas ss. h .
1. Krön . 23 :13
skulle fördela det h .a
2 . Krön . 31 :14
icke skulle få äta av det h.a
Esr . 2 :63
icke skulle få äta av det h.a
Neh. 7:65
skola äta det h.a
Hes. 42:13
där skola de förvara det h .a
42 :13
skall hela dess område vara h.t
43:12
heliga föremål, nämligen de h.a
44 :13
där skall helgedomen , de h.a, ligga
45 :3
ss. ett h.t område invid leviternas
48 :12
innan en h. helgedom bliver
Dan. 9 :24

HöGHET
Se även: Kraft, makt, upphöjd, storhet,
majestät, härlighet.
-höghet
furste höghet Jud.v.6

HöGFÄRD
1) ge 'a, i1 1\ J
övermod, högmod , stolthet; av: gå' å,

HÖGHET
Gm din stora h . slår du ned
2 .Mos.15:7
far han fram i sin h.
S.Mos.33:26
för alltid låter dem sitta i h.
Job 36:7
Pryd dig då med ära och h.
40 :5
fröjderop över han s h. ljuda
Jes. 24 :14
och ser icke Herrens h.
26:10
tronar han (Herren) i h.
30:18
h. blivit henne beskärd
Hes. 16:49
i Herrens, sin Guds, namns h.
Mika 5 :4
Herren vill återställa Jakobs h.
Nah. 2:2
2:2
såsom Israels h.
berömme sig av sin h.
Jak. 1 :9
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HÖGHETSTID
nämna Sodom , under din h.

Hes.16:56

HÖGLJUDD
brast ut i h . klagan
1.Mos. 27 :34
(Jo sef) brast ut i h . gråt
45:2
hela landet grät högljutt
2.Sam.15 :23
många s. sett ... gräto högljutt
Esr. 3 :12
skilja mellan det h.a , glada
jubelropet och folkets h .a gråt
3 :13
uppgav h.a och bittra klagorop
Est. 4:1
mina pipors klang i h. gråt
Job 30 :31
Herren har hört min h .a gråt
Ps. 6 :9
För min h.a suckans skull tränga
102:6
Hör upp (Rakel) med din h.agråt Jer. 31 :16
högljutt klaga (Mo ab,) barn
48:4
jag vill offra å t dig , med h .
Jona 2 :10

HöGMOD
Se även: Stolthet, övermod.
HÖGMOD

I) gogah, il ~ .J
höjd; höghet; högmod, stolthet; av:
gägah, se 8. I Ords.16: 18 står gogah
nla!)., andens stolthet; övers. högmod.
Jfr gogah i Job 40:5, övers. höghet;
Jer.48 :29 stolthet.

2) gewa, il ~ A
= ga'awa, se 4; övermod, högmod .
Ordet förekommer även i Jer.13 :17,
övers. övermod.
3) gagar, l ~ ~
vara stark; vara mäktig; i Job 36:9
hithp. visa sig stark el. mäktig; förhäva
sig, uppträda övermodigt el. högmodigt.
Jfr hithp. i Jes.42 :l3, övers. visa sin
makt. Se: Förhäva 3, Makt 27 , Mäktig 6.
4) ga 'awa, il J1\, 1
upphöjdhet , höghet; högmod, stolthet.
Jfr Jes.9:9 , övers. övermod . Se: Härlighet 19, Högfärd 4, Högmodig 4.
5) märom, D i l D
upphöjd el. hög plats, höjd; i Ps.56 :3
övers. i högmod; av: rum , se Högmodig
l. Jfr LXX , som har apa hypsous
(hebr. me rum = min och rum) , från
höjden el. av höghet (högmod). Jfr
subst. rum , i Jes.2:17 övers. övermod;
se även Förhävelse 3. Se : Himmel 2.
6) ga 'on,

1 i 1\

J

höghet, majestät; högmod, stolthet. Jfr
Ords.16:18, övers. stolthet; Jes.l3:lI
övermod. Se : Berömmelse 2, Härlighet
Il, Högfärd 3.
7) gewa,

il l J

aram. = hebr.g~·wå, se 2.
8) gagah, il ~ ~
vara upphöjd el. hög; vara högmodig
el. stolt. Ords.18:12 ordagrant: Före
fall (se Fall Il) är en mans hjärta högmodigt. Se : Högfärd 5, Högmodig 3.
9) nasa', K iv J

i

lyfta, höja; Ords.30:13 nif. lyfta el.
höja sig; övers. vara full av högmod. Se:
Akta 21, Börda (subst.) 7, Förhäva 2,
Förlåta l , Hjälp 9, Kasta 5.
10) gaghu[, n 1 il J

~

högmod , stolthet; av: gägah, se 8. Se:
Högmodig 8.
11) typhOo, Turp6w
åstadkomma rök; omtöckna, göra inbilsk, stolt el. uppblåst ; i N.T. endast i
pass., övers. förblindas (vara förblindad) av högmod; av: typhos, rök,
töcken; inbillning, uppblåsthet.
12) hypse/ophroneo, IJlIJ'f/AorpPOll€W
vara högmodig; av: hypselos, hög (av:
hypsos, höjd), "Och phroneö, tä!1ka (av:
phren, mellangärde; sinne, förstånd).
En del handskrifter läser hypsela (neutr.
plur. av hypselos) , följt av verbet
phroneö. Jfr Högmodig 9.
HÖGMOD
1 Ödmjukade sig mitt i h.
2 hålla h .et borta ifrån
3 hava begått i sitt h.
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2.Krön.32 :26
Job 33:17
36 :9

Högmodas-Högtid
I ogudaktige säger i sitt h.
Ps.10:4
4 med h. och förakt
31:19
31:24
4 i fullt mått den s. övar h.
56:3
S s. i h. strida mot mig
6 Må de fångas i sitt h.
59:13
4 är h. deras halsprydnad
73:6
6 h. det hatar jag
Ords. 8:13
14:3
4 ett gissel för hans h.
16:18
I h. går före fall
18:12
8 Före fall går h. i mannens
4 h. bliver henne till förödmjukelse 29:23
9 fulla av h. dess blickar
30:13
10 människornas h. skall bliva
Jes. 2:17
13:11
4 slå ned våldsverkarnas h.
16:6
6 Vi hava hört om Moabs h.
16:6
6 om hans högfärd, h.
25:11
4 hans h. bliva nedbrutet
Jer.13:9
6 fördärv över Judas h.
6 Vi hava hört om Moabs h.
48:29
48:29
6 hans stolthet, h. och högfärd
7 dem s. vandra i h.
Dan. 4:34
Sef. 2:10
6 till lön för deras h.
11 icke skall förblindas av h.
1.Tim. 3:6
11 då är han förblindad av h.
6:4
2.Tim. 3:4
11 förblindade av h.
HÖGMODAS
8 h.des över din skönhet
12 s. äro rika ... att icke h.

HÖGMODSFRUKT
Hes.28:17
1.Tim. 6:17

HöGMODIG

l) rum, tl i i
resa sig upp; vara hög; göra sig hög, förhäva sig, bliva högmodig. Jfr Ords.
30:13, övers. vara stolt. Jfr Högmod 5.
Se: F örhäva l.
2) gälJ6ah, i:!"J 2
upphöjd, hög; högmodig, stolt; av:
gål>ah, se 3. I Ords.16:S står gel>ah-Iel>,
en som är högmodig i hjärtat; övers.
högmodig man; i Pred.7:9 gel>ah-nia.\t
en som är högmodig i anden; övers. en
högmodig (man). Jfr gål>6ah i Jes.2:IS,
övers. hög; Ps.101:S stolt.
3) gälJah, i'1?
vara upphöjd el. hög; varå högmodig el.
stolt. Se: Högfärd 5, Högmod 8.
4) ga'öwä, il ~~: ~
upphöjdhet, höghet; högmod, stolthet.
Ps.36 :12 ordagrant: högmods fot; övers.
de högmodigas fot. Se: Härlighet 19,
Högfärd 4, Högmod 4.
5) ge'ä, il~ ."
hög, upphÖjd; högmodig, stolt; av:
gå'å, höja sig, vara hög el. upphöjd. Jfr
Job 40:6,7; Jer.48:29, övers. hög; Ps.
140:6; Jes.2:12 stolt.
6) råhåb, J n i
bred, ~d, ryn"ili här i betydelsen: uppblåst, högmodig; av: r~al>, vara bred
el. vid. Jfr 2.Mos.3:8, övers. rymlig.
7) ga'öjon, 1 i ' ~.]
högmodig, stolt; av: gå'å, se S.
8) galJhut, n i inl
högmod, stolthet; av: gål>ah, se 3. Jes.
2:11 ordagrant: högmods ögon; övers.
högmodiga ögon. Se: Högmod 13.
9) hypse/Os, v1/11/ Ack
hög, upphöjd; i överförd betydelse:
högmodig, stolt. I Rom.11 :20 står
neutr. plur. hypselå som objekt till verbet phroneö, tänka; där.av övers. hava
högmodiga tankar. Samma uttryckssätt är i Rom.12:16 övers. hava sitt
sinne vänt till vad högt är. Jfr Högmod 12.
lO) hyperephanos, v7ffpilcf>avo~
som synes el. visar sig över andra,
framstående; iN. T. endast i dålig mening: övermodig, högmodig; av: prep.
hyper, över, och phainö, visa, göra
synlig; pass. visa sig, bli synlig. Slutet
av I.Pet.S:S och Jak.4:6 utgör citat
från Ords.3 :34 enligt, LXX.s översättning, där grek. hyperephanos på detta
ställe motsvarar hebr. le~, skämtare,
gycklare, bespottare (se Bespottare 2).
Ordet är på övriga ställen iN. T. övers.
övermodig, Luk.1 :51; Rom.1 :30; 2.
Tim.3:2.

2
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HÖGMODIG
l hjärta icke bliva h.t
5.Mos. 8:14
2 Fören icke h.t tal
l.Sam. 2:3
3 blev hans hjärta h.t
2.Krön.26:16
3 (Hiskias) hjärta blev h.t
32:25
4 Låt icke h.as fot komma
Ps.36:12
5 vedergäll de h.a vad de gjort
94:2
6 den s. har h.t hjärta
101:5
7 mättad med de h.as förakt
123:4
138:6
2 han känner den h.e fjärran
S h.es hus rycker Herren
Ords. 15:25
2 styggelse är var h. man
16:5
5 utskifta byte med de h.a
16:19
6 Stolta ögon och h.t hjärta
21:4
Pred. 7:9
2 bättre tålmodig man än h.
8 h.a ögon bliva ödmjukade
Jes. 2:11
3 Sions döttrar äro så h.a
3:16
2 ödmjukade varda h.as ögon
5:15
Hes. 28:2
3 ditt hjärta är så h.t
3 ditt hjärta blivit h.t
28:5
1 blevo deras hjärtan h.a
Hos. 13:6
9 hav inga h.a tankar
Rom.l1:20
1. Pet. 5:5
10 Gud stär emot de h.a
10 Gud står emot de h.a
Jak. 4:6

assyriske konungens hiärtas h.

Jes.10:12

HöGREST
ett folk så h. som cedrar

HÖGRÖD

kommer från Bosra i h.a kläder

Am. 2:9
J es. 63:1

HöGSTE
Benämningen »den Högste» är i Skriften
en titel, som används om Gud Herren,
t.ex. Ps.87:S, jfr Jes.S7:IS. Således
kallas Jesus »den Högstes Son», Mark.
5:7, och de troende, Guds barn, omtalas hos profeten Daniel som »den
Högstes heliga (folk)), 7:18,22,25,27.
HÖGSTE
s. har kunskap frän den H.
4.Mos.24:16
När den H. gav arvslotter
5.Mos.32:8
den H. lät höra sin röst
2.Sam. 22 :14
Ps. 9:3
lovsjunga ditt namn, du den H.
den H. lät höra sin röst
18: 14
gm den H.s näd skall han icke vackla 21 :8
46:5
glädje åt den H.s heliga boning
skall du infria dina löften till den H. 50:14
Skulle sådan kunskap finnas hos den H. 73:11
den H.s högra hand är ej ss. förr
77:11
voro gensträviga mot den H., i öknen 78:17
gudar och allasammans den H.s söner 82:6
Herren, den H. över hela jorden
83:19
han, den H., skall hålla det vid makt
87:5
s. sitter under den H.s beskärm
91:1
gjort den H. till din tillflykt
91:9
att lovsjunga ditt namn, du den H.
92:2
är den H. över hela jorden
97:9
hade föraktat den H.s råd
107 :11
J es.14:14
vill göra mig lik den H.
vränger rätt inför den H.s
K!ag. 3 :35
3 :38
icke från den H.s mun både ont och
den H. råder över mskors riken
Dan. 4:14
detta är den H.s rådslut
4:21
den H .. råder över mskars riken
4:22,29
Dä lovade jag den H.
4:31
skola den H.s heliga undfå riket
7 :18
rätt skipad åt den H.s heliga
7:22
skall upphäva sitt tal mot den H.
7:25
och föröda den H.s heliga .
7:25
skall givas åt den H.s heliga folk
7:27
bliva stor och kallas den H.s Son Luk. 1 :32
kraft frän den H. skall överskygga dig
1 :35
1 :76
skall bliva.kallad den H.s prOfet
så skolen l vara den H.s barn
6:35
den H. bor icke i hus gjorda
Apg. 7:48
HÖGSTE (Gud, Herren den Högste)
präst ät Gud den H.
1.Mos.14:18
Välsignad vare Abram av Gud den H.
14:19
välsignad vare Gud den H.
14:20
till Herren, till Gud den H.
14:22
lovsjunga Herrens, den H.s, namn Ps. 7 :18
Herren är den H., fruktansvärd
47:3
ropar till Gud den H.
57:3
Gud den H. var deras förlossare
78 :35
i gensträvighet frestade de Gud den H. 78:56
Herren, den H. över hela jorden
83 :19
du, Herre, är den H. över hela jorden 97:9
Jesus, du Guds, den H.s, Son
Mark. 5:7
Jesus, du Guds, den H.s, Son
Luk. 8:28
äro Guds, den H.s, tjänare
Apg.16:17
präst åt Gud den H.
Hebr. 7:1

HÖGTBENÅDAD
(ängeln:) Hell dig, du h.e

Luk. 1 :28

HöGTID
Se även: Fest, helg, helgdag, påsk,
pingst, sabbat.
-högtid
bärgningshögtid 2.Mos.23 :16
lövhyddohögtid 3 .Mos.23 :34
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påskhögtid 2.Mos.l2 :48
skördehögtid 2.Mos.23:16
veckohögtid 3.Mos.34:22
Högtid
Bland hebreiskans ord för högtid kan
främst nämnas ?wg (~), som kommer
av ett verb med grundbetydelsen: röra
sig i cirkel, dansa osv. Det understryker glädjemomentet i högtiden. Ordet
mo'eg, (avtalad) sammankomst; (bestämd) tid, tidpunkt, brukas ofta i betydelsen »högtid». Det förekommer
t.ex. i uttrycket mo'öge JHWH, Herrens högtider, 3.Mos.23:2. - På grekiska brukas ordet hearte , fest, högtid.

)mär du inbärgar avkastningen av din
loge och av din vinpress», S.Mos.16:13.
C.Nydrsfesten nrades på nyårsdagen
(hebr. ro§ haS§änå, årets begynnelse,
jfr Hes.40:1), den första dagen i
den sjunde månaden (Tishri). Den
kallades »basunklangens dag» (jorn teru'å), och dess firande föreskrives i
3.Mos.23:24; 4.Mos.29:1-6. Som framgår av dessa ställen, var denna högtid
präglad av syndoffer och andra offer,
vilka skulle bringa folket i åminnelse
inför Herren. Nyårsdagen, enligt senare
judisk tradition »den dag, då Gud skapade världen», antog alltmer karaktären
av botgöringsdag.
Nyårsdagen den I.Tishri synes ha
inlett Israels civila år. Arets avslutning
på hösten antydes t.ex. i 2.Mos.23:16;
34:22 (bärgningshögtiden = lövhyddohögtiden, se ovan). Festkalendern bestämdes emellertid utifrån påskrnånaden Abib (Nisan), 2.Mos.13:4, »den
första av årets månaden), 12 :2.
D. Eftermosaiska högtider.
Purimfesten inföll den 14.Adar (februari-mars), en månad före påsk, till
minne av de händelser, som omtalas i
Esters bok och vilka kulminerade i
judarnas räddning undan Hamans mordiska anslag, jfr Est.9:20-32. Det är
troligen denna högtid, som åsyftas i
Joh.S:1. Se: Purim.
Tempelinvigningens högtid (hebr.
J:!3nukkä, invigning), omtalad i Joh.
10:22, blev instiftad till minne av
mackaMernas seger över syrierna år
165 f.Kr. och av reningen och återinvigningen av templet efter dess profanering under Antiokus Epifanes (jfr
l.Mack.4:S0-S9; 2.Mack.I:18; 10:6 ff.).
Den nrades i åtta dagar från den 25.
Kislew (november-december). Den nck
också namnet ljusfesten, eftersom man
brukade illuminera sina hus under den
tid högtiden varade.
E. Judarna hade även många mindre
högtider. Den 17.Tammuz (juni-juli)
fastade man till minne av Nebukadnessars och senare Titus' erövring av Jerusalem, den 9.Ab (juli-augusti) till erinran om templets tre förstörelser. I den
sjunde månaden (Tishri) fIrades minnet
av mordet på Gedalja, Jer.41 :1-3, och
den tionde månaden (Tebet) höll man
på den tionde dagen en fasta till
minne av Jerusalems belägring, jfr Sak.
8:19.

I. De judiska högtiderna
A. Sabbaten och de högtider, som står
i relation till den. Sabbaten nrades på
den sjunde veckodagen, 2.Mos.20 :9-11 ;
3.Mos.23:1-3. Det sjunde året var
sabbatsåret, 2.Mos.23:10,1l; 3.Mos.
25:2 ff.; S.Mos.IS:1 ff. Det kallas också »vilosabbat» (§abba! 5abbå!on), 3.
Mos.2S :4, eller »friåret» (§ena! ha§§emiHå), S.Mos.31 :10, jfr 15:1 ff. Jubeldret (sena! hajjol>el el. bara jol>el) var
det femtionde året (året efter 7 gånger
7 år), 3.Mos.2S:8-17. Aret kallas i Hes.
46:17 »friåret». Se: Jubelår.
B. De fyra stora högtiderna.
1) Pdsken, det osyrade brödets högtid, 2.Mos.12:1 ff; 23:15; 3.Mos.23:4 8; 4.Mos.28:16-2S. Ordet påsk härledes
från hebr. plisaJ:!, vilket enligt en vanlig
förklaring har med förbigång el. skonande att göra; jfr 2.Mos.12:1l,21,27,
48; 2.Krön.30:IS. Benämningen »det
osyrade brödets högtid» (l;1ag harnrna~
~o!) innebär, att man under hela tiden
(åtta dagar) endast nck äta osyrat bröd.
Se: Påsk.
2) Pingsten nrades i månaden Siwan
(maj-juni). De olika benämningarna på
denna högtid framhäver dess karaktär.
Veckohögtiden (.\:lag Säl>u'o!), 2.Mos.
34:22, erinrar om att den fIrades sju
veckor efter påsk, S.Mos.16:9-1O. Den
kallas också skördehögtid (l;1ag ha\ctcl~ir), 2.Mos.23:16, därför att den stod i
förbindelse med inbärgningen av skörden. Benämningenförstlingsdagen (jorn
habbikkurirn), 4.Mos.28:26, minner om
att man denna dag av förstlingsgrödan
bakade två kakor, viftoffersbröd, som
frambars såsom förstlingsgåva åt Herren, 3.Mos.23:17. När man senare förband veckohögtiden med lagens utgivande på Sinai, nck den dessutom
namnet laggivningens dag. Det nytestamentliga ordet »pingst» kommer av
grek. pentikoste, den femtionde (dagen), dvs. den femtionde dagen efter
påsk. Se: Pingst.
3) Den stora försoningsdagen (jorn
hakkippurim), 3.Mos.l6; 23:27, var
hela nationens bot-, böne- och fastedag,
Då bringade översteprästen försoning
för allt folket. Den fIrades den lO.
Tishri (september-oktober). Se: Försoningsdag.
4) Lövhyddohögtiden (l;1ag hassukkot) firades fr.o.m. den IS.Tishri. Under högtidens åtta dagar bodde folket i
lövhyddor till åminnelse av Guds beskydd under ökenvandringen. D~nna
högtid kallas också Herrens högtid
(l;1ag JHWH), 3.Mos.23:39, eller endast
högtiden, I.Kon.8:2. Namnet bärgningshögtiden, 2.Mos.23:16;34:22, sätter den i relation till skörden; jfr

II. Högtidernas innebörd och ursprung
karakteriserar dem som Herrens högtider, 3.Mos.23:2,4, till skillnad från
grannfolkens och de övriga 'hednafolkens religiösa högtider.
a. Israeliten minnes i sina högtider
Guds försyn och fadersomsorg som
Skapare och uppehållare - inte Gud
som Skapare i allmänhet utan Gud som
Israels Frålsare och Förlossare. Allt är
bestämt av förbundsförhållandet. I förbundet får Israel erfara Guds omsorg
även i det lekamliga. Gud låter årstiderna växla med välsignelser av olika
slag, allt efter människans mångfaldiga
behov. De timliga gåvorna skall därför
mottagas som gåvor ur hans hand med
tacksamhet och glädje, under ödmjuk
bekännelse av egen synd och ovärdighet, jfr S.Mos.16:10.
b. F ör den fromme israeliten är de
olika högtiderna särskilda nådebevis
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Högtid
mot det folk, som Gud själv har utkorat, förlossat och avskilt framför alla
andra folk, jfr 2.Mos.12:14-17; S.Mos.
16:1 ff.
c. Högtiderna var en förenande och
uppbyggande faktor både nationellt
och religiöst, i synnerhet de tre årliga
högtiderna påsk, pingst och lövhyddohögtid. Allt mankön skulle då träda
fram inför Herren - först i tabernaklet och senare i templet i Jerusalem,
2.Mos.23:14-17; 34:23; 3.Mos.23:4 ff.;
S.Mos.16:16, jfr 2.Krön.8:13. Den som
underlät detta, ställde sig därmed utanför folkets nationella och religiösa
gemenskap.
d. Högtiderna medförde också en
ständig fostran i offervilja. Ingen fick
komma inför Herren tomhänt. Allt·
efter förmåga skulle var och en stödja
Guds sak med sina timliga gåvor, ett
återgäldande av Guds godhet, S.Mos.
16:10.
e. Det väsentliga i Israels högtider
framgår av ett uttryck, som är karakteristiskt för dem alla, oavsett varje
högtids särskilda karaktär, nämligen
ordet Jabbät, som inte endast betecknar den vWllgaste av alla högtider,
veckans sjunde dag, utan också präglar
de övriga: påskhögtiden, 3.Mos.23:8,
veckofesten, v.21, basunhögtiden, v.24,
försoningsdagen, v.28, lövhyddohögtiden, v.3S, och de båda högtidsåren,
2S:1 ff. Samtliga högtider kallas ofta
uteslutande för sabbater, jfr 26:2; Hes.
20:13,16,20; 22:8,26. Ordet anger en
av grundideerna i de judiska högtiderna. Den primära betydelsen av det verb,
som ligger till grund, hebr.Jäqat, är vila:
»intet arbete skolen I då göra», jfr
3.Mos.23:3 m.fl. ställen. Till sitt väsen
är således varje religiös fest en tid av
vila från allt arbete och som sådan skild
från all annan tid. Men vilan ifrån arbetet är inte något mål i sig själv. Sabbat är en vila inför Herren, dvs. den är
Herrens dag\ den dag och tid, då alla
andra göromål skall läggas åsido för aH
folket skall kunna ställa sig fram inför
Herrens ansikte, så att han kan få tala
till det, välsigna och forma det och
folket å sin sida kan få rikare tillfällen
till bön och lovprisning. Sabbat innebär
därför också ett återvändande till det
ursprungliga, en återupprättelse. Förbindelsen mellan vila och återvändande
framkommer tydligast i bestämmelserna om jubelåret: var och en återvänder
då till sin egendom och sin släkt, 2S:1 0,
27,28,41; jfr 27 :24. Samtidigt vilar hela
landet, som under sabbatsåret.
Detta förhållande förklarar varför
varje högtid just på grund av sin
sabbatskaraktär även betraktas som ett
förbundstecken, 2.Mos.31 :13. Högtiderna hade nämligen till avsikt att föra
folket tillbaka till Herren och förena
det med honom. När och hur ofta denna vilo- och gudshögtid skulle äga rum,
överlänrnades inte till den enskildes
eller mängdens godtycke, utan det
fastställdes av Gud efter en bestämd
grundprincip.
f. Själva indelningsprinciperna för
de mosaiska högtiderna är också betecknande för deras väsen och innehåll.
Högtidscykeln domineras genomgående av sjutalei. Undantagslöst präglas
varje högtid på ett eller annat sätt av
talet sju. Sålunda är den sjunde dagen,
den sjunde månaden, det sjunde året
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och året efter sju gånger sju år särskilda högtidsperioder . Basunhögtiden ,
försoningsdagen och lövhyddohögtiden
firades i den sjunde månaden, och med
denna började också sabbats- och jubelåret; veckohögtiden (pingst) inföll dagen efter sju gånger sju dagar efter
påsk, och påsken och lövhyddohögtiden varade i sju dagar. Det finns sju
årliga högtidssammankomster (två vid
påsken, en vid pingsten, en vid basunhögtiden, en på försoningsdagen och
två vid lövhyddohögtiden). Sjutalet är
den egentliga indelningsprincipen i den
mosaiska högtidscykeln. Denna princip
har överhuvudtaget intet att göra med
kalendariska eller kosmiska förhållanden. Sjutalets innebörd är rent ideellt.
Det är tecknet på Herrens förbund med
Israel, som till sitt väsen är ett helgelsens förbund. Sju är helighetens tal och
visar till det centrala och karakteristiska i hela den mosaiska kultens väsen.
Såväl hela den mosaiska fest cykeln som
varje enskild högtid får karaktären av
en helgelsens tid, eftersom var och en
är utformad efter sjutalet.
Av indelningsprinciperna framgår
dock, liksom av begreppet Sabbä!, att
varje högtid samtidigt är. ett förbundstecken, därför att förbundet med
Herren till sitt syfte och sitt väsen är
ett helgelsens förbund. (Jfr Bahr: »Symbolik des Mosaischen Kultus».)
III. Vissa profeters negativa uttalanden
i förbindelse med högtiderna gäller på
intet sätt dessa fester som sådana. De
riktar sig mot ett yttre, ytligt deltagande i dem, ett guestjänstfirande som
inte motsvaras av ett liv och en vandel
i enlighet med Guds vilja. Festerna blir
då endast en lagisk, religiös form utan
inre gemenskap med Gud, jfr Jes.
1 :13-20; Mal. I :10 ff. Jesus firade själv
dessa högtider med sann fromhet och
gudstillbedjan, Luk.22:8; Joh.S:1 etc.
De första judekristna iakttog till en
början dessa högtider av vördnad för
sitt folks religiösa seder. I ljuset av
frälsningshistoriens uppfyllelse talade
festernas innehåll till dem om den
frälsningsfullhet, som de hade blivit
delaktiga av. Det gick emellertid inte
lång tid, förrän de flesta judiska högtiderna upphörde· ibland de kristna.
Endast påsk och pingst firades men uteslutande med kristet innehåll.
Som grundval för livet med Gud har
de mosaiska högtiderna fått sin uppfyllelse och därmed sin ände i Kristus, så
som fallet är med hela lagen, Rom. I O:4.
Den verklighet, som de var en profetia
om och en skuggbild av, fmns i Kristus
och kommer den troende till del genom livsförbindelse med honom, Kol.
2:9-17. Tron på Kristus frigör från de
mosaiska högtiderna, som från ett övervunnet stadium. Genom att återgå till
dem riskerar de troende att gå miste
om välsignelsen i KristUs, Gal.4:9-11.
Som skuggbilder av och profetior
om verkligheten i Kristus, Kol.2 :17,
kan dock högtiderna - i ljuset av frälsningen i Kristus enligt N. T.s förkunnelse och lära - ge de kristtrogna en
god undervisning om det nya livets välsignelser, jfr 2.Tim.3:IS-17.
Sedan gammalt har man ansett, att
de mosaiska högtiderna framställer
Israels frälsningshistoria.
IV. Översikt över Israels högtider.

l) mo 'ed, 1 V io
(avtalad)- sam~nkomst; (bestämd) tid,
tidpunkt; högtid; av: jä'äg, bestärnrna,
avtala; nif. komma samman, komma
överens. Jfr I.Mos.21 :2; 4.Mos.9:2; Jer.
8:7, övers. bestämd tid. Ordet förekommer t.ex. oj uttrycket 'ohäl-mo'eg,
sammankomstens tält, övers. uppenbarelsetältet, t.ex. 3.Mos.I:1. Se: Avtal 3, Folkförsamling l.
2) utf.ord.
I 2.Mos.12:17 står ma~~! (plur. av
ma~~, osyrat bröd); här övers. det
osyrade brödets högtid. Denna övers.
motsvaras på övriga ställen av l).ag hamma~~!, t.ex. S.Mos.16:16; Esr.6:22.
3) l}ag,l}äg, )~. ) IJ
fest, högtid; av: ~ag, se 5. Jfr 2.

HÖGTID (allmänt)
5 hålla h. åt mig i öknen
2.Mos. 5:1
5 skall du hålla h. åt mig
23:14
1 mina h.er äro dessa
3.Mos.23:2
2 en h. med basun klang
23:24
3 I skolen fira denna h. ss. en
3 Herrens h. sju dagar om Aret
23:41
l när I haven edra h.er
4.Mos. 10:10
3 på femtonde dagen ... är h.
28 :17
I skolen I offra vid edra h.er
29 :39
S.Mos.16:14
3 glädja dig vid denna din h.
3 under h.en i månaden Etanim l. Kon. 8:2
3 firade Salomo h.en
8:65
3 Jerobeam anordnade en h.
12:32
3 lik h.en i Juda
12:32
3 anordnade en h. för Israels
12:33
l att offra ... vid h.erna
l. Krön. 23:31
3 Israels män under h.en
2.Krön. 5:3
3 firade Salomo h.en i sju dagar
7:8
3 firade de h.en i sju dagar
7:9
3 han offrade ...vid h.erna
8:13
6 hålla h. under ännu sju dagar
30:23
6 så häll man.h. med glädje
30:23
I offra brännoffer ... vid h.erna
31:3
3 i lövhyddor under h.en
Neh. 8:14
3 de höllo h. i sju dagar
8:18
l till offren vid h .•rna
10:33
4 de höllo gg'stabud och h.
Est. 8:17
4 och deras sorg till h.
9:22
l h.er hatar min själ
Jes. l :14
3 låten h.erna fullborda
29:1
30:29
3 natt dA man firar heHg h.
l skåda på Sion, vara h.ers stad
33 :20
l dA ingen kommer till h.erna
Klag. 1:4
l Han lyste ut h.
1 :15
2:6
l Båd.e h. och sabbat lät Herren
l ss. fårhjordar vid dess h.er
Hes. 36:38
l iakttaga vid alla mina h.er
44:24
3 vid alla Israels hus' h.er
45:17
3 i sju dagar skolen I hålla h.
45 :21
3 under h.ens sju dagar
45 :23
3 vid h.en frambära likadana offer
45:25
l inför Herrens ansikte vid h.erna
46:9
3 vid h.er skall spisoffret
46:11
3 på alla hennes h.er
Hos. 2 :11
12:9
l i tAlt, likasom vid eder h.
3 edra h.er till sorgetider
Am. 8:10
3 Fira dina h.er, Juda
Nah. 1:1 S
Sef. 3:18
l måste sakna h.erna
l och till sköna h.er
Sak. 8:19
7 Icke under h.en
Matt.26:5
7 vid h.en gav folket en fånge lös
27:1 S
Mark. 14:2
7 Icke under h.en
7 vid h.en giva en fånge lös
l 5:6
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(Ordnad utifrån årets tolv månader,
vilkas nanm är av babyloniskt ursprung).

Nisan (mars-april).
I.dagen: Nyrnånadsfest. 14.dagen:
I;örberedelse av påsken, påskalammet
slaktas. IS.dagen: Första dagen i det 0syrade brödets högtid. 16.dagen: Frambärande av förstlingsgrödan. 21.dagen:
Påskhögtidens avslutning.
Ijar (april-maj).
I.dagen: Nymånadsfest. 14.dagen:
Den andra el. lilla påsken, jfr 4.Mos.
9:10-11.
Siwan (maj-juni).
I.dagen: Nymånadsfest. 6.dagen:
Veckohögtiden (pingsten) börjar.
Tammuz Guni-juli).
I.dagen: Nymånadsfest. 17.dagen:
Fastedag till minne av konung Nebukadnessars erövring av Jerusalem den
9. och Titus' den 17. (Om den 17. inföll på en sabbat, hölls fastan följande
dag.)
Ab GuIi-augusti).
I.dagen: Nymånadsfest. 9.dagen:
Fasta till minne av templets förstörelser.
Elul (augusti-september).
I.dagen: Nymånadsfest.
Tishri (september-<>ktober).
I.dagen: Nyårsfesten. Basunklangens dag. 3.dagen: Fasta till minne av
mordet på Gedalja. 10.dagen: Den stora
försoningsdagen. IS.dagen: Lövhyddohögtidens början. 21.dagen: Lövhyddohögtidens slut. 22.dagen: Särskild högtidsdag; i samband därmed (i diasporan
23.dagen): synagoghögtid med anledning av den årliga avslutningen av det
kontinuerliga föreläsandet ur lagen (de
S Moseböckerna).
Marcheshwan (oktober-november).
I.dagen: Nymånadsfest.
Kislew (november-december).
I.dagen: Nymånadsfest. 2S.dagen:
Tempelinvigningens högtid börjar.
Tebet (december-januari).
I.dagen: Nyrnånadsfest. 10.dagen:
Fasta till minne av Jerusalems belägring.
Shebat Ganuari-februari).
I.dagen: Nymånadsfest.
Adar (februari-mars).
I.dagen: Nymånadsfest. 13.dagen:
Esters fasta. (Inföll denna på en sabbat,
flyttades den till föregående torsdag.)
14.dagen: Purimfesten. IS.dagen: Den
egentliga purimfesten.
Under skottår, 7 gånger på 19 år,
infogas en extra månad, Adar IL
HöGTID

4) jomroq, J i~ tl i '
god (el. glad) dag; jorn, dag; tol>, god;
glad, se t.ex. Glad 14. I Est.8:17 står
ordet tillsammans med mi§tä, se Gästabud l; i 9 :22 som synonym till såSon,
se Glädje 1. Jfr Est.9:19, övers. högtidsdag.
5) l}ägag, ) ~ ~
röra sig i cirkel, gå runt i procession;
hålla högtid. Se: Fira I, Förlusta 2.
6) 2.Krön.30:23 ordagrant: Och hela
församlingen enade sig om att hålla (eg.
göra) sju andra dagar, och de höllo
(gjorde) sju glädje dagar .
7) heorte €OPT.q
fest, högtid; i N.T. i synnerhet om
påskhögtiden, Israels högtid framför
andra, se t.ex. Joh.6:4. Ordet är i LXX
ofta en återgivning av hebr.l).ag, se 3,
och mo'eg, se 1. Jfr II.
8) Luk.22:16 ordagrant: att jag icke
mer skall äta det.
9) engkafnia, €'YKalv!a
tempelinvigningsfesten, tempelinvigningens högtid; av: prep. en, i, på, och
kainOs, ny.
10) heortåzö; €opTårw
hålla högtid; av: heort~, se 7.
11) På dessa ställen står
åzyma
(neutr. plur. av åzymos, osyrad), de
osyrade bröden, som beteckning för
det osyrade brödets högtid. Jfr Luk.
22:1, där samma övers. i grundtexten
motsvaras av det fullständigare uttrycket heort~ (se 7) tÖn aZYmön (gen.
av tå azyma). Jfr 2,12.
12) Apg.12:3 ordagrant: och det var
de osyrade brödens dagar; 20:6 efter de
osyrade brödens dagar. Jfr 11.

ta

HöGTID
Uppdelning: allmänt, Herrens högtid, det
osyrade brödets högtid.

Högtidsbindel- Höjd
Luk. 2:42
7 ss. sed var vid h.en
8 icke mer skall fira denna h.
22:16
7 under påsken , vid h. en
Joh. 2:23
7 allt vad han hade gjort vid h.en
4:45
7 varit där vid h .en
4:45
7 infö ll en av judarnas h.er
5:1
6:4
7 påsken, judarnas h., var nära
7 Gån upp till h.en
7:8
7:8
7 icke stadd på väg till denna h .
7:10
7 när hans bröder gått till h.en
7:11
7 sökte efter (J.) under h.en
7:14
7 när redan halva h.en var förliden
7 :37
7 På den sista dagen i h.en
10:22
9 inföll tempelinvigningens h.
II :56
7 Skall han icke komma till h.en
7 folk s. kommit till h.en
12:12
12:20
7 för att tillbedja under h.en
13:29
7 Köp vad vi beh öva till h.en
l. Kor. 5:8
lO Låtom oss därför hålla h.
Kol. 2:16
7 döma eder ... angående h.
HÖGTI D (Herrens)
3 Herrens h. skola vi hålla
2. Mos.10:9
3 fira den ss. en Herrens h.
12:14
3 på sjunde dagen ... en Herrens h.
13:6
3 I morgon bliver en Herrens h.
32:5
l Dessa äro Herrens h.er
3.Mos.23:2,4
3 är Herrens osyrade bröds h.
23:6
1 Dessa äro Herrens h.er
23:37
3 skolen I fira Herrens h.
23:39
3 I skolen fira denna h.
23:41
3 ss. en . Herrens h. sju dagar
1 Mose talade ... om Herrens h.er
23 :44
3 skolen I ;"i ra Herrens h.
4.Mos. 29 :12
5.Mos.16:15
5 hålla lIerrens, din Guds, h.
3 En Herrens h. plägar ju
Dom. 21 :19
1 vid Herrens h.
2.Krön. 2:4
l Herrens övriga helgade h.er
Esr. 3:5
HÖGTID (det osyrade brödets)
2 hålla osyrade brödets h.
2. Mos.12:17
3 osyrade brödets h. skall du
23:15
3 osyrade brödets h. skall du
34:18
3 Herrens osyrade bröds h.
3.Mos.23:6
3 vid osyrade brödets h.
5.Mos.16:16
3 det osyrade brödets h.
2. Krön . 8:13
3 hålla osyrade brödets h.
30:13
3 höllo det osyrade brödets h.
30:21
3 firade det osyrade brödets h.
35:17
3 höll o det osyrade brödets h.
Esr. 6:22
II i osy rade brödets h.
Matt.26:17
II det osyrade brödets h.
Mark.14:1
II i det osyrade brödets h.
14 :12
7 osyrade brödets h. var nu
Luk.22:1
II i det osyrade brödets h.
22:7
12 under osyrade brödets h.
Apg.12:3
12 efter det osyrade brödets h.
20:6

HöGTIDSBINDEL
brudgum sätter h.n på sitt huvud

Jes.6I :10

HÖGTIDLIG
(Juda:) Mannen betygade h.t
I.Mos. 43 :3
höllo de där en h. dÖdsk lagan
50:10
Det är en h. sorgefest s. egyptierna
50:11
Dock må du h.t varna dem
l.Sam. 8:9

HÖGTIDSOFFER
det feta av mitt h. icke lämnas 2.Mos.23:18
eller det gäller edra h.
4.Mos.15 :3
de åto av h.ren und er
2.Krön.30:22
orenligheten efter edra h.
Mal. 2:3

HÖGTIDSPLATS
(Herren) förstörde sin h .

Klag. 2:6

HöGTIDSSKARA

1) hömon ~oiei, J .J i n 1 i Cl Q
högtidsfirande skara; hämon, se t.ex.
Härskara 8; !)ogeg, part. av !)ägag, se
t.ex. Högtid 5.
2) rdiä!, lIi ~ ~
(larmande) hop, skara; av: ragas, vara
upprörd el. orolig; larma, Ps.2:1. LXX
har i PS.SS :lS en homonia, i endräkt.
Jfr gamla sv. övers. »Wi som wänliga
omginges inbördes med hwar annan , wi
wandrade i Guds hus tillhopa». Jfr
rigSä i PS.64 :3, övers. larmande hop.
3) mi'-'rä', x ~ i;Cl
sammankallande; sammankomst; sammankallad skara; av: ~ärä', se Kalla l.
Ordet står mestadels tillsammans med
kod~, helighet, t.ex. 2.Mos.!2 :16,
Övers. helig sammankomst.

4) panegyris,

rraVTI'YvP!\

allmän folkförsamling, i synnerhet:
fest- el. högtidsförsamling; av: pas, varje, all, hel, och ågyris (= agorå), (för)samlande, folksamling (av: ageirö, samla, församla).- Ordet brukas i profan
grekiska i synnerhet om folkets samling till offentliga festligheter såsom
religiösa högtider, olympiska spelosv.
I N.T. förekommer det endast i Hebr.
12 :23, där det står jämsides med
ekklesia, se Församling 7. Somliga förknippar pan~gyris med föregående uttryck (i v.22); övers. blir då: till en högtidsförsamling av änglar i mångtusental.
Ordet kan också uppfattas såsom ett
fristående . och självständigt begrepp
med saklig anknytning till hela textsammanhanget i Hebr.12:22 ff.
HÖGTIDSSKARA
1 och tack sägelse i h.n
Ps. 42 :5
2 i Guds hus gick med mig i h.n
55:15
3 över dess h.or skapa molnsky
Jes. 4 :5
Hebr.12:23
4 till en h. och· församling

HÖGTIDSSKRUD

HöGTIDSDAG
fira ss. en gästabuds· och h.
Stöten i basun på vår h.
rop i Herrens hus på en h.
Ss. till en h. kallade du sam man
Vad skolen I göra, när en h.
varit med om alla h.arna

Est. 9:19
PS.81 :4
Klag. 2:7
2:22
Hos. 9:5
Luk. 2:43

HöGTIDSDRÄKT
(Joset) gav dem alla var si n h.
I.Mos.45:22
men åt Benjamin gav han fem h.er
45 :22
skall jag giva eder 30 h.er
Dom.14:12
så skolen I giva mig 30 h.er
14:13
(Simson) gav h .erna åt dem s. hade
14:19
(Naaman) tog med sig 10 h.er 2.Kon. 5 :5
giv dem två h.er
5:22
(Naaman) tog fram två h.er
5 :23
(taga bort deras stit:) h.er,kåpor Jes. 3:22

HöGTIDSFÖRSAMLING
Då är h., ingen arbetssyssla
3.Mos. 23:36
skolen I hålla en h.
4.Mos.29:35
sjunde dagen är Herrens h.
5.Mos. 16 :8
Pålysen en helig h. At Baal
2.Kon.10:20
på åttonde dagen höllo de h. 2.Krön. '7:9
hölls en h. pA föreskrivet sätt
Neh. 8:18
ondska i förening med h.ar
Jes. 1 :13
Pålysen fasta, lysen ut en h.
Joel 1 :14
Lysen ut en h.
2:15
jag finner intet behag i edra h.ar Am. 5:21

HÖGTIDSHUVA
h.orna av vitt garn

2.Mos. 39:28

HÖGTIDSKLÄDER
Rebecka tog Esaus h.
h. i stället för bedrövad ande
man skall nu kläda dig i h.

I.Mos.27:15
Jes. 61:3
Sak. 3 :4

ikläd dig din h., Jerusalem

Jes. 52:1

HÖGTIDSSKÅL
gräddmjölk bar hon i h.en

Dom. 5:25

HÖGTIDSTÅG
två stora lovsångskörer och h.
Man ser. o Gud, ditt h.
föra träbeläten omkring i h.
s. I förden omkring i h.

Neh. 12 :3 1
Ps.68:25
Jes.45:20
46:1

HöGTIDSVAKA
en h. för alla Israels barn

2.Mos.12:42

HÖGTLOVAD
Vem är dig lik , du h.e
Herren, den h.e, åkallar jag
Herren, den h .e, åkallar jag
vare Herrens namn h.t
Stor är Herren och h.
Skaparen, s. är h. i evighet
han s. är Gud, h. i evighet
han s. är h. i evighet

2.Mos.15 :11
2.Sam.22:4
Ps. 18:4
113 :3
145:3
Rom . 1:25
9:5
2.Kor.II:31

HöGTLOVADE
»Den Högtlovade», grek. ho eulogetos,
ego »den välsignade», är en omskrivning för Gud, Herren. Adj. eulogetos,
som motsvarar hebr. bäruk, välsignad,
förekommer i N.T. också -i Luk.l :68;
Rom.! :25; 2.Kor.!:3 m.fl. ställen.
Mark.!4:61.
HöGTOPPIG
ett h.t berg är Basans berg

Ps.68:16

HöGTPRISAD

HöGTIDS LED
Ordnen eder i h.

Ps. 118 :2 7

hölje av säckt yg i stället för h.

du (Tyrus) h.e stad

Hes.26:17

HÖGTUPPSA TT

HÖGTIDSMANTEL
Jes. 3:24

(Herren skall taga bort) h.a män

Jes. 3:3

HöGVÄXT

HöGTIDSMAT
än ett hus fullt av h. med kiv
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Ords.17:1

Skåda icke på hs h.a gestalt
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I.Sam.16 :7

HÖJA
-höja
upphöja I.Sam.2:7
HÖJA
så ofta molnskyn h.de sig
2.Mos.40:36
så länge molnskyn icke h .de sig
40:37
till den dag den åter h.de sig
40 :37
så ofta molnskyn h .de sig
4.Mos. 9:17
när molnskyn om morgonen h.de sig
9 :21
att molnskyn sedan h .de sig
9:21
när den seda n h.de s ig
9:22
h.de sig molnskyn
10:11
(Bileam:) en spi ra h.er sig
24: 17
icke förstöra gm att h. din yxa
S.Mos. 20 :19
Främlingen ska ll h. sig över dig
28:43
landet s. h.er sig mot Seir
Jos. 11 :17
Halakberget , s. h.er sig mot Selr
12:7
oknen, s. från Jenko h.er sig uppåt
16:1
h.de staden upp klagorop
LSam. 4:13
Israels och Juda män h.de härskri
17:52
pelarhuvud ena vilka h.de sig
1. Kon. 7:18
kransstycket s. h.de sig en aln
7 :31
om någon bön och åka llan h.es
8:38
de h.de glädjesången
l. Krön. IS :16
där vägen h.er sig uppåt
26:16
om bön och åkallan h.es
2.Krön. 6:29
aldrig h.e sig jubel under den
Job 3:7
H.de jag det likväl, skulle du jaga mig 10:16
Har min mark h.t rop över mig
31 :38
alla Guds söner h.de glädjerop
38:7
Jag h.er min röst och ropar
Ps. 3:5
H.en, I portar. edra huvuden ,
24:7,9
h.en eder. I eviga dörrar
för att h . min röst till tacksägelse
26:7
27:7
Jag h.er min röst och ropar
h.en jubel till Gud med fröjderop
47:2
Skönt h.er det sig ... berget Sion
48:3
höj jubelrop till min ära
60:10
man h.er jubelrop och sjunger
65:14
H.en jubel till G ud, alla länder
66:1
när man h.er y xor mot tjock skog
74:5
74:23
ovänners rop s. alltjämt h.es
Jag vill h. min röst till Gud och ropa;
jag vill h . min röst till Gud
77:2
H.en glädjerop till Gud, vår starkhet,
h.en jubel till Jakobs Gud
81:2
låtom oss h. glädjerop till Herren
9 5:1
Låtorn oss h. jubel till honom
9S:2
H.en jubel till Herren, alla länder
98:4
H.en jubel med trumpeter inför
98:6
H.eri jubel till Herren, alla länder
100:1
Berg h.de sig och dalar sänkte sig
104:8
från trädens grenar h .de sin röst
104:12
över filisteernas land h.er jag
108:10
jag h .er min röst och beder
142:2
H.en sång t iII Herren
147:7
Visheten h .er sitt rop på gatan
Ords. 1:20
h.er din röst till att kalla på klokheten 2:3
Hör, förståndet h .er s in röst
8:1
Invid portarna h .er hon sitt rop
8:3
drottningar ... h . hennes lov
HV. 6:8
Ditt huvud h.er sig ss. Karmel
7:5
Hesbon och Eleale h . klagorop
Jes. 15 :4
på vägen till Horonaim h.s klagorop
15:5
i vingårdarna h.es intet glädjerop
16:10
Alla dalar skola h .s
40:4
skall jag h. rop ss. en barnaföderska
42 :14
h.en glädjerop, I jordens djup
44:23
Ingen (i Israel) h.er sin röst
59:4
Hör, Herren h .er ett rop
62: II
höj sorgelåt likasom efter ende
Jer. 6:26
jag vill h. klagosång
9:10
hon har h.t sin röst mot mig
12:8
(Herren) h.er skördeskri
25:30
h.en fröjderop över (Jakob)
31:7
H.en segerrop över (Babel)
50:15
Herrens härlighet h.de sig
Hes. 10:4
kerutferna h.de sig upp
10:15
keruberna för att h . sig över jorden
10:16
när (keruberna) h.de sig,
h.de sig ock (hjulen) med dem
10:17
keruberna h.de sig från jorden
10:19
Herrens härlighet h.de sig
Il :23
dina (Jerusalems) bröst hade h.t sig
16:7
så h.er sig ändå ingen
Hos.l1:7
dödsklagan h. s av dem s. äro
Am. 5:16
Skulle icke hela jorden h. sig
8:8
he la jorden h.er sig ss. Nilen
9:5
en dag då härskri h.es
Sef. 1 :16
höj glädjerop, du Israel
3:14
h öj jubelrop, dotter Jeru salem
Sak. 9:9
fick se folket s. h.de klagolåt
Matt . 9:23
hop människo r s. h.de klagolåt Mark. 5 :38

HöJD
Se även: Offerhöjd, berg.
-höjd
Garebshöjden Jer.31 :39
Hereshöjden Dom.8 :13
Mittelhöjden Dom.9:37
Morehöjden Dom.7:1
Ofelhöjden Jes.32 :14
offerhöjd 3.Mos.26:30
Skorpionhöjden 4.Mos.34:4
Tofethöjderna Jer. 7 :30
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HÖJD
Uppdelning: höjd, höjden ( =rymden).
HÖJD
skall jag ställa mig på h. en
2.Mos.17:9
Mose och Hur stego upp på h. en
17:10
s. bodde på Arnons h.er
4 . Mos. 21 :28
(Bi leam) gick upp på en h.
23 :3
23:9
fr ån h.erna skådar jag honom
s kett på h öga berg oc h h.er
5.Mos.12 :2
förde hm fram över land ets h.er
32:13
s. har sin boning mellan han s h.er
33:12
de eviga h.ernas ädlaste frukt
33:15
du s kall gå fram över deras h .er
33:29
icke de städer s. lågo på h.er
Jos. ll :13
dro g sig gränsen ... söder om Jebu s' h . 15 :8
gick gränsen till Ekrons h.
15 :11
(Manasse fick) de tre h.ernas land
17:11
gränsen drog sig mot Jerikos h.
18 :12
gick gränsen till h.en söder o m Lus
18:13
på söd ra sidan om Jebus ' h.
18:16
den h. s. ligger framför Hedmarken
18 :18
gick gränsen till Bet·Hoglas h. , norrut 18:19
sitt liv på stridsfältets h.er
Dom. 5:18
i Abinadabs hus på h .en
l.Sam. 7: l
innan (siaren) går upp på h. en
9:13
Saul sa tt under tamari sken på h .en
22:6
ligger s lagen på dina h.er
2.Sam. 1:19
10natan ligger slagen på dina h.er
1 :25
en ställning på toppe n aven h.
2:'2 5
ifrån Ab inadabs hus på h.en
6:3
bort ifrån Abinadabs hus på h.en
6:4
du s. ställde mig på m ina h.er
22:34
offrade folket på h.erna
I. Kon. 3:2
Salomo frambar offer på h.erna
3:3
tända o ffereld på h.erna
22 :44
och tända offereld på h.erna
2. Kon. 12:3
oc h tända offereld på h.erna
14:4
och tända offereld på h .erna
15 :4,35
(Ahas) tände offereld på h.e rna
16:4
drog jag upp på bergens h.er
19 :23
(förhuset~) h. var 120 (alnar) 2. Krön. 3:4
När Juda män kommo upp på h.en
20:24
(Ahas) tände offereld på h.erna
28:4
Men fo lket offrade ännu på h.e rna
33:17
muren hopfogad till halva h.
Neh. 4:6
eller vassen skjuta i h.en
Job 8:11
fick d u liv, förrän h.erna funnos
15:7
När de hava stigit till sin h.
24:24
örnen bygger sitt näste i h.en
39 :30
m å d u vända åter till h.en
Ps. 7 :8
du s. ställde mig på mina h.er
18 :34
tänker jag på dig på Hermons h .er
42:7
st öta hon om ned från hans h.
62:5
h.erna omgjorda sig med fröjd
65 :13
båre frid , så ock h.erna
72:3
och bergens h.er äro hans
95:4
h.erna (hoppade) ss. lamm
114:4
I h.er (varför hoppen I) ss. lamm
114:6
(Loven Herren) I berg och alla h.er
148:9
till dess dagen når sin h.
Ords. 4:18
Uppe på h.erna står (visheten)
8:2
förrän h.erna funnos, blev jag född
8:25
uppe på stadens översta h.er
9:3
kommer han fram på h.erna
HV. 2:8
till den rökelsedoftande h.en
4:6
upphöjt över andra h.er
J es. 2:2
över alla stolta h.er
2:14
sin hand mot Jerusalems h .
10:32
uppför Halluhits h. stiger man
15:5
dem s. trona i h.en, störtar han ned
26:5
ss. ett baner på h.en
30:17
på alla stora h .er sko la bäckar
30:25
strida på Sions berg och på dess h.
31 :4
han skall bo på h.erna
33:16
drog jag upp på bergens h.er
37 :2 4
trängde fram till dess översta h.er
37:24
alla berg och h .er sänkas
40:4
Vem väger h.erna på en viktskål
40:12
du skall göra h.er lika agnar
41 :15
låta strömmar rinna upp på h.erna
41 :18
42:15
Jag skall föröda berg och h.er
betesplatser på alla kala h.er
49 :9
om än h.erna vackla
54:10
h.erna skola brista ut i jubel
55: 12
föra dig fram över landets h.er
58 :14
för att de smädade mig på h.erna
65:7
Lyft upp dina ögon till h.erna
ler. 3:2
höras rop på h.erna, gråt och böner
3 :2 1
bedrägligt var vårt hopp till h.erna
3:23
En brännande vind från h.erna
4 :11
bävade och alla h.er vacklade
4 :24
stäm upp en klagoså ng pi h.erna
7 :29
Över alla h.er i öknen ... förhärjare
12 :12
på h .erna har jag sett dina styggelser
13:27
vildåsnorna stå på h.erna
14:6
skola jaga dem ned från alla h.er
16 :16
en urgammal h . är vår helgedoms
17:12
tempelberget en skogbevuxen h.
26:18
staden bliva uppbyggd på sin h .
30:18
de skola jubla på Sions h .
31 :12
Uppför Halluhots h. stiger man
48:5
håller dig fast uppe på h .en
49 :16
strövade de från berg till h.
50:6
säger Herren till ... h.erna
Hes. 6:3
aldrig ska ll yvas över sin h.
31 :14
landet runt omkring min h.
34:26
på (Seirs) h.er skola män falla
35:8
säger Herren till bergen och h.erna
36:4
säg till bergen och h.erna .
36:6
(murbyggnadens) h . : en stång
40:5
på h.erna tända de offereld
Hos. 4:13
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Höjdaltare-Höra
säga till h.erna: Fallen över oss
10:8
h.erna flöda av mjölk
Joel 3 :18
s. går fram över jordens h.er
Am. 4:13
alla h.er skola försmälta
9 :13
han går fram över jordens h.er Mika 1 :3
tempelberget en skogbevuxen h.
3 :12
och var. upphöjt över andra h.er
4:1
lAt h.erna höra din röst
6:1
h.erna försmälta av Angest
N ah. 1:5
de eviga h.erna sjunka ned
Hab. 3:6
lAter mig gå fram över mina h.er
3 :19
höras stort brak från h.erna
Sef. 1:10
staden skall trona på en h.
Salt. 14:10
säden skjuter upp i h.en
Mark. 4:27
alla berg och h.er sänkas
Luk. 3:5
djävulen förde (J.) upp på en h.
4:5
säga till h.erna: Skylen oss
23 :30
förmån fatta vad h.en och djupet Ef. 3:18
längd och bredd och h. voro lika Upp. 21 :16

han h.de sitt ansikte med fetma
15:27
själva havsgrunden h.er han in
36 :30
I ljungeldsljus h.er han sina händer
36:32
Gud är h.d i fruktansvärt majestät
37:22
blygsel h.er mitt ansikte
Ps.44:16
Ängarna h. sig i hjordar
65:14
för din skull h.er blygsel mitt ansikte 69:8
Duvans vingar äro h.da i silver
68:14
må de h.s med smälek och blygd
71:13
våld <len klädnad s. h.er dem
73:6
jag svarade dig, h.d i tordön
81 :8
höstregnet h.er den med välsignelser 84:7
du har h.t (David) med skam
89:46
h.er dig i ljus ss. i en mantel
104:2
ss. en mantel att h. sig i
109 :19
109:29
Mina motståndare h.da i skam
Var äro ögon h.da i dunkel
Ords. 23:29
i mörker h.es dess namn
Pred. 6:4
till att h. eder i sorgdräkt
Jes.22:12
det dok s. h.er alla folk
25:7
h.t mörker över profeterna
29:10
(Hiskia) h.de sig i sorgdräkt
37:1
sände han, h.da i sorgdräkt
37:2
(Herren) h.de sig i nitälskan
59:17
h.t mig i rättfärdighetens mantel
61 :10
skam och blygd må h. oss
Jer. 3:25
Så h.en eder nu i sorgdräkt
4:8
mitt folk, hölj dig i sorgdräkt
6 :26
H.en eder i sorgdräkt, klagen
49:3
blygsel h.er vårt ansikte
51 :51
h.er icke Herren gm sin vrede
Klag. 2:1
äldste hava h.t sig i sorgdräkt
2:10
han h.de mig med aska
3:16
Du (Herren) har h.t dig i vrede
3:43
Du har h.t dig i moln
3:44
alla ansikten h.s av skam
Hes. 7 :18
brokigt vävda kläder och h.de dem i
16 :18
(sjömännen) h. sig i sorgdräkt
27:31
h.d i alla slags ädla stenar
28:13
lät jag djupet h.a sig i sorgdräkt
31 :1 5
h. säcktyg kring allas länder
Am. 8:10
skall du h.s med skam
Ob. v.I0
h.de sig i sorgdräkt
Jona 3:6
mskor och djur skola h. sig i sorgdräkt 3:8
skola de h.s med skam
Mika 7:10
smälek skall h. din ära
Hab. 2:16
han h.er i dem sin makt
3:4
att Herrens altare h.es med tårar Mal. 2 :13
2 :16
jag hatar att man h.er sig i våld
Matt. 6:23
bliver din kropp h.d i mörker
en ung man, h.d i linnekläde
Mark. 14:51
då är din kropp h.d i mörker
Luk.ll :34
icke har någon del h.d i mörker
11 :36
Om en kvinna icke vill h. sig
l. Kor. 11 :6
så må hon h. sig
II :6
En man är icke pliktig h. sitt huvud
11:7
gingo omkring, h.da i fårskinn
Hebr.ll :37
två vittnen ... h.da i säcktyg
Upp.ll:3

HÖLJA
tog sin slöja och h.de sig
l. Mos. 24:65
2.Mos.19:18
hela Sinai berg h.des i rök
en gammal man, h.d i kåpa
I.Sam.28:14
h.en eder i sorgdräkt
2.Sam. 3:31
(Ahab) låg h.d i säcktyg
l. Kon. 21 :27
(Hiskis) h.de sig i sorgdräkt
2.Kon.19:1
prästern •... h.da i sorgdräkt
19:2
David och de äldste, h.da i
l. Krön. 21 :16
Job 3:23
vilkens väg är h.d i mörker
Med förruttnelsens maskar h.des
7:5
De s. hata dig varda då h.d. med
8:22
så att de ej h.s av mörker
12:22

Höna, höns
Enligt senare tiders forskningsresultat
har man med säkerhet kunnat fastslå,
att man redan under andra årtusendet
f.Kr. kände till hons i Mesopotamien
och Egypten. Ursprungligen kommer
hönsaveln från Indien, varifrån den
sedan utbredde sig västerut till Babylonien.
I G.T. heter det om maten vid Ne·
hemjas bord, att den dagligen tillagades
av bl.a. fåglar, Neh.s:18, och likaså
nämnes »gödda fåglaD) bland Salomos
dagliga behov av livsmedel, I.Kon.
4:23. Det är emellertid ovisst om det
här är fråga om höns.

HÖRA (allmänt)
(Adam:) Jag h.de dig
I.Mos. 3:10
(Gud:) Hör, din broders blod ropar
4:10
Hör oss, herre
23:6
h.en mig och läggen eder ut för mig
23:8
(Efron:) Hör mig: jag skänker dig
23:11
(Abraham:) Värdes dock h. mig
23:13
Min herre, hör mig
23:15
(Rebeeka:) jag har h.t din fader
27:6
Så hör nu vad jag säger
27:8
hör du allenast vad jag säger
27:13
Så hör nu vad jag säger
27:43
(Josef:) H.en vilken dröm jag haft
37:6
H.en; jag har haft ännu en dröm
37:9
jag h.d,' dem säga
37:17
när har, h.de att jag hov upp
39 :15
h.de vaJ hans hustru berättade
39:19
(Farao:) jag har h.t sägas om dig
41 :15
Hör oss. herre
43:20
Hör mir, herre
44:18
i gråt, sa att egyptiern. h.de det
45:2
jag har h.t huru de ropa
2.Mos. 3:7
att dess like aldrig varit h.t
och aldrig mer skall h.s
11 :6
Folken :l.de det och måste darra
15:14
folket skall h. när jag talar
19:9
ett starkt basunljud h.des
19:16
Tala du till oss, så vilja vi h.
20:19
så skall jag förvisso h. deras rop
22:23
Om h.n måste ropa ... skall jag h.
22:27
det, h.es, när han går in i helgedomen 28:35
(Josua:) Krigsrop h.es i lägret
32:17
Det är varken segerrop s. h.es
32:18
(Mose:) det är sång jag hör
32:18
När folket hörde detta stränga tal
33:4
när han hör edsförpliktelsen
3.Mos. 5:1
må alla s. h.de det lägga sina händer
24:14
att j.g slipper h. huru de
4.Mos.17:5
så att jag slipper h. det
17:10
H.en nu, I gensträvige
20:10
jubel ss. mot en konung h.es där
23:21
hennes fader hör hennes löfte
30:5
samma dag han hör det säger nej
30:6
(om) hennes man får h. därom
30:8
icke säger ngt samma dag han hör det
30:8
(om) hennes m.n hör det
30:12

samma dag han hör dem
30 :13
icke säger ngt samma dag han hör dem 30:15
någon tid efter det han h.t dem
30 :16
h. den ringe likaväl s. den höge 5.Mos. 1 :17
när de h. berättas om dig
2 :25
hör de stadgar och rätter
4:1
gudar s. varken se eller h.
4 :28
h.t talas om något s. är detta likt
4:32
så vilja vi h. det och göra därefter
5 :27
Om I nu h.en dessa rätter
7:12
om vilken du har h.t att man säger
9:2
Om I nu h.en de bud
11:13
Alla dessa bud skall du hålla och h.
12 :28
icke göra hm till viljes eller h. på
13:8
allt folket skall h. det och frukta
17:13
det övriga folket skall h. det
19 :20
icke givit eder öron att h. med
29:4
Vem vill låta oss h. det
30:12
låt. oss h. det och göra därefter
30:13
läsa upp denna lag så att de h. den
31 :11
på det att de må h. och lära
31 :12
deras barn må h. den ,och lära den
31 :13
(Rahab:) Då vi h.de detta
Jos. 2 :11
och I h.en basunljudet
6:5
Ja, när folket h.de basunIjudet
6 :20
h.de vad s. hade skett
9:1
vi hava Ii.t ryktet om honom (Herren) 9:9
Du h.de ju själv
14:12
Dit h.de ock de städer
16:9
H.en I konungar; Iyssnen
Dom. 5:3
h.en nu: om I förfarit riktigt
9 :16
,13 :23
ej heller hade låtit oss h. sådant
Förelägg din gåta,låt oss h. den
14:13
en 'förbannelse, s. jag själv h.de
17:2
(Boas:) Hör, min dotter
Rut 2:8
(Hanna:) Hör mig, min herre
I.Sam. 1 :26
allt detta onda s. jag hör
2 :23
Det rykte jag hör är icke gott
2:24
(Samuel:) Tala, din tjänare hör
3:10
N är filisteerna h.de jubelropet
4:6
lårstycket med vad därtill h.de
9:24
(Saul:) Detta må hebreerna h.
13:3
h.de att filisteerna flydde
14:22
ett läte av fäkreatur s. jag hör
15 :14
(Saul:) H.en, I benjaminiter
22:7
(Ahimelek!) Jag hör dig, min herre
22 :12
23:11
ss. din tjänare har h.t
Jag har nu h.t att du håller på med
25:7
När folket h.de detta
2.Sam. 3:36
efter allt vi hava h.t med våra öron
7:22
(Mefiboset:) Ja, din tjänare hör
9:6
men du har ingen s. hör på dig
15:3
När 1 h.en basunen ljuda
15:10
folket h.de huru konungen så bjöd
18:5
konungen bjöd så att vi h.de det
18:12
.tt h. sångare och sångerskor
19:35
ropade en klok kvinna: H.en! H.enl
20:16
(Joab) svarade: Jag hör
20:17
Varför h.es detta larm
l. Kon. 1 :41
det buller s. I haven h.t
1 :45
och jag har h.t det
2 :42
den ena kvinnan sade: Hör mig
3:17
hör mig, herre
3:26
s. hade h.t talas om hans visdom
4 :34
Jag har h.t det budskap du sänt mig
5:8
h.des varken hammare eller yxa
6:7
så att du hör på det rop
8:28
så att du ock hör den bön
8:29
hör på den åkallan s. din tjänare
8:30
Må du (Herre) h. den
8:30
må du då h. det i himmelen
8:32
8:34,36,39
h. talas om ditt stora namn
8:42
må du då i himmelen h. det
8 :43
8 :45
i himmelen h. (Israels) bön
i himmelen h. deras bön
8 :49
så att du hör på dem
8:52
Jag har !J.t den bön och åkallan
9:3
S.nt var det tals. jag h.de
10:6
mer vishet än jag genom ryktet h.t
10:7
När profeten h.de det
13 :26
ty jag hör bruset .v regn
18:41
22:28
(Mika:) H.en dett., I folk
h.t att konungen dragit upp
2. Kon. 3 :21
dån av vagnar och hästar h.s
7:6
de ville varken h. eller göra det
18:12
varom du har bett ... det har jag h.t
19 :20
Jag har h.t din bön
20:5
när du h.de vad jag har talat
22 :19
krigshövitsmännen fingo h.
25:23
efter .lIt v.d vi h.t
l. Krön. 17 :20
H.en mig, mina bröder
28:2
så att du hör på det rop
2.Krön. 6:19
hör den bön s. din tjänare beder
6 :20
Må du h. dem från himmelen
6:21
och när du hör, så må du förlåta
6 :21
må du då h. det från himmelen
6:23,25
må du då h. det i himmelen och
6:27
mA du då h. det från himmelen
6:30
må du då från himmelen h. det
6:33
må dli från himmelen h. deras bön
6:35
må du från himmelen h. deras bön
6:39
Jag har h.t din (Salo!Dos) bön
7 :12
så vill jag h. det från himmelen
7:14
Sant var det tal s. jag h.de
9:5
Du är vida förmer än jag hade h. t
9:6
(Mika:) H.en dett., I folk
18:27
du skall då h. och hjälp.
20:9
(Oded:) Så h.en mig ny
28:11
(Hiskia:) H.en mig,lleviter
29:5
(Gud) h.de (M.nasses) bön
33:13
När jag nu h.de detta
Esr. 9:3
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HÖJD (höjden = himmelen, rymden)
till de eviga h.ernas härlighet
I.Mos.49:26
räckte ut sin hand från h.en~ 2.Sam. 22 :17
må Gud i h.en ej fråga efter
Job 3:4
ss. eldgnistor flyga mot h.erna
5:7
i h.en den s: skall tala för mig
16 :19
I himmelens h. Gud har sin boning
22:12
s. skapar frid i sina himlars h.
2S:2
Vilken lott finge jag av Gud i h.en
31 :2
hade j.g förnekat Gud i h.en
31 :28
Han räckte ut sin hand från h.en
Ps.18 :17
Du (Herren) for upp i.h.en
68 :19
78 :23
gav befallning At skyarna i h.en
93:4
väldig är Herren i h.en
har blickat ned från sin heliga h.
102 :20
Räck ut dina händer frAn h.en
144:7
Loven Herren ... loven honom i h.en 148:1
när han fäste skyarna i h.en
Ords. 8 :28
Himmelens h. kan ingen utrannsaka
25:3
må begära det uppifrAn h.en
Jes. 7:11
vill stiga upp över molnens h.er
14:14
fönstren i h.en äro öppnade
24 :18
den tiden skall Herren hemsöka h.ens
här uppe i h.en
24:21
till dess att ande från h.en bliver
32:15
Herren är hög, ty han bor i h.en
33:5
m.tta blickade mina ögon mot h.en
38 :14
Lyften upp edra ögon mot h.en
40:26
Jag bor i helighet uppe i h.en
57:15
kunnen göra eder röst hörd i h.en
58:4
upphäver ett rytande från h.en
Jer. 25 :30
Från h.en sände han en eld
Klag. 1 :13
Mika 6:6
böja mig ned inför Gud i h.en
mot h.en lyfter det sina hånder Hab. 3:10
Herren skall uppenbara sig i h.en Sak. 9:14
Hosianna i h.en
Matt. 21:9
Hosianna i h.en
Mark. 11 :10
skåda ned till oss från h.en
Luk. 1 :78
Ära vare Gud i h.en och frid pA
2:14
Frid vare i himmelen och ära i h.en
19:38
från h.en bliva beklädda med kraft
24:49
lyftes han upp i h.en
Apg. 1:9
varken någon makt i h.en
Rom. 8 :39
Han for upp i h.en
Ef. 4:8
på Majestätets högra sida i h.en Hebr. 1:3

HÖJDALTARE
Se: Offerhöjd.
HÖJDALTARE
gjorde h.n på öppna platser
Hes. 16:24
I alla gathörn byggde du dig h.n
16:25
uppförde du h.n på alla öppna platser 16:31
de skola bryta ned dina h.n
16:39

HÖJDSTRÄCKA
giver jag dig en särskild h.

I.Mos. 48 :22

HÖK
I Bibelns länder fanns många olika hök·
arter. Den vanligaste var sparvhöken.
Höken tiiIhörde de fågelarter, som
enligt Mose lag inte fick ätas. 3.Mos.
11 :16; s.Mos.14:1s.
HÖUA
·hölj;l
molnhöljd Hes.30:3
flhöljd l.Kor.11 :5,13
omhölja Job 26:9
överhölja Hes.26:10
HÖUA
Uppdelning: hölja, hölja in, hölja över.

HÖLJA (in)
med en slöja och h.de in sig
I.Mos.38:14
yngre männen h.de in (Ananias) Apg. 5:6
HÖLJA (över)
h.de över (Siser.) med ett täcke Dom. 4:18
(Jael) h.de sedan åter över honom
4:19
Mikal h.de täcket över honom I.Sam.19:13
folket hade h.t över ... huvuden 2.Sam.15:30
h.de täcken över (David)
l. Kon. 1:1
h.de. över Hamans ansikte
Est. 7:8
måste h. över sina huvuden
Jer.14:3,4
hade h.t över hans ansikte
Mark. 14:65
De h.de över (J.) och frågade
Luk.22:64
duken s. varit h.d över hs huvud Joh.20:7

HÖUE
·hölje
kroppshölje Job 30:18
HÖLJE
h. av säcktyg i stället för
river sönder deras hjärtans h.
gräsmaskarna fälla vingars h.n

Jes. 3:24
Hos. 13:8
Nah. 3:16

HÖNA
·höna
rapphöna Jer.17:11

HÖNA
h.n församlar sina kycklingar
h.n församlar sina kycklingar

Matt. 23:37
Luk.13:34

HÖRA
Se även: Hörsam, hÖIsamhet, lyssna,
lydnad, öra, döv, röst, akta.
·höra
bönhöra I.Mos.3s:3
förhöra Apg.22:24
tillhöra Matt.22:21
upphöra Hebr.lO:2
Höra
Gud hör
Den nödställdes röst, PS.18:7. Den
fromme, Ps.4:4. Bön efter hans vilja,
I:Joh.s:14. Åkallan, PS.6:1O. Klagan,
Ps.5s:18. Gråt, Ps.6:9.
Gud hör icke
Fåfängliga böner, Job 35:13. Den
som förehaft orätt i sitt hjärta, Ps.
66:18. Den som vill leva i synd, Jes.
59:2.
Hur skall vi höra
Vara villiga att höra på Herren, Jes.
1:19. Lågga märke till det vi hör, Luk.
1 :66. Lova Gud för vad vi fått höra,
Luk.2:20. Akta på hur vi hör, Luk.
8:18. Gömma det vi har hört, Luk.ll:
28. Höra ordet och göra det, Matt.
7:24; Jak. I :22. Akta på det vi har hört,
Hebr.2:1. Icke vara tröga till att höra,
Hebr.s:ll. Höra predikan för att komma till tro, Rom.lO:14.
»Den som har öron, han höre»
l) Om Johannes döparen, Matt. Il :
15. 2) Om såningsmannen, Matt.13:9.
3) Om Faderns rike, Matt.13:43. 4) Om
ljuset, Mark.4:23. 5) Om säden, Luk.
8:8.6) Om saltet, Luk.8:8.
HÖRA
Uppdelning: allmänt, få höra, icke höra, icke
vilja höra, höra efter, i förbindelse med
namn. i förbindelse med Gud, höra Guds ord.
i förbindelse med Herren, höra Herrens ord,
höra Herrens röst, i förbindelse med Israel,
i förbindelse med Jesus Kristus, höra ljud,
höra ord, höra röst, höra till, höra upp.

Höra

jag är lik en döv, s. intet hör
38:14
jag är lik en man, s. intet hör
38:1 S
han h.de mitt rop
40:2
med våra öron hava vi h.t
44:2
hör smädarens och lastarens tal
44:17
Hör, dotter, och givakt
45:11
Ss. vi hade h.t, så fingo vi se det
48:9
H.en detta, alla folk
49:2
Hör, mitt folk, jag vill tala
50:7
ty vem skulle h. det
59:8
Du s. hör bön, tilJ dig kommer allt
6S:3
Kommen och h.en, så viJJ jag
66:16
Från himmelen lät du h. din dom
76:9
Vad vi hava h.t och känna
78:3
Jag hör ett tal s. är mig nytt
81 :6
Hör, mitt folk, och låt mig varna dig 81:9
Israel, o att du ville h. mig
81:9
O att mitt folk ville h. mig
81 :14
med lust få mina öron h.
92 :12
för att h. den fångnes klagan
102 :21
när han h.de deras rop
106:44
när intet klagorop h.es på våra
144:14
Genom att h. på dem
Ords. 1:5
Hör, min son, din faders tuktan
1:8
den s. hör mig, skall bo i tryggh et
1 :33
H.en, I barn, en faders tuktan
4:1
Hör, min son, och tag emot mina
4:10
Så h.en mig nu, I barn
5:7; 7:24; 8:32
Hör, visheten 'ropar
8:1
H.en, ty om höga ting vill jag tala
8:6
H.en tuktan, så att I bliven visa
8:33
Säll är den människa, s. hör mig
8:34
till oförståndiges rygg hör ris
10:13
En vis son hör på sin faders tuktan
13:1
de rättfärdigas bön hör han
15:29
Den vilkens Öra hör på tillrättavisning l S :31
den s. hör på tillrättavisning
15:32
giver svar förrän han h.t
18:13
Hör råd och tag emot tuktan
19 :20
Örat, s. hör, och ögat, s. ser
20:12
s. hör på, får allt framgent tala
21 :28
Hör, du min son, och bliv vis
23:19
Hör din fader, s. har fött dig
23:22
icke envar s. hör det må lasta dig
25:10
när han hör edsförpliktelsen
29:24
Hör, min son, ja, hör, du mitt livs
so n, hör, du mina löftens son
31 :2
örat bliver icke fullt av att h.
Pred. 1:8
att komma dit för att h. bättre
4:17
Bättre är att h. förebråelser aven vis
man än att få h. sång av dårar
7:6
om vi vilja h. huvudsumman
12:13
Hör, där är min vän
HV 2:8
Hör, då klappar min vän på dörren
5:2
lål mig h. den
8 :13
Om I ären villiga att h.
Jes. 1:19
Ett rytande över folket h.es
5 :30
H.en alltjäml, men förstån intel
6:9
det icke kan h. med sina öron
6:10
icke skipa lag efter s. öronen h.
11 :3
Hör, det larmar på bergen
13:4
Hör, det sorlar av riken med hednafolkl3:4
i ving årdarna h,es intet jubel
16:10
Hör, det brusar av många folk
17:12
Hör, du land där flygfän surra
18:1
så att jag icke kan h.
21 :3
Därule h.es klagorop över vinet
24:11
Från jordens ända h. vi lovsånger
24 :16
akten härpå och h.en mitt tal
28:23
De döva skola h. vad s. läses
29 :18
de h.ndes öron skola lyssna
32:3
Hör, deras hjältar klaga därute
33:7
Så h.en nu, I s. fjärran ären
33 :13
Träden fram, I folk, och h.en
34:1
Jorden h.e och allt vad på den är
34:1
(Rab·Sake) hade h.t
37:8
så snart (Sanherib) h.de detta
37:9

37:11
(Hiskia) har ju h.t "ad konungen
Jag har h.t din bön
38:5
Hör, man ropar: Bereden väg
40:3
Hör. någon talar: Predika
40:6
40:21
H.en I då intet
har du ej h.t det, att Herren är en
40:28
41 :22
h. vad s. nu skall komma
ingen s. lät oss h. det
41 :26
ingen s. h.de eder tala därom
41 :26
låter jag eder h. om dem
42:9
H.en, I döve
42:18
giva akt och h. därpå
42:23
låta oss h. sina forna utsagor
43:9
att dessa, när de h. det, säga: Det är
43:9
Låt mig h. vad du har att säga
43:26
låtit (Juda) h. om detta
44:8
Vem har långt förut låtit eder h.
45:21
Så h.en nu på mig, I stormodige
46:12
Så hör nu detta, du (Babel)
47:8
jag hade låtit eder h. därom
48:3
låt dig h. därom, innan det skedde
48:5
Du (Juda) hade h.t det
48:6
låter jag dig åter h. om nya ting
48:6
Församlen eder, I alla, och h.en
48:14
Träden hit till mig och h.en detta
48:16
H.en på mig, I havsländer
49:1
Till att h. på lärjungesätt
50:4
Fröjd och glädje skall h.s därinne
51 ;3
H.en på mig, l s. känn en
51 :7
må du h. detta, du arma
51 :21
vad de aldrig hava h.t
52:15
H.en på mig, så skolen] få äta
55 :2
h.en, så får eder själ leva
55:3
så att han ej kan h.
59:1
Aldrig någonsin har man ju h. t
64:4
medan de ännu tala, skall jag h.
65:24
Ha-, huru det larmar i staden,
hör dånet i templet
66:6
Vem har h.t något sådant
66:8
Lejon tåta h. sitt skri
Jer. 2:15
h.s rop på hÖjderna, gråt och böner
3 :21
basunljud hör du, min själ
4:19
Huru länge skall jag h. basun ljud
4:21
Ty jag hör rop ss. av barnaföderska
4:31
Hör detta, du dåraktiga folk
5 :21
Våld och förödelse hör man där
6:7
betyga för att bliva h.d
6:10
så att de icke kunna h.
6:10
H.en därför, I hednafolk
6:18
Ja, hör, du jord
6:19
När vi h. ryktet om dem, sjunka
6:24
h.t huru de tala vad orätt är
8:6
Hör, dottern mitt folk ropar
8:19
inga läten av boskap h.s
9:10
Lyssna, något h.es
10:22
H.en och lyssnen härtill
13:1 S
om någon har h.t n ig ot sådant
18:13
hör vad mina motstAndare tala
18 :19
Må klagorop h.s från deras hus
18:22
jag hör mig förtalas av många
20:10
hör det du med dina tjänare
22:2
Jag har h.t vad profeterna säga
23:25
I böjden icke edra öron till att h.
2S:4
Dånet h.es intill jordens ända
25:31
Hör huru herdarna ropa
25:36
Kanhända skola de då h.
26:3
Om I icke viljen h. mig
26:4
och h. vad mina tjänare profeterna
26:5
ss. l haven h.t med egna öron
26:11
profetera allt det s. I haven h.t
26 :12
åkalla mig och jag vm h. på eder
29 :12
skall man ännu en gång h. fröjderop
33 :11
när de h. a1l den olycka
36:3
När (furstarna) h.de allt s. stod
36:16
när de h.de allt detta s. upplästes
36 :24
ingen h.de på (Jeremia)
37:14
SI hör mig nu, herre konung
37 :20
ingen hade h.t huru det gått till
38:27
vi slippa att h. basunljud
42:14
När bullret h.es av hans hovslag
47:3
på dess torg h.es allenast
48:38
Krigsrop h.es i landet
50:22
ett skriande h.es bland folken
SO :46
de olycksbud s. h.s i landet
5 1:46
vi måste h. smädelse
51 :S 1
H.en då, alla I folk
Klag. 1:18
V öl hör man huru jag suckar
l :21
alla mina fiender h. om min
1:21
jag h.de på hm s. talade
Hos. 2:2
evad de h. därpå
2:5
evad de h. på dem eller icke
2:7
hör nu vad jag lalar till dig
2:8
så skulle de h. på dig
3:6
skall du h. med dina öron
3:10
evad de nu h. därpå eller icke
3 :11
De n s. då vill h., han h.e
3:27
då intel skördeskri mer skall h.s
7:7
liII de andra h.de jag honom säga
9:5
dlnet av kerubernas vingar h.des
10:5
jag h.de att hjulen kallades rundlar
10:13
öron att h. med, men dock icke h.
12:2
mitt folk s. gärna hör lögn
13:19
Sedan skolen I komma att h. på mig 20 :39
Sorglöst larm h.des därinne
23:42
Ty han h.de ju basunIjudet
33:5
Jag har h.1 alla de smädelser
35 :12
jag bar väl h.t det (Edoms lal)
35 :13
icke mer låta dig h. smälek
36:15
när jag profeterade, h.des rassel
37:7
hör med dina öron och akta på allt
40:4
hör med dina öron allt vad jag talar
44:5
Jag har h.t sägas om dig
Dan. 5 :14

h.t att du kan giva uttydningar
5:16
dina gudar s. varken se eller h.
5 :23
När konungen h.de detta
6:14
Sedan h.de jag en av de heliga tala
8 :13
jag h.de på mannen
12:7
jag h.de detta, men förstod icke
12:8
H.en detta, I präster
Hos. 5:1
H.en detta, l gamle
Joel 1:2
därför h.en: om I än byggen hus av Am. 5:11
H.en detta. I s. stån den fattige
8:4
H.en, l folk, allasammans
Mika 1:2
H.en om straffet, och vem han är
6:9
Hör, piskor smälla
Nah. 3:2
Hör, vagnshjul dåna
3:2
Alla s. h. vad s. hänt dig
3:19
Jag hör det och darrar
Hab. 3 :16
inrista den inskrift s. hör därtill
Sak. 3:9
tillslöt o sina Öron för att slippa h.
7 :11
Hrr, huru herdarna jämra sig
11:3
H.r, huru de unga lejonen ryta
11 :3
I haven h.t att det är sagt
Matt. 5 :21
I haven h.t att det är sagt
5:27
Ytterligare haven I h.t
5:33
I ha ve n h.t att det är sagt
5 :38,43
När (J.) h.de detta, sade han
9:12
vad l h.en viskas i edert öra
10:27
döva h.a, döda uppstå
11:5
Den s. har öron, han h.e
I l :15
Men när fariseerna h.de detta
12 :24
Den s. har öron, han h.e
13:9
och med h.nde öron intet h.
13:13
Med h.nde öron skolen I h.
13:14
med öronen h. de illa
13:1 S
icke se ... ener h. med sina öron
13:15
Men saliga äro edra öron, s. h.
13:16
åstundade att h. det s. ] h.en
13:17
H.en vad s. menas med liknelsen
13:18
Den s. har öron, han h.e
13 :43
H.en och förstån
15:10
när fariseerna h.de det du sade
15 :12
När lärjungarna h.de detta
17:6
Men när den unge mannen h.de
19:22
När lärjungarna h.de detta
19 :2S
När de tio andra h.de detta
20:24
Hör du. vad dessa säga
21 :16
H.en nu en annan liknelse
21 :33
Då fariseerna h.de hans liknelser
21 :4S
När de h.de detta förundrade de sig
22:22
När folket h.de detta häpnade de
22:33
I haven nu h.t hädelsen
26:65
när några av dem h.de detta
27:47
H.en! En såningsman gick ut
Mark. 4:3
Den s. har öron till att h., han h.e
4:9
med h,nde Öron h., och dock intet
4:12
när de hava h.t det
4:15
Om ngn har öron till att h., så h.e han 4:23
Akten på vad I h.en
4:24
folket häpnade, när de h.de honom
6:2
när (Herodes) hade h.t honom
6:20
sjuka på sängar dit där man h.de han var 6:5S
H.en mig alla och förstån
7:14
de döva låter han h.
7:37
När de tio andra lärjungarna h.de
10:41
Och hans lärjungar h.de detta
11 :14
en s. hade h.t deras ordskifte
12:28
folkskarorna h.de honom gärna
12 :37
När de h.de detta, blevo de glada
14:11
Vi hava själva h.t honom säga
14:58
I h. den häd elsen
14 :64
Du hör ju huru mycket det är
15:4
Då några av dem h.de detta
l S :3S
när dessa h.de säjil;as att han levde
16:11
din bön är h.d
Luk. 1:13
aUa s. h.de det lade märke därtill
1:66
aUa s. h.de det förundrade sig
2:18
han satt och h.de på dem
2:46
Sådana stora ting s. vi hava h.t
4:23
När de s. voro i synagogan h.de
4:28
folk samlade sig för att h. honom
5:15
Dessa hade kommit för att h. honom
6:18
till eder s. h.en mig, säger jag
6:27
den s. hör och icke gör efter
6:49
Den s. har öron till att h., han h.e
8:8
med h.nde öron intet förstå
8:10
Akten fördenskull på huru I h.en
8:18
Vem är då denne, s. jag hör sådant
9:9
Den s. hör eder, han hör mig
10:16
Många profeter ville h. del I h.en
10:24
men fingo dock icke h. det
10:24
skall allt bliva h.t i ljuset
12:3
en av de andra vid bordet h.de
14:t5
Den s. har öron till att h., han h.e
14:35
till honom kom syndare för att h.
15:1
Vad ör det jag hör om dig
16:2
Allt detta h.de nu fariseerna
16 :14
H.en vad den orättfärdige domaren
18:6
nör han h.de detta, blev han djupl
18:23
sade de s. h.de detta: Vem kan då
18:26
h.de en hop mskor gå där fram
18 :36
Medan de h.de därpå, framslällde
19:11
folket höll sig till hm och h.de hm
19 :48
När de h.de detta, sade: Bort det
20:16
(J.) sade så att allt folket h.de det
20:45
fOlket kom bittida för att h. honom
21 :38
Vi hava h.1 det av hans egen mun
22:71
(Herodes) hade h.1 talas om hm
23:8
du hör dess (vindens) sus
Joh. 3:8
brudgummens vän, s. hör på hm
3:29
vad han har sett och h.I, vittnar han
3:32
vi hava nu själva h.t honom
4:42
då de döda skola h. Guds Sons röst
5:25
de s. h. den skola bliva levande
5:25

Ss. jag hör, så dömer jag
5:30
Många av hans lärjungar, s. h.de
6 :60
vem står ut med att h. på honom
6:60
När de h.de detta, gingo de ut
8:9
vad jag har h.t av hm, det talar
8 :26
vad I haven h.t av eder fader
8:38
Varför viljen I då åter h. det
9:27
om någon är gudfruktig, då hör han
9:31
Aldrig förut har man h.t att någon
9:32
N är några fariseer h.de detta
9 :40
Varför h.en I på (J.)
10:20
h.de att (Lasarus) låg sjuk
11:6
När (Maria) h.de detta, stod hon upp 11 :29
J ag visste ju förut att du alltid hör
II :42
de h.de att han hade gjort det
12:18
Folket, s. stod och h.de delta
12:29
I h.den att jag sade till eder
14:28
vad han hör, det skall han tala
16:13
Dem s. hava h.t mig må du fråga
18:21
det varom I haven h.t av mig
Apg. 1:4
när dånet h.des församlade sig
2:6
var och en h.de sitt eget tungomål
2:6
var och en av oss hör sitt eget
2:8
h. vi dem på våra egna tungomål
2 :11
utgjutit vad I här sen och h.en
2 :33
dem s. hade hört vad s. hade talats
4:4
tala vad vi hava sett och h.t
4:20
Då de h.de detta ropade de endräktigt 4 :24
stor fruktan kom över aUa s. h.de
S:S
h.s nu fotstegen av de män
5:9
fruktan kom över alla s. h.de
5 :11
När (apostlarna) hade h.t detta
5:21
När översteprästerna h.de detta
S :24
När (Stor a rAd el) h.de detta
5 :33
vi hava h. t (Slefanus) säga
6:14
Bröder o ch rader, h.en mig
7:2
(mitt fol ks) suc kan har jag h.t
7·:34
När (Rådet) h.de detta tal
7 :54
h.t huru mycket ont den mannen
9 :13
alla s. h.de (Saulus) blevo uppfyllda
9:21
h. vad (Petrus) har alt säga
10:22
h.de dem nämligen tala tungomål
10:46
När de hade h.t detta
II :18
för att h. vem det var
12:13
När hedningarna h.de detta
13:48
(Jakob:) Mina bröder, h.en mig
15:13
Alldenstund vi hava h.t
15:24
de andra fångarna h.de på dem
16:25
h.de att de voro romerska
16 :38
oro när de h.de detta
17:8
att h. på något nytt för dagen
17:21
h.de talas om att uppstå
17:32
Vi vilja h. dig (Paulus) lala härom
17:32
korintier s. h:de (Paulus)
18:8
tålmOdigt h.de på eder, I judar
18:14
Sedan (efesierna) hade h.1 detta
19:5
När de h.de blevo de fulla av vrede
19:28
När vi h.de detta, bådo
21 :12
När de h.de detta
21 :20
h.en vad jag nu inför eder vill tala
22:1
När de h.de att han talade till dem
22:2
vittna om vad du har sett och h.t
22:15
h.de hm säga till mig: Skynda dig
22:18
hade (judarna) h.t på honom
22:22
När hövitsmannen h.de detta
22 :26
Jag skall h. vad du har att säga
23:35
vilja h. den mannen (Paulus)
25:22
beder jag dig h. mig med tålamod
26:3
alla s. i dag h. mig
26:29
aU du låter oss h. huru du tänker
28:22
utlade vad därtill (Guds rike) hör
28:23
Med h.nde öron skolen I h.
28 :26
med öronen h. de illa
28:27
huru skulle de kunna h.
Rom.10:14
öron s. de icke kunna h. med
11:8
de s. intet hava h.t skola förslå
15:21
vad intet öra har h.t
1. Kor. 2:9
först och främst hör jag sägas
11 :18
efter vad han hör av mig
2.Kor.12:6
haven h.t hum det var med
Gal. 1:13
De h.de allenast huru man sade
1:23
När hör man eder nu prisa
4:1 S
om I eljest h.t om honom
Ef. 4 :21
bliver till väJsignelse för dem s. h.
4:29
Låten fastriler tacksägelse h.s
5:4
samma kamp s. I nu h.en
Fil. 1 :30
hugnad gm det jag då hör om eder
2 :19
I haven h.t (Epafroditus) vara sjuk
2 :26
Detta s. I haven h.t av mig
4:9
allt ifrån den dag då I h.en det
Kol. 1:6
det s. I haven h.t
1:23
att du fullgör vad därtill hör
4:7
Vi h. att somliga bland eder
2.Tess. 3:11
frälsar du dem s. h. dig
I.Tim. 4:16
vad du har h.t av mig
2.Tim. 2:2
till fördärv för dem s. h. därpå
2:14
jag har h.t om den kärlek
FHem. v.5
akta på det s. vi hava h.t
Hebr. 2:1
bekräftades av dem s. hade h.t hm
2:3
löftesord de fingo h. till intet gagn
4:2
icke gm tron upptaget i dem s. h.de
4:2
I haven blivit så tröga till alt h.
5 :11
s. h.de den bådo att intet ytterligare 12:19
ogärningar s. han måste h.
2.Pet. 2:8
det vi hava h.t, det förkunna
I.Joh. 1:1
det vi hava sett och h.t
1:3
det budskap s. vi hava h.t från hm
1:5
h.t att en antikrist skall komma
2 :18
det s. I haven h.t från begynnelsen
2 :24
Om det s. I haven h.t förbliver
2 :24
det budskap s. I haven h.t
3:11
Antikrists ande, om vilken I h.t
4:3
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När jag hade h.t detta satt jag
Neh. 1:4
hör din tjänares bön
1:6
Där I nu h.en basunen ljuda
4:20
När jag nu h.de deras rop
5:6
h.de att jag hade byggt upp muren
6:1
När alla våra fiender h.de detta
6:16
alla s. kunde förstå vad de h.de
8:2
h.de du det från himmelen
9:27
då h.de du det från himmelen
9:28
när de hade h.t Jagen, avskilde de
13:3
hör därpå, och betänk det väl
lob 5:27
Ack att min bön bleve h.d
6:8
mitt öra har h.t det
13:1
H.en nu likväl mitt klagomål
13:6
Jag vill kungöra n gt. sA hör nu mig
1 5:17
tillrättavisning miste jag h.
20:3
När du beder till hm, skall han h.
22:27
ville väl h. vad han kunde svara
23:5
H.en vad den ogudaktiges lott
27:13
vart öra s. h.de, prisade mig då
29:11
på mig h.de man då och väntade
29:21
Ack att någon funnes, s. ville h. mig
31 :35
Hör mig, jag vill lägga fram
32:10
så är det du, s. må h. på mig
33 :33
H.en mig därför, I förståndige män
34:10
märk nu väl, och hör härpå
34:16
Om de då h. på hm och underkasta
36:11
h.en dånet s. går ut ur hans mun
37:2
Om du känner allt detta, så låt h.
38:18
hon hör ingen pådrivares rop
39:10
Men hör nu, så vill jag tala
42:4
böj ditt öra till mig, hör mitt tal
Ps. 17:6
jag hör mig förtalas av många
31 :14
ödmjuka skola h. det och glädja sig
34:3
Kommen, barn, h.en mig

34:12

Höra
H.en mig, l av Juda
20 :20
När Atalja nu h.de fOlketsrop
23 :12
Amasja ville icke h. härpå
25:20
Herren h.de Hiskia och skonade folket 30:20
ovännerna till Juda fin go h.
Esr. 4:1
då Sanballat och Tobia h.de
Neh. 2:10
Sanballat och Tobia och Gesem h.de
2 :19
När nu Sanballat h.de att vi höllo
4:1
när Sanballat och Tobia h.de
4:7
h.de deras rop vid Röda havet
9:9
glädjen från Jerusalem h.des vida
12:43
tre vänner till Job fingo h.
Job 2:11
Akta nu härpå, du Job, och hör mig
33 :31
Sion hör det och gläder sig
Ps. 97:8
vi h.de därom i Efrata
132:6
Så h.en då, I av Davids hus
Jes. 7:13
så att det h.des ända till Jahas
15:4
Vi hava h.t om Moabs högmod
16:6
När man får h. delta i Egypten
23:5
(Rab-Sake:) H.en icke på Hiskia
36:16
Då nu konung Hiskia h.de delta
37:1
Sanherib fick h. sägas om Tirhaka
37:9
hör nu, du Jakob, min tjänare
44:1
h.en nu på mig, I av Jakobs hus
46 :3
48:1
H.en detta , I av Jakobs hus
Hör på m ig, du Jakob
48:12
Från Dan h.es en budbärare
Jer. 4:1S
Från Dan hör man frustandet
8:16
sorgesång h.es ljuda från Sion
9:19
Pashur h.de Jeremia profetera
20:1
Då nu Juda furstar h.de delta
26:10
JOjakim h.de vad (Uria) sade
26:21
när Uria fick h. härom
26:21
Hör du, Hananja: Herren har icke
28:15
EIt rop h.es i Rama
31 :15
Jag har h .t huru Efraim klagar
31 :18
Mika ... vad han h.t Baruk läsa upp
36:13
h.de huru Jeremia talade till allt
38:1
fick h. att de sänkt Jeremia ned i
38:7
fingo h. att konungen i Babel satt
40:7
h.de alt konungen i Babel låtit
40:11
Klagorop h.s från Horonaim
48:3
på vägen till Horonaim h.es
48:5
Vi hava h.t om Moabs högmod
48:29
låta h. elt härskri mot Rabba
49:2
ljudet h.es borta vid Röda havet
49 :21
Hör huru de fly ur Babels land
50 :28
konungen i Babel hör ryktet om
50 :43
Klagorop h.es från Babel
51 :54
icke h.des nämna Sodom
Hes.16 :56
H.en och betygen inför Jakobs
Am. 3 :13
H.en, l Jakobs hövdingar
Mika 3:1
H.en då detta, hövdingar av Jakobs
3:9
klagorop h.s ifrån Fiskporten
Sef. 1:10
Jag har h.t Moabs smädelser
2:8
Hör härpå, Josua, du
Sak. 3:8
konung Herodes h.de detta
Matt. 2:3
Ett rop h.des i Rama, gråt
2 :18
(Josel) h.de alt Arkelaus regerade
2:22
när han h.de att Johannes blivit
4:12
Johannes fick h . om K. gärningar
11 :2
omtalen för Johannes vad l h.en
11 :4
kom för all h. Salomos visdom
12 :42
fick Herodes h. ryktet om J.
14:1
min älskade Son, h.en honom
17:5
konung Herodes fick h. om J .
Mark. 6 :14
när Herodes h.de detta, sade han
6:16
Denne är min älskade Son, h.en hm
9 :7
Hör, han kallar på Elias
15:35
När Elisabet h.de Marias
Luk. 1:41
allt della fick Johannes h.
7:18
omtalen för Johannes vad I haven h.t
7:22
Herodes fick h. om allt detta
9:7
Denne är min Son, h.en honom
9:35
kom för att h. Salomos visdom
Il :31
När Pilatus h.de delta, frågade
23:6
s. hade h.t vad Johannes sade
Joh. 1 :40
Då nu Marta fick h. att J. kom
11 :20
Fader, jag tackar dig, för att du h.t
11 :41
Vi hava h.t av lagen att Messias
12:34
allt vad jag h.t av min Fader
15 :15
19 :8
N är Pila tus h.de dem
När Simon Petrus h.de att det var
21:7
Jakob fick h. all bröd fanns i
Apg. 7:12
när (samariterna) h.de Filippus
8:6
apostlarna i Jerusalem fingo h.
8:14
Filippus h.de alt han läste
8:30
lärjungarna hade h.t att Petrus var
9 :38
Kornelius, din bön är h.d
10:31
helig A. på alla s. h.de hans tal
10:44
Denne h.de på, när Paulus talade
14:9
Barnabas och Paulus, fingo h. detta
14:14
man h.de på Barnabas och Paulus
15:12
När Priscilla och Akvila h.de hm
18:26
h.en I alt Paulus har förlell folk
19:26
Paulus' systerson fick h. om
23:16
omtalade för Paulus vad han h.t
23 :16
Om Jobs ståndaktighet haven l h.t Jak. 5 :11
Den s. har öra, han h.e vad A .
Upp. 2:7
2:11,17,29; 3:6,13,22
jag, Johannes, var ·den s. h.de
22:8

HÖRA (icke höra)
jag har icke h.t ngt därom
l.Mos. 21 :26
h.de (Josel) icke på henne
39:10
så att (Farao) icke h.de på dem 2.Mos. 9:12

HÖRA (i förbindelse med namn)
Ada och Silla, h.en mina ord
l.Mos. 4 :23
Abram h.de att hans frände
14 :14
angående Ismael har jag h.t
17,20
Delta h .de Sara, där hon stod
18:10
när han h.de huru Rebecka
24:30

Abrahams tjänare h.de deras
24 :52
Rebecka h.de huru Isak talade
27:5
När Esau h.de sin faders ord
27:34
Då Laban fick h. talas om Jakob
29:13
Gud h.de Lea, så alt hon blev
30:17
fick h. huru Labans söner talade
31:1
Jakob hade fålt h. alt hans dolt er
34 :5
lägrade Bilha och Israel fick h.
35 :22
Men när Ruben h.de detta
37:21
har h.t att i Egypten finnes säd
42:2
också Faraos husfolk h .de det
45:2
h.en I Jakobs söner
49:2
h.en på eder fader Israel
49:2
Också fick Farao h. om
2.Mos. 2:15
men (Israel) h.de icke på Mose
6:9
huru skulle då Farao vilja h. mig
6:12
huru skulle då Farao vilja h. på mig
6:30
Farao skall icke h. på eder
7:4
när Faråo sände och h.de efter
9:7
Farao skall neka att h. eder
11 :9
Jetro fick h. allt vad Gud gjort
18:1
När Josua h.de huru folket skriade
32:17
När Mose h.de delta
3.Mos.10:20
Mose h.de huru folket grät
4.Mos.11 :10
När Mose h.de detta, föll han ned
16,4
H.en nu, I Levi söner
16:8
När Balak h.de all Bileam kom
22:36
(Bileam:) stå upp , Balak, och hör
23:18
Ha, Israel! Du går nu
S.Mos. 9:1
Herren ville icke h. på Bileam
23:5
Hör, o Herre. Judas röst
33 :7
h.de vad Josua gjort med
Jos. 9:3
Adoni-Sedek h.de att Josua intagit
10:1
Då nu Jabin h.de delta
11:1
h.de vad Rubens barn talade
22:30
jag ville icke h. på Bileam
24:10
När Gideon h.de denna dröm
och h.de dess uttydning
Dom. 7:15
(Jotam:) H.en mig, I Sikems
9:7
när Sebul fick h. vad Gaal sagt
9:30
besättningen i Sikems torn h.de
9:46
konungen i Edom h.de icke därpå
11 :17
Ammons barns konung h.de icke
II :28
Gud h.de Manoas röst
13:9
16:2
gasiterna fingo h. att Simson
20:3
Benjamins barn fingo h.
Rut 3:2
Så hör då: Boas är vår frände
l.Sam. 2:22
Då nu Eli fick h. allt
när Eli h.de klagoropet
4:14
när Pinehas' hustru fick h . ryktet
4:19
Samuel h.de allt detta s. folket sade
8:21
Guds A. över Saul, när han h.de
II :6
Jonatan däremot hade icke h.t
14 :27
Om Saul får h. det, så dräper han
16:2
David h.de det
17:23
Eliab h.de huru han talade med
17:28
Saul fick h. alt man hade fålt
22:6
Saul: Hör mig, du Ahitubs son
22:12
När Saul h.de detta
23:25
När nu David i öknen fick h.
25:4
När David h.de all Nabal var död
25:39
hör Siklag under Juda konung
27:6
h.de vad filisteerna gjort Saul
31 :11
När David sedan fick h. delta 2 .Sam. 3 :28
Sauls son h.de att Abner var död
4:1
när filisteerna h.de att David
S:I 7
När David h.de delta
5:17; 10:7
Då Toi, konungen i Hamat, h.de
8:9
Då nu Urias hustru h.de
II :26
när konung David fick h. allt detta
13 :21
Du har väl h.t att Adonia
1. Kon. 1 :11
Adonia och alla de inbjudna h.de
1 :41
När Joab nu h.de basunljudet
1 :41
kom man för att h. Salomos visdom
4 :34
Då nu Hiram h.de Salomos ord
S:7
drottningen av Saba fick h. ryktet
10:1
besöka Salomo och h. den vishet
10:24
Då nu Hadad i Egypten h.de
II :21
När Jerobeam h.de detta
12:2
Israel h.de att Jerobeam
12 :20
konung Jerobeam h.de dessa ord
13:4
Ahia h.de ljudet av hennes steg
14:6
När Baesa h.de delta
15:21
fingo de h. sägas: Simri har
16:16
Herren h.de Elias röst
17 :22
Så snart Elia h .de delta
19: 13
Så snart Ben-Hadad h .de della
20:12
Isebel h.de att Nabot var stenad
21 :1 S
Ahab h.de all Nabot var död
21 :16
när Ahab h.de de orden
21 :27
när gudsmannen Elisa h.de
2.Kon. S:8
När Isebel fick h. detta
9:30
När Atalja nu h.de folkets rop
II :13
Men Amasja ville icke h. härpå
14 :11
H.en icke på Hiskia
18:31
Men h.en icke på Hiskia
18,32
Då nu konung Hiskia h.de delta
19:1
h.t alt han brutit upp från Lakis
19 :8
Sanherib fick h. sägas om Tirhaka
19:9
h.t vad konungarna i Assyrien
19:11
när Hiskia hade h.t på dem
20:13
i Gilead h.de vad filisteerna
l.KrÖn.l0:l1
filisteerna h.de att David
14:8
När David h.de detta, drog han ut
14:8
Då nu Tou h.de alt David slagit
18:9
När David h.de delta, sände han
19:8
drollningen av Saba fick h.
2.Krön. 9:1
för all besöka Salomo och h.
9 :23
När Jerobeam h.de detta
10:2
H.en mig, du Jerobeam och Israel
13:4
H.en mig, du Asa och I
15:2
När Baesa h.de detta avstod han
16:S
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2744

bedja om ngt efter hs vilja så hör han
5:14
om vi veta att han hör oss
5 :15
2.Joh. v.6
enligt vad I haven h.t
3.Joh. v.4
få h. att mina barn vandra
Jak. 1:19
var msk a vare snar till att h.
H.en, mina älskade bröder
2:5
H.en nu, l s. sägen: l dag eller
4:13
H.en nu, I rike: Gråten och jämTen
5:1
s. jag förut hade h.ttala till
Upp. 4:1
Allt skapat...h.de jag säga
5 :13
h.de ett av de fyra väsendena säga
6:1
6:3
h.de jag det andra väsendet säga
h.de jag det tredje väsendet säga
6:5
9:20
avgudar s. varken kunna se eller h.
Den s. har öra, han h.e
13:9
jag h.de vattnens ängel säga
16:5
16:7
jag h.de altaret säga
bullret av kvarn skall aldrig h .s
18:22
rop för ... brud skall aldrig mer h.s
18:23
när jag hade h.t det, föll jag ned
22:8
den s. hör det, han säge: Kom
22:17
HÖRA (få höra)
(Sara:) var och en s. får h.
l. Mos. 21:6
sedan de fåll h. vad s. hade hänt
34:7
(Farao:) allenast du får h. en dröm
41 :15
de hade fåll h. all de skulle äta där
43:25
s. finge h. della berälIas
4.Mos.14:15
hennes man får h. därom

30:8

hennes man samma dag får h. det
30:9
hänskjuta det så all jag får h.
5. Mos. I: 17
När de få h. alla dessa stadgar
4:6
Om du får h. all man berälIar
13 :12
17:4
så att du får h. därom
När kananeerna få h. detta
Jos. 7:9
fingo (Israels män) h.
9:16
israeliterna fingo h . sägas
22:11
Öronen på var och en s. får h. 1.Sam. 3:11
filisteerna fingo h. det
13:3
(Davids) bröder fingo h. detta
22:1
allt vad du får h.
2.Sam.15:35
sända bud om allt vad I fån h.
IS :36
att vi få h. vad han har att säga
17:S
var och en s. finge h. talas därom
17:9
folket på den dagen fick h. sägas
19:2
(Hiram) hade fått h.
l. Kon. 5:1
tjänare s. få h. din visdom
10:8
fick h. huru folkmängden
2.Kon.11 :14
ett rykte s. han skall få h .
19:7
Öronen på var och en s. fAr h. det
21 :12
tjänare s. få h. din visdom
2. Krön. 9:7
fick h. huru hela folkmängden
23:13
konungen får h. talas härom
Neh. 6:7
skulle vi om eder få h. l varit otrogna 13 :27
när de få h. vad drottningen
Est. 1 :18
Över nog har jag fålt h.
Job 16 :2
rop av betryckta fick han h.
34:28
visa män, när de fä h. mig
34 :34
tacka dig, när de få h. din muns
Ps. 138:4
Bättre fä h. förebråelser av
Pred. 7:6
vis man än få h. sAng av dårar
kunde du få h. förbannelser
7,22
elt rykte s. han skall få h.
Jes.37:7
fick han h. att denne varit sjuk
39:1
förrän i dag fick du icke h. om dem
48:7
Du fick icke förr h. något därom
48 :8
skall få h. sägas av barnen
49 :20
i öronen på var och en s. får h.
Jer. 19:3
Må han få h. klagorop
20 :16
Ett förfärans rop fingo vi h.
30:5
få h. allt det goda s. jag gör
33:9
kaldOerna hade fått h. ryktet
37:5
om furstarna få h.
38:25
fingo h. om allt det onda ·Ismael
41 :11
Folken få h. om din skam
46:12
ell ont budskap få de h.
49:23
Men folken fingo h. om honom
Hes. 19:4
den s. får h. basunljudet
33:4
få h. rykten s. förskräcka
Dan.l1 :44
fingo dock icke h. det
Malt. 13 :17
Men när folket fick h. härom
14:13
när fariseerna fingo h.
22:34
I skolen fä h. krigslarm och rykten
24:6
fingo h. huru stora ting
Mark. 3:8
hans närmaste fingo h. härom
3 :21
(Johannes) lärjungar fingo h . härom
6:29
kom då hon hade fåll h. om hm
7 :25
översteprästerna fingo h. härom
11 :18
när l fån h. krigslarm och rykten
13:7
fingo dock icke h. det
Luk.10:24
fick han h. spel och dans
IS :25
när l fån h. krigslarm
21 :9
fingo fariseerna h. folket tala
Joh. 7 :32
När det myckna folk ... fick h.
12,12
fick h. alt du kommit hit
Apg. 21 :22
I morgon skall du få h. honom
25:22
bröderna där (Rom) fingo h. om
28:15
får h. om eder alt I stån fasta
Fil. 1 :27
Om della hopp haven I fålt h.
Kol. 1:5
Allt ifrån den dag vi fingo h. härom
1 :9
2.Tim. 4:17
så all alla hedningar fingo h.
det löftesord de fingo h.
Hebr. 4:2
saliga äro de s. få h. dem
U pp. 1:3
jag fick h. antalet av dem
7:4
Sedan fick jag i min syn h. en örn
8:13
jag fick h. all de voro så många
9:16

de skola icke h.s i din mun
23:13
Men om I icke h.en mig
3.Mos.26:14
Om I, detta oaktat, icke h.en mig 26:18,27
jag talade, men I h.den icke
S.Mos. 1 :43
uppstudsig son s. icke hör på dem
21 :18
Men om du icke vill h.
30:17
de h.de icke på sina domare
Dom. 2:17
h.de konungen icke på folket
l.Kon.12:15
Hör icke på (Ben-Hadad)
20:8
icke h.t all jag beredde detta
2.Kon.19:25
h .de konungen icke på folket 2. Krön.10:15
så all de icke h .de på dina
Neh. 9 :16
(Israel) h.de icke på dina bud
9:29
och ville icke h.
9 :29
s. planterat örat, skulle han icke h. Ps.94 :9
~e hava öron och h. icke
11 5:6
bespottare hör icke på någon
Ords. 13:1
den fattige hör icke av något hot
13 :8
om I än bedjen, hör jag icke
Jes. 1:1 S
för att icke h. om blodsgärningar
33:15
Har du icke h.t att jag beredde
37:26
så att han icke hör eder
59:2
icke mer h. talas om våld
60 :18
icke h.den, när jag talade
6S :12
där skall icke mer h.s gråt
65 :19
eftersom de icke h.de
66 :4
s. icke hava h.t något om mig
66 :19
Jer. S:21
I s. haven öron, men icke h.en
7:27
så skola de dock icke h. dig
skall jag icke h. dem
11:11
Men om I icke h.en därpå
13:17
hårdnackade, så alt de icke h .de
17:23
Men om l icke h.en mitt bud
17:27
mån I icke h. på edra profeter
27:9
H.en icke på dem, utan tjänen
27:17
ville edra fäder icke h. på mig
34:14
I haven icke h.t på mig
34:17
I h.den icke på mig
35:15
icke h.de, när jag talade till dem
35:17
så hör du icke på mig
38:15
evad de h. därpå eller icke
Hes.2:S,7
evad de nu h . därpå eller icke
3 :11
den s. icke vill, han h.e icke
3 :27
skall jag dock icke h. dem
8:18
öron att h. med ... dock icke h.
12:2
man skall icke mer h. klangen av
26:13
gitter icke h. ditt psaltarspel
Am. 5 :23
Jag vill icke h., när de ropa
Sak. 7 :13
att de icke h. med sina öron
Matt . 13 :15
fingo dock icke h. det
13:17
Hör du icke huru mycket de vittna
27:13
om man icke hör på eder
Mark. 6:11
l haven öron, h.en I då icke
8 :18
fingo dock icke h. det
Luk.10:24
ende s. icke har h.t
24:18
I h.den icke på mig
Joh. 9:27
icke ens h.t att helig ande är
Apg.19:2
så att de icke h. med sina öron
28:27
tro den s. de icke hava h.t
Rom . l0 :14
Hava de icke h.t predikas
10:18
haven I icke h.t vad lagen
Gal. 4:21
HÖRA (icke vilja höra)
hitintills icke velat h.
2.Mos. 7:16
Om I icke vilje n h. mig
3.Mos.26:21
männen ville icke h. på hm
Dom. 19:25
han ville icke h. på henne
2.Sam. 13 :17
konungen icke ville h . på dem I.Kon. 12:16
(Israels barn) ville icke h.
2.Kon.17:14
de ville icke h. härpå
17:40
konungen icke ville h. på dem 2.Krön. 10:16
eftersom du icke vill h. på mitt råd
2 S :16
(Israel) ville icke h. och tänkte
Neh. 9:17
de ville icke h.
9:29
Eftersom I icke villen h.
Ords. 1:24
Min son, om du icke vill h. tuktan
19:27
Om ngn icke vill h. lagen, så är bön
28:9
sådant ville de icke h.
Jes. 28:12
på vilkens lag man icke ville h.
42:24
ochickevelath.
Jer.7:13
jag vill ickeh. dig
7 :16
7 :24
Men de ville icke h. eller böja
(israeliterna) ville icke h.
11 :8
11 :14
jag vill icke h., när de ropa
12:17
Men om de icke vilja h.
de ville icke h. (Herrens ord)
I 3: II
så vill jag dock icke h. deras rop
14 :12
(Juda) viljen icke h. mig
16:12
f .. tän (fäderna) icke ville h.
17 :23
du sade: Jag vill icke h.
22:21
haven I icke velat h.
25 :3,4
Om I icke viljen h. mig
26:4
fastän I icke viljen h.
26:S
32:33
ville icke h. och taga efnot tuktan
fastän de icke hava velat h.
36:31
(judarna) ville icke h.
44:5
ty de Vilja icke h. på mig
Hes. 3:7
Men de ville icke h. på mig
20:8
eftersom de icke ville h. hm
Hos. 9 :17
likasom de icke hade velat h.
Sak. 7 :13
HÖRA (efter)
H.en efter, vad edra bröder
h. efter, vad man där talar
Hör då efter, vems son

5.Mos. 1:16
Dom. 7 :11
l.Sam.17 :56

HÖRA (i förbindelse med Gud)
de h.de Herren Gud vandra
I.Mos. 3:8
Då h.de Gud gossens röst
21 :17
Gud har h.t gossens röst
21:17
Gud h.de Lea, så alt hon blev
30:17
Gud h.de (Rakel)
30:22
Gud h.de deras jämmer
2.Mos. 2:24
Om du hör Herrens, din Guds, röst
1 S :26
Jetro fick h. allt vad Gud hade
18:1

Höra
säger han s. hör Guds tal
4.Mos.24:4,16
till Herren, din Gud, och h. hs S.Mos. 4:30
om nigot folk har h.t Guds röst
tala ur elden, ss. du h., h.t
4:33
f A h. Herrens, vår Guds, röst
'5:25
h. den levande Gudens röst tala
5:26
hör alit vad Herren, vAr Gud, säger
5:27
Hör Israel! Herren, vAr Gud, är en
6:4
icke h.den Herrens, eder Guds, röst
8 :20
om du hör Herrens, din Guds, röst
13:18
du hör Herrens, din.Guds, röst
15:5
LAt mig icke h. Herrens, min Gud;. 18:16
skall du då h. Herrens, din Guds, röst 27:10
Om du hör Herrens, din Guds, röst
28:1
när du hör Herrens, din Guds, röst
28:2
om du icke hör Herrens, din Guds
28:1 S
icke h.de Herrens, din Guds
28:45,62
vänder Ater till din Gud och hör
30:2
när du hör Herrens, din Guds, röst
30:10
älskar Herren, din Gud, och hör hans 30:20
h.en Herrens, eder Guds, ord
Jos. 3:9
H.en mig, I Sikems borgar~
för att Gud må h. "eder
Dom. 9:7
Gud h.de Manoas röst
13:9
viU jag lAta dig h. vad Gud
1.Sam. 9:27
Guds A. över Saul när han h.de
II :6
Herren, Israels Gud, har h.t
23:10
lik Guds ängel... han hör allt
2.Sam.14:17
därefter h.de Gud landets bön
21 :14
inför Gud, s. hör det
1. Krön. 28:8
Hör, vår Gud, hur föraktade
Neh. 4:4
Månne Gud skall h. hans rop
Job 27:9
fåfängliga böner hör icke Gud
35:13
Gud var mig nådig och hör
Ps. 4:2
Gud, hör min bön
54:4
Gud skall h. det
S S :20
Hör, o Gud, mitt rop
61:2
Ty du, o Gud, hör mina löften
61:6
har jag h.t det, att hos Gud är
62 :12
Men Gud har h.t mig
66:19
Herre Gud Sebaot, hör min bön
84:9
Jag vill h. vad Gud, Herren, talar
85:9
h.t av Herren Sebaot, Israels Gud Jes. 21 :10
hör nu, du vår Gud
Dan. 9:17
Böj, min Gud, ditt öra härtill och hör 9:18
Min Gud skall h. mig
Mika 7:7
Sak. 8:23
vi hava h.t att Gud är med
Hör Israel! Herren, vår Gud, är Mark.12:29
lovade Gud för aUt de fått h.
Luk. 2 :20
gav folket s. h.de hm, Gud rätt
7:29
de döda skola h. Guds Sons röst,
och de s. h. den bliva levande
J oh. 5:25
8 :40
sanningen ss. jag hört den av Gud
Vi veta ju att Gud icke hör syndare
9:31
Ef. 3:2
I haven väl h.t om det av Gud
HÖRA (Guds ord)
H.en Herrens, eder Guds, ord
Jos. 3:9
folket för att h. Guds ord
Luk. 5:1
mina bröder s. h. Guds ord
8:21
saliga äro de s. h. Guds ord
il:28
h. att hedn. tagit emot Guds ord Apg.11:1
begärde att få h. Guds ord
13:7
för att h. Guds ord
13:44
HÖRA (i förbindelse med Herren)
h.de Herren Gud vandra
1.Mos. 3:8
Herren har h. t ditt lidande
16: II
(Lea:) Herren har h.t att jag varit
"29:33
2.Mos. 4:31
de h.de att Herren sett till
7:22
h.de icke pA dem, ss. Herren sagt
8:15,19
h.de icke på dem ss. Herren sagt
Herren har h. t huru I knorren
16:7
då Herren h.t huru I knorren
16:8
inför Herren, han har h.t huru I
16:9
h. vad Herren bjuder
4.Mos. 9:8
när Herren h.de det
II :1
Herren h.de detta
12:2
hava fAtt h. att du är Herren
14:14
Herren h.de Israels röst
21 :3
S.Mos. 1:34
Då nu Herren h.de edra ord
1 :45
Herren h.de icke eder röst
Men Herren ville icke h. mig
3 :26
h. allt vad Herren, vår Gud, säger
5:27
Herren h.de edra ord
5:28
Hör Israel! Herren ... är en
6:4
Herren h.de mig även denna gAng
9:19
Herren h.de mig också denna gång
10:10
11:27
välsignelse om I h.en Herrens bud
förbannelse om I icke h.en Herrens
11 :28
Herren ville icke h. på Bileam
23:5'
Herren h.de vår röst
26:7
Du har i dag h.t Herren förklara
26:17
Herren har i dag h.t dig förklara
26:18
om du hör Herrens, din Guds, bud
28:13
Hör, o Herre, Judas röst
33:7
h.t huru Herren lät vattnet
Jos. 2:10
h.de huru Herren "låtit vattnet i Jordan 5:1
Dom. II :10
Herren h.e vårt avtal
h.t att Herren hade sett
Rut 1 :6
tala Herre, din tjänare hör
1.Sam. 3:9
23:10
Herre, din tjänare har h.t
Herren h.de Elias röst
1. Kon. 17:22
Herren h.de (Joahas)
2. Kon. 13:4
Herre, böj ditt öra härtill och hör
19:16
har jag "ock h.t dig, säger Herren
22:19
när de h.de att Herren
2.Krön.20:29
Herren h.de Hiskia och skonade
30:20
har jag ock h.t dig, säger Herren
34:27
Herren hör, när jag ropar
Ps. 4:4
Herren har h.t min högljudda gråt
6:9
Herren har h.t min Akallan
6:10
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ödmjukas trängtan hör du, Herre
10:17
Hör, o Herre, en rättfärdig sak
17:1
Hör, o Herrel Jag höjer min röst
27:7
Hör, o Herre, och var mig nAdig
30:11
Herren h.de hm och frälste hm
34:7
rättfärdiga ropa, då hör Herren
34:18
Hör min bön, o Herre
39:13
'skulle Herren icke h. mig
66: 18
förgrymmades Herren, när han h.de
78:21
Herre Gud Sebaot, hör min bön
84:9
Jag vill h. vad Gud, Herren, talar
85:9
Herre, hör min bön
102:2
Herre, hör min bön, lyssna till
143:1
Herren hör deras rop
145 :19
H.en, I himlar, ty Herren talar
Jes. 1:2
jag h.de Herren tala
6:8
vad jag h.t av Herren Sebaot
21 :10
har jag h.t från Herren
28 :22
barn s. icke vilja h. Herrens lag
30:9
H.en på mig, I s. söken Herren
51:1
Hör, Herren höjer ett rop
62:11
hör dånet, när Herren vedergäller
66:6
viljen h. mig, säger Herren
Jer.17:24
villen icke h. på" mig, säger Herren
25:7
Hör, Herren har icke sänt
28:15
I villen ju icke h., säger Herren
29 :19
budskap har jag h.t från Herren
49:14
H.en därför det råd Herren har lagt
49:20
H.en det råd s. Herren har lagt
SO :45
hör deras smädelser, Herre
Klag. 3 :61
h.en ... säger Herren
Hes. 20:39
O Herre, hör, o Herre, förlåt
Dan. 9:19
budskap hava vi h.t från Herren
Ob. v.I
H.en vad Herren säger
Mika 6:1
Ja, h.en Herrens sak, I berg
6:2
Hör huru Herren ropar till staden
6:9
Huru länge, Herre ... utan att du hörHab. 1:2
Herre, jag har h.t om dig och häpnat
3:2
Hör, det är Herrens dag
Sef. 1:14
icke h. på mig, säger Herren
Sak. 1:4
Herren aktat på dem och h.t
Mal. 3 :16
Hör Israel! Herren är en
Mark. 12:29
fingo h. att Herren bevisat
Luk. 1:58
Herren veta att farbeerna h.t
Joh. 4:1
Simon Petrus h.de det var Herren
21:7
h. allt s. blivit befallt av Herren Apg.10:33
h. på mig, säger Herren
1. Kor. 14:21

när du hör Herrens, din Guds, röst
30:10
älskar Herren ... och hör hans röst
30 :20
de icke h.de Herrens röst
Jos. 5:6
frukta Herren och h. hs röst
I.Sam.12:14
om I icke h.en Herrens röst
12 :15
har du då icke h.t Herrens röst
15:19
Jag har ju h.t Herrens röst
IS :20
därtill att man hör Herrens röst
15:22
Eftersom du icke h.de Herrens röst
28:18
icke h.de Herrens röst
2.Kon.18:12
icke velat h. Herrens röst
Jer. 3:25
folk s. icke vill h. Herrens röst
7 :28
h.en Herrens, eder Guds, röst
26:13
Hör blott Herrens röst
38 :20
vilja vi h. Herrens, vår Guds, röst
42:6
när vi h. Herrens, vår Guds, röst
42:6
icke h.en Herrens, eder Guds, röst
42 :13
icke velat h. Herrens, eder Guds, röst 42 :21
ville h. Herrens röst och stanna
43:4
de ville icke h. Herrens röst
43:7
att I icke villen h. Herrens röst
44:23
h.de icke Herrens, vår Guds, röst Dan. 9:10
Herren liter h. sin röst
Joel 2:11
om I troget h.en Herrens röst
Sak. 6:1 S
han gick fram h.des Herrens röst Apg. 7:31

HÖRA (Herrens röst)
Om du hör Herrens röst
2.Mos.1 S :26
Herren•.. h.de vår röst
4.Mos. 20 :16
Herren och h. hans röst
S.Mos. 4:30
vi än få h. Herrens, vår Guds, röst
5:25
icke h.den Herrens, eder Guds, röst
8 :20
om du hör Herrens, din Guds, röst
13:18
allenast du hör Herrens röst
15:5
icke h. Herrens, min Guds, röst
18:16
skall du h. Herrens, din Guds, röst
27:10
hör Herrens, din Guds, röst
28:1
28:2
när du hör Herrens, din Guds, röst
28:1 S
icke hör Herrens, din Guds, röst
därför att du icke h.de Herrens röst
28:45
Ater till Herren och hör hans röst
30:2
Och du skall åter h. Herrens röst
30:8

HÖRA (ljud)
Så snart du hör ljudet av
2.Sam. 5:24
Ahia h.de ljudet av hennes
1. Kon. 14:6
icke ett ljud h.des (från Baal)
18:26,29
dock h.des icke ett ljUd
2.Kon. 4:31
hör nu ock ljudet av hs herres sieg
6:32
icke ett ljud av ngn människa h.des
7:10
Så snart du hör ljudet av
1. Krön. 14:15
ljudet h.des vida omkring
Esr. 3 :13
Ps.19:4
ej ett tal vars ljud icke h.es
Hör mina böners ljud
28:2
Herren har h.t mina böners ljud
31 :23
så snart I h.en ljudet av hs befallning 103 :20
ljudet h.es ända borta vid
Jer. 49 :21
jag h.de ljudet av ett dån
Hes. 3:12
När I h.en ljudet av horn
Dan. 3:5
Så snart folket h.de ljudet av horn
3:7
när de h.de ljudet av horn, pipor
3:10
när I h.en ljudet av horn, pipor, cittror 3:1 S
Di h.de jag ljudet av hans tal
10:9
på samma gång jag h.de ljudet
10:9
h.de ett ljud från himmelen
Upp.14:2
ljudet s. jag h.de var ss. harpospelare 14:2
18:22
skall aldrig mer ngt ljud bliva h.t

HÖRA (ord)
Ada och Silla, h.en mina ord
1. Mos. 4:23
Abrahams... h.de deras ord
24:52
Esau h.de sin faders ord
27:34
H.en nu mina ord
4.Mos. 12:6
Då Herren h.de edra ord
S.Mos. 1:34
att jag må låta dem h. mina ord
4:10
orden h.den I, men I sågen ingen
I h.den allenast en röst
4:12
du har h.t hans ord ur elden
4 :36
Herren h.de edra ord
5:28
5:28
Jag har h.t de ord detta folk talat
ändå icke b. på den profetens ord
13:3
någon s. hör detta edsförbundsord
29:19
jorden h.e min muns ord
32:1
(stenen) har h.t alla de ord
Jos. 24:27
Låt oss icke h. ett ord mer
Dom. 18:25
1.Sam.17:11
hela Israel h.de dessa ord
Varför hör du på människors ord
24:10
hör på din tjänarinnas ord
25:24
Må konungen h. sin"tjänares ord
26:19
Hör din tjänarinnas ord
2.Sam.20:17
DA Hiram h.de Salomos ord
l. Kon. 5:7
konung Jerobeam h.de dessa ord
13:4
när Ahab h.de de orden
21 :27
konungen h.de kvinnans ord
2. Kon. 6:30
H.en den store konungens ord
18 :28
Herren h. alla Rab·Sakes ord
19:4
ord s. han ... har h.t
19:4
Frukta icke för de ord s. du h.t
19:6
hör Sanheribs ord, det budskap
'19:16
När konungen h.de lagbokens ord
22:11
angående de ord s. du har h.t
22:19
När Asa h.de dessa ord
2.Krön.IS:8
När konungen nu h.de lagens ord
34:19
angående de ord s. du h.t
34:26
när du h.de hans ord
34:27
utan att h. på Nekos ord
35:22
När jag nu h.de deras rop och
h.de dessa ord
Neh. 5:6
folket grät, när de h.de lagens ord
8:9
H.en, h.en då mina ord
Job 13:17
H.en åtminstone på mina ord
21 :2
Men hör nu, lob, mina ord
33:1
si ljödo de ord jag h.de
33:8
H.en, I vise, mina ord
34:2
Ps.141:6
h. att mina ord äro ljuvliga
Hör, min son, mina ord
Ords. 4:10
hör de vises ord
22:17
den fattiges ord varda icke h.da Pred. 9:16
De vises ord, om de ock h.s
9:17
skola dina öron h. detta ord
Jes.30:21
H.en assyriske konungens ord
36:13
skall Herren h. Rab·Sakes ord
17:4
ord, s. han, Herren, har h.t
37:4
Frukta icke för de ord s. du h.t
37:6
hör, hör alla Sanheribs ord
37:17
H.en detta förbunds ord
Jer.11:2
man s. icke hör detta förbunds ord
II :3
H.en detta förbunds ord
II :6
s. icke ville h. mina ord
II :10
folk s. icke vill h. mitt ord
13:10
där vill jag låta dig h. mina ord
18:2
icke velat h. mina ord
19 :15
H.en icke på de profeters ord
23:16
Vilken av dem kan h. hans ord
23:18
Eftersom I icke villen h. mina ord
25:8
folket h.de Jeremia tala dessa ord
26:7
H.en alltså icke på de profeters ord
27:14
H.en icke pi profeters or"
27:16
Men hör dock detta ord s. jag vill
28:7
när du hör ett ord
Hes. 3 :17
när du hör ett ord från min mun
33:7
låt oss h. vad det är för ett ord
33:30
de h. dina ord
,33:31
de h. väl dina ord
33:32
hava dina ord varit h.da
Dan. 10:12
H.en detta ord, I Basans-kor
Am. 4:1
H.en följande ord, s. jag vill
5:1
slippa h. den lag och de ord
Sak. 7:12
I s. denna tid h.en dessa ord
8:9
När de vise h.t konungens ord
Matt. 2:9
var och en s. hör dessa mina ord
7 :24,26
icke hör på edra ord
10:14
När nigon hör ordet om riket
13 :19
den s. väl hör ordet, men s. icke
13:20
den s. väl hör ordet, men låter
13:22
s. bide hör ordet och förstår
13:23
när de fi h. ordet
Mark. 4: 16
sagt om dem s. väl h. ordet
4:18
s. både h. ordet och taga emot det
4:20
folket, för att h. Guds ord
Luk. 5:1
Var Qch en s. hör mina ord
6:47
sagt om dem s. hava h.t ordet
8 :12
när de få h. ordet, taga emot det
8:13
när de hava h.t ordet, gå bort
8:14
när de hava h.t ordet, behålla det
8:15
äro dessa s. h. Guds ord
8 :21
(Maria) h.de på hans ord
10:39
saliga äro de s. h. Guds ord
II :28
lärjungarna h.de hans ord
Joh. 1:37
Den s. hör mina ord' och tror honom
5:24
Nigra av folket s. h.de dessa ord
7:40
Icke stån ut med att h. på mitt ord
8 :43
Om någon h.r mina ord, men icke
12:47
likväl är det ord s. I h.en icke mitt
14:24
När Pilatus h.de de orden
19 :13
h.en dessa ord
Apg. 2:22
h.t honom tala hädiska ord
6:11
II :1
h. att hedningarna tagit ... Guds ord
begärde att få h. Guds ord
13:7
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HÖRA (Herrens ord)
h.en Herrens, eder Guds, ord
Jos. 3:9
Så hör nu Herrens ord
1.Sam.1 5:1
(Mika:) Hör alltså Herrens ord 1. Kon. 22 :19
2.Kon. 7:1
Elisa: H.en Herrens ord
20:16
Jesaja till Hiskia: Hör Herrens ord
H.en alltsi Herrens ord
2.Krön.18:18
Herren låter h. sitt ord
Ps.68:12
H.en Herrens ord, Sodomsfurstar les. 1 :10
H.en därför Herrens ord
28 :14
Jesaja: Hör Herren Sebaots ord
39:5
H.en Herrens ord, I s. frukten
66:5
H.en Herrens ord, l av Jakobs hus Jer. 2:4
7:2
H.en Herrens ord, I alla av Juda
h.en, I kvinnor, Herrens ord
9 :20
H.en det ord s. Herren talar till eder 10:1
H.en Herrens ord, I Juda konungar
17:20
säga: H.en Herrens ord
19:3
skall du säga: H.en Herrens ord
21 :11
Hör Herrens ord, du Juda konung
22:2
icke h.en dessa ord, säger Herren
22:S
land, land, land, hör Herrens ord
22:29
ville h. mina ord, säger Herren
29 :19
h.en nu I Herrens ord, alla I fångna
29 :20
H.en Herrens ord, I hednafolk
31 :10
hör Herrens ord, du Sidkia
34:4
att I h.en mina ord, säger Herren
35:13
Mika hade h.t alla Herrens ord
36:11
folket h.de på Herrens ord
37:2
42:1 S
välan, h.en då Herrens ord
44:24
H.en Herrens ord, I alla av Juda
h.en då också Herrens ord
44:26
Israels berg, h.en Herrens ord
Hes. 6:3
Säg till dem: H.en Herrens ord
13:2
Hör därför Herrens ord, du sköka
16 :35
Hör Herrens ord: Så säger Herren
20:47
till Ammons barn': H.en Herrens ord 25:3
H.en därför Herrens ord, I herdar
34:7
därför I herdar: H.en Herrens ord
34:9
I Israels berg, h.en Herrens ord
36:1
Israels berg, mån I h. Herrens ord
36:4
förtorkade ben, h.en Herrens ord
37:4
H.en Herrens ord, Israels barn
Hos. 4:1
H.en följande ord s. Herren talat Am. 3:1
Så hör nu Herrens ord
7 :16
utan efter att h. Herrens ord
8:11
Asiens inbyggare ... h. Herrens ord Apg.19:10

HÖRA (I förbindelse med Israel)
lägrade Bilha, och Israelfick h. 1. Mos. 35:22
H.en, I Jakobs söner;
h.en på eder fader Israel
49:2
h.de att Herren sett till Israel 2.Mos. 4:31
nu har jag h.t Israels barns
6:5
Israels barn h. icke på mig
6 :12
16: 12
J ag har h. t Israels barn knorra
Jag har h.t huru Israels
4.Mos.14:27
h.de att Israel var iantigande
21:1
Herren h.de Israels röst
21 :3
33:40
h. att Israels barn voro i antågande
Hör, Israel, de stadgar
S.Mos. 5:1
Si skall du nu h., Israel
6:3
Hör Israel! Herren vår Gud
6:4
Hör, Israel! Du går över Jordan
9:1
Israel skall h. detta och frukta
13 :11
Hör, Israel! l stån nu f"årdiga
20:3
Israel skall h. det och frukta
21 :21
Var stilla och hör, Israel!
27:9
När Israels barn h.de detta
Jos.22:12
h.de att Israels barn
1.Sam. 7:7
Då Israels barn h.de detta
7:7
hela Israel h. omtalas att Saul
13:4
hela Israel h.de dessa filisteens
17:11
hela Israel h. att du gjort
2.Sam.16:21
hela Israel fick h. talas om
1.Kon. 3:2g
Israel h. att Jerobeam kommit
12:20
h.t alt konungarna av Israels hus
20:31
när Elisa h.de att Israels
2. Kon. 5:8
hör på de böner s. Israel
2.Krön. 6:21
H.en mig ... hela Israel
13:4
hör nu... du Israel
Jes.44:1
Hör på mig, du Israel
48:12
Israels hus vill icke h. på dig
Hes. 3:7
H.en dA, I av Israels hus
18 :25
h.en nu, I av Israels hus
20 :39
Mark. 12:29
Hör, Israel! Herren, vår Gud
I män av Israel... h.en mig
Apg.13:16
HÖRA (i förbindelse med Jesus Kristus)
När J. h.de detta, förundrade
Malt. 8:10
Johannes fick h. om K. gärningar
11:2
fick Herodes h. ryktet om J.
14:1
DA J. h.de detta (om Johannes)
14:13
När dessa h.de att det var J.
20:30
När J. h.de detta
Mark. 2:17
Hon hade fått h. om J.
5:27
När denne h.de att det var J.
10:47
Då han nu fick h. om J.
Luk. 7:3
När J. h.de detta, förundrade
7:9
när J. h.de detta, sade han
8:50
När J. h.de detta, sade han
18 :22
Joh. 4:47
När han nu h.de att J.
J. fick sedan h. att de drivit ut
9:35
När J. h.de detta sade han
11:4
Då nu Marta fick h. att J. kom
11:20
h.de hm om tron på KJ.
Apg.24:24
h. om eder tro i Herren J.
Ef. 1:15
h.t om eder tro i K.
Kol. 1,4

Hörare - Hörnsten
kom tillsammans för att h. Guds ord 13:44
till att h. ord från hans mun
22:14
h. anenast några få ord av oss
24:4
2.Kor.12:4
fick h. outsägliga ord
sedan] fått h. sanningens ord
Ef. 1:13
2.Tim. 1:13
de ord s. du h.t av mig
Hebr. 3:16
fastän de hade h.t hans ord
lojoh. 2:7
ordet s. I haven fått h.
huru du undfick ordet och h.de Upp. 3:3
22:18
s. hör de profetians ord
HÖRA (röst)
Då h.de Gud gossens röst
loMos. 21 :17
Gud har h.t gossens röst
21 :17
(Rakel :) han har h. t min röst
30:6
h.de att jag hov upp min röst
39:1 S
Om I nu h.en min röst
2.Mos.19:S
och hör hans röst
23:21
om du hör hans röst
23:22
h.de (Mose) rösten tala till sig 4.Mos. 7:89
icke velat h. min röst
14:22
21 :3
Herren h.de Israels röst
S.Mos. 1:45
h.de icke eder röst
4:12
I h.de allenast en röst
om något folk h.t Guds röst tala
4:33
ur elden, ss. du har h.t
4:36
han låtit dig h. sin röst
När I nu h.den rösten ur mörkret
5:23
5:24
vi hava h.t hans röst ur elden
h. den levande Gudens röst tala ur
5:26
och h.den icke hans röst
9:23
13:4
hans röst skolen I h.
26:7
Herr~n h.de vår röst
Hör, o Herre, Judas röst
33:7
Jos. 6:10
I skolen icke låta h. eder röst
24:24
hans röst vilja vi h.
I haven icke velat h. min röst
Dom. 2:2
2:20
icke har velat h. min röst
Men I ville n icke h. min röst
6:10
13:9
Gud h.de Manoas röst
(Hannas) röst h.des icke
l.Sam. 1:13
h.de från sin boning min röst 2.Sam.22:7
den Högste lät h. sin röst
22:14
Herren h.de Elias röst
lo Kon. 17:22
2.Krön.30:27
deras röst blev h.d
h. där ingen pådrivares röst
Job 3:18
4:16
jag h.de en susning och en röst
37:2
H.en, h.en huru hans röst ljuder
37:4
då hans röst låter h. sig
Ps. 5:4
bittida hör du min röst
18:7
Han h.de min röst
18:14
den Högste lät h. sin röst
han låter h. sin röst
46:7
55:18
han skall h. min röst
så att han icke hör tjusarens röst
58:6
64:2
Hör, o Gud, min röst
låter han h. sin röst
68:34
77:18
skyarna täta h. sin röst
Men mitt folk ville ej h. min röst
81 :12
ä att I villen i dag h. hans röst
95:8
ban hör min röst och mina böner
116:1
Hor min röst efter din nåd
119:149
130:2
Herre, hör min röst
Ords. 1 :20
på torgen låter hon h. sin röst
HV. 2:12
turturduvaA låter h. sin röst
Du min duva, låt mig h. din röst
1:14
Lyssnen och h.en min röst,
akten härpå och h.en mitt tal
Jes.28:23
din röst skall h.s ss. en andes
29:4
så snart han hör din röst
30:19
låta h. sin röst i majestät
30 :30
I kvinnor ... h.en min röst
32:9
icke låta h. sin röst på gatorna
42:2
och hör din tjänares röst
50:10
Hör huru väktare upphäva sin röst
52:8
göra eder röst h.d i höjden
58:4
I haven icke velat h. min röst
Jer. 3:13
bud jag gav dem: H.en min röst
7:23
icke hava h.t min röst
9:13
När han ville låta h. sin röst
10:13
H.en min röst och gören detta
11 :4
varnat dem ... H.en min röst
11:7
om det då icke hör min röst
18:10
du icke har velat h. min röst
22:21
låter han h. sin röst
25:30
de icke ville h. din röst
32 :23
I haden ju icke h.t hans röst
40:3
När han vill låta h. sin röst
51:16
Du hör min röst
Klag. 3 :56
h.de rösten aven s. talade
Hes. 1 :28
h.de hm ropa med hög röst
9:1
att hans röst ej mer skulte h.s
19:9
Då h.de jag en röst tala till mig
43:6
mitt över Ulai h.de jag rösten
Dan. 8 :16
utan att h. din röst
9:11
men vi h.de icke hans röst
9:14
låter han h. sin röst
Joel 3:16
frän Jerusalem h. sin röst
Am. 1:2
ropade och du h.de min röst
Jana 2:3
låt höjderna h. din röst
Mika 6: I
ej mer h. dina sändebuds röst
Nah. 2 :13
Djupet låter h. sin röst
Hab. 3:10
Hon hör icke på någons röst
Sef. 3:2
Hör rösten aven s. ropar
Matt. 3:3
röst skall man icke h. på gatorna
12 :19
Hör rösten aven s. ropar
Mark. 1:3
Hör rösten av 'en s. ropar
Luk. 3:4
döda skola h. Guds Sons röst, och
de s. h. den bliva levande
Joh. 5:25
skola h. hans röst
5:28
5:37
Hans r'öst haven I aldrig h.t
han hör min röst
18:37
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(Saulus) h.de då en röst
Apg. 9:4
9:7
männen h.de väl rösten
Jag h.de ock en röst säga till mig
11 :7
jag h.de då en röst
22:7
22:9
s. vara med mig h.de icke rösten
jag h.de då en röst
26:14
I dag, om I fån h. hans röst
Hebr. 3:7
om l fån h. hans röst
3:15
I dag om I fån h. hans röst
4:7
Den rösten h.de vi själva
2.Pet. 1:18
fick bakom mig h. en stark röst Upp. 1:10
5:11
i min syn fick jag h. röster av
jag h.de likasom en röst
6:6
6:7
h.de jag det fjärde väsendets röst
9:13
h.de jag en röst från de fyra hornen
10:3
läto de sju tordönen h. sina röster
10:4
J ag fick då h. en röst
10:7
då den sjunde ängelns röst h.es
den röst s. jag h.t från himmelen
10:8
h.de jag nu åter tala
II :12
de h.de en stark röst
12:10
jag h.de en stark röst i himmelen
14:13
jag h.de en röst från himmelen
jag h.de en stark röst från templet
16:1
18:4
jag h.de en annan röst
19:1
Sedan h.de jag starka röster
19:6
jag h.de röster aven stor skara
21 :3
jag h.de en stark röst från tronen
HÖRA (till)
s. hör dig till skall lida
loMos.4S:11
det bästa skall h. eder till
45 :20
Allt skall h. Herren till
2.Mos.13:12
Var och en s. hör Herren till
32 :26
öppnar moderlivet skall.h. mig till
34:19
det fina mjölet s. hör tm
3.Mos. 6:1 S
förutom tilllovoffret h.nde
7:12
slaktdjur s. hör till det tackoffer
7:13,1 S
icke anskaffa vad s. hör till hans
14:32
för att I skolen h. mig till
20:26
s. icke hör till hans arvsbe'sittning
27:22
s. h. till deras familjer
4.Mos. 2:2
vad s. hör till deras prästämbete
3:10
av det s. hör till uppenbarelsetältet
4:1 S
vad s. hör till deras tjänstgöring
4 :31
allt s. hör till arbetet därvid
4:32
s. hör till deras tjänstgöring
4 :33
s. du vet h. till de äldste i folket
11 :16
allasammans h.de de till
13:4
göra kunnigt vem s. hör hm till
16:S
vad s. hör till edert prästämbete
18:7
förutom de drickoffer s. h. till båda
29:11
det drickoffer s. hör till dem
29 :19
släkt s. hör till deras fädernestam
36:6
släkt s. hör till hennes fädernestam
36:8
domen hör Gud till
S.Mos. 1:17
s. icke h. till dessa folks städer
20:1 S
icke bära vad till en man hör
22:5
Vad s. är fördolt hör Herren till
29:29
byarna s. h.de tm staden
Jos. 21 :12
lovar att det skall h. Herren till Dom.11 :31
lårstycket med vad därtill h.de l.Sam. 9:24
Soko s. hör till Juda
17:1
Tm de 30 h.de: Asael
2.Sam.23:24
altare s. h.de till koret
1. Kon. 6:22
gå tm Sarefat, s. hör till Sidon
17:9
kom till Beer·Seba, s. hör till Joda
19:3
det Bet-Semes, s. hör till
2.Kon.14:11
åkerjorden s. h.de till
loKrön. 6:56
h.de till tjänstgöringen i Guds hus
9:13
alla s. h.de till (Sauis) hus dogo
10:6
h.de till de hjältar s. bistodo hm
12:1
Dessa h.de till Gads barn
12:14
Baala s. hör till Juda
13:6
allt s. h.de (Obed·Edom) till
13:14
instrument er s. h.de till
16:42
annat s. hör till Guds helgedom
22 :19
Till gersoniterna h.de Laedan och
23:7
h.de till Amrams barn Subael
24:20
till Mikas barn h.de Samur
24:24
till Jissias barn h.de Sakarja
24:25
till Kis' barn h.de Jerameel
24:29
så h.de till koraiterna Meselemja
26:1
h.de till Obed·Edoms avkomlingar
26:8
(Jasobeam) h.de till Peres'
27:3
Sibbekai, s. h.de till seraiterna
27:11
Abieser, s. h.de till benjaminiterna
27:12
Maherai, s. h.de till seraiterna
27 :13
Heldai, s. h.de till Otniels släkt
27:1 S
skälja vad s. h.de till
2.Krön. 4:6
Till Juda h.de överhövitsmän
17:14
dräpt dem s. h.de till din faders
21 :13
vid det Bet·Semes s. hör till Juda
25:21
Det hör icke dig till, Ussia
26:18
de drickoffer s. h.de tm
29 :35
till dem h.de 200 sångare
Esr. 2:65
de offer s. h.de till nymånaderna
3:5
portarna till borgen s. hör till
N eho 2:8
till dem h.de 245 sångare
7:67
h.de till leviternas huvudmän
11 :16
den trädgård s. h.de tm
Est. 1:5
hör till de synder s. straffas
Job 19:29
bröt sönder vad till kriget hör
Ps. 76:4
Såsom snö icke hör till
Ords. 26:1
det hör alla människor till
Pred. 12 :13
om han hör tm de fåkunniga
Jes. 35:8
det skall allt h. dig tm
45:14
redlighet i vad till rätten hör
59:4
I pestens våld den s. hör pesten till,
i svärdets våld den s. hör svärdet till,
i hungerns våld den s. hör hungern till,
ifångenskapens ... s. hör ... till Jer.1S:2; 43:11
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de kärl s. h. tm Herrens hus
27:16
på en plats s. hör tm huset
Hes.43:21
tmspillogivet skall h. dem till
44:29
detta skall h. prästerna till
44:30
det skall h. hela Israels hus tm
45:6
det skall h. hans sÖner till
46 :16
vishet och makt h. honom till
Dan. 2:20
icke gm vad till kriget hör
Hos. 1:7
ej heller vill jag h. eder till
1:9
och vad till kriget hör
2 :18
till de undsluppna h.de
Joel 2:32
arbeten, alla I s. h.en till
Hagg. 2:5
den inskrift s. hör därtill
Sak. 3:9
dem hör himmelriket till
Matt. 5:3
hör himmelriket till
5 :10
himmelriket hör sådana till
19:14
därför att I h.en K. till
Mark. 9:41
Guds rike hör sådana till
10:14
skall hel och hållen h. dig till
Luk. 4:7
eder hör Guds rike till
6:20
avsked av dem s. h. till mitt hus
9 :61
16 :12
giva eder det s. hör eder till
h.en till dem s. göra sig rättfärdiga
16:15
Guds rike hör sådana till
18 :16
får s. icke h. till detta fårahus
Joh.10:16
I mig finnes intet s. hör hm till
14:30
de s. h. till sadduceernas parti
Apg. 5 :17
av dem s. h.de till den synagoga
6:9
en av dem s. h.de till hans följe
10:7
av dem s. h.de till församlingen
12:1
fullborda vad s. hör till det ämbete
20 :24
s. hörde till fariseernas parti
23:9
utlade vad riärtill hör
28:23
icke blott för dem s. h.de tm
Rom. 4:16
icke har K.A., hör icke honom till
8:9
Evad vi leva eller dö h. vi Herren till
14:8
Hälsen dem s. h. till Aristobulus' hus 16:10
vad s. hör Guds A. till
1. Kor. 2:14
Allt hör ju eder till
3:21
alltsammans hör eder till
3:22
Men I h.en K. till, och K. hör Gud tm 3 :23
Om någon s. hör till bröderna
7 :12
omsorg åt vad s. hör Herren till
7 :32
åt vad s. hör världen till
7:33
omsorg åt vad s. hör Herren till
7:34
omsorg åt vad s. hör världen till
7:34
därför hör jag icke till kroppen
12:1 S
icke dess mindre h. till kroppen
12:~5
dörf"år hör jag icke till kroppen
12 :16
icke dess mindre h. till kroppen
12:16
därnäst, de s. h. (K.) till
15:23
viss om att han hör K. till
2.Kor.l0:7
lika visst s. han hör K. till
10:7
H.en I nu K. till
Gal. 3:29
de s. h. KJ. till hava korsfäst sitt kött
5:24
icke vad s. hör KJ. till
Fil. 2:21
sinne vänt till vad s. hör jorden till
3 :19
de s. h. till kejsarens hus
4:22
lemmar s. h. jorden till
Kol. 3:5
att du fullgör vad därtill hör
4:17
Guds vilja, s. hör till eder
l.Tess. 4:3
vi h. icke natten eller mörkret till
5:S
vi s. h. dagen till, vi må vara nyktra
5:8
Till dem h. Hymeneus och
l.Tim. 1 :20
den lära s. hör gudsfruktan till
6:3
till dem h.de män s. innästla
2.Tim. 3:6
sanning s. hör gudsfruktan till
Tit. 1:1
framåt mot det s. hör till
Hebr. 6:1
Den h.de nämligen till en annan
7:13
förrätta vad s. hör till gudstjänsten
9:6
de ting s. h.de till gudstjänsten
9:21
vi h. icke till dem s. draga sig undan,
vi h. till dem s. tro
10:39
den rättfärdighet, s. hör tron till
II :7
de h.de icke till oss, ty hade de
h.t till oss, så hade de förblivit l.Joh. 2:19
att icke alla h.t oss till
2:19
HÖRA (upp)
l.Sam. 7:8
Hör icke upp att ropa
Hör upp att trotsa
2.Krön.3S:21
vill ej h. upp att tala om hans
Job 41:3
h. upp att tänka på vedermöda Ords. 31:7
H.en upp att göra vad ont är
Jes. 1 :16
h.en nu upp med eder bespottelse
28:22
Jer. 31 :16
Hör upp med din högljudda gråt
h.en upp att driva mitt folk
Hes.4S:9
H.en då upp att predika
Mika 2:6
Jakobs barn haven icke h.t upp
Mal. 3:6

satte ringarna i de fyra h.en
37 :13
satte dem i dess fyra h.
38:2
satte dem i de fyra h.en
38:5
ringar i två av bröstsköldens h.
39:16
i bröstsköldens h.
39:17
satte dem i bröstsköldens h.
39 :19
tofsar i h.en på sina kläder
4.Mos. 15:38
de fyra h.en på överklädnaden S.Mos. 22 :12
fattade i h.et på hans
loSam. 1 S :27
bärarmar i de fyra h.en
1. Kon. 7:34
sätta upp på murarnas h.
2.Krön. 26:1 S
altaren i vart h. i Jerusalem
28:24
stark storm tog i husets fyra h.
Job 1:19
gick fram på gatan invid h.et
Ords. 7:8
hämta från jordens fyra h.
Jes. 11 :12
kallat hit från dess yttersta h.
41:9
alla fälten intill h.et
Jer. 31 :40
försmäkta i alla gators h.
Klag. 2 :19
Heliga stenar i alla gators h.
4:1
änden kommer över landets h.
Hes. 7:2
Altaret var av trä ... det hade h.
41 :22
på avsatsens fyra h.
43 :20
(blodet) på altaravsatsens fyra h.
45 :19
förde mig till förgårdens fyra h.
46:21
i vart och ett av förgårdens h.
46 :21
I förgårdens fyra h. funnos gårdar
46:22
s. nu sitta i sina soffors h.
Am. 3:12
fasthölls vid de fyra h.en
Apg.IO:II
vilken fasthölls vid de fyra h.en
11 :5
änglar stå vid jordens fyra h.
Upp. 7:1
de folk s.bo vid jordens fyra h.
20:8

HÖRNET
Det hebr. ordet happinnå, »hörneb,
som i den svenska kyrkobibeln· uppfattats som ett egennamn, kan beteckna ett av murens hörn eller en för oss
okänd del av muren. Jfr Hörnsalen.
Neh.3:24.
HÖRNGARDAR
dessa fyra h. vara lika stora

Hes.46:22

HÖRNLIST
hade sin plats mellan h.erna
l. Kon. 7 :28
På dessa sida lister mellan h.erna
7:29
och likaså på h.erna upptill
7 :29

HÖRNPORTEN
Port i Jerusalem, troligen vid nuvarande Jaffaporten i nordvästra Jerusalem.
Uttrycket »från HanaeItornet till Hörnporten» avser öst-västlig riktning.
HÖRNPORTEN
av Jerusalems mur ... till H.
Ussia byggde torn ... över H.
frän Hananeltornet intill H.
sträcka sig ... till H.

2.Kon.14:13
2.Krön.26:9
Jer. 31 :38
Sak.14:10

HÖRNSALEN
En sal i Jerusalem. Den antas ha varit
belägen i stadsmurens nordöstra hörn.
Neh.3:3l,32.

HÖRNSTEN
Den viktigaste stenen i en byggnad var
hörnstenen. Den placerades i hörnet
och band samman två väggar. Härifrån
började man bygga huset, och stenen
kallades därför också grundsten. Men
även byggnadens slutsten kallades hörnsten. Den lades på plats allra sist och
sammanhöll byggnaden.
Jesu~ kallas hörnsten. Han är det
andliga husets begynnare och fulländare, Jes.28:l6; Ef.2:20; l.Pet.2:6.
Se även: Grund, Församling, Tempe1.
HÖRNSTEN

HÖRARE

-hörn
gathörn Ords.7:l2

1) '!i/;!än pinnå, il ~~ 1:J~
(j }er.5l :26 'ä1?än lepinna)' hörnsten;
'ä1?än, sten; pinna, se 3.
2) ro~ pinna, il j 9 tO l{ l
ego hörnhuvud; hö~nsten, sll!tsten; ro~,
huvud; p.inna, se 3. Jfr 'ä1?än ro§a,
topp- e1. slutsten, Sak.4:7.

HÖRN
ringarna i de fyra h.en
2.Mos.2S:26
två bräder på tabernaklets h.
26:23
Dessa skola sättas i de båda h.en
26:24
horn s. skola sitta i dess fyra h.
27:2
sätta fyra ringar i dess fyra h.
27:4
i två av bröstsköldens h.
28:23
båda ringarna, i bröstsköldens h.
28:24
i bröstsköldens båda andra h.
28:26
två bräder på tabernaklets h.
36:28
gjorde man med dem i båda h.eq
36:29

3) pin nå, il j 9
hörn; här i b;tydelsen: hörnsten; trol.
av: pana, vända sig, vara vänd (mot
någon el. något). Ordet betecknar alla
slags hörn och brukas stundom i överförd betydelse för att beteckna något
betydelsefullt eller framstående; jfr
Dom.20:2; l.Sam.14:38, där plur. av
pinna brukas om de förnämsta i folket.
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icke lagens h. äro rättfärdiga
görare och icke allenast dess h.
om någon är ordets h.
den s. icke är en glömsk h.

Rom. 2:13
Jak. 1:22
1:23
1 :25

HÖRN

Hömstoder- Hövding
4) kephalJ gönias, K e4>aAft rw viac;
ego hörnhuvud, hÖrnsten; kephal~, huvud; gönia, hörn. Uttrycket förekommer iN. T. på samtliga ställen i citat
från Ps.118:22 enligt LXX, där det är
en återgivning av hebr. ros pinnä, se 2.
Ordet har iN.T. av allt att döma samma
innebörd som akrogöniaios, se 5.
5)

akrogöniaios,

åKpOrwvwioc;

som är vid det yttersta el. översta
hörnet; hörnsten, slutsten; av: åkros,
ytterst, överst, och gönia, hörn. l.Pet.
2:6 är ett citat från Jes.28:16 (LXX);
där (i en del handskrifter även i Ef.
2 :20) står akrogöniaios tillsammans
med lithos, sten. Akrogöniaios betecknar den slutsten, som kröner och sammanhåller en byggnad, och syftar liksom kephal~ gönias, se 4 - på Jesus
Kristus såsom den av Gud insatta hörnel. slutstenen.
HÖRNSTEN
1 vem var det s. lade hennes h.
2 Den sten ... har blivit en h.
3 vora h.ar i dess stammar
3 lagt i Sion en dyrbar h.
I taga vare sig h. eUer
3 Från hjorden skaU en h.
4 den har blivit en h.
4 den har blivit en h.
4 den har blivit en h.
4 men s. har blivit en h.
5 där h.en är KJ. själv
5 i Sion en utvald, dyrbar h.
4 har den sten ... blivit on h.
HÖRNSTODER
våra döttrar lika h., huggna ss.

Job 38:6
Ps. 118:22
Jes.19:13
28:16
Jer. 51 :26
Sak. 10:4
Matt.21:42
Mark. 12:10
Luk.20:17
Apg. 4:11
Ef. 2:20
l.Pet. 2:6
2:7
Ps. 144:12

HöRNTOFS
Enligt 4.Mos.lS:38 ff. skulle israeliterna bära tofsar i hörnen av sin mantel
för att de därigenom skulle bli påminda om Herrens bud, jfr S.Mos.
22:12. Jesus säger om de skriftlärde
och faristlerna, att de hade breda böneremsor och stora hörntofsar för att
väcka uppmärksamhet bland människor, Matt.23:S. Jfr Böneremsa.
HÖRNTOFS
ett mörkblått snöre på var h.
4.Mos. IS :38
rörde vid h.en på hans mantel
Matt. 9:20
få röra vid h.en på hans mantel
14:36
göra h.arna på sina mantlar stora
23:5
få röra vid h.en på hans
Mark. 6:56
rörde vid h.en på hans mantel
Luk. 8 :44

HÖRSAM
Se även: Hörsanmet, lydnad.
-hörsam
ohörsam Luk.1:l7
HÖRSAM

1) Mlfehii, nQ~ ~
hörsamhet, lydnad; aven rot som betyder: vara hörsam, lyda. Se: Lyda 2.
2) Siima', l1 rJ tV
höra; vara hö~~m, hörsamma; i 1.Kon.
39; Ords.2S:l2 part. hörande; hörsam.
Se: Akta 44, Förkunna Il, Förstå 2,
Kungöra 6, Kärma 27, Lyda 1, Lydnad 1.
3) misnui"at, "~72 tVrJ
hörsamhet; de som' är hörsamma; av:
§ärna', se 2. Se: Livvakt 1.
4) kilsab, JtV p
skfupa (vid "hÖrandet), jfr 'spetsa öronen'; höra på det man hör; beakta, uppmärksamt lyssna till; i I.Sam.lS :22 hif.
inf., övers. hörsamhet. Jfr inf. av säma',
se 2, i samma vers, övers. lydnad.
Se: Akta 6.

5) peithö, rrei()w

icke lyda). Se: Fred 16, Frimodig 8,
Förmana 10, Förtrösta 7, Förvissa 1,
Lyda 6.

6) apeitheö, årret()ew
vara olydig el. ohörsan;I; här övers. icke
hörsamma; av: apeithes, olydig, ohörsam (av: neg. a- och peithomai, se 5).
Verbet är mestadels övers. vara ohörsam, t.ex. Apg.14:2; Rom. 1 1 :30; Hebr.
3:18; I.Pet.3:20. Se: Lyda 7.
7) akouö, åKOVW
höra (på), lyssna (till); vara hörsam,
hörsamma, lyda. Jfr Matt.17:S; Luk.
9:35, övers. höra; Joh.1O:8; Apg.3:22
lyssna till. Se: Akta 78, Förstå 24.
HÖRSAM
I folken bliva honom h.ma
2 giv nu din tjänare h.t hjärta
2 vis bestraffare för h.t öra
3 Ammons barn bliva h.ma

2 s. icke hava varit h.ma
S Varen edJ'8 lärare h.ma

l.Mos.49:10
l.Kon. 3:9
Ords.2S:12
Jes.11 :14
Mika 5:15
Hebr.l3:17

HÖRSAMHET
-hörsamhet
ohörsamhet Rom.ll :30,32
HÖRSAMHET (ordanalys, se Hörsam)
4 h. bättre än det feta av vädurar l.Sam.IS :22
2 av h. mot sin faders bud
Jer. 35 :14
HÖRSAMMA (ordanalys, se Hörsam)
2 om de ville h. de bud
Dom. 3:4
2 h.de den önskan du uttalade l.Sam. 28 :21
2 vid blotta ryktet· h.de
2.Sam. 22 :45
2 Om du nu h.r allt
l.Kon.11 :38
Ps.18 :45
2 Vid blotta ryktet h.de
Jer.34:10
2 h.des av alla furstarna
2 h.de det och släppte dem
34:10
2 h.t vår fader Jonadabs befallning
35:8
2 h.t vad vår fader bjudit oss
35 :10
2 l haven dock icke h.t mig
35:14
2 detta folk icke har h.t mig
35:16
2 h.t eder fader Jonadabs bud
35 :18
44 :16
2 vilja vi icke h. dig
2 Vi hava icke h.t dina tjänare
Dan. 9:6
2 O m l icke h.en det
Mal. 2:2
6 den s. icke h.r Sonen
Joh. 3:36
7 h. eder mer än Gud
Apg. 4 :19
6 Eftersom de icke h. ordet
l.Pet. 2:8
6 till äventyrs icke h. ordet
3:1
4:17
6 dem s. icke h. Guds evangelium
HÖRSEL
hela kroppen öga, varfunnes h.n l.Kor.12:17

skänker, ss. det h.des en konung
2 :18
lovsång h.des de redliga
Ps.33:1
helighet h.es ditt hus, Herre
93:5
lovsång h.es oss
147:1
Stortaliga läppar h. icke dåren
Ords. 17:7
Det h.es icke dåren att hava goda
19:10
h.es det ej heller att dåren får ära
26:1
det h.es oss så uppfylla
Matt. 3:15
ss. det h.es de heliga
Rom. 16:1
h.es det en kvinna att Ohöljd
1. Kor. II :13
ss. det h.es kvinnor
1.Tim. 2:10
ss. det h.es en Guds förvaltare
Tit. 1:7
skicka sig ss. det h.es heliga
2:3
hm h.des det att fullkomna
Hebr. 2:10
En sådan överstepräst h.des oss
7 :26
handlen så s. det h.es människor Jak. 2:12
gärningar s. h. en sådan man
3 :13

HÖVDING
Se även: Furste, konung, hi\rskare,
anförare, ledare, hövitsman, huvudman.

pi. förordna; bjuda, befalla; i Jes.SS:4

HÖVDING
1 när Faraos h.ar fingo se
1.Mos.12:1 S
2 h.ar skall han få till söner
17:20
2 Du är en Guds h. bland oss
23:6
2 h.ar efter deras stammar
25:16"
2 Hamor, h.en i landet
34:2
I Vem har satt dig till h.
2.Mos. 2:14
3 Moabs h.ar grepos av bävan
IS :15
2 menighetens h.ar kommo
16:22
2 över en h. icke förbannelser
22:28
2 menighetens alla h.ar
34:31
2 h.arna bura fram onyxstenar
35:27
2 Om en h. syndar
3.Mos. 4:22
2 h.ar för fädernestammar
4.mos. 1:16
2 inmönstrade av Israels h.ar
1 :44
2 Juda barns h. Naheson
2:3
2 Isaskars barns h. Netanel
2:5
2 Sebulonsbarns h. Eliab
2:7
2 Rubens barns h. Elisur
2:10
2 Simeons barns h. Selumiel
2 :12
2:14
2 Gads barns h. Eljasaf
2 Efraims barns h. Elisama
2 :18
2 :20
2 Manasse barns hö Gamliel
2 Benjamins barns h. Abidan
2 :22
2 :25
2 Dans barns h. Ahieser
2 Asers barns h. Psgiel
2:27
2 h. för gersoniternas
3 :24
2 h. för kehatitiska släkternas
3 :30
2 h. för meraritiska släkternas
3 :35
4:34
2 och menighetens h.ar
2 och Israels h.ar inmönstrade
4 :46
7:2
2 offergåvor av Israels h.ar
2 två h.ar tillhopa en vagn
2 och var h. en oxe
7:3
2 h.arna förde fram skänker
7:10
2 h.arna förde fram offergåvor
7:10
2 Låt h.arna föra fram offergåvor
7:11
7:18
2 NetaneL.h.en för [saskar
2 h.en för Sebulons barn, Eliab
7 :24
2 h.en för Rubens barn, Elisur
7 :30
2 h.en för Simeons barn, Selumiel
7:36
2 h.en för Gads barn, Eljasaf
7:42
2 h.en för Efraims barn, Elisama
7:48
2 h.en för Manasse barn, Gamliel
7:54
2 h.en för Benjamins barn
7:60
2 h.en för Dans barn, Ahieser
7 :66
7:72
2 h.en för Asers barn, Pagiel
2 h.en för Naftali barn, Ahira
7:78
2 h.ar skänkte till altarets
7:84
2 h.arna församla sig till (Mose)
10:4
2 S. äro h.ar bland dem
13:3
2 h.ar i menigheten
16:2
2 s. äro h.ar för stam familjer
17:2
2 h.arna gåvo hm var och en sin stav 17:6
2 h. för familj bland simeoniterna
25 :14
4 h. för stamfamilj i Midjan
25:15
2 menighetens h.ar gingo
31 :13
2 och menighetens h.ar
32:2
2 taga en h. ur var stam
34:18
2 av Dans stam en h.
34:22
2 av Manasse barns stam en h.
34:23
2 av Efraims barns stam en h.
34:24
2 av Sebu lons barns stam en h.
34:25
2 av Isaskars barns stam en h.
34:26
2 av Asers barns stam en h.
34:27
2 av Naftali barns stam en h.
34:28
2 de h.ar s. voro huvudmän
36:1
S.Mos.33:S
5 folkets h.ar församlades
33 :21
5 drog han med bland folkets h.ar
Jos. 9 :15
2 h.ar gåvo dem sin ed
2 menighetens h.ar hade giv~t
9:18
2 knorrade mot h.arna
9:18
2 h.arna till hela menigheten
9:19
2 h.arna sade till dem
9 :21
9 :21
2 ss. h.arna hade sagt till dem
13:3
6 filisteernas fem h.ar innehava
2 jämte midjanitiska h.arna
13:21
2 tio h.ar, en h. förvar stamfamilj
22:14
2 menighetens h.ar hörde
22 :30
2 vände jämte h.arna tillbaka
22:32
6 filisteernas fem h.ar
Dom. 3:3
7 hjärta tillhör Israels h.ar
5:9
7 ifrån Makir drogo h.ar åstad
5 :14
I togo två midjanitiska h.ar
7:25
I l eder hand ... h.arna Oreb och
8:3
I h. över alla Gileads inbyggare
10:18
5 du skall bliva h. över oss
II :8
5 vill jag ock sedan vara eder h.
II :9
II :11
5 satte (Jefta) till h.
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-hövding
landshövding Matt.lO:18
slottshövding 2.Krön.28:7
stamhövding Job 12:24
överhövding 4.Mos.3 :32
Tre hövdingar
1) Abraham - en Guds hövding,
1.Mos.23 :6. 2) Moses - sänd av Gud att
vara en hövding, Apg.7:3S. 3) Jesus
Kristus - frälsningens hövding, Hebr.
2:10, och trons hövding, 12:2.
HÖVDING

1)

sar, .,iq

befälhavare, ledare, hövding. Se: Anförare 9, Furste 4, Föreståndare 1, Herre 7, Härskare 3.
2) niisi', X' tv J
en som är upphöjd, hövding, ledare;
av: näSä', lyfta upp; upphöja. Se:
Furste 8.
3) 'djil, ? ' X
vädur; mäktig person, furste. Se: Hjälte 2.
4) I 4.Mos.25 :15 är »hövding» utf.ord;
det hänför sig till ros ummo!, övers.
stamhövding.

5) roJ, WX.,

HÖRSÄGNER
Blott h. om henne förnummo
Job 28:22
Blott h. hade jag förnummit om dig
42:5

huvud, spets, topp; hövding. Se t.ex.
Anförare 2, Begynnelse 4, Förmån 3,
Herre 11, Huvud 1, Ledare 6.

HÖST
-höst
senhöst Jud.v.12

6) slirän, l! SJ
endast i plur·. S6ränim; furste, hövding.
Ordet brUkas endast om filisteernas
fem hövdingar, Jos.13:3, och anses av
somliga ligga bakom grek. tyrann os,
(oinskränkt) härskare, »tyrann».

Höst
I Palestina räknar man vanligtvis med
två huvudårstider, sommar och vinter.
Grundtextens ord för »hösb> betecknar
den första delen av vintern, när höstregnet faller. Se: Höstregn. Jfr Vinter.
Se för övrigt: Ar.
HÖST
När h.en kommer, vill den late Ords.20:4
regn i rätt tid, både h. och vår
Jer. 5 :24
sände eder regn, både h. och vår Joel 2:23

HÖSTREGN
I Palestina indelas vintern i två perioder, tiden för höstregnet och tiden för
vårregnet. Höstregnet är mycket efterlängtat efter en het och torr sommar.
Tiden för höstregnet kan sträcka sig
från mitten av oktober till mitten av
december. Jfr Höst. Se även: Regn,
Palestina, Ar.
HÖSTREGN
giva h. och vårregn
S.Mos.11 :14
h.et höljer den med välsignelser
Ps. 84:7
han giver eder h. i rätt tid
Joel 2 :23
till dess den har fått h.
Jak. 5:7

övertala, övertyga; pass. peithomai, bli
övertalad el. övertygad, komma till tro
på, tro; lyda, följa; i Hebr.13:l7 övers.
vara hörsam. Jfr pass. i Luk.16:3l;
Apg.l 7 :4, övers. låta övertyga sig; Rom.
2:8; Gal.S:7 lyda (på det förra stället i
motsats till apeitMö, se 6, här övers.

HÖVAS
hjälp, en sådan S. hm h.es
l.Mos. 2:18
fann icke hjälp sådan s. hm h.des
2 :20
ss. det h.des hos en konung
Est. 1:7
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HÖVAN
den andre spar över h.

Ords. II :24

part. me~awwä, en som befaller. Ordet
står tillsammans med nägig, se 10 (här
övers. furste). Se: Befalla 5, Befallning
1, Bud 2, Härskare 2, Mana 11, Omsorg 3, Påbjuda 1.
12) tipsar, ., g!? ~
(trol. assyr. låneord) skrivare, hög ämbetsman; i Jer.5l :27 hög officer, hövitsman, marskalk.
13) archegos, åpX1/roc;
anförare, ledare, hövding; upphovsman, begynnare. Se: Furste 21.
14) archön, äpxwv
den förste el. främste; ledare, hövding;
part. av archö, vara först el. främst. Se:
Furste 19, Föreståndare 7, Härskare 11.

7) hiikak, P P n
hugga' ~t, rirt; in; skriva upp; fastställa, stadga, bestämma; här J.<al part.
J.toJ.ceJ.c, resp. po. part. meJ.toJ.ceJ.c, en som
stadgar el. bestämmer. Se: Härskare S.
8) I 1.Sam.22:l4 står sär 'äl mi§ma'et~, som går i din lydnad Gfr gamla
sv. övers. »går i dine lydno»). I stället
för sär 'äl (sär, part. av sur, se t.ex.
Härbärge 1) läser många Sar 'al, hövding
över (Sar, se 1); i så fall uppfattas
miSmå'a! (se Hörsam 3) i betydelsen:
livvakt; därav sv. övers. hövding för
din livvakt.
9) 'Qfär 'al-, -? 1:' ., ~~:
[den] som [är] över. I 2.Kon.1O:5 står
'i!§är 'al-hå'ir, den som är över staden;
övers. hövdingen över staden. Strax
före nämnes 'i!Sär-'al-håbåji!, den som
är över huset; övers. överhovmästaren.
Se: Föreståndare 2.

10)" niigi4, "

~~

en som är upphöjd; en som har auktoritet att kungöra el. meddela något;
hövding, ledare. Se: Furste 7.

11) [,wiwä] , n

H

Hövdingdotter- Hövitsman
6 kommo filisteernas h.ar
16:5
6 filisteemas h.ar till (Delila)
16:8
6 till sig filisteernas h.ar
16 :18
6 kommo filisteernas h.ar
16 :18
6 Filisteernas h.ar församlade
16:23
6 filisteernas aUa h.ar voro där
16:27
6 föU omkuU över h.arna
16:30
6 församla filisteernas h.ar
I.Sam. 5:8
5 :11
6 föraamia aUa filisteernas h.ar
6 s. filisteernas h .•r
6:4
6 hemsökelse träffat edra h.ar
6:4
6 filisteernas h.ar gingo efter
6:12
6 när filisteern.s fem h .•r sett
6:16
6 städer under de fem h.arna
6:18
6 drogo filisteernas h.ar mot Israel
7:7
l (David) blev deras h.
22:2
8 h. för din livvakt
22 :14
6 filisteernas h.ar tågade
29:2
29:6
6 för h.arna är du icke välbehaglig
6 s. misshagar filisteernas h.ar
29:7
2.Kon.l0:S
9 h.en över st.den sände
2 h. för Jud. barn
l. Krön. 2:10
2 voro h.ar i sina släkter
4:38
2 (Beera) var h. för rubeniterna
5:6
7:40
2 huvudmän bland h.arna
5 skaU bliva h. och anförare
Il :6
11:6
5 Joab,.. blev så h.
6 filisteernas h.ar hade rådpläg.t
12 :19
l D.vid församlade ... Isr.els h.ar
28:1
28:21
l h.arn. och allt folket redo
29 :24
l aUa h.arna underkastade sig
2 kaUelse till alla h.ar
2.Krön. 1:2
10 tillsatte h.ar i dem
11:11
l sände (J osafat ) ut sina h.ar
17:7
2 Sesbassar, h.en för Jud.
Esr. 1:8
7:28
l konungens mäktiga h.ar
l s. hade blivit given av h.ar
8:25
N eho 3:9
l h.en över ena hälften
3 :12
l SaUum ... h.en över andra hälften
l h.en över Bet·Hackerems
3:14
l h.en över Misp.s område
3 :15
3:16
l Asbuks son, h.en över
l Has.bj., h.en över ena hälften
3:17
l Bavai, h.en över andra hälften
3 :18
3:19
l Eser, h.en över Misp.
Job 29:9
l höUo h.ar tillbaka sina ord
l ej anseende till h.s person
34:19
l Genom mig härsk. h.arna
Ords. 8:16
l h .• r få gå till fots
Pred.l0:7
1 mina h.ar allasammans
Jes. 10:8
11 furste och h. för folken
55:4
12 tillsätten h.ar mot det
Jer. 51 :27
Hes. 7:27
2 h.arna kläda sig
2 drabbar alla Israels h •• r
21 :12
22:6
2 trotsa Israels h.ar
26:16
2 h .•r vid havet skola stiga ned
2 Edom med ...alla sin. h.ar
32:29
2 David skaU vara h. bland dem
34 :24
37:25
2 David skaU vara deras h.
2 h.en över Ros, Mesek och Tubal
38:2
2 Gog, du h. över Ros, Mesek och
38:3
2 Gng, du h. över Ros, Mesek och
39:1
39 :18
2 blod av jordens h.ar
Am. 1:15
l han själv och hans h .•r
5 Hören, I J.kobs h.ar
Mika 3:1
3:9
5 Hören detta, I h.ar .v Jakobs
3:11
5 stad v.rs h.ar döm. för mutor
12 h.ar ss. gräshoppssvärm.r
Nah. 3:17
13 till en h. och frälsare
Apg. 5:31
14 h. och domare över oss
7:27

.v
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14 dig till h. och domare
7:35
14 .tt var. både h. och förlossare
7:35
14 Mot e" h ... icke tala onda ord
23:5
13 fuUkomna frälsnings h.
lIebr. 2:10
13 trons h. och fuUkomnare
12:2

HÖVDINGDOTIER
Kosbi, den midja nitiska h.n

4.Mos.2S:18

HÖVDINGDÖME
Dessa voro de män från h.t
vi kommo till det judiska h.t

Esr. 2:1
5:8
i Ametas borg, i h.t Medien
6:2
7:16
guld s. du kan få i hela Babels h.
finnas kvar där i h.t
Neh. 1:3
7:6
de män från h.t, s. drogo upp
de huvudmän i h.t, s. bodde i
11:3
Est. 1:1
Ahasveros ... över 127 h.n
furstarna jo h.na samlade inför hm
1 :3
i alla konung Ahasveros' h.n
1:16
1:22
Skrivelser till aUa konungens h.n
till vart h. med dess skrift
1:22
i sitt rikes alla h.n förordna
2:3
beviljade skattelindring åt sina h.n
2:18
3:8
i ditt rikes alla h.n
3:12
ståthållarna över de särskild. h.na
till vart h. med dess skrift
3:12
brev till alla konungens h.n
3:13
3:14
i vart särskilt h. ett påbud
i vart h. blev stor sorg
4:3
folket i konungens h.n vet.
4:11
8:5
förgöra judarna i konungens h.n
8:9
en skrivelse till furstarna i h.na
från Indien till Etiopien 127 h.n
8:9
8:9
till vart h. med dess skrift
.tt i vart folk och h. utrota, dräpa
8:11
i alla konung Ahasveros' h.n
8:12
att i vart särskilt h. ett påbud
8:13
i vart h. blev glädje och fröjd
8:17
i alla konung Ahasveros' h.n
9:2
furstarna i h.na understödde
9:3
(Mordokais) rykte gick ut i aUa h.n
9:4
gjort i konungens övriga h.n
9:12de s. voro i konungens h.n
9:16
i alla konung Ahasveros' h.n
9:20
firas i alla tider, i var släkt, i vart h.
9:28
till aUa judar i de 127 h.na
9:30
(Daniel) herre över Babels h.
Dan. 2:48
Sadrak att förvalta Babels h.
2:49
på Duraslätten i B.bels h.
3:1
lät försami ••Ua makthavande i h.na
3:2
makth.vande i h.na till invigningen
3:3
förordnat .tt förvalta Babels h.
3:12
till stor ära och makt i Bebels h.
3:30
vara i Susans borg i h.t Elam
8:2
.tt Festus hade tillträtt h.t
Apg.25:1

HÖVISK
-hövisk
ohövisk I.Kor.13:5
HÖVISK
Låtom oss föra en h. vandel
I skolen föra en h. vandel
låten aUt tillgå på h.t sätt
så att I skicken eder h.t
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Rom.13:13
I.Kor. 7:35
14:40
I.Tess. 4:12

kvinnorna skola uppträd. i h.
han bör vara h. i sitt skick

1.Tim. 2:9

HÖVITSMAN
l Potifar, s. var h.
1.Mos. 37 :36
39:1
l s. var h. för dr. ban tern.
l h.nen för drab.nterna anstäUde
40:4
1 s. var tjänare hos h.nen för
41:12

skola hövitsmän tillsättas
S.Mos.20:9
jag är h. över Herrens här
Jos. 5 :14
h.nen över Herrens här sade då
5 :15
när Sebul, h.nen i staden
Dom. 9:30
hade till hövitsmän
2.S.m. 4:2
I konungen bjöd .Ua hävitsmännen
18:5
I dina hövitsmän och tjänare äro
19:6
l (Abisai) var de andras h.
23 :19
24:2
l ssde konungen till Joab, h.nen
l trots Jo.b och härens hövitsmän
24:4
l Joab jämte härens hövitsmän
24:4
l de blevo hans hövitsmän
l. Kon. 9:22
l blev h. för en strövskar.
11 :24
l åt hövitsmännen för drabanterna
14:27
l Simri, s. var h. för den ena hälften 16:9
l tillbaka till Amon, h.nen i staden
22 :26
l hövitsmännen över vagnarna
22.:32,33
l (Joram) slog hövitsmännen 2.Kon. 8:21
9:5
l fick han se härens hövitsmän sitta
l Jag har ett ärende till dig, h.
9:5
l Till dig själv, h. {Jehu)
9:5
l hövitsmännen bredvid konungen
11 :14
l gav sig Jojakin med sina hövitsmän 24:12
l han förde bort alla hövitsmän
24:14
l (Abisai) var deras h.
I.Krön.ll :21
l Dessa blevo hövitsmän i hären
12 :21
l Sadok med sin familj 22 hövitsmän 12:28
l av Naftali ... l000 hövitsmän
12:34
l sade David till folkets hövitsmän
21 :2
l Den femte var h.nen S.mhut
27:8
l David församlade ... hövitsmän
28:1
l blevo hövitsmän för h.ns
2.Krön. 8:9
l sköldar i förvar åt hövitsmännen
12:10
l h.nen Adna och med hm 300000
17:14
l (till Juda hörde) h.nen Johanan
17:15
l tillbaka till Amon, h.nen i staden
18:25
l När hövitsmännen fingo se Josafat 18 :31
l så snart hövitsmännen märkte
18:32
l drog Joram dit med sina hövitsmän 21:9
l slog hövitsmännen över deras
21 :9
l hövitsmännen bredvid konungen
23:13
l H.nanj•... konungens hövitsmän
26 :11
l ängel .. förgjorde hövitsmännen
32 :21
1Maaseja, h.nen I staden
34:8
l Hananja, h.nen i borgen
Neh. 7:2
2 bliv du (Gog) deras h.
Hes. 38:7
3 fråg.de Arjok, konungens h.
Dan. 2:15
5 trädde en h. fram till honom Matt. 8:5
8:8
5 H.nen svarade: Herre, jag är icke
4 J. sade till h.nen: Gå, ss. du
8:13
5 nllr h.nen och de s. höUo vakt
27:54
6 h.nen s. stod där mitt emot
Mark. 15 :39
6 (Pilatus) kallade till sig h.nen
15:44
6 av h.nen fått veta huru det var
15 :45
5 där var en h. s. h.de en tjänare Luk. 7:2
7:6
4 icke var långt ifrån h.nens hus
4 när h.nen såg vad s. skedde
23:47
4 Kornelius, h. i it.liska
Apg.l0:l
4 H.nen Kornelius har fått befaUning 10:22
4 tog med sig krigsmän och hövitsmän 21 :32
22 :25
5 sade Paulus till den h. s. stod där
22:26
4 När h.nen hörde (Paulus') ord
4'en av hövitsmännen skuUe komma 23:17
4 kaUade till sig två av hövitsmännen 23:23
4 befaUde h.nen att hålla hm i förvar 24:23
4 blev Paulus överlämnad åt en h.
27:1
4 träff.de h.nen på ett skepp
27:6
4 h.nen trodde mer på styrmannen
27:11
4 ssde Paulus till h.nen
27:31
27:43
4 h.nen ville rädda Paulus
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3:2

HÖVITSMAN
-hövitsman
drabanthövitsman 1.Mos.40:3
härhövitsman 1.Mos.2l :22
krigshövitsman I.Kon.15 :20
stadshövitsman 2.Kon.23:8
underhövitsman 4.Mos.3l :14
vagnshövitsman I.Kon.22:3l
överhövitsman 4.Mos.3l :14
HÖVITSMAN

1) Sar, iiq
befälhavare, ledare. Se: Anförare 9,
Furste 4, Föreståndare 1, Herre 7,
Härskare 3, Hövding 1.
2) mi§mizr, J~ tf~
förvaringsplats, förvar; vakt, vaktpost;
av: Sämar, hägna, skydda, bevaka; bevara, behålla, förvara. Ordets betydelse
i Hes.38:7 är osäker. Sammanhanget
synes ge vid handen, att det betyder:
ledare, anförare. Andra översätter ordet: något som förvaras, reserv. LXX
läser: »och du skall Yafa för mig till
en vaktpost (prophylak:ii»). Se: Bevara
9, Post 1.
3) Jalli!, t!l' YtP
aram. mäktig, makthavande. Se: Herre
14, Makt 42, Mäktig 21.
4) hekatontarches, eK arovråpX1/<;
anförare för hundra, centurion; av:
hekatOn, hundra, och årchö, vara först
el. främst; leda, anföra. Jfr 6.
5) h.ekat6ntarchos, eKarovrapxo<;
= hekatontårchiis, se 4.
6) kentyriön, KevrlJpiwv
= lat. centurio, centurion, anförare
för en centuria (av lat. centum, hundra). En centuria var en romersk häravdelning, som kunde omfatta 50-100
man. Det gick 2 centurior på en manipel, 6 på en kohort och 60 på en legion.
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