I
lAnden
1) Tillträde till Fadern, Ef.2 :18.
2) Gemenskap, Fil.2:l. 3) Kärlek, Kol.
1 :8. 4) Bön, Ef.6:18. 5) Nådegåvor,
l.Kor.l2:7-11. 6) Tjänst, Rom.7:6.
7) Vandring, Gal.S :I6,2S.
I Henen
1) Kallelse, 1.Kor. 7 :22. 2) Helighet,
Ef.2:2l. 3) Glädje, Fil.4:4. 4) Styrka,
Ef.6:1O. 5) Ljus, Ef.S :8. 6) Arbete, 1.
Kor.lS :S8. 7) Lydnad, Ef.6 :1.
loss, I.Joh.
1) När sanningen är i oss, bekänner
vi våra synder, 1 :8-9, håller vi hans bud,
2:4. 2) När Guds ord är i oss, tillstår
vi begången synd, jfr 1:10. 3) När
Guds kärlek är i oss, håller vi hans ord,
2:5, älskar vi varandra, 4 :12, hjälper vi
vår broder, jfr 3:17, älskar vi icke
världen, jfr 2:15. 4) När det eviga livet
äri oss, hatar vi inte vår broder, jfr 3:15.
5) När budet om tro och kärlek är i oss,
förbliver Gud i oss, 3 :23-24. 6) När
Gud förbliver i oss, segrar vi över
världen, 4 :4.
Kristus i oss, Joh.I7.
1) Kristi härlighet, v.l O. 2) Kristi
glädje, v.l3. 3) Guds kärlek, v.26.
IAKTTAGA
1) 'äSå, il~ ~
göra. Se t.ex. Arbeta 3, Arbete 17, Bedriva 2, Fullborda 3, Fullgöra 7, Gärning 1.
2) $ämar, l D tV
hägna,skydd~~bevaka;bevara, behålla;

hålla, iakttaga. Verbet är ofta övers.
hålla, t.ex. 1.Mos.26:S; S.Mos.I2:I;
Jos.22 :S. Jfr Hes.44 :16, övers. förrätta;
Ords.1S :S taga vara på. Se: Akta 1, Avhålla 4, Bevara 1, Fast 33, Försvar 6.
3) miJmdrät, n ":10. ~D
bevakning, vakt; beVarande; iakttagande; det som skall bevaras el. iakttagas;
av: §ärnar, se 2. Jfr 4.Mos.4 :27, övers.
vård; 2.Krön.31 :17 åliggaJ;lde. Tillsammans med §ärnar är miSmärät i 2.Kon.
11 :5,6 övers. hålla vakt. Jfr-Bevara 9.
Se : Post 2.
4) miJpåt, tcI9 tVD
dom, do~slut;T riitt, rättvisa; regel, rättesnöre, vad som är att iakttaga; av:
§äjiat, döma, skipa rätt. Se : Anordna 3,
Dom 2, Dyrka 3, Döma 6, Lag 4, Laglydnad 1.
5) [cum, D \ fl
stå upp; stå; stå fast, bestå; i Jer.3S :16
hif. göra stående el. bestående, iakttaga;
i v.14 hof. bliva iakttagen. Se: Avgöra
l , Fast 38, Fullborda 2, Fullbordan 5,
Fullgöra 4, Kraft 21 .

2761

6) utf.ord.
ÖVers. »iakttaga» i 4.Mos.3:8 hänger
samman med att verbet §ärnar, se 2,
tidigare i samma vers övers. »hava vården om», också har att göra med det
soJll säges i fortsättningen, där mi§..
märä!, se 3, är objekt.
7) phylåssö, I/>vXaaaw
vakta, bevaka; skydda, bevara; iakttaga. Se: Bevara 23, Efterfölja 14.

En levit av Meraris barn, son till JaasiaBeno. 1.Krön.24:27.
IBSAN
hebr. möjl. snabb el. glänsande. Israels
tionde domare. Han var från Bet-Lehem
(sannolikt Bet-Lehem i Sebulon och
icke i Juda), och i sju år var han landets
domare. Ibsan hade trettio döttrar, som
han gifte bort, och trettio söner, åt
vilka han skaffade hustrur »utifrån».
Dom.12:8,1O.
ICKE
Se även: Ingen, ingalunda, intet, aldrig.

IBRI
hebr. den som är på andra sidan; hebre.

ICKE
Det är i. gott, att mannen är
I.Mos. 2 :18
Min ande skall i. bliva kvar
6:3
då du i. undanhållit din ende son 22:12,16
att vi må leva och i. dö
42:2; 43 :8
skall vederfaras dig eller i.
4.Mos.11 :23
H . är i. med bland eder
14:42
H . skall därför i. vara med eder
14 :43
H. hörde i. eder röst och
lyssnade i. titt eder
S.Mos. 1:45
över Jordan skall du i. komma
3 :27
I. med vira fäder slöt H . förbund
5:3
jag talar nu i . om .edra barn
11:2
s. i. hava förnummit
11 :2
I kunnen i. tjäna H.
Jos. 24:19
därför vill jag i. mer frIIIsa eder Dom.10 :13
det är i. dig de hava förkastat
I.Sam. 8:7

jag vill i. göra si
2.Sam.11 :11
Mjölet i krukan skall i. taga slut I.Kon. 17:14
Oljan i kruset skall i. tryta
17:14
H. hade ännu i. beslutit utplina 2.Kon.14:27
frukta i. och var i. försagd
1. Krön. 22 :13
Han kan i. undslippa mörkret
J ab l S :30
Djupet säger : Hon är i. här
28 :14
men du svarar mig i.
30:20
och vars löv i. vissna
Ps. 1 :3
vi hava dock i. förgätit dig
44:18
s. gör vad gott är, det finnes i. en
53 :4
69:28
i. komma till din rättfärdighet
Våra tecken se vi i.
74 :9
Han gir i. ständigt till ritta
103:9
de s. gå där fram kunna i. sllga
129 :8
Det skall i. lyckas, det skall i. ske Jes. 7 :7
I skidaden i. upp till honom
22 :11
missgärning skall i. bliva försonad
22:14
Men I viljen i.
30 :1 S
falla, men i. för en mans svärd
31 :8
frukta nu i., du mask Jakob
41 :14
Han skall i. skria el. ropa
42:2
och i. låta höra sin röst pi gatorna
42:2
jag giver i. min ära it ngn annan
42:8
Jag har i. talat i det fördolda
45 :19
Frukten i. för mskors smädelser
S 1:7
fastän svek i. fanns i hans mun
53:9
mina tankar äro i. edra tankar
S 5 :8
edra vägar äro i. mina vägar
55:8
deras mask skall i. dö
66 :24
deras eld skall i. utsläckas
66 :24
jag har i. följt efter Baalerna
Jer. 2:23
Vi vilja i. vandra pi. den
6 :16
Vi vilja i. akta därpi
6:17
gav jag dem i. ngn befallning
7 :22
sidan är i. han s. lir Jakobs del
10 :16
Jag. skall i. hava ngn misskund
13:14
mi du i. förlita dem
18:23
Jag vill i. tänka på honom
20:9
men kunde det i.
20:9
de skola i. mer behöva frukta
23:4
i. mer drabbas av hemsökelse
23:4
fridens tankar och i. ofärdens
29:11
ting s. du i. känner
33 :3
ändå i. lAter varna sig .
Hes. 33 :4
de skola i. mer vara tvA folk
37 :22
i. mer vara delade i tvi. riken
37 :22
konungavärdighet i. var ämnad
Dan. 11 :21
på sina fäders Gud skall han i. akta
II :37
ty I ären i. mitt folk
Hos. 1:9
och i. mer ropa till mig
2:16
skola de i. bliva mltta
4 :10
de vinda i. om till H.
7 :10
vem skulle di i. frukta
Am. 3:8
skall du i. bliva mätt
Mika 6:14
skall du IIndå i. kunna rlldda
6 :14
men i. få skörda
6:1 S
i. f A smörja din kropp med Olja
6:1 S
i. fi dricka vinet
6 :15
I. gm ngn mskas styrka eller kraft Sak •. 4:6
i. virdar sig om de fir s. förgås
II :16
varen di. i. lika dem
Matt. 6:8
I. kommer var och en in i himmelriket 7 :21
barmhärtighet och i. till offer
9:13; 12:7
i. mena att jag kommit att sända frid 10:34
Han skall i. kiva eller skrika
12 :19
skall man i. höra på gatorna
12 :19
brutet rör skall han i. sönderkrossa
12 :20
rykande veke skall han i. utsläcka
12 :20
Han är en Gud i. för döda
22 :32
Han är i. här
28 :6
i. ss. de skriftlärde
Mark. 1:22
kunde i. göra ngn kraftgärning
6 :5
s. i. är emot oss, han är för oss
9 :40
i. för att låta tjäna sig
10:45
därvid i. tvivlar i sitt hjärta
II :23
Visar i. eder friga att I faren vilse
12 :24
Gud, i. för döda, utan för levande
12 :27
i. änglarna i himmelen, i. ens Sonen
13 :32
FörmAdde du då i. vaka
14:37
han tog i. emot det
15 :23
den s. i. tror, skall bliva fördömd
16:16
i. ens Salomo i all härlighet
Luk. 12 :27
alls i. kunde räta upp sin kropp
13 :11
därför kan jag i. komma
14:20
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IAKTTAGA
1 Israels menighet skall i. detta 2.Mos. 12:47
2 och I skolen i. vad
3 Herren har bjudit eder i.
3.Mos. 8:35
2,3 Len därför vad jag bjudit eder i.
18:30
2,3 skola i. vad jag bjudit dem i.
22 :9
2,3 leviterna i. vad är att i.
4.Mos. l :S 3
2,3 De skola i. vad (Aron) har att i.
3 och vad hela menigheten har att i.
3 :7
6,3 de skola i. vad Israels barn i.
3 :8
2 i. vad s. hör till deras prästämbete
3:10

2 dessa skulle i. vad s. var att
3 i. vid helgedomen, vad Israels .. .i.
3:38
3 vad (gersoniterna) hava att i.
4:28
2,3 i. vad s. där är att i.
8 :26
2,3 i. Israels barn vad H . bjöd dem i.
9:19
3,2 Vad H . bjöd dem i., det iakttaga
9 :23
2 de skola i. vad du har
3 att i., och vad är att i. vid hela tältet 18 :3
2,3 i. vad är att i. vid uppenb.tältet
18:4
2,3 i. vad är att i. vid helgedomen
18:5
2 i. vad s. hör till edert prästämbete
18 :7
2,3 åligger att i. vad s. är att i.
31 :30
2,3 t låg att i. vad s. var att i.
31 :47
1 stadgar s. I skolen hilla och i. S.Mos.12 :1
1 därför bjuder jag dig att i. detta
24 :18
6 Detta skall du i., för att H.
24 :19
1 bjuder jag dig at! i. detta
24 :22
2 att I i.en (H.) bud
Jos. 22 :5
4 vad är då att i. med gossen
Dom.13:12
2 (leviterna) skulle i.
3 vad s. var att i. vid uppenb.tältet,
3 vad Arons söner hade att i. l. Krön. 23:32
2 allt det övriga folket skall i.
3 vad H. har bjudit dem i.
2. Krön . 23:6
2 Dessa iakttogo nu vad s. var
3 att i. vid gudstjänsten
Neh.12 :45
3 vad prästerna och leviterna skulle i. 13 :30
S Det bud ... det har blivit i.et
Jer.3S :14
S i.it det bud s. deras fader gav dem
35:16
2 lagar och stadgar skola de i.
Hes. 44 :24
7 Jag uppmanar dig ... att i. detta I.Tim. 5:21

IBLAND
Jesus»mitt ibland dem».
l) Medelpunkten, Matt.18:20. 2)
Frågeställaren, Luk.2:46. 3) Tjänaren,
Luk.22:27. 4) Den levande, Luk.24:36.
5) Den okände, Joh.l :26. 6) Den lidande, Joh.l9 :18. 7) Fridsstiftaren, Joh.
20 :19. 8) Uppenbararen, Joh.20:26-27.
9) Den förhärligade, Upp.l :13. 10)
Lammet, Upp.S:6.

*

IBLAND
mina tecken mitt i. dem
Är H. i. oss eller icke
för att jag mi bo mitt i. dem
jag skall bo mitt i. Israels barn
jag skulle bo mitt i. dem
Du bor dock mitt i. oss, Herre
Är icke H. mitt i. oss
där är jag mitt i. dem

2.Mos.10 :1
17 :7
25:8
29:45
29:46
Jer. 14:9
Mika 3:11
Matt. 18 :20

Kristus kom icke för att
l) Upphäva lagen och profeterna,
Matt.S :17. 2) Låta tjäna sig, Mark.
10:45. 3) Kalla rättfärdiga, Luk.S:32.
4) Skaffa frid på jorden, Luk.12:S1.
5) Göra sin egen vilja, Joh.6 :38. 6) Döma världen, Joh.l2 :47.
Gud gav oss icke
l) Träldomens ande, Rom.8:1S. 2)
Världens ande, 1.Kor.2:12. 3) Försagdhetens ande, 2.Tim.l :7.
Icke
Guds barn: l) Är icke frälsta av
gärningar, Ef.2:9. 2) Är icke kallade
till orenhet, 1.Tess.4:7. 3) Skall icke
samla skatter på jorden, Matt.6 :19.
4) Skall icke skicka sig efter denna tidsålders väsende, Rom.l2 :2. 5) Skall icke
ljuga, Ko1.3:9. 6) Skall icke leva efter
onda begärelser, 1.Pet.4:2. 7) Skall
icke övergiva sin församlingsgemenskap ,
Hebr.10:2S. 8) Skall icke låta: sig vilseföras av främmande läror, Hebr.l3:9.
»Kan icke»
l) De som är i ett köttsligt väsende
kan icke behaga Gud, Rom.8:8. 2) Ett
dåligt träd kan icke bära god frukt,
Matt.7 :18. 3) En människa som icke är
född på nytt, kan icke se Guds rike,
Joh.3:3. 4) De förtappade kan icke
lämna pinorummet, Luk.16:26.
ICKE

*

Uppdelning : icke; i förbindelse med: betingelse, förbud (Guds), förmaning, löfte,
fr4ga.

Icke
jag är i. mer värd kallas din son
l S :19,21
Till en tid ville han i.
18:4
att jag i. fruktar Gud
18:4
vilja i. att denne skall bliva konung
19 :14
att din tro i. må bliva om intet
22 :32
i vilken i. finnes något svek
Joh. 1:47
om det i. bliver henne givet
3 :27
så att jag i. mer behöver törsta
4 :15
Jag kan i. göra något av mig själv
5 :30
i. därfö r att I haven sett tecken
6:26
därför att ] i. ären av Gud
8:47
s. I i. Iyssnen därtill
8 :47
s. i. höra till detta f årahus
10 :16
Jag skall i. lämna eder faderlösa
14:18
jag säger eder i. att jag skall bedja
16:26
det är i. för världen jag beder
17:9
beder i. att du skall taga dem bort
17 :1 S
i. för dessa allenast beder jag
17 :20
har jag i. förlorat nägon
18:9
Mitt rike är i. av denna världen
18 :36
tecken s. i. äro uppskrivna
20 :30
föra dig dit du i. vill
21 :18
för att jag i. skall vackla
Apg. 2 :2 S
i. lämna min själ åt dödsriket
2 :27
och i. låta din Helige se förgängelse
2:27
kunde de i. säga nägot däremot
4 :14
den Högste bor i. i hus
7 :48
väl i. för allt folket
10:41
Paulus fann i. skäligt
l S :38
i. är långt frän ngn enda av oss
17:27

Frukta L, utan tala och tig i.

18:9
26:19
26 :26
26:29
26 :31
28 :17
Ingen rättfärdig, i. en enda
Rom. 3:10
Synden skall i. råda över eder
6:14
eftersom I i. stån under lagen
6 :14
alltså gör, vad jag i. vill
7 :20
så är det i. mer jag
7 :20
det i. är Guds lag underdånigt
8:7
] iter ären i. i ett köttsligt väsende
8:9
den s. i. har K.A. , han hör hm i. till
8 :9
Han s. i. har skonat sin egen Son
8:32
Litom oss därför i. mer döma
14:13
Salis är den s. i. måste döma själv
14:22
i. drista mig att orda om ngt annat
15 :18
i. bygga pi en annans grundval
15 :20
världen i. gm sin visdom lärde l.Kor. 1:21
. i. många .s. voro visa
1 :26
1:26
i. minga av förnämlig släkt
att] i. ären edra egna
6:19
hustru s. i. är troende
7:12
grAta, ss. gräte de i.
7 :30
i. ens värdig att kallas apostel
15 :9
nåd mot mig har i. varit fåfäng
15:10
dock i. jag, utan Guds nåd
l S :l O
ett s. i. är bokstav, utan är ande 2. Kor . 3:6
oss s. i. hava till ögonmärke
4:18
i tro och i. i åskådning
5:7
veta vi i. av nigon efter köttet
5 :16
Den s. i. visste av någon synd
5 :21
i. mot sanningen, utan för sanningen 13 :8
kamp i. mot kött och blod
Ef. 6:12
jag i. har strävat förgäves
Fil. 2 :16
I. s. om jag redan vunnit det
3:12
till världens makter och i. till K. Kol. 2 :8
kommer i. an pi om ngn är grek
3:11
oordentlig vandel och i. arbeta 2.Tess. 3:11
s. i. kommer dem vid
3 :11
vi" hava i. fört ngt med oss
l.Tim. 6:7
Gud har i. givit försagdhetens 2.Tim. 1 :7
i. pi grund av våra gärningar
l :9
arbetare s. i. behöver blygas
2: 15
i. på grund av rättfärdighetsgärn. Til. 3:5
skola i. komma in i min vila
Hebr. 3 :11
skola i. komma in i min vila
4 :3,5
lagen i. kunde istadkomma
7 :19
så vore han i. ens präst
8:4
offer, vilka dock i. kunna fullkomna
9:9
tabernakel s. i. är gjort med händer
9 :11
i. med bockars och kalvars blod
9 :12
om ting s. man i. ser
11 :1
i. har blivit till av nägot synligt
Il :3
fot s. hallar i. vrides ur led
12:13
s. förut i. voren ett folk
I.Pel. 2 :10
I s. i. haden fått barmhärtighet
2: l O
s. i. har detta, han är blind
2.Pel. 1 :9
och kan i. se
I.Joh. 2 :21
i. därför att ] i. kännen
3:6
förf'lliver i hm, han syndar i.
s., i. gör vad rättfärdigt är , är i. av Gud 3 :10
4 :10
I. däri består kärleken
s. i. har Guds So n, han har i. livet
5:12
5:16
s. i. är en synd till döds
5:16
säger jag i. att man skall bedja
Jak. 2:24
rättfärdig, i. av tro allenast
Upp. 2:3
o ch har i. förtröttats
2 :21
hon ville i. göra bättring
3:4
få, s. i. hava fläckat sina kläder
3:8
och har L förnekat mitt namn
7 :16
de skola i. mer hungra och i. törsta
7 :16
solens hetta skall i. träffa dem
i. att döda , men att pliga
9:5
i h immelen fanns i. mer plats
12:8
i. hörsam mot himmelsjta synen
jag kan i. tro att detta
i. allenast du, utan alla s. höra mig
i. gjort nägot s. förtjänar död
fastän jag i. gjort ngt mot vårt folk

ICKE (betingelse)
om han i. tvår sina kläder
om det i. blivit återbördat
om] i. hören mig och
i. gören efter dessa bud
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3.Mos.17:16
25 :30
26 :14

så att I i. gören efter alla mina bud
26:1 S
Om I detta oaktat i. hören mig
26 :18,27
Om I detta oaktat i. låten varna
26 :23
om denne i. har efterlämnat
4 .Mos. 5 :8
Varom i., så är det du s. må
Job 33 :33
Om hs barn i. vandra efter
Ps.89:31
om l i. hören mina bud
Jer.17:27
om l i. hören dessa ord
22 :5
Men om l i. tillbedjen
Dan. 3:1 S
men om l i. gören bättring
Luk. 13:3,5
Varom L, skall jag komma över Upp. 2:5
ICKE (förbud, Guds)
skall du i. äta
l.Mos. 2 :17
l skolen i. äta därav
3 :3
kött ... skolen I dock i. äta
9:4
se dig i. tillbaka
19 :17
Drag i. ned till Egypten
26:2
Träd i. hit
2 .Mos. 3:5
i. föra något av köttet ut ur huset
12 :46
folket må i. tränga sig fram
19 :24
Du skall i. göra dig ngt beläte
20:4
Du skall i. tillbedja sådana
20:5
Du skall i. missbruka H. namn
20 :7
Du skall i. dräpa
20:13
Du skall i. begå äktenskapsbrott
20 :14
Du skall i. stjäla .
20:1 S
Du skall i. bära falskt vittnesbörd
20 :16
i. hava begärelse till din nästas
20:17
] skolen i. göra eder gudar jämte
20 :23
må du i. bygga det av huggen sten
20:25
trollkvinna skall du i. låta leva
22 :18
främling skall du i. förorätta
22 :21
skolen I i. behandla illa
22:22
Gud slydl du i. häda
22:28
ihjälrivet ... skolen I i. äta
22 :31
i. utsprida falskt rykte
23:1
i. giva ditt bistånd
23:1
Du skall i. fÖlja med hopen
23:2
Du skall i. i ngn sak vränga rätten
23:6
Du skall i. taga mutor
23:8
främling skall du i. förtrycka
23 :9
andra gudars namn skolen] i. nämna 23 :13
Du må i. tillbedja deras gudar
23:24
Du må i. sluta förbund
23 :32
de andra mi i. träda fram
24 :2
du skall i. tillbedja ngn annan gud
34:14
Gjutna gudar skall du i. göra
34:17
på altaret må det i. komma
3. Mos. 2 :12
elden på aUaret får i. slockna
6 :12,13
det skall i. bakas med surdeg
6 :17
det får i. ätas
6 :23
dessa djurs kött skolen l i. äta
Il :8
de skola i. ätas
Il :13
I skolen i. idraga eder orenhet
11 :44
Hon skall i. komma vid ngt heligt
12 :4
skall då i. stänga hm inne
13:11
skall i. heller förtära blod
17 :12
I skolen i. göra ss. man gör i Egypten 18 :3
Du skall i. blotta
18 :10,11
i. giva dina avkomlingar it Molok
18 :21
i. beblanda dig med ngt djur
18 :23
I skolen i. vända eder till avgudar
19:4
I skolen i. stjäla
19 :11
19 :15,35
I skolen i. göra orätt i domen
Du skall i. hava hat till din broder
19 :17
Du skall i. låta två slags djur para sig 19 :19
skola de straffas, men i. dödas
19 :20
I skolen i.äta ngt med blod i
19 :26
i. befatta eder med spådom
19 :26
19 :28
I skolen i. göra ngt märke på eder
Du skall i. ohelga din dotter
19 :29
I skolen i. vända eder till andar
19 :31
l skolen L göra orätt i domen
19:35
I skolen i. vandra efter det folks
20:23
Prästerna skola i. raka ngn del
21 :5
sådan får han i. taga, utan' jungfru
21 :14
skall han i. gå in till förlåten
21 :23
att de i. mi ohelga mitt namn
22 :2
att de i. må bära på synd
22:9
skall i. äta av det heliga
22:10
I skolen i. därtill taga ett djur
22 :20
I skolen i. lämna ngt därav kvar
22 :30
I skolen i. ohelga mitt heliga namn
22:32
skall du i. skörda intill yttersta
23:22
då skall du i. beså din åker
25:4
spillsäden skall du i. skörda
25:5
oskurna vinträd, skall du i. avbärga
25:5
då skolen I i. så nägot
25:11
skolen] i. göra varandra orätt
25 :14
Du skall i. lämna hm penningar
25 :37
de skola i. säljas
25 :42
i. med din hårdhet bruka makt
25 :43
] skolen i. göra eder avgudar
26 :1
i. röra vid heliga före milen
4.Mos. 4 :15
i. äta ngt s. kommer av vinträdet
6 :4
i. ens dess kartar eller späda skott
6:4
skall han i. nalkas någon död
6 :6
i. komma vid de heliga redskapen
18 :3
Du skall i. gå med dem
22 :12
du skall i. förbanna detta folk
22:12
I skolen i. taga lösen
35 :31
I skolen i. Ohelga det land
35 :33
Du skall i. göra dig nägot beläte 5.Mos. 5 :8
Du skall i. tillbedja sIdana
5:9
Du skall i. missbruka H. namn
5 :11
Du skall i. dräpa
5:17
Du skall i. begå äktenskapsbrott
5:18
Du skall i. heller stjäla
5:19
Du skall i. bära falskt vittnesbörd
5 :20
i. hava begärelse till nästas hustru
5:21
I skolen i. fÖlja efter andra gudar
6:14
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I skolen i. fresta H.
6:16
du skall i. sluta förbund
7 :2
Du skall i. befrynda dig med dem
7 :3
dina döttrar skall du i. giva åt
7:3
tlu skall i. visa dem skonsamhet
7: 16
Du skall i. heller tjäna deras gudar
7 :16
Du skall i. vränga rätten
16:19
han må i. skaffa hästar i mängd
17:16
I. heller skall han skaffa hustrur i
17 :17
i. heller alltför mycket silver och
17 :17
Du skall i. vränga rätten
24. :17
Du skall i. hava två slags vikt
25 :13
Du skall i. draga ditupp
2.Sam. 5:23
l skolen i. göra så
2 . Kon.17:l2
I skolen i. frukta andra gudar
17:35,37,38
Du skall i. draga upp efter
l. Krön . 14 :14
I. du skall bygga mig det hus
17 :4
du skall i. bygga ett hus åt mitt
22:8
] skolen i. draga upp och strida2.Krön.11:4
Kommen i. vid mina smorda
Ps. l 05 :1 S
kommen i. vid det orent är
Jes.52:11
I behöven i. draga ut med hast
52:12
Gå i. ut på marken
Jer. 6:25
i. vänja eder vid hedningarnas sätt
10:2
i. förfäras för himmelens tecken
10:2
i. gå in för att sitta med dem
16:8
fören i. på sabbatsdagen börda
17 :22
fÖljen i. efter andra gudar
25 :6 ; 35 :15
I skolen i. begiva eder till Egypten
43:2
] min i. komma vid ngn
Hes. 9:6
den skall i. kunna släckas
20:48
att de i. må göra folket heligt
44 :19
De skola i. raka huvudet
44 :20
i. heller låta håret växa
44:20
får han i. tag. till hustru
44 :22
] skolen i. giva dem besittning
44:28
Drag i. in gm mitt folks port
Ob. v. 13
räck i. ut din hand efter hs gods
v.13
Förkunnen det i. i Gat
Mika 1:10
Gråten i. så bittert
l :10
Tänken i. i edra hjärtan ut ont
Sak. 8 :17
älsken i. falska eder
8:17
Du skall i. fresta H . din Gud
Matt . 4 :7
Du skall i. dräpa
5 :21
Du skall i. begå äktenskapsbrott
5 :27
Du skall i. svärja falskt
5 :33
att I alls i. skolen svärja
5 :34
vänd dig i. bort ifrån den s. vill låna
5 :42
Dömen i., på det att l i. mån bliva
7:1
Given i. åt hundarna vad heligt är
7 :6
Du skall i. dräpa
19:18
Du skall i. lIegå äktenskapsbrott
19:18
Du skall i. stjäla
19 :18
Du skall i. bära falskt vittnesbörd
19 :18
Det är i. lovligt för dig
Mark. 6 :18
Du skall i. fresta H. din Gud
Luk. 4:12
Dömen i., så skolen I i. bliva dömda
6 :37
Du skall i. begå äktenskapsbrott
18 :20
Du skall i. dräpa. Du skall i. stjäla
18 :20
Du skall i. bära falskt vittnesbörd
18 :20
Rör i. vid mig
Joh.20 :17
Mot hövding i. tala onda ord
Apg. 23 :5
Du skall i. binda munnen pi
1. Kor. 9:9
Du skall i. begå äktenskapsbrott Jak. 2 :11
Du skall i. dräpa
2 :11
ICKE (förmaning)
Kiven i. på vägen
LMos. 45 :24
var i. gensträvig
2.Mos. 23 :21
32:22
Min herres vrede må i. upptändas
låt dem i. bliva till en snara
34:12
varen i. längre hårdnackade
5.Mos.10 :16
Edra hjärtan vare i. försagda
20 :3
ängslens i. och varen i. förskräckta
20 :3
Varen i. ss. hästar och mulisnor
Ps. 32 :9
Förliten eder i. pli furstar
146:3
förlita dig i. på ditt förstånd
Ords. 3 :5
Håll dig i. själv för vis
3:7
Flytta i. gammalt råmärke
22:28; 23 :10
gör i. intrång på faderlösas åkrar
23 :10
förakta i. din moder
23 :22
hava anseende ... är i. tillbörligt
24:23
Svara i. dåren efter hs oförnuft
26 :4
att han i. må tycka sig vara vis
26:5
Var i. obetänksam med din mun Pred. S :l
Var i. alltför riittfärdig
7 :17
var i. alltför mycket vis
7 :17
Var i. alltför orättfärdig
7 :18
var i. en dåre
7 :18
vet i. vilketdera s. är gagneligast
11 :6
s. tror på den behöver i. fly
Jes. 28 :16
Tänken i. pi vad förr har varit
43 :18
akten i. på vad fordom skett
43:18
Säg i.: Jag är för ung
Jer. 1 :7
så att den i. tappar skon
2 :2 S
Förliten eder i. på lögnaktigt tal
7:4
Hören i. pli de profeters ord
23:16
mlln I i. höra på edra profeter
27:9
Låten i. bedraga eder
29:8
var i. gensträvig
Hes. 2:8
H. namn får i. bliva nämnt
Am. 6:10
Man får i. tro på nägon vän
MiJ!:a 7:5
i. lita på nägon förtrogen
7:5
Frukta i., Sion, lit ej modet
Sef. 3:16
låt i. stöta i basun
Matt. 6 :2
skolen I i. vara ss. skrymtarna
6 :5
skolen I i. hopa tomma ord
6:7
Samlen eder i. skatter på jorden
6 :19
gören eder nu i. bekymmer
6 :31
ställen i. eder färd till hedningarna
10 :5
skaffen eder i. guld
10:9
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i. någon ränsel för eder färd
10 :10
gören eder då i. bekymmer
10 :19
Så är det i. bland eder
20 :26
l skolen i. låta kalla eder rabbi
23:8
så tron det i.
24 :26
det må mskan i. åtskilja
Mark. 10 :9
förloren i. besinningen
13:7
hälsen i. pi ngn under vägen
Luk. l0:4
Gin i. ur hus i hus
10:7
glädjens i. över att andarna
10 :20
ljuset s. du har i dig i. är mörker
Il :35
Gören eder i. bekymmer
12 :22
gån i. dit och löpen i. därefter
17:23
Sen till, att l i. bliven förvillade
21 :8
följen dem i.
21 :8
synda i. härefter
Joh. 5 :14
i. borde begiva sig till Jerusalem Apg. 21 :4
Gör dem nu i. till viljes
23:21
ställen i. edra lemmar i syndens Rom. 6 :13
Varen i. tröga, där det gäller nit
12 :11
Haven i. edert sinne vänt till vad högt 12 :16
Lit dig i. övervinnas av det onda
12 :21
i.. med vilt leverne och dryckenskap
13 :13
i. i kiv och avund
13 :13
Låtom oss i. mer döma varandra
14:13
i. det goda utsatt för smädelse
14 :16
i. lita sändringar finnas
1. Kor. 1 :10
i. skullen hava umgänge med otuktiga
5:9
bliven i. människors trälar
7:23
Låtom oss i. heller fresta K.
10:9
Faren i. vilse
15:33
låten i. ng! nytt träldomsok
Gal. 5 :1
att I i. bliven uppätna
5:15
Faren i. vilse. Gud låter i. gäcka sig
6:7
fäder, reten i. edra barn
Ef. 6 :4
i. var och en pA sitt eget bästa
Fil. 2:4
Det skall du i. taga i
Kol. 2 :21
Det skall du i. smaka
2:21
Det skall du i. komma vid
2 :21
I skolen i. ljuga på varandra
3:9
IAtom oss alltså i. sova
I.Tess. 5 :6
Utsläcken i. A.
5:19
förakten i. profetiskt tal
5 :20
i . bringas ur fattningen
2 .Tess. 2:2
Drick nu i. allenast vatten
1. Tim. 5:23
H. tjänare bör i. strida
2.Tim. 2 :24
i. gå omkring med förtal
Tit . 2:3
i. trälar under begäret
2:3
mån l i. förhärda edra hjärtan Hebr.3:8,15
min] i. förhärda edra hjärtan
4:7
kasten nu i. bort eder frimodighet
10:35
förkasta i. H. aga
12:5
giv dig i. över när du tuktas av hm
12 :5
i. visen ifrån eder hm s. talar
12:25
Uten eder i. vilseföras
13:9
förgäten i. att göra gott
13 :16
Vedergällen i. ont med ont
LPet. 3 :9
lAt oss älska, i. med ord
I.Joh. 3 :1'8
tron i. var och en ande
4:1
och i. har den läran
2.Joh. v. 10
tagen i. emot honom
v. 10
Faren i. vilse
Jak. 1 :16
i. minga av eder mi träda upp
3:1
Så bör det i. vara
3:10
mån l i. förhäva eder
3 :14
Förtalen i. varandra
4 :11
Sucken i. mot varandra
5:9
ICKE (löfte)
Frukta i., jag är din sköld
I.Mos. 15:1
Frukta i., ty jag är med dig
26 :24
jag skall i. övergiva dig
28:15
Frukta i., också denna gllng får du
35:17
Frukten i. , stän fasta
2.Mos. 14:13
med oss är H., frukten i.
4 .Mos.14:9
Frukta i. för hm, i din hand har jag
21 :34
Frukta i., och var i. förfärad
S.Mos. 1 :21
i. skall äta ditt bröd i torftighet
8:9
frukten i. och varen i. förskräckta
31 :6,8
jag skall i. lämna dig
Jos. 1:5
min nåd skall jag i. låta vika
l. Krön. 17:13
frukta i. och var i. försagd
28:20
striden är i. eder, utan Guds
2.Krön. 20:1 S
Jag skall i. vackla
Ps. 10:6
jag skall i. vackla
62:7
Du skall i. behöva frukta
91 :5
så ått du i. stöter din fot
91 :12
H . förskjuter i. sitt folk
94:14
att hon i. vacklar till evig tid
104:5
han skall i. vackla till eVig tid
112:6
Hs hjärta är fast , det fruktar i.
112:8
skulle jag i. komma på skam
119:6
Solen skall i. skada dig om dagen
121:6
likna Sions berg, s. i. vacklar
12 5:1
din fot skall du då i. stöta
Ords. 3 :23
ditt hopp varder i. om intet
23:18
ditt hopp varder då i. om intet
24 :14
skall Jakob i. mer behöva blygas Jes.29:22
Varen frimodiga, frukten i.
35:4
frukta i., ty jag är med dig
41 :10
brutet rör skall han i. sönderkrossa
42:3
Hans kraft skall i. förtyna
42:4
Frukta i., ty jag har förlossat dig
43 :1
Frukta dåj., ty jag är. med dig
43 :5
dina synder kommer jag i. mer ihåg
43 :25
du varder i. förgäten
44 :21
min-frälsning dröjer i.
46:13
och solen skall i. skada dem
49:10
han skall i. dö
SI :14
Frukta i. , ty du skall ej komma på
54 :4
min nåd i. vika ifrlln dig
54 :10
och mitt fridsförbund i. vackla
54 :10

2768

Icke-Ihjäl
sådant skall L nalkas dig
54 :14
s. i. skall varda utrotat
S6:5
H. arm är i. för kort
S9:1
hans öra är i. tillslutet
S9:1
i. mer höra talas om våld
60 :18
Din sol skall L mer gå ned
60:20
uppenbar för dem s. i. frågade efter
65:1
i. skola bliva dig övermäktiga
Jer. 1 :19
5:18
i. alldeles göra ände på eder
de skola i. försmäkta
31 :12
jag skall i. låta döda dig
38:16
Man skall i. göra det
38:20
du själv skall L undkomma
38:23
du skall L falla för svärd
39:18
förvisso leva och i. dö
Hes.18 :21,28
du skall tala och i. mer vara stum
24 :27
så att du i. stöter din fot
Matt. 4:6
Frukten alltså L för dem
10:26
varen i. förskräckta
14 :2?
Frukta i., tro allenast
Mark. S :36
det är jag, varen i. förskräckta
6:50
Frukta i. , Sakarias; din bön är
Luk. 1:13
Frukta L, Maria; du har funnit nåd
1 :30
Varen i. förskräckta
2:10
så att du i. stöter din fot
4 :11
Frukta i., du lilla hjord
12:32
Det är jag; varen i. förskräckta
Jo h. 6 :20
Frukta i. , du dotter Sion
12:1 S
Edra hjärtan vare i. oroliga
14:1,27
Frukta L, Paulus
Apg.27 :24
att I i. stån tillbaka
l. Kor . 1:7
han skall L tillstädja
10 :13
dina år skola i. hava ngn ände
Hebc. 1 :12
H. fördröjer L uppfyllelsen
2.. Pet. 3:9
Frukta i. Jag är den förste
Upp. 1 :17
Frukta L för det du skall få lida
2 :10
skall förvisso i. lida ngn skada
2 :11
Gråt i. Se , lejonet av Juda stam
5 :5
De skola i. mer hungra och i. törsta
7:16
ICKE (fråga)
Är det L jag, H.
2.Mos. 4:11
Har du i. din broder Aron
4:14
Huru illa gjorde du i.
14:11
Är H. ibland oss eUer i.
17:7
att hon i. har förbarmande
Jes.49 :15
Finnes då i . H. i Sion
Jer. 8:19
bliver mill folk i. helad från sina sår
8 :22
Förstår du då i. , vad de betyda
Sak.4:S ,13
Göra i. publikanerna detsamma Matt . 5 :46
Säljas i. två sparvar för en skärv
10:29
Haven I i. läst
12:3
lämnar han L då de 99 på bergen
18:12
Är då denne i. timmermannen Mark. 6:3
bo i. hans systrar här hos oss
6:3
Haven I L läst della skriftens ord
12 :10
Är då denne i. Josefs son
Luk. 4:22
Haven I i. läst
6:3
Säljas i. fem sparvar för två skärvar
12 :6
att I i. kunnen tyda denna tiden
12 :56
Yarför trodden I honom då L
20:5
Fruktar L heUer du Gud
23:40
Måste L Messias lida della
24 :26
Månne i. han är Messias
Joh. 4:29
Har i. jag själv utvalt eder
6 :70
Sade jag dig L, all om du trodde
II :40
H., varför kan jag i. fÖlja dig nu
13 :37
Har i. krukmakaren den makten Rom. 9 :2 1
Har Israel kanhända L förstått det
10 :19
haven I i. köttsligt sinne
1. Kor . 3:3
Veten I i. att I ären Guds tempel
3:16
Lär i. själva naturen eder
11 :14
Om det i. finnes uppståndelse
1 5:13
om K. i. har uppstått
15:17
Äro de L allasammans tjänsteand. Hebr. 1 :14
haven I i. kommit i strid med
Jak. 2 :4
Har L Gud utvalt just dem
2:5
Yem skulle i. frukta dig, H .
Upp. 15:4

leKES
hebr. krokig, böjd. En tekoait , fader
till lra (en av Davids hjältar). 2.Sam.
23:26; l.Krön.1l :28; 27:9.

1. Fader till Ahinadab, som var Salomos fogde över distriktet Mahanaim.
1.Kon.4:14.
2. Son till leviten Joa, en av Gersoms
efterkommande. 1.Krön.6:21.
3. En siare och profet, som skrev krönikor, vilka Skriftens krönikeförfattare
hänvisar till. Angående Rehabeam hänvisas till »siaren lddos kröniko!)), 2.
Krön.12:lS, och utförligare historia
om judakonungen Abia fanns i profeten
lddos »Utläggning», 2.Krön.13 :22; jfr
»Utläggning av Konungaboken», 24:27.
lddo är identisk med Jedai i 2.Krön.
9 :29, där ännu en skrift omtalas: »siaren Jedais syner om Jerobeam, Nebats
som>. Man har framkastat den tanken,
att lddo (Jedai) skulle vara den »gudsman från Juda», vilken profeterade mot
altaret i Betel på konung Jerobeams
tid, 1.Kon.13.
IDDO
i siaren I.s krönikor
i profeten I.s>Utläggning.

2.Krön. 12:15
13 :22

4. Fader till Berekja och farfader till
profeten Sakarja. I Esr. 5:1 ; 6 :14 kallas
Sakarja »lddos som>; »som> står här troligen i betydelsen : efterkommande. Jfr
nr 5. Esr."5:1; 6:14; Sak.l:l ,7.
S. En av de präster, som återvände
med Serubbabel från fångenskapen i
Babel. Enligt Neh.4:16 var han överhuvud för en prästerlig släkt. Möjligen
är han densamme som nr 4. Neh.12 :4,
16.
6. Huvudman för de judar, som under
exilen bodde i Kasifja. Till honom sände Esra bud om hjälp, när han icke kunde fInna några leviter bland de judar,
som hade församlat sig för att återvända till Jerusalem. Iddo, som tydligen
var en ledare bland tempelträlarna, lät
38 leviter och 220 tempelträlar ansluta sig till den återvändande skaran.
Esr.8 :l7.
IDISSLA
s. i., dem fin I äta
3.Mos.11 :3
icke äta av de Lnde djuren
11 :4
kamelen, ty han i.r väl, men har icke 11 :4
11 :5
klippdassen, han i.r väl..icke klövar
haren, ty han i.r väl
11 :6
svinet ... men det Lr icke
11 :7
hava klövar och s. icke i.
11 :26
fyrfotadjur ... s. i,
S.Mos.14 :6
icke äta av de i.ode djwen
14:7
de i. väl, men hava icke klövar
14:7
har väl klövar, men i.r icke
14 :8

IDKA
bo i tält och L boskapsskötsel
ty de' hava i.t boskapsskötsel
VL .. hava Lt boskapsskötsel

l. Mos. 4:20

46:32
46:34

IDOG
Se även: Flit, arbete, omsorg, iver,
sträva.

2.Mos.l8 :21: »som frukta Gud, pålitliga män som hata orätt vinning». Se :
Dugande l, Duglig 2, Gods 2, Här l,
Härskara 2, Kraft 6, Makt 18, Mäktig 4,
Mod 9, Oförskräckt 1.
IDOG
1 de Las hand skaffar rikedom
Ords. 10:4
2 En i. hustru är sin mans krona
12:4
l De Las hand kommer till välde
12 :24
1 de Las hunger varder rikligen
13 :4
1 Les omtanke leder till vinning
21 :5
2 En i. hustru, var finner man
31:10
2 Många i,a kvinnor hava funnits
31 :29

IOOGHET
1 i. är för mskan en dyrbar skatt Ords. 12 :27

IDUMEEN
Grekernas och romarnas benämning på
det edomitiska riket med Hebron som
huvudstad. Edomiterna upprättade ett
rike i södra J uda, sedan de hade blivit
förträngda norrut av angripande arabiska nabateer, som bl.a. erövrade den betydande staden Petra.
När den romerske härföraren drog
upp mot Jerusalem år 70 e.Kr., stod
idumeerna på judarnas sida i deras
kamp mot Rom. Historieskrivaren Josefus hävdar , att 20000 idumeer fIck
tillåtelse att vara med och försvara den
heliga staden men att de - så snart de
kommit innanför stadsmurarna - började plundra där. När romarna intog
och ödelade staden, fIck dessa svekfulla idumeer lida samma öde som de
kvarvarande judarna i Jerusalem. Från
och med denna tid upphörde Idumeen
att existera som självständigt rike . Se
även: Edom. Mark.3 :8.
IESER
hebr., kortform av Abieser, hjälpens
fader el. min fader är hjälp.
En man av Gileads barn, av Manasse stam. Han var stamfader till ieseriternas släkt. I Jos.17:2 och 1.Krön.
7:18 skrives hans namn Abieser, se
Abieser 1. 4.Mos.26:30.
lESERITER
Efterkommande till leser, se d.o. 4.Mos.
26 :30.

flytta bort i. kroppen
vända oss i, hm s. kungör

5 :8
Hebr.12 :2S

-igel
blodigel Ords.30:lS
IGEN
-igen
omigen Jer.l8 :4
återigen Ords.23 :35
IGEN
så får hon liv L
denne min son ... har fått liv i.
din broder har fått liv i.
inom tre dagar låta det uppstå i .
skulle låta det uppstå i.
han bliver törstig i.

Luk. 8:50
15:24
15:32
Joh. 2:19
2:20
4:13

IGEN (komma igen)
skall jag komma tillbaka i.
I.Mos.50:S
på sjunde dagen kommer L
3.Mos.14:39
får hon komma dit L
4.Mos.12 :14
dråparen komma till sin stad i.
Jos.20:6
till dess du kommer i.
Dom. 6:18
kommo hem i. till Rama
I.Sam. 1 :19
så att (arken) får komma tillbaka i.
5 :11
kommen så L till mig
23:23
kom livskraften tillbaka i.
30: 12
när (David) kom hem i.
2.Sam. 12 :20
den dag då han kom i. i frid
19 :24
konungen kommit hem i. i frid
19:30
kom David hem i. till Jerusalem
20:3
Joab kom hem i. till Jerusalem 1.Krön.21:4
Gå din väg och kom i.
Ords. 3 :28
molnen kom i. efter regnet
Pred. 12:2
så frågen; kommen tillbaka i.
Jes. 21:12
När Jeremia kom i. från Tofet
Jer.19:14
den skall komma i., och striden Dan.11 :10
Då kom hennes ande i.
Luk. 8:5 S
tjänaren kom i. omtalade detta
14:21
kommo de i. och sade
24 :23
när han kom i., kunde han se
Joh . 9 :7
14:3
så skall jag dock komma L
skall komma i. på samma sätt
Apg. 1 :11
skonsamhet, när jag kommer i. 2.Kor.13:2

IGENKÄNNA
-igenkänna
oigenkännlig 1.Sam.28 :8
IGENKÄNNA
huru (J.) blivit i.d av dem
blev Josef Ld av sina bröder

Luk. 24 :3 S
Apg. 7 :13

IGENOM
-igenom
alltigenom Jer.2:21
därigenom Apg.l7 :12
varigenom 2.Pet.3 :12

I.Mos. 47 :6
S. Mos. 12 :20
i. det lyster dig äta kött
L vägen är för lång
19 :6
L dagg kommer allenast på ullen Dom. 6 :37

IGENOM
kommit i. ditt område
4.Mos.20:17
bröto sig i. filisteernas läger
2.Sam. 23 :16
männis kobarn, bryt i. väggen
Hes. 8:8
Då bröt jag i. väggen och fick se
8:8
Gå i. Jerusalems stad
9 :4
tillhör äran ... aUa släkten i.
Ef. 3 :21
hela sitt liv i. hemfallna till
Hebr. 2 :15

IFRÅN

att rämnorna begynte Ls
Neh. 4:7
Lta äro deras ögon , att de icke se Jes. 44:18

IFALL
L du vet om några

IGENTÄPPA

-ifrån
därifrån Esr.6:6
hemifrån Jos.9:12
härifrån Jes.30 :22
nedifrån Jes.7:11
norrifrån Jes.14:31
ovanifrån Joh.3:31
uppifrån Joh.19:23
varifrån 1.Mos.42:7
västerifrån Dan.8 :5
österifrån I.Kon.17 :3

lliJÄL
Se även: Mord, dräpa, döda, slå, mörda ,
hämnd, mandråpare.

hebr. (nr l-S)-läglig el. smyckad; (nr 6)
stark, mäktig.

2} fyijil, ';> 'IJ
kraft, styrka; makt , förmåga, duglighet ,
skicklighet; mäktiga el. dugliga ting; i
Ords.l2:4; 31 :10 'esä!-J:tåjil, övers. idog
hustru Ofr gamla sv. övers. i 31 :10:
»dygdig qwinnID>}. I CXds.31 :29 står
ordagrant: Många döttrar hava gjort
mäktiga (dugliga) ting (= handlat med
duglighet el. skicklighet). Vad som menas med en idog hustru, beskrives i
Ords.31 :10-31 ; jfr vad som utmärker
'an§e-J:tåji! (övers. dugande män) enligt

IFRAN *
gick Kain bort i. H. ansikte
1.Mos. 4:16
de foro i . honom i frid
26 :3 1
bortdriven i. dina ögon
Ps. 31 :23
kasta eder bort i. mitt ansikte
Jer. 7:1 S
Driv dem bort i. mitt ansikte
15:1
tagit bort min frid i. detta folk
16:5
vända bort mitt ansikte i. dem
Hes. 7 :2 2
må icke vända om L den
33 :9
icke vänder om i. sin väg
33 :9
ogudaktige vänder om i. sin väg
33:11
bortdriven i. dina ögon
Jona 2 :5
hm fÖljde mycket folk i. .Galileen Matt. 4 :25
Gin bort i. mig, I förbannade
25 :41
gå bort i. deras område
Mark. 5 :17
Gå bort i. mig, H.
Luk. 5:8
gå bort L deras område
8 :37
allt L sin moders liv
Apg . 14:8
Bort i. jorden med den mskan
22 :22
Vi äro borta i. H.
2.Kor. 5 :6

IHJÄL
att inge n skulle slå hm i.
1.Mos. 4 :15
församla sig mot mig och slå mig i.
34:30
Låt oss icke slå L hm
37:21
slog (Mose) L egyptiern
2.Mos. 2:12
han skall stenas eller skjutas i.
19 :13
Om ngn slår i. ngn mska
3.Mos.24 :17
s. slår i. ett bo skapsdjur
24: 18
s. slår i. ett boskapsdjur
24 :21
slår i. mska skall dödas
24 :21
Om ngn slår L en annan
4.Mos. 3S :30
icke hinna upp och slå i. hm
5.Mos.19:6
mutor för att slå L en oskyldig
27:25
och slog där i. 30 män
Dom. 14:19
slog (Simson) L 1000 man
1 5:1 S
och slog så många av oss L
16:24
slå i. några av folket på vägarna
20 :31
sedan Benjamin fått slå i. några
20 :39
efter att hava slagit i. filisteen 1.Sam. 17 :57
Vemhelst s. slår i. en jebuse
2.Sam. 5 :8
han slår L just dessa halta och blinda
5:8
Vem var det s. slog i. Abimelek
11 :21
Hetiten Uri a har du låtit slå i.
12 :9
oc h slog i. lejonet i brunnen
23:20
ty hon hade legat i. hm
l. Kon. 3 :19
vem har slagit i. alla dessa
2. Kon. 10:9
och de slogo L Gedalja
2 5 :2 S
1. Krön . 11 :6
s. först slår i. en jebuse
och slog i. lejonet i brunnen
11 :22
sä nt hit Ismael för att slå L dig
Jer. 40:14
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IDEL
mina bekanta äro i. främlingar
Job 19 :13
I. mörker är förvarat åt hs skatter
20 :26
I. härlighet är hon, konungadottern Ps. 45 :14
ogudaktigas mun är i. vrånghet Ords.IO:32
oärlig mans väg är i. vrånghet
21 :8
Hans mun ärL sötma
HV. 5 :16
hs boning i . härlighet
Jes.11 :1 O
Ss. i. dårar stå Soans furstar
19 :1'1
I. förskräckelse bliver det
28:19
i. tomhet aktas de av hm
40 :17
domarna på jorden till i. tomhet
40 :23
Avgudamakarna äro i. tomhet
44:9
De förtrösta på i. tomhet
59 :4
Jer. 6 :6
s. i sig har i. förtryck
stora ord s. äro L fåfänglighet
2.Pet. 2 :18
hållen det för i. glädje
Jak. 1:2
I. goda gåvor och
i. fullkomliga skänker komma ned
1 :17

IDELIG
icke med sina i.a besö k pina ut

Luk. 18:5

IDDO

IOOG

l} tuiru~, l' 1l1J
skarp, 'skärpt', skicklig, driftig; skärpa,
skicklighet, driftighet; av: J:tära~ , grundbet. skära el. rista in; klyva; göra skarp
el. spetsig. Som kontrast till harus står
i Ords.lO :4; 12 :24 ,27 remijä: se Lat 3,
i 13:4 'ä~l , se Lat 2.

Ihjälriva -Ikonium
Varför skulle han få slå i. dig
40:15
stinga i. hm när han vill profetera Sak. 13 :3
(Moses) slog i. egyptiern
Apg. 7 :24
Kain s. slog i. sin broder
1.Joh. 3:12
varför slog (Kain) L· hm
3:12

IHJÄLRIVA
Det var förbjudet för israeliterna att
äta kött eller fett av ihjälrivna djur,
2.Mos.22:31; 3.Mos.7:24, särskilt gällde detta prästerna, Hes.44 :31. Den som
råkade äta ett ihjälrivet djur, skulle två
sina kläder och bada sin kropp och vara
oren ända till aftonen, 3.Mos.17:IS.
IHJÄLRIVA
Intet Let djur förde jag till dig

LMos. 31 :39
37 :33
44 :28

förvisso är Josef Len
jag sade: förvisso är han i.en
Har det blivit Let, skall han
föra fram det i.ita djuret
2. Mos.22 :13
kött av ett djur s. har blivit Let
22 :31
Fettet av Let djur m å användas 3.Mos. 7 :24
äter självdött eller Let djur
17 :15
självdö tt eller Let djur skall han icke 22 :8
s. vågar sig ut bliver L.e n
ler. 5:6
aldrig ätit självdött eller i.et djur
Hes. 4 :14
självdött eller Let djur få prästerna
44:31
IHJÄLSLAGEN
en i. mska påträffas liggande
5.Mos. 21 :1
21 :2
platsen där den i.ne piträffas
platsen där den Lne påträffades
21 :6
(brunnen) fulldes med i.na män
Jer. 41 :9

IHOP
de fäste i. fij<onlöv och bundo I.Mos. 3:7
icke lät komma i. med Labans hjord 30 :40
axelstycken s. skola fästas i.
2.Mos. 28:7
(efodens) framsida , där den fästes i.
28:27
fästa i. med efodens skärp
29:5
axelstycken s. skulle fästas i.
39:4
framsida, där den fästes i.
39 :20
fästa i. al1tsammans på hm
3.Mos. 8:7
Samla i. åt mig 70 män
4.Mos.11 :16
samla i. alla havets fiskar
11 :22
Sedan samlade (Mose) i. 70 män
11 :24
folket samlade i. vaktlar
II :32
samla i. ved på sabbatsdagen
IS :32
ertappade hm med att samla i. ved
IS:33
samla i. askan efter kon
19:9
mannen s. samlade i. askan efter kon 19 :10
(Balak) slog i. händerna
24:10
samla i. mitt på torget
5.Mos.13:16
Vid hennes fötter sjönk (Sisera) i. Dom. 5 :27
ja, vid hennes fötter sjönk han i.
S :27·
där (Sisera) sjönk i. , där föll han
5 :27
band i. två och två rävar
IS :4
När vi så drabba i. med (David) 2 .Sam.17 :12
samlade i. de upphängdas ben
21 :13
samlat i. ett par vedpinnar
l.Kon . 17:12
Elia tog sin mantel och vek i.
2. Kon. 2 :8
Ahas samlade i. de kärl
2.Krön.28 :24
I ären män s. spinna i. lögn
Job 13:4 .
Då slår man i. händerna till hon
27:23
till hän slår han i. sina händer
34 :37
håller i. med den nästa
41:8
bita i. tänderna mot mig
Ps.3S :16
den s. biter i. läpparna
Ords. 16 :30
samla i. stenar har sin tid
Pred. 3:S
och sy i. har sin tid
3 :7
ss. när skördemannen samlar i.
Jes.17:5
vägfarande slå i. händerna
Klag. 2 :15
delarna icke skola hålla i.
Dan. 2 :43
oka dem i. med missgärningsverk Hos. l 0:10
vissla åt den och slå i. händerna
Sef. 2 :15
De binda i. tunga bördor
Matt. 23:4
Sedan lade han i. boken
Luk. 4 :20
Stä upp och lägg i. din bädd
Apg. 9 :34
många samlade i. sina böcker
19 :19
hantverkare s. hilla i. med hm
19:38
spara i. vad han får tillfälle till LKor. 16 :2

mAG
Se även: Ihågkomma, minnas, tänka,

gömma, bevara, hålla, förgäta, glömma.
Komma ihåg
He"en kommer ihåg
Förbundet med sitt folk, 2.Mos.6:S;
3.Mos.26 :4S; Ps.lll :5. De bettyckta,
Ps.9 :13. - De ondas missgärningar, Jer.
14:10; Upp.18:S.
Herren kommer icke ihåg bekända
och förlåtna synder, Jes.43 :2S; Jer.
31 :34; Hebr.8 :12.
Israel skulle komma ihåg
Dagen för uttåget ur Egypten, 2.
Mos.l3 :3. Herrens välgärningar, S.Mos.
11 :2-7. Leviternas underhåll, S.Mos.
14:27. Purimsdagarna, Est.9:28.
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Israel skulle icke komma ihåg
Sin ungdoms skam, Jes.S4:4 - träldomstiden i Egypten. Sitt änkestånds
smälek, Jes:S4:4 - fångenskapstiden i
Babel.
När Israels folk upplever sin slutliga
omvändelse till Herren, skall man icke
mer komma ihäg eller sakna Herrens
ark, Jer.3 :16. När Gud skapar nya himlar och en ny jord, skall man icke mer
komma ihåg det förgångna, Jes.6S :17.
Israel kom icke ihåg
Herren sin Gud, S.Mos.32:18; l.
Sam.12:9. Sin frälsare , Ps.l06 :21, och
hans gärningar, Ps. 106:1 3.

Kom ihåg!
l) Den förgångna tiden, Hebr.l0:32.
2) De profetiska förutsägelserna, 2.Pet.
3:2. 3) Jesu ord, Apg.20:3S .
»Kommen ihåg Lots hustru», Luk.17:32
l) Hennes förmåner. 2) Hennes
synd. 3) Hennes öde.
IHAG
kommit i. mitt förbund
2.Mos. 6:5
Kommen i. denna dag
13:3
Vi komma i. fisken s. vi ito
4.Mos. 1 1 :5
komma i. att du varit träl
S.Mos. 5 :15
komma L allt vad s. har skett
8 :2
du må komma i. att det är H.
8:18
Kom i. huru du förtörnade H.
9 :7
komma i. att du varit en träl
15:15
komma i. den dag då du drog ut
16:3
komma i. att du varit en träl
16:12
Kom i. vad H . gjorde med Mirjam
24 :9
komma i. att du varit en träl
/ 24 :18,22
Kom i. vad Amalek gjorde mot dig
25 :17
Kommen i. att det är edert kött Dom. 9:2
kom i. huru H . uttalade
2. Kon. 9 :25
(H.) har kommit i. dem
Ps. 9:13
när jag kommer i. dig på m itt läger
63 :7
Jag vill komma i. mitt strängaspel
77:7
kommer icke i. dem s. levde
Pred. 1 :11
icke komma i. bland dem s. leva
1 :11
så att man kommer i. dig
Jes.23 :16
dina synder kommer jag icke i.
43 :25
smälek skall du icke mer komma i.
54:4
ej mer komma i. det förgingna
65 :17
Jag kommer i., dig till godo
Jer. 2 :2
man skall icke komma i. den
3 :16
att man icke mer kommer i. hs namn 11: 19
han kommer i. deras missgärning
14 :10
kom i. ditt förbund med oss
14 :21
på höga kullar komma i. sina altaren 17 :2
synd skall jag icke mer komma i.
31 :34
Förvisso har H . kommit L
44 :21
Kommen i. H., i fjärran land
SI :50
kommer Jerusalem "i. allt dyrbart Klag. 1 :7
kommer (H .) i. missgärning
Hos. 8 :13
han kommer i. deras missgärning
9:9
kom · i. vad Balak hade i sinnet Mika 6:5
kom i. huru det var mellan Sittim
6:5
kommen I icke i. de fem bröden Matt.16 :9
Då kom Petrus i. J . ord
26 :75
kommen I icke i. huru minga
Mark. 8 :19
Då kom Petrus i. vad s. skett
II :21
Då kom Petrus i. J. ord
14 :72
kom i. att du fick ut ditt goda
Luk. 16 :25
Kommen i. Lots hustru
17 :32
Petrus kom då i. H . ord
22 :61
Kommen i. vad (J.) talade tiD eder
24:6
Då kommo de i. (J.) ord
24 :8
komma i. att det var skrivet
Joh. 2 :17
komma hs lärjungar i. att han sagt
2 :22
då kommo de i. alt detta var skrivet
12:16
Kommen i. det ord s. jag sade
IS :20
komma i. att jag sagt eder det
16:4
kommer hon icke i. sin vedermöda
16:21
(Petrus :) Då kom jag i. H.ord
Apg.11 :16
kommen i. att jag förmanat
20 :31
bör komma i. H.J. ord : Saligare är
20 :35
Kommen därför i. att I förut
Ef. 2 :11
kommen i. att I varen utestängda
2 :12
I kommen ju i. vArt arbete
1.Tess. 2 :9

Kommen I icke L att jag sade 2.Tess. 2:5
när jag kommer i. dina tirar
2.Tim. 1:4
synder skall jag aldrig komma i. Hebr. 8:12
skall jag aldrig mer komma i.
10:17
kommen i. den förgångna tiden
10:32
kommen i. vad s. blivit förutsagt 2. Pet . 3 :2
kommen i. vad s. blivit förutsagt Jud. v. 17
Gud kom i. det stora Babylon
Upp.16:19
kommit i. hennes orättfärdiga
18 :5

IHÅGKOMMA
missgärning bliva Len
LKon . 17:18
att dessa dagar skulle i.s
Est . 9:28
missgärning i.en inför H.
Ps. I09:14
Hes. 3 :20
rättfärdighet icke varda Len
intet av rättfärdighet skall di i.s
18:24
intet i.s av all hs rättfärdighet
33 :13
oavli tligen i. vi inför vAr Gud I.Tess. 1:3
IHÅLIG
I.t skall du göra det, av plankor 2.Mos. 27 :8
I.t gjorde han (altaret)
38:7
var fyra finger tjock och i.
Jer. 52 :21

UE-HAABARIM
hebr. Ijim på andra sidan el. Abarims
ruiner. En av Israels lägerplatser under
ökenvandringen, i öknen öster om
Moab. I 4.Mos.33 :4S kallas platsen
endast Ijim. Se även: Abarimbergen.
4.Mos.21 :11; 33 :44.
UlM
hebr. ruiner, ruinhögar.
l. Lägerplats för Israel. Se: Ije-Haabarim. 4.Mos.33:4S.
2. En stad som enligt Jos.l 5:21 låg
»ytterst i Juda barns stam, mot Edoms
gräns, i Sydlandeb). I likhet med andra
städer, nämnda i samma uppräkning,
t.ex. Esem, kom Ijim senare att tillhöra
Simeons stam. Staden har föreslagits
vara identisk med ruinplatsen Der elGhawi, ca 20 km nordost om Beer-Seba.
Jos.IS:29.
UON
hebr. ruin. Stad i norra Israel, i Naftali
stams område. Den erövrades och
plundrades av Ben-Hadad på israelkonungen Baesas tid. Senare intogs den
av den assyriske konungen TiglatPileser , som bortförde invånarna. Namnet återfmns i Merdj Ajun, en dal
sydväst om Hermon, och själva orten
har av somliga förknippats med nuv.
Tell ed-Dibbin, mellan Tyrus och Damaskus. I.Kon.IS :20; 2.Kon.IS:29;
2.Krön.16 :4.
I-KABOD
hebr. utan härlighet. Son till översteprästen Elis son Pinehas. I-Kabod föddes strax efter det att Pinehas' hustru
hade mottagit budskapet om att både
hennes man och hennes svärfader hade
dött och att Herrens förbundsark hade
tagits av filisteerna. På grund av att
Guds ark var tagen, kallade hon sin
nyfödde son I-Kabod, i det att hon
sade : »Härligheten är borta från Israeb).
I.Sam.4:21; 14:3.

IKLÄDA
Se även: Iföra, kläda, avkläda, dräkt,

rustning, kläder.

IKLÄDA
s. bliver präst i. sig dem
2.Mos. 29 :30
prästen skall i. sig livrock av
3.Mos. 6:10
och i. sig andra kläder
6 :11
(Aron) skall i. sig helig livklädnad
16 :4
och innan han i.er sig dem
16:4
taga av linne kläderna, s. han iklätt sig 16:23
i. sig sina vanliga kläder
16 :24
i. sig linnekläderna, de heliga kläderna 16 :32
till att i. sig prästkläderna
21:10
redan ss. gosse i.dd linneefod
l.Sam. 2:18
var David Ldd en linneefod
2.Sam . 6:14
Jisbo·Benob var Ldd ny rustning
21 :16
i.dda sina skrudar
LKon.22:10
på sin tron, i.dda sina skrudar 2.Krön.18 :9
skall jag i. din livklädnad
Jes. 22 :21
du skall få i. dig dem ss. en skrud
49:18
ikläd dig din makt , o Sion
52:1
ikläd dig din högtidsskrud , Jerusalem 52 :1
iklätt mig frälsningens klädnad
61 :10
i.en eder pansaren
Jer.46:4
iklätt sig andra kläder
Hes. 42 :14
skola de i. sig linnekläder
44 :17
och i. sig andra kläder
44:19
i. oss ljusets vapenrustning
Rom. 13 :12
Len eder fastmer H. J K.
13 :14
förgängliga i. oförgänglighet
l. Kor. IS :53
dödliga i. sig odödlighet
15:53
förgängliga iklätt sig oförgänglighet
IS :54
dödliga iklätt sig odödlighet
IS :54
hava vi en gång iklätt oss
2. Kor. 5:3
haven iklätt eder K.
Gal. 3:27
I haven iklätt eder nya mskan
Ef. 4 :24
Len eder hela Guds vapenrustning
6:11
i.dda rättfärdighetens pansar
6:14
iklätt eder den nya
Kol. 3:10
över detta skolen I i. eder kärleken
3:14
i.dda trons och kärlekens
l.Tess. 5 :8
Len eder alla ödmjukheten
LPet. 5 :5

IKONIUM
Stad i Mindre Asien. Redan tidigt blev
den centrum i Lykaonien, ett forntida
landskap i sydöstra Mindre Asien. Vid
den romerska provinsen Galatiens upprättande år 25 e.Kr. blev Ikonium dess
huvudstad. Kejsar Klaudius gav staden
hedersnamnet Klaudikonium. Under
Hadrianus gjordes staden till koloni.
Ikonium var beläget i ett fruktbart
område vid huvudvägen till Efesus och
Rom, och detta skapade stora möjligheter för staden. Kulturellt sett var
Ikonium typiskt hellenistiskt. Den frygiska modergudinnan Kybele dyrkades
här.
Senare tids arkeologiska fynd har
visat, att det frygiska språket talades i
Ikonium två århundraden efter Paulus'
tid, trots att man i det närbelägna
Lystra talade ett »lykaoniskt tungomåh>, Apg.14:11. Stadens nuvarande
namn är Konia.
Tillsammans med Barnaoas besökte
Paulus Ikonium på sin första missionsresa, sedan de närmast hade blivit
bortdrivna från Antiokia i Pisidien,
Apg.l3 :S1 ff. Även i Ikonium mötte
de starkt motstånd, särskilt från .stadens judar, och de tvingades därför att
draga vidare, 14:1 ff. Paulus återvände
emellertid senare till Ikonium, jfr
14:19 ff.
I KONIUM
begåvo sig t iii L
Apg.13:51
På samma sätt tillgick det i L
14 :1
judar komma från Antiokia och I.
14 :19
vände tillbaka till Lystra och L
14:21
vittnesbörd av bröderna i L
16 :2
lidanden s. drabbade mig i L
2.Tim. 3:11

Mynt från Ikonium.
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Ikläd eder
l) Kristus, Rom.13:l4; Gal.3 :27.
2) Frälsningens klädnad, Jes.61 :10. 3)
Högtidsskrud, Jes.S2:1; jfr Ps.4S :9-1 S.
4) Bröllopskläder, Matt.22 :11-12. S)
Vita kläder, Upp.3 :18; 6 :11; 7:9,13.
6) Den nya människan, Ef.4:24. 7)
Kristna dygder, Kol.3:1O-14; I.Pet.3:34; 5:5; I.Tim.2:9-10. 8) Hela Guds vapen rustning, Ef.6 :11-18. 9) Ljusets
vapenrustning, Rom.13:12. lO) Rättfärdighetens vapen, 2.Kor.6 :7.
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D-In

-il
rännil Job 6:15
ILA
i. lstad ss. en farkost av rör
H . far fram på ett i.nde moln

Job 9 :26
Jes. 19:1

ILAI
hebr. upphöjd. En ahoait, en av Davids
hjältar. I 2.Sam.23 :28 kallas han Salmon, se Salmon 3. l.Krön.11 :29.
ILBUD
Det hebreiska ord, som i den svenska
kyrkobibeln är återgivet med »ilbud»,
är rå~, part. av ru~ , löpa, springa, skynda sig. Ordet är i Jer.SI :31 och Job
9 :25 övers. »löpare».
Viktiga budskap, särskilt från konungar och andra högt stående personer, förmedlades i forna tider medelst
snabba löpare. Efterhand upprättades
fasta kurirförbiridelser mellan viktiga
städer, och hästen användes som fortskaffningsmedel; så var det t.ex. mellan
provinshuvudstäderna i Persien, jfr Est.
8:14.
Konung Hiskia sände ilbud runt
omkring i hela Israels land för att sammankalla allt folket till påskhögtid i Jerusalem, 2.Krön.30:6,10. Jfr Drabant.

talade i. om »den vägem
med örone n höra de i.
man talar i. om oss
att man talar i. om oss
tagen icke i. upp dessa ord
påvisa huru i. han gör
I bedjen i.

19 :9
28 :27
1. Kor . 4 :13
2.Kor. 8:20
Hebr. 13:22
3.Joh. v. IO
Jak. 4:3

ILLALUKTANDE
växte maskar däri. .. blev i.
2.Mos. 16 :20
nu blev det icke L, ej heller kom mask 16 :24

ILLASINNAD
onda och i.e män bland dem
1.Sam. 30:22
fanns en i. man vid namn Seba 2.Sam.20 :1

ILLFUNDIG
I) [påtal), ? n9
nif. vrida el. ~~da sig, vara förvriden
eller förvänd; i Job 5:13 nif. part. plur.,
förvridna, förvända; övers. de illfundiga. Se : Bevisa lO, Falsk 5.
2) 'årum, D 1 l V
listig, slug; klok ; a"'v: 'äram, vara listig el.
slug; vara klok. Se : Klok 4, List 5.
3) näsar, l ~ )
skydda; bev;;a; hålla; hålla hemlig,
fördölja; i Ords.7:1O part. pass. fördold, förstucken, bakslug. Se : Akta 9,
Avhålla 5, Bevara 3, Fördölja 6.
4) 'ä(wq, J'p ~
bakslug, bedräglig, listig; av: 'ä\cal>, se
Bedraga 2. Jfr Jes.40 :4, övers. vad 0jämnt är.
5) epheuretJs kok/m,

sönderskurna kustremsa hade sjörövare
sitt tillhåll. Illyriernas språk och dialekter har troligen legat till grund för
det moderna albanska språket.
Redan under det tredje århundradet
f.Kr. kom några av de illyriska folkstammarna i konflikt med romarna,
och trots att södra Illyrien blev romersk
provins år 168 f.Kr ., blev landet inte
förrän under första århundradet e.Kr.
underlagt romarna och uppdelat i provinserna -Dalmatien Ufr d.o.) och Pannonia.
I Rom.1S :19 omtalas Illyrien som
den yttersta gränsen för Paulus' evangelisationsverksamhet. Av textsammanhanget synes framgå, att aposteln också
verkade i Illyrien, men man vet icke,
när han besökte landet.
ILLYRIEN
ända till I. förkunnat evangelium Rom.l S :19

Mina bröder, gören icke så i.
l.Mos. 19 :7
Om du behandlar mina döttrar i.
31 :50
Varför gjorden I så i. mot mig
43:6
att de handlat si i. mot dig
50:17
att det var i. ställt för dem
2.Mos. 5 :19
varför har du gjort si i. mot detta
5 :22
(Farao) gjort i. mot detta folk
5:23
Huru i. gjorde vi icke
14 :5
Huru i. gjorde du icke mot oss
14:11
faderlösa skolen I icke behandla i.
22 :22
Behandlar du dem i.
22:23
Varför har du gjort så i.
4.Mos.11 :11
Mirjam jämte Aron talade i. om Mose 12:1
tala i. om min ijänare Mose
12 :8
talade bland I.,.aels barn i.
13 :33
talade i. om landet
14:36
män s. talat i. om la ndet
14:37
vira fäder blevo i. behandlade
20 :15
behandlade egyptierna oss i.
S.Mos.26:6
De åter handlade i. mot (H.)
32:5
och låt a det gå eder i.
Jos. 24 :20
du gör i. mot mig
Dom. ll :27
mina bröder, gören icke sA i.
19 :23
Allsmäktige låtit det gå mig så i. Rut 1 :21
att man icke behandlar dig i.
2 :22
om han gör något i.
2.Sam. 7 :14
huru i. din tjänare gjorde
19 :19
det är jag s. har gjort i.
24 :17
Vi hava syndat och gjort i.
1. Kon . 8 :47
har du väl kunnat göra så i.
17 :20
si i. förgjorde dem konungen 2. Kon . 13:7
syndat, vi hava gjort i.
2.Krön. 6 :37
lämnade (Joas) kvar i. sjuk
24 :25
all de kommit i. till korta
Neh. 6 :16
Huru kunnen I handla si i.
13 :17
har drottning Vasli gjort i.
Est. 1 :16
harmas icke; därmed gör du blott i. Ps. 37:8
vanmäktig och i. sönderslagen
38:9
vi hava gjort i.
106 :6
det gick Mose i. för deras skull
106 :32
det gir dem i.
141 :5
Ords. 11 :15
i borgen ... hm går det i.
13 :20
sällskap med dårar , hm går det i.
obetänksamt sinne, redan det är i.
19:2
i. behagade mig vad s. händer
Pred . 2 :17
ingen skulle tänka i. om mig
HV. 8 :1
Honom skall det gå i.
Jes. 3 :11
lyster mig att fara i. fram med dem
66 :4
arbeta sig trötta med att göra i.
Jer. 9:5
Vi hava kommit i. på skam
9 :19
38:9
dessa män hava handlat i. i allt
Vi hava syndat och gjort i.
Dan. 9:S
fara i., där det gir utan herde
Sak. 10 :2
lyfta den skan i. sarga sig därpå
12 :3
si i. medfarna och uppgivna
Matt. 9 :36
med öronen höra de i.
13 :1 S
togo de mycket i. vid sig
18 :31
Eftersom de hava i. gjort,
skall han i. förgöra dem
21 :41
därefter tala i. om mig
Mark. 9 :39
han blev i. till mods vid det talet
10:22
Paulus tog i. vid sig
Apg. 16:18

Ett vidsträckt kustområde vid Adriatiska havets östra och nordöstra strand.
Det omfattade nuv. norra Albanien,
Montenegro, Hercegovina, DaJmatien,
Bosnien och Kroatien. Längs landets

IMMANUEL
Se även : Jesus Kristus, Herren, Messias,
Guds Son, jungfrufödelse.
Immanuel
Namnet Immanuel, hebr. 'immänu 'el,
ordagrant : »med oss Gud», förekommer
endast tre gånger i G.T., Jes.7 :14; 8 :8,
10 (i den senaste versen övers. >>Gud är
med OS8l», och en gång i N.T., Matt.
1 :23. På det sistnämnda stället återges
namnet med formen Emmanuel, grek.
Emmanou~l, vilken härrör från Septuaginta, den grekiska översättningen av
G.T.
Den historiska bakgrunden till profeten Jesajas utsaga om Immanuel tedde
sig mörk och kritisk för Juda. Syriens
och Israels konungar hade slagit sig
samman mot Ahas, Juda konung, för
att erövra hans land och störta Davids
ätt från tronen. Ahas och hans folk var
i sin ogudaktighet mycket rädda, men
Jesaja förkunnade för konungen, att
fiendens . planer inte skulle lyckas.
Tvärtom skulle Israels rike gå under.
Ahas aktade inte på profetens ord, och
han tillbakavisade ett erbjudande om
att få begära ett tecken från Herren.
Då förkunnade profeten, att Herren
själv skulle giva ett tecken genom att
låta Messias födas aven jungfru, Jes.
7:14: »Se, den unga kvinnan skall varda
havande och föda en son, och hon skall
giva honom namnet Immanueb>.
Immanuel framställs som landets
konung, Jes.8:8,l0, och hans person
tilldelas attribut och titlar, som ställer
honom oändligt högt över det vanliga,
mänskliga: »Underbar i råd, Väldig Gud,
Evig fader, Fridsfurste», 9 :6. Barnet är
en gudomlig son, och i honom skall
Guds närvaro i absolut mening uppenbaras.
Såväl den gammaltestamentliga texten som utsagan i N.T. låter oss förstå,
att profetian åsyftar den kommande
Frälsaren, Messias, och hans underbara
födelse. Messias' födelse skall vara ett
gudomligt tecken och alltså medföra
något underbart.
Det ord, som ligger till grund för
vår översättning »den unga kvinnan» i
Jes.7:14, är 'almå. Det betecknar en
ung, mogen, ärbar kvinna och används
endast om en ogift kvinna. Ordet förekommer förutom i Jes.7 :l4 även i
l.Mos.24:43; 2.Mos.2 :8; Ps.68 :26;
Ords.30:l9;HV.1 :3; 6:8. LXX och likaså N.T. har översatt 'almä med parthe-
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ILBUD
Så begivo sig i.en åstad
2.Krön.30 :6
i.en fora ifrån stad till stad
30 :10
kringsändes med i. brev till alla
Est . 3 :13
3 :15
drogo i.en med hast åstad
8 :10
brev med i. tilt häst
8 :14
droga i.en på de kungJiga travarna

ILLA

e<p€Up€T1]C; KaKwv

som finner på onda ting; epheuret~s,
uppfinnare , av: epheuriskö (= epi qch
heuriskö), finna på, uppfinna; kakön,
gen. neutr. plur. av kakos, dålig, ond.
6) panourgia, rr(lJJOUprw.
ordagrant : förmåga att göra allt; klokhet; slughet, list; illfundighet; av: panotirgos, se 7. I 2.Kor.4:2; Ef.4:14 står
en panourgia, i (med) list (illfundighet); övers. illfundigt. Se: Klokskap 3.
7) panourgos, rravovproc;
som är i stånd att göra allt; klok, klipsk;
slug, listig, illfundig; av: pas, all, och
roten ergo, som förekommer t.ex. i
ergon, verk, gärning.
ILLFUNDIG
1 låter de i.a förhasta sig
Job 5 :13
2 ditt behag stir till i.t tal
15:5
3 hennes hjärta (var) i.t
Ords. 7:10
4 i.t och fördärvat ting är hjärtat
Jer.17 :9
s 'de äro i.a
Rom. 1 :30
6 gå icke i.t till väga
2. Kor . 4:2
12 :16
7 jag s. är si i.
6 i.t söka främja villfarelsens
Ef. 4:14

ILLFUNDIGHET
6 (J.) märkte deras i. och sade
6 ss. ormen i i. bedrog Eva

Luk. 20 :23
2. Kor. 11 :3

ILLGÄRNINGSMAN
Vore han icke en L, hade vi icke Joh.18:30
förtala eder ss. illgärningsmän
1.Pet. 2:12
ngn av eder fir lida ss. i.
4:15

ILLIOTKÄLLORNA
hebr. gullo! 'illijo!, de övre källorna.
Illiotkällorna, i Dom.1 :15 kallade Illitkällorna (gullo! 'illi!), utgjorde jämte
Tatiot- eller Tatitkällorna (»de nedre
källorna») Kalebs avskedsgåva till sin
dotter Aksa, se d.o. Dessa vattenkällor
är troligen identiska med några källor i
nuv. Wadi ed-Dilbe, ca 10 km söder om
Hebron. Jos.1S :19.

ILLITKÄLLORNA
Se: llliotkällorna. Dom.1 :15.
ILLVILLIG
En hätsk och i. man är det

Est . 7:6

ILLYRIEN

nos, jungfru. Den gamla svenska kyrkobibeln har återgivit Jes.7:14 sålunda:
»Derföre skall Herren sjelf gifwa eder
ett tecken: Si, en jungfru är hafwandes,
och skall föda en son, den skall hon
kalla Immanu Eh>.
Jesajas profetia har fått full klarhet
i ljus av uppfyllelsen. Ordet används
som namn på Kristus i hans egenskap
av gudamänniska, Matt.1 :23. Det påminner om hans gudomlighet, Gud,
och om inkarnationen, med oss, och
uttrycker föreningen av den gudomliga
och den mänskliga naturen i Kristi
person.
Immanuel - >>Gud med oss».
l) Lik oss som människa, Hebr.2:l7.
Han som var hos Gud och var Gud, blev
människa, Joh.1 :1-2,14. 2) Ibland oss
som tjänare , Apg.4:27. Han kom, icke
för att låta tjäna sig, utan för att tjäna,
Matt.20 :28. 3) För oss som ställföreträdare, l.Tess.S:IO. Han dog för våra
synder, l.Kor.1S :3. 4) loss som det
nya livets kraft, Ef.3 :17. Han tar sin
boning i dem som älskar honom och
håller hans ord, Joh.14:23 .
IMMANU E L
hon skall giva hm namnet I.
Jes. 7:14
utbredda vingar ... uppfylla ditt land, I. 8:8

IMMER
hebr. talför, ordrik. Ort i Babylonien,
varifrån judar återvände efter fångenskapstiden. Esr.2 :S9; Neh.7 :6l.

IMMER
hebr. talför, ordrik.
1. Stamfader för en prästsJäkt. Medlemmar av denna släkt återvände med
Serubbabel från fångenskapen i Babel,
Neh.7:40. Det var sannolikt två av denne Immers efterkommande som hade
tagit främmande kvinnor till hustrur,
Esr.10 :20. Jfr nr 2-4.
IM MER
son till MesiIIemit, son till I.
1. Krön . 9:12
I.s barn: 1052
Esr. 2 :37
av I.s barn : Hanani
10:20
I.s barn: 1052
Neh. 7 :40
Asai, son till MesilIernot , son till I.
11 :13

2. Huvudman för den sextonde prästavdelningen på konung Davids tid. Han
har av somliga förknippats med nr l .
I.Krön.24 :14.
3. Fader till den Sadok, som arbetade
med att sätta en del av Jerusalems
mur i stånd. Uttrycket »Immers son»
kan också beteckna en efterkommande
till Immer. Enligt en förklaring skulle
det kunna röra sig om samme Immer
som nämns under nr 1. Neh.3 :29.
4. En präst, fader el. stamfader till den
Pashur, som var templets överuppsyningsman på Jeremias tid. Denne
Immer förknippas av somliga med nr l .
Jer.20:l.

IMRI
hebr. talför, ordrik.
l . Son till Bani och fader till Omri,
av Juda stam. l.Krön.9 :4.
2. Fader till den Sackur , som återuppbyggde en del av Jerusalems mur.
Neh.3 :2.

-in

IN

hitin l.Krön.1I :S
JGåin»

l) Gå in i arken, I.Mos.7:1. 2) Gå
in i det allraheligaste, Hebr.10:19. 3)
Gå in i din kammare, Matt.6:6. 4) Gå
in i fårahuset, Joh.IO:l. 5) Gå in i din
herres glädje, Matt.2S :21.
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In - Ingalunde
IN*
Noa gick i. i arken
I.Mos. 7:7
kommen i. i det land s. H.
2.Mos.12:25
gär i. i helgedomen inför H. ansikte
28:35
toga de i. där för att stanna
Dom. 19:1 S
går i., så vet jag huru du rasar 2.Kon.19:27
gå då i. i din kammare
Matt. 6:6
Gän i. gm den trånga porten
7:13
icke kommer var och en i. i himmelriket? :21
icke vad s. går i. i munnen
l S: 11
att ngn bröt sig i. i hans hus
24 :43
att komma i. gm den trånga
Luk.13:24
vred och ville icke gå i.
IS :28
då Noa gick i. i arken
17 :27
kamel komma i. gm ett nålsöga
18:25
icke går i. i fårahuset gm dörren Joh.IO:1
den s. går i. gm mig
10:9
icke komma i. i min vila
HebT. 3:11
vi rå ju komma i. i vilan
4:3
gå prästerna ständigt i.
9:6
skall jag gå i. till hm och hålla
Upp. 3:20
gå i. i staden gm dess portar
22:14

INBERÄKNAD
fyrkant, stadens besittning i.

Hes.48:20

INBERÄTTA
för konungen i 1 erik o blev i.t

Då blev det tt för JOSU8
Rättstjänarna i.de detta för

Jos. 2:2
10:17
Apg.16:38

INBILLA
i. icke din tjänarinna ngt sådant 2.Kon. 4:16
att du icke skulle i. mig ngt
4 :28

INBILLNING
hjärtans Lar hava intet mått
höga murar likna de, i hans i.

PS.73:7
Ords.18:11

INBJUDA
Gudomlig inbjudan
1) Till syndaförlåtelsens källa, J es.
1:18.2) Till Guds rika förrådshus, Jes.
55:1-2. 3) Till gudomlig vila och ro,
Matt. 1 1:28-30.4) Till Guds rikes gästabud, Luk.14:16-17. 5) Till det nya
livets källsprång, Joh.7:37-39.
Kristi inbjudan
1) Universell: »Alla», Matt. 11 :28.
2) Individuell: »Den som kommer», Joh.
6:35. 3) Nådig:»I alla som arbeten och
ären betungade», Matt.11 :28. 4) Fri:
»För intet», Upp.22:17.
INBJUDA
Jakob inbjöd sina fränder
I.Mos. 31 :54
Len honom att komma
2.Mos. 2 :20
närde då i. dig
34:15
Dessa inbjödo folket till sina
4.Mos. 25:2
Folket i. de till sitt berg
5.Mos.33:19
begynna de i.na att äta
I.Sam. 9:13
plats överst bland de i.na
9:22
jag sade att jag hade i.it folket
9 :24
Sedan skall du i. Isai till offret
16:3
och inbjöd dem till offret
16:5
2.Sam. II :13
David inbjöd (Uria) till sig
AbsaJom inbjöd konungens söner
13:23
200 män frän J erus., s. vara i.na
15:11
(Adonia) inbjöd sina bröder
l. Kon. 1:9
Salomo inbjöd han (Adonia) icke
1:10
Salomo har han icke iit
l: 19
i.it alla konungens söner
1:25
Salomo har han 'icke i.it
1:26
Adonia och alla de i.na hörde detta
1:41
1 :49
blevo alla i.na förskräckta
inbjödo sina tre systrar
Job 1:4
i.en väldet att trona hos eder
Am. 6:3
kunna i. den andre till gäst
Sak. 3:10
en farise inbjöd (J.) till mältid
Luk. 7:36
när fariseen s. i.it hm säg detta
7 :39
inbjöd en farise hm till mältid hos sig 11:37
inbjud icke dina vänner
14:12

omtalat det för i.na här i landet
14:14
vara skyddade mot landets i.
32 :17
fördriva landets alla i. för eder
33:52
icke fördriven landets i.
33:55
tillstaddes mig av Seirs i.
5.Mos. 2 :29
2:29
s. tillstaddes mig av Ars i.
landets i. äro i ängest för eder
J os. 2:9
landets i. äro ock i ångest för oss
2:24
landets övriga i. få höra detta
7:9
sade äldste och vårt lands i. till oss
9:11
förgöra alla landets i. för eder
9 :24
i.na i bergsbygden skall jag fördriva
13:6
gränsen åt höger till En· Tappuas i.
17:7
bland kananeerna, landets i.
Dom. 1 :32
kananeerna, landets gamla i.
1 :33
icke sluta förbund med detta lands i.
2:2
förbannen dess i.
5 :23
10:18
bliva hövding över Gileads i.
hövding över oss, alla Gileads i.
11 :8
landets förra i. i min hand
1.Krön. 22 :18
Gud, s. fördrev detta lands i. 2.Krön.20:7
(H.) kuvade för dem landets i.
Neh. 9:24
För hm buge sig öknens i.
PS.72:9
för dess i.s ondskas skuIl
107 :34
I jord kretsens alla i.
J es. 18:3
skola i.na här i kustlandet säga
20:6
i.na i Temas land gå flyktande till
21 :14
H. förstör dess i.
24:1
jorden ohelgad under sina L
24:5
förtäras jordens i. av hetta
24:6
fällor vänta eder, I jordens i.
24:17
lära jord kretsens i. rättfärdighet
26:9
för att hemsöka jordens i.
26:21
dess i. äro ss. gräshoppor
40:22
I havsländer med edra i.
42:10
bliva för trång för dina i.
49:19
dess i. skola dö ss. mygg
51 :6
olyckan bryta in över landets i.
Jer. 6:12
skall jag slunga bort landets i.
10 :18
12:4
förgås för i.nas ondskas skull
jag skall fylla detta lands alla i.
13:13
komma över detta land och dess i.
25:9
ett svärd mot jordens alla i.
25 :29
skördeskri över alla jordens i.
25 :30
I dottern Egyptens i.
46 :19
47:2
alla landets i. jämra sig
bo i klipporna, I Moabs i.
48 :28
fällor vänta eder, I Moabs i.
48:43
gömmen eder, IDedans i.
49:8
tankar (H.) har mot Temans i.
49:20
gömmen eder, I Hasors i., säger H.
49:30
och mot i.na i Pekod
50:21
mot Leb·Kamais i. fördärvares ande
51:1
vedergälla alla Kaldeens i.
51 :24
Mitt blod komme över Kaldeens i.
51 :35
(orätt) s. alla dess i. hava övat
Hes. 12 :19
Havsländernas i. häpna över
27:35
Egyptens i. skola förnimma
29:6
när jag nu slår alla dess i.
32 :15
för att driva ut dess i.
36:5
Ty H. har sak med landets i.
Hos. 4:1
skola Samariens i. få bekymmer
10:5
I.na skola falla för svärd
14:1
Iyssnen härtill, I landets alla i.
Joel 1:2
församlen alla landets i.
1 :14
må alla landets i. darra
2:1
skulle icke alla dess i. sörja
Am. 8:8
alla (jordens) i. sörja
9:5
bliva ödemark för sina i.s skull Mika 7:13
en ände på jordens i.
Sef. 1:18
till att förströ dess i.
Sak. 1:21
11 :6
jag vill icke mer skona landets i.
Lna i städerna begåvo sig ut
Luk. 8:4
komma över hela jordens alla i.
21 :35
Asiens i. fingo höra H. ord
Apg.19:1O
av öns i. s. hade ngn sjukdom
28:9
att sätta jordens i. på prov
Upp. 3:10
utkräva vårt blod av jordens i.
6:10
Ve, ve, ve över jordens L
8: 13
jordens i. skola glädjas
11:10
två profeter en plåga för jordens i.
11 : 1O
alla jordens i. skola tillbedja det
13:8
förvillar (vilddjuret) jordens i.
13:14
förmår gm sitt tal jordens i. göra bild 13: 14
jordens i. hava druckit sig druckna
17:2
de av jordens i., vilkas namn icke
17:8

INBYGGERSKA

INBJUDNING
hos dem stannade vi, på deras i.

Apg.28:14

INBLÅSA
(Gud) i.te livsande i hennes näsa 1.Mos. 2:7

INBROTT
Ertappas tjuven vid i.et
därför att de ertappades vid i.
de öva falskhet, tjuvar göra i.

2.Mos.22:2
Jer. 2:34
Hos. 7:1

INBYGGARE
i.na i hedningarnas Havsländer 1.Mos. 10:5
förhatlig för landets i.
34 :30
Seirs söner, landets förra L
36:20
när landets i. såga sorgefesten
50:11
av ångest grepos Filisteens i.
2.Mos.15:14
aUa Kanaans L försmälte av ångest
15:15
skall giva landets i. i eder hand
23 :31
för att sluta förbund med Lna
34:12
icke sluta förbund med landets i.
34:15
att landet har utspytt sina i.
3.Mos.18:25
dessa styggelser hava landets i.
18:27
utropa frihet i landet för dess i.
25:10
ett land s. förtär sina i.
4.Mos.13:33
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Du lustgårdarnas L, vännerna

HV. 8 :13

INBÄRA
icke inburet i helgedomens
blod inburet för att bringa

3.Mos.10:18
16:27

INBÄRGA
sex är skall du i. dess gröda
2.Mos.23:10
i.r frukten av ditt arbete
23:16
När I Len skörden av edert
3.Mos.19:9
och I i.en dess skörd
23:10
när I i.en skörden av edert land
23:22
när I i.en avkastningen av landet
23:39
sex år skall du i. avkastningen
25:3
och icke få i. vår gröda
25 :20
du skall få i. din säd
5.Mos.11 :14
när du i.r avkastningen av din loge
16 :13
när du i.r skörden på din åker
24:19
men litet skaJl du i.
28:38
hava i.t hela min skörd
Rut 2 :21
nödgas i. hans skörd
i.Sam. 8:12
bruka jorden och i. skörden
2.Sam. 9:10
de s. i. vinet skola dricka det
Jes.62:9
i.de vin och frukt i myckenhet
Jer.40:12
I sån mycket, men Len litet
Hagg. 1:6
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i. där du icke har utstrött
i. där jag icke har utstrött
icke rum nog att i. min skörd
om vi få i. frå eder en skörd
när tiden är inne i. vår skörd
Låt din lie gå, och i. skörden

Matt. 25 :24
25:26
Luk.12:17
l. Kor. 9:11
Gal. 6:9
Upp.14:15

INBÄRGNING
att H. anställer en i.

Jes.27:12

INBöRDES
Troendes inbördes förhållande
1) Inbördes hedersbevisning, Rom.
12:1 O. 2) Inbördes frid, Mark.9 :50.
3) Inbördes kärlek, Joh.13:35. 4) Inbördes uppbyggelse, Rom.14:19.
INBÖRDES
och hållen frid i.
Mark. 9:50
Om I haven kärlek i.
Joh.13:35
så ock i den i. umgängelsen
Rom. 2:15
överträffa varandra i i. hedersbevisning 12:10
s. länder till i. uppbyggelse
14:19
om I bitens i. och äten på
G~l. 5:15
uppbyggen varandra i.
1. Tess. 5:11
Hållen frid i.
5 :13

INDELA
i.de dem och bestämde
l. Krön. 24:3
i.de dem så att Eleasars söner fingo
24:4
Man i.de dem gm lottkastning
24:5
s. David hade i.t i klasser
2.Krön.23:18

INDIEN
hebr. Hoddu, av pers. Hindu, stor flod.
Indien omtalas i Bibeln endast i Esters
bok, som benämning på det land, som
bildade det persiska rikets östra gräns
på konung Ahasveros' tid. Indien (Hoddu) syftar ursprungligen på floden
Indus (Hindu) och landet däromkring,
icke på hela den halvö, som numera
kallas Indien.
Ä ven om israeliterna under forna
tider av allt att döma icke hade direkt
kontakt med Indien, är likväl en mängd
typiskt indiska produkter omtalade i
SIGiften, t.ex. elfenben och ebenholts,
Hes.27:15.

s. influtit till Guds hus
2.Krön.34:9
penningarna s. influtit tiJl H. hus
34:14

INFRIA
Se även: Löfte, hålla, uppfylla, ed,

vedergälla, betala.
Infria
Termen »infria» är en översättning av
pi'el av hebr. Jålem, vara fullständig,
hel el. oskadad; piel: göra hel, återställa; återgälda, betala; i Ps.65:2 pu 'al:
återgäldas, betalas.
Skriftens tal om att »infria» avser
alltid givna löften, särskilt löften som
människor har givit Gud. Icke infriade
löften skall enligt Mose lag draga synd
över den som har avgivit dem, 5.Mos.
23:21. »Det är bättre att du intet lovar,
än att du gör ett löfte och icke infriar
det», Pred.5 :4. Se för övrigt: Löfte.
INFRIA
skall du icke dröja att i. det 5.Mos.23:21
att där i. det löfte jag gjort H. 2.Sam.15:7
löften du gör skall du få i.
Job 22 :27
Ps.22:26
mina löften fär jag i.
50:14
så skall du få i. dina löften
56:13
Jag har löften att i. till dig, o Gud
61:9
i det jag fär i. mina löften
65:2
till dig får man i. löfte
66:13
jag viII i. mina löften till dig
Gören löften och Len dem åt H.
76:12
116:14
Jag viII i. åt H. mina löften
116:18
Jag vill i. åt H. mina löften
i dag har jag fått i. mina löften Ords. 7:14
så dröj icke att i. det
Pred. 5:3
Det löfte du har givit skall du i. Pred. 5:3
5:4
än gör löfte och icke i.r det
Jes.19:21
löften åt H. och få i. dem
Jona 2:10
vad jag lovat vill jag L
Nah. 1:15
Juda, L dina löften

INFÄSTA
i husväggen skulle de icke vara L

Hes. 41:6

INFÖDD
hållas lika med i.a israeliter
knorra mot de i.a hebreerna

Hes.47:22
Apg. 6:1

INFÖDING

indrevs silvret och guldet
2.Kon.23:35
i. den skatt
2.Krön.24:6
Pred.12:11
lika i.na spikar äro tänkespråk

evad främling eller i. i landet
2.Mos.12 :19
skall vara ss. en i. i landet
12 :48
samma lag gälla för i.en och
12:49
icke göra arbete, varken Len
3.Mos. 16:29
evad han är i. eller främling
17:15
evad han är i. eller främling
18 :26
säknas ss. en i. bland eder
19 :34
i.ar i Israel skola bo i lövhyddor
23:42
i. s. smädar Namnet, skall dödas
24:16
för främlingen s. för Len
24:22
för främlingen s. för Len
4.Mos. 9:14
Var i. skall offra detta
15:13
För Len bland Israels barn samma lag 15:29
evad han är i. eller främling
15 :3b
menigheten, främlingar såväl s. i.ar J os. 8 :33
i.arna visade oss välvilja
Apg.28:2
Då i.arna fingo se ormen hänga
28:4

INEMOT

INFÖRA

INDIEN
Ahasveros s. regerade från L
Est. 1:1
skrivelse från I. ända till Etiopien
8:9

INDRAGA
översta våningens kamrar i.na
Barnabas Len i deras skrymteri
i.na i de gudlösas villfarelse

Hes.42:6
Gal. 2:13
2.Pet. 3:17

INDRICKA
min ande i.er deras gift
den jord s. i.er regnet

Job 6:4
Hebr. 6:7

INDRIVA

sprang ända till i. J isreel

l. Kon. 18:46

·INFALLA
I.Sam.30:1
amalekiterna Lit i Sydlandet
i.it i den del av Sydlandet
30:14
inföll en av judarnas högtider
Joh. 5:1
10:22
inföll tempelinvigningens högtid

INFATTA
besätta (domsskölden) med i.de 2.Mos.28:17

INFATTNING
2.Mos.28:20
skola sitta i sin i.
31 :5
till att snida stenar för i.
till att snida stenar för i.
35:33
flätverk av guld omgivna i sina Lar
39:13

blev folket i.t i förteckningen 4.Mos. 1 :18
har aldrig mer blivit i.d
1. Kon. 10:10
Så mycket almugträ har ... icke i.ts
10:12
hästarna i.des från Egypten
10:28
Var vagn s. i.des kostade 600 siklar
10:29
i.des ock gm deras försorg sådana
10:29
hästarna i.des frän Egypten
2.Krön. 1:16
vagn s. de hämtade upp och i.de
1 :17
i.des ock gm deras försorg sådana
1:17
s. i.des gm kringresande handelsmän
9:14
hästar i.des till Salomo från Egypten
9:28
i. stadgar s. det icke är lovligt
Apg.16:21
på Festus' befallning blev Paulus i.d
25 :23
2.Pet. 2:1
i. fördärvliga partimeningar

INGALUNDA

ss. heliga gåvor i. till H. hus
2.Kon.12:4
penningar s. inflöt o till H. hus
12:9
penningar s. inflöto till H. hus
12:13
penningar s. influtit till H. hus
22:4

I. skolen I dö
I.Mos. 3:4
du har i. räddat ditt folk
2.Mos. 5 :23
skan du i. lämna mannen ohulpen
23:5
s. i. låter nägon bliva ostraffad
34:7
I. har du fört oss in i ett land
4.Mos.16:14
stär i. i min makt att tala något
22 :38
dessa räckte i. till för dem
Dom. 21 :14
jag vill i. visa bort dig
l.Kon. 2:20
du folk ... i. må du gråta
Jes.30:19
sä kommer det i. från mig
54:15
hm s. jag i. ville plåga
Hes. 13:22
i. låter han ngn bliva ostraffad
Nah. 1:3
i. är du minst bland Juda furstar Matt. 2:6
skall i. gå miste om sin lön
10:42
I. fär detta vederfaras dig
16:22
i. räcka till för både 08S och eder
25:9
Han skall i. gå miste om sin lön Mark. 9 :41
1.; han skall heta Johannes
Luk. 1 :60
förmer än de andra? I.
Rom. 3:9
1.; vad vi tala till eder är icke
2.Kor. 1 :18
Vi vilja i. anbefalla oss själva
5 :12
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INFATTNINGSSTEN
onyxstenar och Lar
äntligen onyxstenar och Lar
hövdingarna bura fram Lar
för Guds hus ... i.ar

2.Mos.25:7
35:9
35:27
I.Krön.29:2

INFINNA
skall i. sig och göra tjänst
4.Mos. 8 :24
infann sig där hos tjänaren
2.Kon. 4:12
var sjunde dag i. sig hos dem l. Krön. 9 :25
s. skulle i. sig i H. hus
2.Krön. 31 :16
Esr.10:14
i. sig på bestämda tider
infunno sig gemensamt hos hm Apg.12 :20
infann sig Felix tillsammans med
24:24
När (Paulus) hade infunnit sig
25:7

INFLYTA

Ingen -Inhämta
i. ligger däri en viss heder
i. komma före avsomnade
förut L var dig till gagn

INGEN

*

Kol. 2:23
I.Tess. 4:15
Filem. v.lI

J.Mos.40:8
L finnes s. kan uttyda
41:39
i. s. är så förståndig och vis
2.Mos. 8:10
i. är ss. H.
34:24
i. skaU stå efter ditt land
4.Mos.14:23
av dem skaU i. fä se det
5.Mos.32:39
I. finnes, s. kan rädda
IoSam. 2:2
I. är helig ss. H.
10:24
i. är honom lik bland folket
26:12
i. såg eUer märkte det
2.Sam. 7:22
L är dig lik, i. Gud finnes
14:6
i. fanns s. kunde träda emellan
15:3
i. s. hör på dig hos konungen
I.Kon.15 :22
i. fritagen
2.Kon.18:5
i. hm lik bland aUa Juda
Esr. 9:15
kan i. bestå inför dig
Det finnes i. Gud
Ps.14:1
14:1
i. finnes s. gör vad gott är
71:11
det finnes i. s. räddar
74:9
hos oss är i. s. vet
86:8
I. är dig lik bland gudarna, H.
142:5
finnes i. s. kännes vid
142:5
i. finnes, s. frågar efter min själ
Ords. 1:24
i. aktade på när jag räckte
Jes.22:22
upplåter, skaU i. tillsluta
22:22
tillsluter, skaU i. upplåta
41:28
här finnes i.
43:13
i. kan rädda från min hand
alls i. finnes förutom mig
45:6
46:9
jag är Gud och eljest i.
47:10
tänkte: I. ser mig
47:10
J ag och i. annan
50:2
Varför var L tillstädes
50:2
Varför svarade i.
51 :18
fanns i. s. ledde henne
59:4
I. höjer sin röst i rättfärdighetens
59:4
i. visar redligh~t
59:16
såg, att i. trädde fram
63:3
i. i folken bistod mig
63:5
men i. hjälpare fanns
64:7
I. fanns s. åkaUade ditt namn
64:7
i. s. vaknade upp
i. enda finnes, s. ångrar ondska
Jer. 8:6
dig, H., är L lik
10:6
Hes. 22:30
men jag finner i.
44:2
i. skall gå in genom den
Hos. 7:7
finnes L s. åkallar mig
Am. 5:2
i. reser henne upp
Nah. 2:8
i. "'nder sig om
Matt. 6:24
I. kan tjäna två herrar
8:28
i. kunde färdas den vägen fram
11:27
i. känner Sonen utom Fadern
17:8
sågo i. utom J. aUena
24:36
i. utom Fadern allena
i. kan gå in i stark mans
Mark. 3:27
10:18
I. är god utom Gud aUena
I. s. ser sig tillbaka
Luk. 9:62
14:24
i. av de män s. voro inbjudna
15 :16
i. gav honom något
17:18
i. s. vände tillbaka
Joh. 1:18
I. har någonsin sett Gud
3:2
i. kan göra sådana tecken
3:32
tager i. emot hans vittnesbörd
I. kan komma till mig, om icke
6:44
likväl fuUgör i. av eder lagen
7:19
Har i. dömt dig
8:10
jag dömer i.
8:15
natten kommer, då i. kan verka
9:4
I. tager det ifrån mig
10:18
10:28
i. skall rycka dem ur min hand
i. kan rycka dem ur min Faders
10:29
i. av dem s. lågo där till bords
13:28
L kommer till Fadern utom genom
14:6
I. har större kärlek
15:13
hava de i. ursäkt för sin synd
15:22
L av eder frågar vart jag går
16:5
i. av dem gick i fördärvet
17:12
i. utom fördärvets man
17:12
dristade sig i. att närma sig
Apg. 5:13
öppnade, funna vi i. därinne
5:23
I. rättfärdig finnes
Rom. 3:10
I. förståndig finnes, i. s. söker
3:11
L finnes s. gör vad gott är
3:12
L av oss lever för sig själv
14:7
och i. dör för sig själv
14:7
i. må lägga en stötesten
14:13
känner i. vad s. är i Gud
l. Kor. 2:11
en annan grund kan i. lägga
3:11
I. bedrage sig själv
3:18
I. söke sitt eget bästa
10:24
i. s. jalar i Guds A. säger
12:3
i. härefter vålla mig oro
Gal. 6:17
I.Tess. 5:15
i. vedergäUer med ont
I.Tim. 4:12
Låt i. förakta dig
6:16
ljus, dit i. kan komma
6:16
han s. i. människa har sett
I. har någonsin sett Gud
I.Joh. 4:12
Upp. 3:7
och i.kan tillsluta
3:7
och i. upplåter
3:8
öppen dörr, s. i. kan tillsluta
3:11
si att i. tager din krona
5:3
i. kunde öpp"a bokruUen
5:4
i. befanns värdig att öppna
7:9
stor skara, s. i. kunde räkna
13:17
i. får vare sig köpa eUer· sälja
14:3
i. kunde lära sig den sången
15:8
i. kunde gå in i templet
18:11
då nu i. mer köper de varor
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namn s. i. känner utom han själv

19:12

INGENSTÄDES
och dröj i. på Slätten
I.Mos.19:17
Men i. i landet fanns bröd
47: 13
såga att de i. vara att finna
1.Sam.10:14
Din tjänare har i. varit
2. Kon. S:2 S
I. på mitt heliga berg vad ont
Jes.II:9
I. på mitt heliga berg vad ont
65 :25
i. under him melen något sådant Dan. 9: 12

INGENTING
Jag ser L
Rahab, s. i. uträttar

I.Kon.18:43
Jes.30:7

INGIVA
Se även: Ande, andeingivelse, Skriften,
Ordet.
-ingivelse
andeingivelse Matt.22:43
Ingiva, ingivelse
Bibelns lära om att allt som är skrivet
däri, icke kommer av människan själv
utan är ingivet av Gud, framhävs ofta.
Aposteln Paulus skriver, att »hela Skriften (all den heliga Skrift) är gudandad (ingiven av Gud)>>, 2.Tim.3:16.
Profeternas vanliga uttryck för ingivelse från Herren är: »Herrens ord
kom till mig», t.ex. Hes.6:1; Hos.l:l;
Jona 1:1. Genom den helige Andes ingivelse fick David profetisk inblick i
Guds eviga rådslut, Mark.12:36; jfr
Ps.ll0:1.
I N.T. hänvisas ständigt till vad som
förut var sagt av Herren genom profeterna, t.ex. Matt. 1 :22. Se för övrigt:
Skriften, Profet.
INGIVA

1) nä[an, 1 Q ~
giva. Se t.ex. Gåva 7.
2) Job 3:25 ordagrant: Ty jag har
fruktat en förskräckelse, och den har
kommit över mig.
3) Ords.20:2 ordagrant: en konungs
förskräckelse (= förskräckelsen från en
konung).
4) I Hes.13:2,17 står ordagrant: från
sitt hjärta.
5) hypodeiknymi, !i 11"0 o€ iK VU/H
ego visa under (genom); förevisa, undervisa (med exempel och förebilder); av:
prep. hypo, under, och deiknymi, visa.
Se: Föredöme 2, Lära 25.
6) probibdzö, 1I"POIlLllå~w
föra el. draga fram; uppegga, sporra,
driva, förmå.
7) bdilä, llåA"Aw
kasta; sätta, ställa; i Joh.13:2 med
bestämningen: eis t~n kar dian; övers.
ingiva (någon) i hjärtat. Se: Kasta 36.
8) didömi, oio w J.I. L
giva. Se: Bevisa 44, Förtro 2.
9) theopneustos, e€611"V€UaTO~
gudandad, andad av Gud; övers. ingiven av Gud; av: theos, Gud, och
pneö, blåsa, fläkta; andas, andas ut.
Ordet, står som en karakteristik av påsa
graphe, hela Skriften, all den heliga
Skrift. 2.Tim.3:16 skulle ordagrant
kunna översättas: Hela Skriften är
gudandad och nyttig till undervisning
osv.
10) I Mark.l2:36 står ordagrant: i
den helige Ande; Apg.ll :28 genom
Anden.
11) I Joh.ll:S1 står ordagrant: utan
såsom (ego varande) det årets överstepräst profeterade han, att Jesus .skulle
dö för folket.
INGIVA
l H. s. ingav konungen sådant
1 vad min Gud ingav i hjärtat
1 min Gud ingav mig i hjärtat
2 s. ingav mig förskräckelse
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Esr. 7:27
Neh. 2:12
7:5
Job 3:25

3 den skräck en konung Ler
Ords. 20:2
I fruktan skall jag i. i deras
J er. 32 :40
S vem har Lit eder att söka
Matt. 3:7
6 ss. hennes moder ingav henne
14:8
S vem har Lit eder att söka
Luk. 3:7
7 djäVulen hade redan i.it Judas Joh.13:2
8 eftersom A. ingav dem alt tala Apg. 2:4
8 i Titus' hjärta Ler samma nit 2.Kor. 8:16
9 All skrift s. är i.en av Gud
2.Tim. 3:16
8 Gud har Lit dem i hjärtat
Upp.17 :17
INGIVELSE
4 profetera efter hjärtans Lr
Hes. 13:2
13:17
4 profetera efter sina hjärtans Lr
lO sagt gm den hel. Andes i.
Mark. 12:36
II utan gm profetisk i,
Joh.11 :51
lO gav gm Andens i. till känna
Apg.l1 :28

INGNIDA
i.en med salt och lindad

Hes. 16:4

INGÅ
dag då tredje månaden ingick 2.Mos.19:1
sedan denne förut i.tt förbindelse
21:8
om han låter sin son i. förbindelse
21 :9
när (Aron) i.r inför H. ansikte
28:30
När den första månaden i.r
40:2
förbund han har i.tt med
5.Mos. 4:31
förbund han med ed har i.tt
8:18
silver och guld i. till H. skatt
Jos. 6:19
invånarna i Gibeon hade i.tt fred
10:1
i.tt fred med Josua och Israels barn
10:4
ingen stad s. ingick fred med Israels
11 :19
mellersta nattväkten ingick
Dom. 7:19
i. ett H. förbund med dig
I.Sam.20:8
ingingo de fred med dem
2.Sam.IO:19
i. nu ett vad med min herre
2.Kon.18:23
ingingo de fred med David
I.Krön.19:19
de ingingo det förbundet
2.Krön.15 :12
med djuren har du i.tt fred
Job 5:23
med dödsriket hava vi i.tt fördrag Jes.28:15
i. nu ett vad med min herre
36:8
och ingick förbund med dig
Hes. 16:8
bättre att i. i livet lytt eller halt Matt. 18:8
bättre alt i. i livet enögd än kastas i
18:9
vill du i. i livet, så håll buden
19:17
bättre i. i livet lytt
Mark. 9 :43
bättre i. i livet halt
9 :45
bättre i. i Guds rike enögd
9:47
sabbatsdagen begynte i.
Luk. 23 :54
för att så i. i sin härlighet
24:26
gm bedrövelse i. i Guds rike
Apg.14:22

INGÅNG
satt vid i.en till sitt tält
I.Mos.18:1
skyndade emot dem från tältets i.
18:2
(Sara) där hon stod i i.en till tältet
18:10
talade med hm vid i.en till huset
43:19
förhänge för i.en till tältet
2.Mos.26:36
till uppenbarelsetältets i.
29:4
vid i.en till uppenbarelsetältet
29:11
äta vid i.en till uppenbarelsetältet
29:32
dagliga brännoffer vid i.en till
29:42
ställde sig vid i.en till sitt tält
33:8
molnstoden stående vid i.en till tältet 33:9
molnstoden stå vid i.en till tältet
33:10
tillbad vid i.en till sitt tält
33:10
förhänget för i.en till tabernaklet
35 :15
förhänge vid i.en till tältet
36 :37
tjänstgöring vid i.en till uppenb.tältet 38:8
fotstyckena till uppenb.tältets i.
38 :30
förhänget för i.en till tältet
39:38
sätta upp förhänget för i.en
40:5
brännoffersaltaret framför i.en
40:6
till uppenbarelsetältets i.
40:12
förhänget för i.en till tabernaklet
40 :28
brännoffersaltaret vid i.en
40:29
fram till uppenb.tältets i.
3.Mos. 1:3
altare vid Len till uppenharelsetältet
1:5
slakta vid i.en till uppenbarelsetältet
3:2
föra tjuren till uppenbarelsetältets i.
4:4
står vid i.en till uppenbarelsetältet
4:7
står vid i.en till uppenbarelsetältet
4:18
Församla menigheten vid Len
8:3
och menigheten församlade sig vid i.en 8:4
Koken köttet vid i.en till
8 :31
ifrån uppenbarelsetältets i.
8 :33
Vid i.en till uppenbarelsetältet
8:35
icke ifrån uppenbarelsetältets i.
10:7
syndoffer till uppenbarelsetältets i.
12:6
vid i.en till uppenbarelsetältet
14:11
bära till uppenbarelsetältets i.
14:23
till uppenbarelsetältets i.
15:14
bära dem till uppenbarelsetältets i.
IS :29
inför H. ansikte, vid i.en till
16:7
djuret till uppenbarelsetältets i.
17:4
slaktdjur till uppenbarelsetältets i.
17:5
altare, vid i.en till uppenbarelsetältet 17:6
fram till uppenbarelsetältets i.
17:9
skuldoffer till uppenbarelsetältets i.
19 :21
vården om f"århänget för i.en
4.Mos. 3 :25
förhänget för i.en till förgården
3 :26
bära förhänget för i.en till
4:25
till uppenbarelsetältets i.
6:10
fram till uppenbarelsetältets i.
6:13
vid i.en till uppenbarelsetältet raka
6:18
vid i.en till uppenbarelsetältet
10:3
grät, vid i.en till sitt tält
11:10
och blev stående vid i.en till tältet
12:5
vid i.en till uppenbarelsetältet
16:18
vid i.en till uppenbarelsetältet
16:19
ställt sig vid i.en till sina tält
16:27

2787

Mase vid uppenbarelsetältets i.
16:50
till uppenbarelsetältets i.
20:6
gråtande vid Len till uppenbarelsetält. 2S:6
vid i.en till uppenbarelsetältet
27:2
icke före påföljande dags i. säger
30:15
Välsignad vid din i.
5.Mos.28:6
Förbannad skall du vara vid din i.
28:19
molnstoden vid i.en till tältet
31 :15
Jos. 8:29
vid i.en till stadsporten
stenar framför Len till grottan
10:18
framför i.en till grottan lade man
10:27
vid i.en till uppenbarelsetältet
19 :51
stanna vid Len till stadsporten
20:4
Ställ dig vid i.en till tältet
Dom. 4:20
ställde sig vid i.en till stadsporten
9:35
Abimelek ställde sig vid i.en
9 :44
ställde sig vid i.en till porten
18:16
prästen stod vid i.en till porten
18: 17
föll ned vid i.en till mannens hus
19:26
bihustru ligga vid i.en till huset
19:27
kvinnor ... tjänstgöring vid i.en 1.Sam. 2:22
Uria lade sig till vila vid Len
2.Sam.l1:9
För i.en till koret gjorde han
I.Kon. 6:31
för i.en till tempelsalen dörrposter
6:33
vakt vid i.en till konungshuset
14:27
ställde sig vid i.en till grottan
19:13
två högar vid i.en till porten
2.Kon.10:8
falla in i landet, vid årets i.
13:20
s. låg vid i.en till Josuas port
23:8
i H.läger vakt vid i.en
LKrön. 9:19
dörrvaktare vid i.en till
9 :21
strid vid i.en till staden
19:9
vad angår i.arna i huset
2.Krön. 4:22
vakt vid i.en till konungshuset
12:10
konungen stå vid sin pelare. nära Len 23:13
i.en till Eljasibs hus
N eho 3 :20
från i.en till Eljasibs hus
3 :21
H. skall bevara utgång och i.
Ps. 121 :8
Ords. 8:3
vid i.en till staden höjer hon
satt sig vid i.en till sitt hus
9:14
säte vid Len till J erusalems portar J er. 1 :15
satte sig vid i.en till H. nya port
26:10
vid i.en till nya porten på H. hus
36:10
vid tredje i.en till H. hus
38:14
vid i.en till Faraos hus i Tapanhes
43:9
norr om altarporten, vid i.en
Hes. 8:S
förde han mig till förgårdens i.
8:7
mot i.en till norra porten på H. hus
8:14
vid i.en till H. tempel stodo 25 män
8:16
(keruberna) stannade vid i.en
10:19
se 25 män stå vid i.en till porten
11:1
orda om dig i i.arna till husen
33 :30
tempelkammare med i. fanns vid
40:38
när man steg upp till portens i.
40:40
Len var tio alnar bred och
sidoväggarna vid i.en fem alnar
41 :2
han mätte murpelarna vid i.en
41:3
och i.en: den höll sex alnar
41 :3
Lens bredd: den var sju alnar
41 :3
i.arna till sidokamrarna lågo utåt
41 :11
en i. mot norr och en i. åt söder
41:11
över i.en funnas keruber och palmer 41 :20
till långsidan med sin i. i norr
42:2
i.arna låga mot norr
42:4
nedanför tempelkamrar var Len
42:9
dess utgångar och i.ar
43:11
inför H. vid i.en till samma port
46:3
gm den i. s. låg vid sidan av porten
46:19
förde han mig tillbaka till husets i.
47:1
sten. för i.en till graven
Malt. 27 :60
en sten för Len till graven
Mark. 15 :46
16:3
vältra bort stenen från Len
eftersom mitt ord icke får i.
Joh. 8:37
och en sten låg framför i.en
II :38

INGÅNGSPORT
avståndet mellan i.eos framsida

Hes.40:1S

INGÅNGSVÄG
konungens yttre i. förlade han 2.Kon.16:18

INHUGGA
uppsätta stenar med i.na bilder 3.Mos.26:1
förstöra stenar med i.na bilder 4.Mos. 33:S 2

INHYSES
främlingen s. bor i. hos dig

3.Mos.25:47

INHYSESMAN
Se även: Främling, gäst.
INHYSESMAN
En i. och en legodräng må
2.Mos. 12 :45
i. skall icke äta av det heliga
3.Mos.22:10
till föda, du själv ... och din i.
25:6
ss. främling eller i. skall han leva
25:35
25:40
en i. skall han vara hos dig
ibland barnen till inhysesmännen
25:45
"25:47
i. kommer till välstånd
i.nen s. bor ibland dem
4.Mos. 35 :15

INHÄGNA
i den i.de trädgård s. hörde till

Est. 1:5

INHÄGNAD
Isaskar ligger i ro i sin i.

LMos.49:14

INHÄMTA
så i.r han kunskap
insikt har mitt hjärta i.t
förstånd alt i. allt slags visdom
i strid med den lära I i.t
s. I haven lärt och i.t och hört
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Ords.21:11
Pred. 1:16
Dan. 1:4
Rom.16:17
Fil. 4:9

Inhölja - Innersta
INHÖLJA
det finnes i.t i ett kläde
med ansiktet it i en duk
INIFRÅN
så svarar den andre i. huset

l.Sam. 21:9
Joh.11 :44
Luk.11:7

INJAGA
att i. skräck hos Etiopien
Hes. 30:9
kommit för att i. skräck hos dem Sak. 1 :21
INKNYTA
inknutet i de levandes pung

l.Sam. 25 :29

INKOMMA
guld s. årligen inkom
l.Kon.10:14
det s. inkom gm kringresande
10:15
guld s. årligen inkom
2.Krön. 9:13
INKOMST
till men för konungarnas i.er
Esr. 4:13
den s. får någon i.
Hagg. 1:6
Apg.16:16
skaffade sina herrar mycken i.
16:19
slut med allt hopp om vidare i.
19:24
skaffade hantverkarna ganska stor i.
INKRÄKTA
i.r boningar s. icke äro deras

Hab. 1:6

INKÖP
till i. av trävirke och sten

2.Kon.12:12

INKÖPA
i. trävirke och huggen sten
i. huggen sten och trävirke

2.Kon.22:6
2.Krön.34:11

INLEDA
Grundtextens ord, som i Matt.6:13;
Luk.ll:4 har översatts »inled3», grek.
eispherein, betyder egentligen: bära el.
föra in.
I bönen »Fader VåD) lärde Jesus sina
lärjungar att bedja: »inled oss icke i
frestelse». Denna bön indikerar icke,
att Gud skulle fresta de sina till synd
och fall. Bibeln lär tvärtom, att Gud
icke frestar någon, Jak.l:l3. Vad bönen synes förutsätta är, att Guds styrelse även omfattar alla de omständigheter, som kan leda till fall. Bönen kan
bäst förstås som en bön om att Gud i
sin vrede icke skall prisgiva oss åt
frestelsens domäner, överlämna oss till
frestaren. Se även: Fader vår, Frestelse.
INLEDA
inled oss icke i frestelse
inled oss icke i fresteise

INLINDA
händer och fötter i.de i bindlar

Matt. 6:13
Luk.11:4
Joh.11 :44

INLÅTA
Min själ i.e sig ej i deras råd
l.Mos. 49:6
I skolen icke i. eder i strid
S.Mos. 2:5
icke i. dig i strid med dem
2:9
2 :19
ej heller i. dig i strid med dem
de inläto sig i strid med eder
Jos.24:8
inlät (Sihon) sig i strid med Israel Dom. 11 :20
i. sig i tvist med Israel
11 :25
ännu en gång i. mig i strid
20:23
I skolen icke i. eder med dem l.Kon.11:2
de få icke i. sig med eder
11:2
inIåt dig ej på ngt s. är ont
Pred. 8:3
INLÄGGA
likasom inlagt golv av safirer
golv s. var inlagt med marmor

2.Mos. 24:10
Est. 1:6

INLÄGGNING
han panelade huset med tar

l.Kon. 6:9

INLÄRA
en sång, tili att i.s; av David
fruktan består i i.da mskobud

Ps.60:1
Jes.29:13

INLÄSA
angripna saken i.t i sju dagar
3.Mos.13:50
för andra gången i.t i sju dagar
13:54

INLÖSA
1) gå'al, ']!5
befria, återlösa, friköpa, inlösa. Se:
Börda (verb) 1, Fri 32, Frälsa 8, Lösa
3, Lösköpa l.
INLÖSA
1 i.er det sålda huset i den stad 3.Mos. 25 :33

INMÖNSTRA
antalet av Israels barn, s. Ls
2.Mos.30:12
s. upptages bland d. i.de skall giva
30 :13
s. upptages bland de i.de
30:14
gavs av dem i menigheten, vilka i.des 38:25
s. upptogs bland de i.de
38:26
alla stridbara män skolen I i.
4.Mos. 1:3
så många av Rubens stam s. i.des
1 :21
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av Simeons söner ... så många s. Ldes
1 :22
1 :23
så många av Simeons stam s. i.des
1:25
så många av Gads stam s. i.des
så många av Juda stam s. i.des
1 :27
1 :29
så många av Isaskars stam s. i.des
så många av Sebulons stam s. i.des
1 :31
så många av Efraims stam s. Ldes
1 :33
så många av Manasse stam s. i.des
1 :35
så många av Benjamins stam s. i.des
1 :37
så många av Dans stam s. i.des
1 :39
så många av Asers stam s. i.des
1 :41
1 :43
så många av N aftali stam s. i.des
1 :44
Dessa voro de i.de
s. blevo Lde av Mose och Aron
1 :44
de av Israels barn s. Ldes
1 :45
dessa i.de utgjorde 603 550
1 :46
leviterna icke Lde med de övriga
1:47
Levi stam allenast skall du icke i.
1 :49
i.de s. utgöra (Nahesons) här
2:4
i.de s. utgöra (Netanels) här
2:6
i.de s. utgöra (Eliabs) här
2:8
De i.de s. tillhöra Juda läger
2:9
i.de s. utgöra (Elisurs) här
2:11
2:13
i.de s. utgöra (SelumieIs) här
i.de s. utgöra (Eljasafs) här
2:15
2:16
De i.de s. tillhöra Rubens läger
i.de s. utgöra (Elisamas) här
2 :19
2:21
i.de s. utgöra (Gamliels) här
i.de s. utgöra (Abidans) här
2 :23
De i.de s. tillhöra Efraims läger
2 :24
i.de s. utgöra (Ahiesers) här
2:26
i.de s. utgöra (Pagiels) här
2 :28
2:30
i.de s. utgöra (Ahiras) här
De i.de s. tillhöra Dans läger
2 :31
de av Israels barn s. i.des
2 :32
De s. i.des i lägren
2 :32
leviterna bleve icke Lde
2 :33
alla av mankön ... skall du i.
3:15
Mose i.de dem efter H. befallning
3:16
av (gersoniterna) s. i.des 7500
3:22
dessa i.de utgjorde 7500
3 :22
(merariterna) s. i.des 6200
3:34
De i.de av leviterna s. Mose ... Lde
3 :39
så många s. i.des tillsammans 22273
3:43
trettio år gamla ... skall du i.
4:23
Meraris barn skall du i.
4:29
s. äro trettio år gamla skall du i.
4:30
i.de Kehats barn
4:34
(kehatiterna) s. i.s 2750
4:36
de av kehatiternas släkter s. i.des
4:37
de s. Mose och Aron i.de
4:37
Gersons barn s. i.des
4:38
(gersoniterrra) s. i.des 2630
4:40
de av Gersons barns släkter s. i.des
4:41
de s. Mose och Aron i.de
4:41
Meraris barns släkter s. i.des
4:42
(merariterna) s. i.des 3200
4:44
de av Meraris barns släkter s. Ldes
4 :45
de s. Mose och Aron i.de
4 :45
leviterna s. Mose ... i.de
4 :46
4:48
(leviterna) s. i.des 8580
Efter H. befallning blevo de i.de
4 :49
s. stodo i spetsen för de i.de
7:2
s. haven blivit i.de
14:29
(rubeniterna) s. i.des utgjorde 43730 26:7
så många av dem s. i.des
26:18
Juda släkter, så många av dem s. i.des 26:22
Isaskars släkter, så många s. i.des
26:2 S
sebuloniternas släkter s. Ldes
26:27
Manasse släkter s. i.des
26 :34
Efraims barns släkter s. i.des
26:37
Benjamins barn s. i.des utgjorde
26 :41
Suhamiternas släkter s. i.des
26 :43
26:47
Asers barns släkter s. i.des
Naftali släkter s. i.des utgjorde
26:50
de av Israels barn s. i.des 601730
26:51
efter antalet av dess i.de
26:54
de av Levi stam s. i.des
26:57
de av (leviterna) s. i.des utgjorde
26:62
icke blivit i.de bland Israels barn
26:62
de s. Laes av Mose och Eleasar
26:63
s. förut blivit i.de av Mose och Aron 26 :64
l.Krön. 23 :24
Levi barn så många s. i.des
Därefter i.de (Amasja) dem
2.Krön. 25:5

INNANDÖME
Se även: Innersta, inre, hjärta, själ.
INNANDÖME
tränga ned till hjärtats i.n
utrannsakar alla hjärtats i.n
I tuktan renar hjärtats i.n
tränga ned till hjärtats i.n

Ords. 18:8
20:27
20,30
26:22

INNANFÖR
Innanför - utanför
1) Edens lustgård, l.Mos.3:24. 2)
Arken, l.Mos.7:16. 3) Den blodbestänkta dörren, 2.Mos.12:22. 4) Det
röda snöret, Jos.2 :19. 5) Lägret, 4.Mos.
12:14. 6) Församlingen, l.Kor.S:I2.
7) Den eviga staden, Upp.22:1S.
INNANFÖR f:r
vittnesbördets ark i. förlåten
i helgedomen i. förlåten
bära in detta i. förlåten
bära in hans blod i. förlåten
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2.Mos. 26 :33
3.Mos.16 :2
16:12
16:15

det s. är i. förlåten
4.Mos. 18:7
s. äro L haven I ju att döma
1. Kor. 5:12
själens ankare, s. når i. förlåten Hebr. 6:19

INNANMÄTE
stekt på eld med ... i.

2.Mos.12:9

INNANTILL
huset skall man skrapa i.
3.Mos.14:41
i. hade huset en beläggning
l.Kon. 6:18
överdrog det i. med rent guld 2. Krön. 3:4
J. prydd i kärlek av Jerusalems
HV. 3:10
dubbelkrokar voro fästa i.
Hes. 40:43
i. och utantill funnos avmätta fält
41 :17

INNE
-inne
därinne Sef.3:S
härinne Est. 7 :8
När tiden är inne
1) Uppstår förföljelser mot Guds
tjänare, Joh.I6:4. 2) Uppträder många
antikrister, l.Joh.2:I8. 3) Får de döda
höra Guds Sons röst och blir levande,
Joh.5:2S. 4) Upplever Sion sin kommande härlighet, Jes.60:22.
INNE
satt David i. i porten
2.Sam. 18 :24
när tiden är i., skall jag fullborda Jes.60:22
ja, den är redan i., då sanna
Joh. 4:23
stund kommer,ja, den är redan i.
5:25
när den tiden är i., skolen komma ihåg 16:4
att den yttersta tiden är i.
l.Joh. 2:18

INNEBÄRA
vad denna hälsning månde i.
i. en frestelse för eder
han for upp, vad innebär det
till arvedel vad löftet innebär
INNEHAVA
vad filisteernas 5 hövdingar i.
i.de främsta platsen i riket
kammare s. i.des av sönerna till

Luk.
Gal.
Ef.
Hebr.

1:29
4:14
4:9
6:17

Jos. 13:3
Est. 1 :14
Jer.35:4

INNEHÅLL
efter i.et i det löfte han avlagt 4.Mos.
ett brev av följande i.
Esr.
ett förbud stadgas av det i.
Dan.
förbud av det i. att
meddelade huvudsumman av dess i.

6:21
4:8
6:7
6:12
7:1

INNEHÅLLA
blodet s. i.er själen
3.Mos.17:14
var kaka skall i. två tiondedels efa
24:5
land vars stenar i. järn
5.Mos. 8:9
innehöll att de skulle vara redo
Est. 3:14
de brev s. innehöllo Hamans anslag
8:5
s. innehöll att judarna skulle vara redo 8:13
köpebrevet s. innehöll avtalet
Jer.32:11
Sikeln skall i. tjugo gera
Hes. 45 :12
45:12
skall minan i. hos eder
den bok s. i.er Nahums syn
Nah. 1:1
Sak. 9:1
utsaga s. i.er H. ord
utsaga s. Ler H. ord över Israel
12:1
Mal. 1:1
utsaga s. i.er H. ord
hedningarna göra vad lagen i.er Rom. 2 :14
Hebr.10:1
lagen i.er en skugga av

INNERLIG
l) kataphi/eö, K aral/>LA€W
ivrigt el. innerligt kyssa; förstärkt form
av phileö, älska; kyssa. Se: Ivrig Il.
2) hyperekperissou,
U1T€P€K1T€PWOOV

adv. övermåttan, över allt mått; av:
prep. hyper, över, och ek perissOIi
(prep. ek, av, från, och gen. av perissos,
överflödande, riklig), högeligen, storligen. I l.Tess.3:IO står ordet som bestämning till verbet deomai, se Bedja
22, Bön 23; ordagrant: natt och dag
bedjat}de över allt mått. J fr hyperekperissös i l.Tess.S:I3 (flera handskrifter har även här hyperekperissou),
övers. övermåttan.

övers. längst inne; Jes.14:ISlängst ned;
Jer.6:22 yttersta ända; Hes.39:2Iandet
längst uppe. Jfr järe!.c, i l.Mos.24:9
övers. länd; Hes.24:4 lår; 2.Kon.I6:I4
sida. Se: Inre Il.
2) penimi, 'tJ') !l
(den el. det) ~re·(innersta); av: pänim,
ansikte. Se: Inre 10.
3) I;tliqär, ., J Q
det inre av ~it hu~; (inre) ,kammare,
rum; i 2.Kon.9:2I).ägär bt!l).ägär, kammare i kammare; övers. den inre kammaren. Jfr samma uttryck iLKon.
20:30;22:25; 2.Krön.I8:24, övers. från
kammare till kammare. Se: Inre 2.
4) J.ce~, y Q
det yttersta; det innersta; av: ~ä~a~, se
Avhugga l. Se: Fullbordan 9.
5) l;teJ.c, p' Q
barm, famn, sköte; trol. av·en rot som
betyder: omgiva, innesluta. Jfr 2.Mos.
4:6, övers. barm; l.Kon.3:20 famn.
6) me'im, D ' lit;)
plur. inälvor; det innersta. Se: Hjärta 5,
Liv 23.
7) J.cIirä~, J J. il.
inre del, mitt; i synnerhet det innersta
av kroppen, inälvor, bröst. Se: Hjärta 6,
Inre 6.
8) 'Ii~äm, D ~ V.
ben; här plur. Ps.6:3 ordagrant: ty mina
ben äro förskräckta; Jer .20:9 instängd
i mina ben.
9) kiljå, n ~ '? J
endast plur. njurar, se t.ex. 2.Mos.
29:13; Jer.l1 :20. Se: Inre 8.
10) såtam, D n D
stoppa- igen, tillsluta, täppa till; i 1>s.
51:8 part. pass. sä!um, något tillslutet,
hemlighet. Ps.5I:8 b skulle också kunna översättas: i hemlighet lär du mig
vishet. Jfr gamla kyrkobibelns övers. av
Ps.SI :8: »Si, du hafwer lust till sanningen, den i det fördolda ligger; du
låter mig we ta den hemliga wisheten».
Se: Hemlighet 5, Kasta 2.
11) blifän, 1~ ~
mage, buk, UIiderliv; det innersta. Se:
Hjärta 7, Inre 7, Kropp 9, Liv 25.
12) penimå, n tJ' )!l
in; inne; i Hes.4I:3' övers. in i det innersta .rummet; av: pänim, ansikte. Se:
Inre l.
13) koilia, KOtAia
buk, mage; i överförd mening: det innersta i kroppen el. personligheten. Se:
Liv 40.
14) en heauto, EV eavTw
i (inom) sig själv; i Joh.lI :38 övers. i
sitt innersta; uttrycket korresponderar
här med pneiunati i v.33, övers. i sin
ande. Jfr Joh.S:26, övers. i sig själv.
15) esoteros, eOWT€pO,
inre; komp. avesö, in; inne.

1) jarkå, n J ., ,
sida; baksid;, 'h;nersida; mestadels i
dual. (i sing. endast i l.Mos.49 :13,
övers. sida). Jfr dual. i l.Sam.24:4,

INNERSTA
1 idet i. av huset med cederträ l.Kon. 6:16
2 keruberna i det i. av huset
6:27
2 dörrar s. ledde till det i. av huset
7:5 O
3 för (Jehu) in ii. kammaren 2.Kon. 9:2
19:23
4 trängde fram till dess i. gömslen
2 dörrar i dess i. av guld
2.Krön. 4:22
5 därefter trånar jag i mitt i.
Job 19:27
6 Därför sjuder mitt i.
30:27
7 deras i. är fördärv
Ps. S :1O
8 i mitt i. är jag förskräckt
6:3
16:7
9 om natten manar mig mitt i.
10 lär mig vishet i mitt i.
51:8
7 men i sitt i. förbanna de
62:5
11 om du bevarar dem i ditt i.
Ords.22:18
9 mitt i. fröjdar sig
23:16
7 klagar mitt i. över Kir-Heres
Jes.16:11
61 mitt i.våndasjag
Jer.4:19
9 men fjärran är du frin deras i.
12:2
8 en eld, instängd i mitt i.
20:9
6 mitt i. är upprört
K1ag. 1 :20
6 mitt i. är upprört
2:11
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INNERLIG
1 hans fader kysste hm i.t
1 kysste (Paulus) i.t
2 Natt och dag vår i.aste bön

Luk.15 :20
Apg.20:37
l.Tess. 3:10

INNERSTA
Se även: Hjärta, själ, innandöme, inre.
INNERSTA

Innesluta -Insikt
12 gick han in i det i. rummet
11 hör det och darrar i mitt i.
13 av hs i. skola strömmar av
14 upptändes J. åter i sitt i:
15 satte dem ii. fängelserummet

Hes.41:3
Hab. 3:16
Joh. 7:38
11:38
Apg.16:24

INNESLUTA
till Kegila och där i. David
och ·de inneslöto Ahas
skola i.• i fängelse
då dina fiender skola i. dig
Ut alltsammans under synd
voro vi i.na under lagen

l.Sam.23:8
2.Kon.16:S
Je•. 24:22
Luk.19:43
Gal. 3:22
3:23

INNESTÄNGA
den angripne i.d sju dagar
3.Mos. 13:4
hålla hm i.d i sju dagar
13:5
prästen hålla hm i.d i sju dagar
13 :21
prästen hålla hm I.d I sju dagar
13:26
den av skorven angripne i.d i sju
13 :31
hAlIa den skorvsjuke i.d i sju dagar
13:33
i.d i sju dagar utanför lägret
4.Mos.12:14
hlills Mirjam i.d i sju dagar
12 :1S

INNÄSTLA
höra de män s. i. sig: i husen
Några hava i.t sig hos eder

2.Tim. 3:6
Jud. v.4

INOMHUS
i. skall förskräckelsen göra
S.Mos.32:2S
förgjort mina barn, och I. pesten K1ag. 1 :20
När (J.) sedan kommit i.
Mark. 7 :17
Nlr J. därefter kommit i.
9 :28

INPRÄGLA
och i. det hos Josua
för evig tid i.de i klippan

2.Mo•. 17:14
Job 19:24

INRE
1) p~nimö, n~ , gl
in; inne; i l.Kon.6:29 övers. det inre
rummet; av: pänim, ansikte. Se: Innersta 12.
2) I.zligiir, ., J D
det inre av 'ett hus; (inre) kammare,
rum. Se: Innersta 3.
3) tawä~, '1 J. D
mitt; det inre:
4) ti~on, 1 i:J ' 1'1
mellerst; inre; av: täwäk, se 3. Jfr
l.Kon.6:8, övers. mellersf
S) Job 20:2 ordagrant: i mig; övers. i
mitt inre.
6) ~räl}, :J ~ i?
inre del, mitt'; i synnerhet: det innersta
av kroppen, inälvor, bröst. Se: Hjärta 6,
Innersta 7, Liv 24.
7) bIi!än, 1~ ~
mage, buk,' Underliv; det inre. Se:
Hjärta 7, Innersta 11, Kropp 9, Liv 25.
8) kiljö, n' ';1 ::J
end. plur. kilj~i, njurar. Se: Innersta 9.
9) På dessa ställen står mehäbåji! (=
prep. min, från, och best. form av båji!,
hus), bort från huset, dvs. bakom huset;
övers. på inre sidan.
10) p~nimi, '~' ~;i
(den el. det) inre; av: pänim, ansikte.
11) jarkö, n::J."
sida; baksida, T~ersida. Se: Innersta 1.
12) 'ir, ., , l?
inhägnat område, borg, fästning, stad.
13) tå esöthen,TO euw8fv
det [som] är inne (eg. inifrån), det inre;
av: lisa, in; inne.
14) aph'heautbn, å,p' eavTwv
av sig själva; i Luk.12 :57 av eder själva;
ordagrant: Varfcir dömen I icke av eder
själva det rätta?

1 i det i. rummet och i det yttre
6:29
1 i det i. rummet och i det yttre
6 :30
1 byggde den i. förgårdsmuren
6:36
1 var det med den i. förgårdsmuren
7 :12
2.Kon.l0:2S
12 i det i. av Baals tempel
4 hunnit ut ur den i. staden
20:4
1 mönsterbild av i. rummen 1.Krön. 28 :11
2.Krön.29:16
1 in i det I. av H. hus
1 in till konungen på I. gården
Est. 4: 11
5:1
1 (Ester) trädde in på I. gården
S då jag är upprörd i mitt i.
Job 20:2
6 förvandlas denna kost i hs i.
20:14
7 anden i mitt i. vill spränga sönder 32:18
7 mit.t i. är ... instängt vin
32:19
8 jag kände styng i mitt i.
Ps. 73:21
Hes. 8:3
1 in till i. förgården
1 förde mig till den i. förgården
8:16
1 molnet uppfyllde i. förgården
10:3
3 blev ditt i. fyllt med orätt
28:16
9 porttröskeln pi i. sidan mälte
40:7
9 mätte portens förhus på i. sidan
40:8
9 portens förhuslig pi i. sidan
40:9
10 vid den i. portöppningen
40:15
10 till i. förgårdens yttre framsida
40: 19
10 port till den I. förgården fanns
40:23
10 port till i. förgården ock på södra 40:27
10 förde han mig till i. förgården
40:28
10 till den i. förgirdens östra sida
40:32
10 utanför I. porten funnos för
40 :44
10 pi i. gården, tempelkamrar
40:44
10 mätte det i. tempelrummet
41:15
10 in emot det i. rummet
41 :17
10 pi den i. förgården avsatserna
42:3
10 en gång till den i. förgården
42:4
10 slutat uppmätningen av i. huset
42:15
10 förde mia in pi I. förgArden
43:5
10 in I den i. förgArdens portar
44:17
10 tjänst i i. förgårdens portar
44: 17
10 kommit in pi den i. förgården
44:21
10 i helgedomen, pi i. förgården
44:27
10 dörrposten till i. förgArdens port
45 :19
lODen i. förgårdens port At öster
46:1
11 ropar till en s. är i det i.
Am. 6:10
11 ned i det I. av fartyget
J ona 1 :5
13 edert i. fullt av rofferi
Luk.ll :39
13 ocksA gjort det i.
11 :40
14 låten I icke edert eget I. döma
12 :57
15 I vart i. fAtt var dödsdom
2.Kor. 1:9
16 det rum I haven I vart I.
6 :12

INREDA
l.Mos. 6:14
inred arken med kamrar
6:16
du skall I. den sA
1.Kon. 6:19
ett kor i.de hån i det inre
2.Krön. 31:11
i. förrAdskamrar I H. hus
31:11
och man i.de sAdana
Neh.13:S
Inrett en stor kammare
13:7
inrett At (Tobis) en kammare

INREDNING
teckna upp husets form och i.

Hes.43:11

INRISTA
pi dem I. Israels BÖners namn 2.Mos. 28:9
skall du I. Israels söners namn
28:11
i.t pA samma sätt s. man graverar
28:21
Guds skrift, i.d pA tavlorna
32:16
voro Israels söners namn i.de
39:6
i.t pA samma sätt s. man graverar
39:14
i.de (Hiram) keruber,lejon
1. Kon. 7:36
lät I. keruber pA väggarna
2.Krön. 3:7
I.d pi deras hjärtas tavla
Jer.17:1
i.de runt omkring på vliggarna
Hes. 8:10
mansbilder I.de I väggen
23:14
beläten s. man hade i.t
23:14
i den skall jag I. den inskrift
Sak. 3:9
dödens ämbete, i.t pA stenar 2. Kor. 3:7

INRÅDAN
pA BlIeams I. förledde Israels

4.Mos. 31 :16

INRÄTTA
I.de (Salomo) rummet till kor 1. Kon. 6:16
I. handelskvarter i Damaskus
20:34
i.t eldstäder till kokning
Hes.46:23
vittnesbördets tabernakel sA i.t Apg. 7:44
i tabernaklet i.des ett frimre
Hebr. 9:2
9:6
SA blev (tabernaklet) i.t

INSAMLA
de hava blivit i.de ifrA» folket 2.Kon.22:4
till de .. att allt var i.t
2.Krön.24:10
(penningarna) blivit I.de från
34:9
och I skolen varda i.de
Jes.27:12
62:9
s. I. säden skola ock äta den
I mån I. vin och frukt
Jer.40:10
.... när frukten är i.d
Miks 7:1
i deras händer vad s. blivit i.t
Rom. 15:28

en försoningsgåva från alla inmönstrade
israeliter,2.Mos.30:12,16.
Med hänvisning till denna förordning lät konung Joas utropa en insamling i Juda och Jerusalem för iståndsättandet av Herrens tempel, 2.Krön.
24:5 ff. En kista placerades utanför
tempelporten och »alla: furstarna och
allt folket buro fram penningar med
glädje och kastade dem i kistan, till dess
att allt var insamlat», 24:10.
I l.Kor.16:1 ff. omtalas en insamling, logla, som Paulus fick till stånd
bland församlingarna i Akaja och Galatien till fcirmån för de kristna i J erusalem. Sarnnta sak har fått en utförlig
beskrivning i 2.Kor.8 och 9, där det
framgår att även församlingarna i Macedonien varmed. Här förekommer ordet
diakonIa, tjänst, övers. »understöd»
(8:4; 9:1,12,13). Aposteln är inne på
samma sak i Rom. 1S:26 ff. Här benämnes insamlingen koinönia, gemenskap, övers. »sammanskott».
Församlingen iJerusalem har uppenbarligen varit utsatt fOr fcirföljelser,
vilka skapade ekonomiska svårigheter,
och behovet av hjälp var därför trängande. Paulus ansåg det vara rätt, att de
hednakristna kom dem till hjälp. »Ty
om hedningarna hava fått del i deras
andliga goda, så äro de å sin sida skyldiga att vara dem till tjänst med sitt
lekamliga goda», v.27. Jfr 2.Kor.8:
13-15.
Denna insamling var tydligen icke
någon engångsföreteelse. Det flitiga
nytestamentliga bruket av ord som giva,
gåva osv. antyder, att saken var väl
känd. Paulus tillade uppenbarligen dessa insamlingar stor betydelse. Det tillvägagångssätt, som aposteln har beskrivit i l.Kor.16:2, förekom troligen även
vid andra tillfållen. Ä ven om man starkt
betonade vikten av att giva, poängterades samtidigt frivilligheten, jfr 2.K,or.
8:3 f.
INSAMLING
Vad angår i.en till de heliaa
l.Kor.16:1
i.en icke göres vid min ankomst
16:2

INSE
1) jöda', 11 1 '

fö~ma, ~ärka; inse, fOrstå. Se t.ex.
Akta 14, Besinna 1, Erkänna 2, Förstå
i, Insikt 1.
2) rö 'ö, n~ 1se, betrakta; inse, förstå. Se t.ex. Akta
2, Anse 8, Förstå 4, Insikt 10.
3) noeö, voew
besinna; . förstå; av: nous, sinne; förstånd. Se: Akta SS, Förstå 17.
4) epiginbskö, e7rt-YLVwuKW
noga lära känna; väl k~a el. förstå;
förstärkt form av ginoskö, se S. Se:
Förstå 20, Förvissa S, Känna 32.

i sig själva; i 2.Kor.l:9 i oss själva;
övers. i vårt inre.
16) en hemin, ev 1j~'iv
i oss; övers. i vårt inre.

INSAMLING
Se även: Allmosa, tionde, giva, gåva,
sammanskott, skänk, tjänst, kärlek,
gemenskap.

INRE
1 icke inburet i helgedomens i. 3.Mos.10:18
2 i försAt i den i. kammaren
Dom. 16:9
16:12
2 lag i försAt i den i. kammaren
2.Sam. 4:6
3 kommit Idet I. av huset
3 kor idet i. av huset
1. Kon. 6:19
1 det i. av huset med fint guld
6 :21

Insamling
Att giva Herren gåvor vid den kultiska
tjänsten och till dess utövare omtalar
Skriften så tidigt som på Abrahams tid.
Senare föreskrev Mose lag insamling av

S) ginbskö, -ytVWUKW
lära känna; känna, inse, förstå. Se:
Akta 77, Förstå 15, Förvissa 2, Kunskapll.
6) oida, oilia
perf. med betydelsen: veta, känna, förstå. Se: Förstå '13, Kunskap 13, Känna
36.
7) agnoeö, å-yvoew
icke känna el. fcirstå; vara okunnig;
ignorera, icke erkärma. I.Kor.14:38
ordagrant: Men om någon icke (er)känner [detta], bliver han icke (er)känd;
enligt en annan läsart: vare han okunnig. Se: Förstå 18, Känna 40.
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15) en heautois, ev eavTo'ic;

8) epignösis,

f7rt-YVWUtC;

(qo~ann) kunskap, insikt; av: epigi-

nosko, se 4. Se: Insikt 14, Kunskap 10.
INSE
1 I.r du icke att Egypten bliver 2.Mos.10:7
2 Di Delila insAg att han yppat Dom.16:18
1 Israel indg att konungen
2.Sam. 3:37
2 Ammons barn InsAgo att de gjort
10:6
1 din tjänare i.r att jag försyndade.
19:20
1 insAgo vad Israel borde göra l.Krön.12 :32
2 Då Ammon. barn insAgo
19:6
1 insAge du att Gud lämnat
Job 11:6
1 där folket i.r vad rätt är
Ords. 28:2
1 insAg jag att detta var jagande Pred. 1 :17
2 :13
2 insAg jag att visheten har samma
2 insAg att detta kommer från Guds
2 :24
1 insAg att Intet är bättre för dem
3:12
1 Jag insAg att allt vad Gud gör
3:14
2 i. att de äro ss. flinad
3:18
2 insAg att det är sA med alla Guds
8:17
3 I.n I icke att allt s. gAr in
Matt. 15 :17
3 I.n I icke att intet s. utlfrAn
Mark. 7:18
4 i. huru tillförlitliga styckena
Luk. 1:4
S O att du i dag hade I.tt, ocksA du
19 :42
l.Kor.ll:3
6 jag vill att I skolen i. detta
4 L att vad jag skriver är H. bud
14:37
7 Men vill nAgon Icke i. detta
14:38
S och det i.n I ocksA själva
Ef. 5:5
8 i.r huru mycket gott vi hava Filem. v.6

INSEGEL
1) I.zåtam, !J lJ Q
fcirsegla, besegla; i Job 33:16 med
prep. M, övers. sätta inseglet på (= bekräfta, stadfästa). Jfr Est.8:8,10, övers.
besegla; Jer.32:1O; Dan.12:4 fOrsegla.
Jfr subst. lJ.0!iffi, försegling, sigill,
signet.
2) sphragizö, u,ppa-yitw
sätta sigill på, teckna med sigill, försegla, besegla; av: sphragis, se 3. Jfr
Matt.27:66, övers. försegla; Joh.3:33
bekräfta.

3) sphragis, u,ppa-yic;
sigill, signet. Ordet kan avse dels det
instrument, som man fcirseglar el. präglar något med Ofr Upp.7:2, övers.
signet), dels det sigill eller märke, som
därvid bildas för att tjäna som tecken
på tillhörighet el. som bevis på godkännande och bekräftelse. I överförd
betydelse brukas ordet för att beteckna det som bekräftar, bevittnar el.
bestyrker något. Jfr 2.
INSEGEL
1 slItter i.let pA sina varningar
Job 33:16
2 har Fadern låtit undfå sitt i.
Joh. 6:27
3 omskärelsens tecken ... i.
Rom. 4:11
1.Kor. 9:2
3 i.let pA mitt apostlaimbete
2 s. låtit 088 undfå sitt i.
2.Kor. 1 :22
2 ss. ett i. undfAtt den hel. A.
Ef. 1 :13
4 :30
2 Guds hel.A., vilken I undfått ... i.
3 har ett i. med de ... ord
2. Tim. 2 :19
Upp. 5:1
3 bokrulle förseglad med sju I.
3 och bryta de .. i.
5:2
3 öppna bokrullen och bryta de .. i.
5:5
S :9
3 taga bokrullen och bryta de.. i.
3 bryta det första av de sju i.len
6:1
3 nir det bröt det andrå I.let, hörde
6:3
6:5
3 när det bröt det tredje i.let
6:7
3 när det bröt det fjärde i.let
6:9
3 när det bröt det femte Uet
3 sAg Lammet bryta det sjätte i.let
6:12
2 tecknat var Guds tjänare med I.
7:3
2 antalet av dem s. voro tecknade med i.7:4
3 när Lammet bröt det sjunde i.let
8:1
9:4
3 mskor s. Icke hade Guds i.
2 Göm ... under i. vad tordönen talat 10:4
2 satte dit ett i. över (Satan)
20:3
2 Göm icke under nigot I. de ord
22:10

INSIDA
gör först i.n av bägaren ren
skrift bAde pi I.n och utsidan

Malt. 23 :26
Upp. 5:1

INSIKT
Se även: Kunskap, förstånd, visdom,
kännedom, inse.
INSIKT

1) jaqa', 11 J :
fOrnimma, märka; inse, förstå; i 3.Mos.
5:4 övers. komma till insikt. Se t.ex.
Akta 14, Besinna 1, Erkänna 2, Förstå 1, Inse 1, Klok 10.
2) lel}, .).?
hjärta; ofta i betydelsen: säte fOr själslivet el. personligheten, för människans

2796

Insikt - Intala
känslor, vilja och förstånd . 11.Kon.
4:29 nämnes· leb tillsammans med
håkmä, vishet, och tebunä, se 9, här
Övers. förstånd . Se: Ande 4 , Frimodighet 2, Förstånd 4, Förståndig 6, Hemlighet 2, Hjärta 1, Klok 5.
3) !Ii'am, D l1. 12
smak; omdöme; förstånd. S~: Förstånd 6, Förståndig 9.
4) da 'a!, n ~ ~
vetande, förstånd; av: jä~a', se 1. Se:
Förstå 7, Förstånd 14, Förståndig 8,
Klokhet 5.
5) 'älap, '1? ~
lära sig, bli förtrogen el. bekant med; i
Job 35:11 pi. lära, undervisa; övers.
giva insikt. Jfr Förtrogen 6. Se: Lära 7.
6) dea',

8 :12
19:8
22:20
meddelät dig råd och L
vishet och i. har mitt hjärta
Pred. 1 :16
1 :18
den s. förökar sin i.
2 :21
om en mska med vishet och i.
2:26
täckes hm giver han vishet och i.
där finnes ingen i. eller vishet
9:10
12 :9
s. lärde folket L
Jer. 3:15
i bet med förstånd och i.
eftersom han kom till L
Hes. 18:28
L i allt Slags skrift
Dan . 1:17
5:11
befanns (Daniel) hava L
att du har befunnits hava L
5:14
förståndiga lära många i.
II :33
12:4
och Len skall si växa till
Apg. 2S :2S
L om att (Paulus) icke gjort
icke med rätt i.
Rom . 10:2
vilken L jag har i K. hemlighet Er. 3:4
jag råder över eftertänksam i.
s. tager vara på i. finner lycka

4
9
4
4
4
4
4
4
4
8
10
8
II
1'1
12
4
13
14
15

INSTÄLLA
4 .Mos. 16:16
L eder inför H. ansikte
27:21
skall han sedan hava att i. sig
i.en eder i uppenbarelsetältet
S.Mos. 31 :14
31 :14
de i.de sig i uppenbarelsetältet
inställ dig sedan själv här
2.Sam . 20:4
2.Krön. 30:16
i.de sig till tjänstgöring
35 :5
och Len eder i helgedomen
prästerna Lde sig till tjänstgöring
35 :10
Neh . 13:1I
(leviterna) i. sig på sina platser

INSTÄLLSAM
jag skall ej tala i.ma ord
Job' 32:21
32:22
jag förstår ej att tala i.ma ord
de talade i.t för hm med sin mun
Ps.78:36

INSTÄMMA
de andra kvinnorna Lde med dem Luk. 24:10

_ - - - - - - - - - - - - - -_____.--!I!!I'
:i

l1.!

3 :15

ljudet av horn och andra i.er

Jf''Trn'

Il

"11 ~o

kännedom, kunskap, vetande, förstånd;
av: jä~a ' , se 1. Ordet förekommer i
plur. i uttrycket temim de 'im, Job
37:16, fullkomlig i vetande el. förstånd, övers. den Allvise. Jfr 7. Se:
Mening 4.
7) de 'ä, nEJ
kännedom, kunskap , vetande, förstånd;
av: jä~!I', se 1. I Job 36:4 står t~mim
de 'o! (plur. av de 'ä), fullkomlig i vetande el. förstånd; övers. en man med
fullgod insikt. Jfr 6. Se: Förstånd 12,
Kunskap 4.
8) Sökal, ';> J 0
hif. bliva ei:'''vara förståndig, handla
förståndigt; här inf. haskel, övers. insikt. I Jer.3 :15 står ordet jämsides med
de 'å, se 7, här övers. förstånd; i Dan.
1:17 tillsammans med maddä ', se Förstånd 8, här övers. kunskap. Se: Förstå
9, Förståndig 4, Klok 6.
9) tebunä, n J 1 ) n
förstånd, insikt; a~: bin, se 12. Se:
Förstånd 2, Förståndig 7, Klokhet 4.
10) rä'ä, n K l
se, betrakta; ~se, förstå; i Hes.18:28
övers. komma till insikt. Se t.ex. Akta
2, Anse 8, Förstå 4, Inse 2.
11) nahiru, 1l' n ~
aram. upplysning, insikt; jfr hebr.
nähar, stråla, lysa, glänsa (se Fröjd 7),
Jfr Ljus 10.
12) bin, l '~
skilja, skilja ut, särskilja (för betraktandet el. tänkandet); urskilja, skärskåda;
märka, varsebliva; inse, förstå; i Dan.
11 :33 med prep. le, övers. lära (någon)
insikt. Se: Akta 3, Besinna 4, Forska 1,
Förstå 3, Förstånd 7, Förståndig 1,
Klok 9,
13) katalambanö, K ara'Aa/.l{3åvw
fatta (tag i), gripa, uppnå, taga i besittning; i Apg.2S :25 med. fatta med
förståndet, begripa; övers. komma till
insikt om. Jfr med. i ApgA :13; 10:34,
övers. förnimma; Ef.3:18 fatta. Se:
Makt 68.
14) epignösis, €1firvwa L<;
(noggrann) kunskap, insikt; i Rom.l 0:2
kat' epignösin, övers. med rätt insikt.
Se: Inse 8, Kunskap 10.
15) synesis, avv€OL<;
fattningsförmåga, förstånd, insikt. Se :
Förstånd 24.

INSTRUMENT
-instrument
musikinstrument Am.6:S
Instrument
I Bibeln nämns omkring tjugo olika
musikinstrument, men enligt rabbinsk
litteratur använde judarna trettio sex
olika instrument. Både sträng-, blåsoch slaginstrument förekom. Se för
övrigt : Musik.

INSIKT
1 sedan kom mer till i. därom 3.Mos. 5 :4
I.Kon. 4:29
2 Gud gav Salomo i.
3 avhänder de äldste deras L
Job 12:20
4 Job talar utan någon i.
34:35
5 giver oss i. framför markens djur
3S :11
4 utan i. talar han stora ord
3S :16
6 Min i. vill jag hämta vida ifrån
36:3
7 en man med fullgod L har du
36:4
4 i det du talar så utan L
38:2
8 undfå tuktan tilrL
Ords. 1:3
4. Gm hans L bröto djupens vatten
3:20
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"r------------------»Jesus från Nasaret, judarnas konung» (Joh .19:19). Inskriften på Jesu kors,
skriven på dåtidens tre världsspråk: arameiska (ovan), grekiska och latin.
De andra judarna Lde häri

INSKRIFT

Apg . 24:9

Se: Skrift.

INSTÄNGA

INSKRIFT
i den skall jag inrista den i.
Sak . 3:9
altare med Len: At en okänd Gud Apg.17 :23

Israels barn Lda i öknen
2.Mos. 14:3
förbleva de Lda till sin dödsdag 2.Sam.20:3
mitt inre är ss. i.t vin
Job 32 :19
en eld, i.d i mitt innersta
Jer.20:9
kalvar s. varit Lda i stallet
Mal. 4:2

INSKRIVA
brev s. är i.et i våra hjärtan

2.Kor. 3:2

INSKRÄNKA
rätt att återbörda är Lt till viss

3.Mos. 25 :29

INSKÄRPA

1) Mnan, l JtO
skärpa, vässa;'; S.Mos.6:7 pi. inskärpa.
Jfr J,cal i S.Mos.32:4l; Ps.64:4; 140:4,
övers. vässa.
INSKÄRPA
l i. dem hos dina barn

S.Mos. 6:7

INSLAGEN
spiken s. var L i fasta väggen

Jes. 22:2S

INSNÄRJA
låter sig Ls i näring som sorger
låta sig i.s och övervinnas

2.Tim. 2:4
2.Pet. 2:20

INSOMNA
fann (J .) dem Lde av bedrövelse

Luk. 22 :45

INSPÄRRA
Sion står där ss. Ld stad
J es. 1:8
ännu var i.d i fängelsegården
Jer. 33:1
medan han var Ld i fängelsegården
39:15
Herodes .. .i.de Johannes
Luk . 3 :20
av de heliga i.dejag i fängelse
Apg. 26 :10

INSTEG
avgudar få i. i sina hjärtan
avgudar få L i sitt hjärta
låter avgudar få i. i sitt hjärta

Hes. 14:3
14:4
14:7

INSÄTTA
Se även: Anställa, avskilja, helga, inviga.
INSÄTTA
insatte munskänken i hs ämbete l.Mos.40:21
Jag blev åter insatt på min plats
41:13
insätt (Josua) i hs ämbete
4 .Mos. 27:19
och insatte hm i hans ämbete
27 :23
insätt Josua i hans ämbete
5.Mos. 3:28
vill jag L (Josua) i hans ämbete
31 :14
han insatte Josua i hans ämbete
31 :23
(Mika) insatte en av sina söner
Dom . 17:5
insatte le'viten gm handfyllning
17 :12
David insatte fogdar bland
2.Sam . 8:6
han insatte fogdar i Edom
8 : 14
i hela Edom insatte han fogdar
8:14
David insatte (Benaja) i sin livvakt
23:23
insatt ståthållare i deras ställe l.Kon. 20 :24
David insatte fogdar bland
l.Krön.18:6
insatte han fogdar i Edom
18:13
insatte honom till huvudman
26 :10
han insatte krigshävitsmän
2.Krön . 33-:14
Jag själv har insatt min konung
Ps. 2:6
Från evighet är jag insatt
Ords. 8 :23
ett hjul var insatt i ett annat
Hes. 1 :16
ett hjul insatt i ett annat
10: 1O
Jag skall L dem och föröka dem
37:26
jag blev äter insatt i mitt rike
Dan. 4:33
ngn av dessa bör Ls att vittna
Apg. 1:22
De män s. I haven insatt i fängelset
5 :25
har Gud insatt lemmarna
1. Kor. 12:18
arvinge, insatt därtill av Gud
Gal. 4:7
insatt till arvinge av allt
Hebr. 1 :2
trogen mot den s. hade insatt hm
3:2
lagen Ler till överstepräster mskor
7 :28
löftesord s. i.er en Son
7 :28

INTAGA

vi intogo deras land
29:8
så inta ga de staden
J os. 6 :20
skola de nog i. Ai
7:3
skolen l L staden (Ai)
8:7
kommo in i staden och intogo den
8 :19
s. låga i bakhåll hade Lit staden
8 :21
hörde att Josua Lit Ai
10 :1
Josua intog Mackeda p å den dagen
10:28
intogo (Lakis) på andra dagen
10 :32
de intaga (Eglon) samma dag
10:35
de intaga (Hebron)
10:37
Så intog Josua hela landet
10:40
Josua intog allt s. fanns
10:41
och (Josua) intog Hasor
II :10
Så intog Josua hela detta land
II :16
dessa intogo dem alla med strid
11 :19
Så intog Josua hela landet
11 :23
Vidare intogd de Ogs område
12:4
en mycket stor del s. skall Ls
13:1
angriper Kirjat·Sefer och Ler det
15 :16
När då Otniel intog det
IS :17
Manasse barn kunde icke i.
17:12
Dans barn intaga (Lese m)
19:47
I intogen deras land
24:8
belägrade Jerusalem och intogo Dom . 1:8
angriper Kirjat·Sefer och i.er det
1:12
När Otniel intog (Kirjat·Sefer)
1 :13
intog Juda Gasa med dess område
1 :18
så att de intaga bergsbygden
1:19
Manasse intog icke Bet·Sean
1 :27
varefter de intogo Palmstaden
3 :13
intog han (Sikem)
9 :45
belägrade Tebes och intog det
9 :50
Israel intog hela amoreernas land
11 :21
intogo hela amoreernas område
11 :22
(Jefta) intog landet från Araer
II :33
si att I kommen dit och i.en landet
18:9
amalekiterna hade i.it Siktag
l.Sam . 30:1
intogo en ställning på toppen 2 .Sam . 2:25
David intog likväl Sions borg
5 :7
Joab intog konungastaden (Rabba)
12 :26
redan intagit Vattenstaden
12 :27
intag den , si att det icke bliver
jag s. i.er staden
12 :2~
David angrep (Rabba) och intog det
12:29
Farao hade i.it Geser
1.Kon. 9:16
när (Simri) i.it sin tron, förgjorde
16 :11
Simri såg att staden var i.en
16:18
I skolen i. alla befästa städer
2.Kon. 3:19
(Hasael) intog landet Gilead
10:33
belägrade Gat och intog det
12: 17
(Amasja) intog Sela med strid
14:7
Tiglat·Pileser intog Ijon
15:29
drog upp mot Damaskus och intog
16:9
intog konungen i Assyrien Sam aria
17:6
(Hiskia) intog deras land till Gasa
18:8
de intaga (Sam aria) efter tre år
18:10
under detta år blev Samaria i.et
18:10
befästa städer i Juda och intog dem
18:13
konungen i Babel hade i.it allt
24:7
David intog Sions borg
1.Krön. l1:5
Joab intog Rabba och förstörde det
20 :1
(Sisak) intog de fasta städerna 2.Krön.12:4
intogo alla städer omkring Gerar
14:14
städer s. hs fader Asa hade Lit
17 :2
i.it Bet·Semes, Ajalon och Gederot
28:18
sku-lle kunna i. staden
32 :18
de intaga Sihons land
Neh . 9 :22
intogo befästa städer och bördigt
9:25
intog mitt säte på torget
Job· 29:7
icke med svärd intogo de landet
Ps.44:4
Guds ängder vilja vi L åt oss
83 :13
än den s. Ler en stad
Ords. 16 :32
belägrade Asdod och intog det
Jes.20:1
angrep städer i Juda och intog dem
36:1
intag din plats, J erusalem
52 :2
han skall L den
Jer. 32:3
att man kan L den
32:24
och han skall L den
32:28
skola då i. den och bränna upp den
34:22
skola då L den och bränna upp den
37:8
bn*dL~n

H~

till den dag då Jerusalem blev i.et
38:28
Sedan nu Jerusalem blivit Let
38 :28
förrän Farao hade Lit Gasa
47:1
Kirjataim kommit pi skam och är i.et 48:1
skall ock du bliva Len
48:7
Keriot bliver i.et
48 :41
Sägen : Babel är i.et
50:2
från det hållet skall det bliva i.et
50:9
ropar: Babel är i.et
50 :46
om att hela hans stad är Len
51 :31
Huru har icke Sesak blivit Let
51 :41
No skall bliva i.et
Hes. 30:16
med budskapet : Staden är Len
33:21
sedan staden hade blivit Len
40:1
och L en välbefäst stad
Dan. II:1 S
mot öländerna och i. många
11 :18
att I intog en amoreernas land
Am . 2:10
kasta upp jordvallar och L dem
Hab. 1:10
staden skall i.s, och husen
Sak . 14 :2
för att L en måltid
Luk.14 :1
med skam i. nedersta platsen
14:9

INSTRUMENT
allahanda Ler av cypressträ
2 .Sam . 6:5
förvarades ... så ock andra Ler 1.Krön. 16:42
lovsjunga H . till de Ler jag låtit göra
23:5
och andra Ler ljuda
2.Krön. 5:13
sångarna med sina Ler l~dde
23:13
leviterna ställde upp med Davids Ler
29 :26
under ledning av Davids Ler
29 :27
lovade H. med kraftiga Ler
30:21
med liosträngat i. och psaltare
Ps. 92:4
ljudet av horn och andra Ler
Dan. 3:5
hörde ljudet av horn och andra Ler
3:7
ljudet av horn och andra i.er
3:10

l.Mos. 22 :17
intaga sina fienders portar
24:60
avkomlingar i fienders portar
4.Mos. 13 :31
draga ditupp och L det
21:24
intog (Sihons) land
21 :25
Israel intog alla städerna där
21 :32
de intogo dess underlydande orter
21 :35
Så intaga de (Ogs) land
s. H. låtit Israels menighet L
32:4
32:39
till Gilead och intaga det
Jair gick "åstad och intog deras byar
32 :41
Noba gick åstad och intog Kenat
32:42
l skolen i. landet
33:53
Gån nu och i.en detta land
S.Mos. 1:8
Drag ditupp och intag det
1 :21
begynn nu att i. det
2:24
Begynn alltså du nu att i det
2:31
vi intaga då alla (Sihons) städer
2:34
rovet från de städer vi intogo
2:35
vi intaga då alla (Ogs) städer .
3:4
När vi då hade Lit detta land (Basan)
3 :12
4 :47
intaga (Sihons) land
Dragen upp och i.en det land
9:23
kunna gå in i och i. det land
11 :8
belägra en stad för att i. den
20:19

Lde hon (Otniel) att begära
Jos.IS :18
Lde hon hm att begära
Dom. 1:14
Sök icke i. mig övergiv8~ dig
Rut 1 :16
L (Joab) så mod
2.Sam. II :25
2.Krön.18:2
(Ahab) sökte i. honom
(synden) Lr hm vad behagligt
Ps. 36 :3
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INTALA

In tet -Ingiva

INTET
skaU L bliva dem omöjligt
I .Mos. 11 :6
14 :24
jag vill L hava
fly undan; ty jag kan L göra
19 :22
kunna vi i. säga, varken ont eller
24:50
Skulle du dä tjäna mig för i.
29:15
i. vatten fanns däri
37 :24
L grönt blev kvar på träden
2.Mos.10:15
På dem skall i. arbete göras
12:16
J. syrligt skolen I äta
12 :20
s. samlat mycket i. till överlopps
16 :18
men de funno i.
16:27
J. spisoffer skall vara syrat
3.Mos. 2 :11
i. fett och L blod skblen I förtära
3 :17
i. därav m! lämnas kvar
7 :15
J. arbete skolen I dä göra
23 :31
s. vi åto i Egypten för L
4 .Mos. 11 :5
22 :35
i. annat än vad jag säger dig
i . kött lämnas kvar över natten 5.Mos.16 :4
Därför omtalade hon alls i.
I.Sam. 25 :36
brännoffer s. jag fått för i.
2.Sam . 24:24
Alls i . har uteblivit av det goda 1.Kon. 8:56
I arken fanns i. annat än
2.Krön. S :10
Gud hade gjort deras räd om L
Neh. 4 :15
I. av det du säger har ngn grund
6 :8
så att i. fattades dem
9 :21
UnderlåU. av vad du har sagt
Est. 6:10
för i., s. Job fruktar Gud
Job 1:9
och i. dagsljus lysa däröver
3:4
gör de klokas anslag om :.
5 :12
deras händer i. uträtta
5 :12
du har i. att frukta
5 :21
frän i går och veta L
g :9
14:19
gör du mskans hopp om i.
klagar, men får i. svar
19 :7
J. slapp undan hans glupskhet
20 :21
J. öga får känna igen mig
24 :15
hänger upp jorden på L
26 :7
Det gagnar en man till i.
34:9
I. mörker finnes
34 :22
Vill du göra min rätt om i.
40:3
på jorden finnes i. s. är
41 :24
rannsakar mig, men du finner i.
PS. 17:3
mig skall L fattas
23 :1

gjorde hedningarnas råd om i.
33 :10
Det finnes L helt på min kropp
38:4
i. helt finnes på min kropp
38:8
livslängd är ss. i. inför dig
39:6
dig är L likt
40:6
får han vid sin död i. med sig
49:18
så aktar du dem för i.
73:20
oförnuftig och förstod i.
73 :22
hans ord blivit till i. för alla tider
77:9
i. är ss. dina verk
86:8
all deras vishet blev till i.
107:27
Vad ogudaktiga ö nska bliver till i.
112 :10
aktar för i. °a lla s. fara vilse
119: 11
L klagorop höres på våra gator
144:14
i . vara till hinder för dina steg
Ords. 4:12
finnes i. falskt eller vrångt
8:8
ogudaktigas hopp varder om i.
10:28
varder hs hopp o m i .
11:7
ondskans väntan bliver om i.
11 :7
och han får dock i.
13:4
rik och har dock alls L
13:7
varda planerna om i.
15 :22
far efter löften s. äro ett i.
19:7
i. förstånd, L råd förmår ngt mot H.
21 :30
ditt hopp varder icke om i.
23:18; 24:14
s. giver .. .hm skall i. fattas
28:27
i. nytt sker under solen
Pred. 1 :9
sA får hans son alls i. därav
5 :13
för sin möda får han alls L
5:14
och det vet av i.
6:5
Israel känner i.
J es. 1 :3
mitt folk för står L
1 :3
finnes i. helt
1 :6
Jag begär L, jag vill icke fresta H .
7 :12
planer , de varda dock om i.
8:10
mederna s. akta silver för i.
J 3 :17
vem kan d å göra det om i.
14 :27
uträttar han i. därmed
16:12
deras räd skall jag göra om L
19:3
40:17
ss. ett i. inför hm , ss. alls i.
den s. gör furstarna till i.
40 :23
dina motståndare bliva till i.
41 :11
41 : 12
s. strida mot dig, skola bliva till i.
41 :24
I ären ett L, edert verk är alls i.
deras verk äro ett i.
41 :29
sådana veta L och förstå i.
44:18
gör lögnprofeternas tecken om i.
44 :25
Ty de hava i. förstånd
45 :20
I haven blivit sålda för i.
52 :3
vi höllo honom för i.
53:3
du skall L hava att frukta
54:14
skall i. vapen, s. smides mot dig, hava 54 :17
böljor, huru de än svalla, i. förmå Jer. 5 :22
men i. gott ko mmer
8 :l S
14:3
till dammarna, finna de i. vatten
men i . gott kommer
14 :19
skall jag på denna plats göra om i.
19:7
låter din nästa arbeta för L
22 : 13
dölj i. för mig
38:14
bliver i. kvar av dem
Hes. 7: 11
i. av hela deras hop, i. av deras gods
7:11
till i. bliver deras härlighet
7:11
12:22
av alla profetsynerna bliver i.
I. av vad jag talat skaU fördröjas
12 :28
Dan. 4 :32
s. bo på jorden att akta ss. L
i. förbud och ingen förordning
6 :15
L djur kunde rädda ur hans väld
8:4
De finna ju i. bete
Joel 1 :18
starkaste har i. gagn av sin kraft Am . 2: 14
glädjen eder över det s. i. är värt
6: 13
då i. svar mer kommer från Gud Mika 3:7
trötta för det s. skall bliva till i. Hab. 2:13
ss. i. i edra ögon
Hagg. 2:4
den tröst de giva är et! L
Sak. 10:2
I have n fått för L, given för i.
Matt. 10:8
i. är förborgat, i. är fördolt
10:26
L samhälle .. . hava bestånd
12 :25
höra , och dock alls L förstå
13:14
°se, och dock alls i. förnimma
13:14
gjort Guds budord om L
15:6
i. skall då vara omöjligt
17 :20
svär vid altaret, betyder det i.
23 :18
så skulle i. kött bliva frälst
24 :22
anklagelser mot hm, svarade han i.
27 :12
Pilatus såg, att han L kunde uträtta
27:24
Ty L är fördolt
Mark. 4:22
gören I Guds budord om L
7: 13
I. s. utifrän gär in imskan
7:15
i. s. utifrån går in imskan
7 :18
I. annat bud är större än dessa
12 :31
så skulle L kött bliva frälst
13 :20
Svarar du i.
14:60
Men han teg och svarade i.
14:61
under de dagarna åt han i.
Luk. 4 :2
J. är förborgat
12 :2
De svarade : l .
22 :35
frågor på J., svarade denne L
23:9
En mska kan L taga
Joh. 3 :27
sA vore min ära i..
8:54
så kunde han i. göra
9 :33
I förstån L
11 :49
att I alls i. kunnen uträtta
12 :19
I mig finnes L, s. hör hm till
14:30
mig fö rutan kunnen ] i . göra
l 5:5
hemligen har jag i. talat
18 :10
J . gav honom i. svar
19:9
I. ben skall sönderslås på honom
19 :36
den natten fingo de i.
21 :3
under tre dagar såg han L
Apg. 9:9
förundren eder och bliven till i.
13:41
Dianas helgedom bliver räknad för i. 19 :27
Vi finna i. ont hos denne man
23:9

Inviga, invigning
Invigningen var främst en religiös ceremoni, då något helgades och invigdes
för Herrens tjänst. Herrens hus, Salomos tempel, blev invigt åt Herren,
l.Kon.8:63, jfr 'Mose helgande av tabernaklet, 2.Mos.40. Tabernaklets och
senare templets altare invigdes, 4.Mos.
7:10 ff.; Hes.43 :26, likaså de olika föremål, som skulle användas under 'gudstjänsten, 2.Mos.30:22-29; 40:9. En stor
invignings- och glädjehögtid hölls, när
Jerusalems mur skulle invigas, sedan
den hade blivit återuppbyggd, Neh.
12:27.
De som skulle till träda viktiga ämbeten, invigdes för sin uppgift. Sålunda
omtalas i Skriften smörjelse av konungar, som genom denna handling
invigdes för sitt höga ämbete, se t.ex.

INVIGA
1 smörjelseolja varmed han .. J .d 3.Mos. 21 :12
2 han skall i. sig till nasir
4.Mos. 6: 12
3 nytt hus, men icke i.t det
S.Mos.20:S
3 annan må komma aU i. det
20:5
3 i.des H. hus av konungen
l.Kon. 8 :63
4 hästar s. Juda konungar Lt
2.Kon. 23 :11
3 i.des Guds hus av konungen 2.Krön. 7:5 ·
S när Jerusalems mur skulle Ls
Neh.12:27
6 har bådat upp mina Lda
Jes. 13:3
6 De s. låta i. sig och rena sig
66 :17
6 i.en eder till strid
J er. 6 :4
6 invig dem till en dödens dag
12 :3
6 i. fördärvare till att komma över
22:7
6 i.en folk till strili mot (Babel)
51 :27
6 Len folk till strid mot det .
51 :28
Hes. 43 :26
7 rena (altaret) och L det
2 Lde de sig åt skändlighetsguden Hos. 9:10
6 (H.) har i.t sina gäster
Sef. 1:7
10 icke förra förbundet i.t utan Hebr. 9 :18
10 (1.) åt oss i.t en ny och levande väg 10 :20
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INTET
Intet
Intet är som Herrens verk, PS.86 :8.
Intet fattas för den som har Herren till
sin herde, PS.23:1. Intet i Kristus hör
denna världens furste till, Joh.14:30.
Intet av det Gud har skapat är förkastligt, när det mottages med tacksägelse,
l.Tim.4 :4. Intet mörker finns i Gud,
l.Joh.1:S. Intet orent skall komma in i
Guds himmel, Upp.21 :27.
För intet
Erbjudes livets vatten, Upp.22:17,
jfr Ef.2:8-9. Jesu lärjungar har fått för
intet, Matt.10:8 - makt över onda
andar och sjukdomar, V.l. De skall därför giva för intet - bota sjuka och driva
ut onda andar, v.8.
Till intet
Människornas vishet, Ps. I 07 :27.
Människornas härlighet, Hes.7 :11. Israels motståndare, Jes.41 :11. Det som är
någonting i egna och denna världens
ögon, l.Kor.l :28-29.
Om intet
De klokas anslag, Job 5:12. De visas
vishet, l.Kor.1 :19. De ogudaktigas
hopp, Ords.1O :28. Hedningarnas råd,
Ps.33:10, jfr Jes:19 :3. Syndakroppen,
Rom.6 :6. Djävulens makt, Hebr.2:14.
Några gör Guds budord om intet,
Matt.IS:6 - för sina stadgars skull.
Guds trofasthet kan icke omintetgöras,
Rom.3 :3, ej heller hans löften, Gal.
3:17.
Å'r intet
Folken, Jes.40:17 . Avgudarna, Jes.
41:24. Alla som bor på jorden, Dan.
4:32. Spåmännens tröst, Sak.10:2. En
människa utan kärlek, l.Kor.13:2. Den
som tycker sig något vara, Gal.6:3, jfr
l.Kor.8:2.
Kan intet
Vi kan intet taga, om det icke blir
oss givet från himmelen , Joh.3:27.
Utan Kristus kan vi intet göra, Joh.
15 :5.

*

göra Guds trofasth et om i.
Rom . 3 :3
3 :20
av laggärningar bliver i. kött
är tron till i. nyttig
4 :14
och löftet är gj ort om i.
4 :14
syndakroppen göras om i.
6:6
göra de visas vishet om i.
l . Kor . l :19
göra det till i ., s. någonting var
1 :28
väl vet jag i. med mig
4:4
göra min berömmelse o m i.
9:15
komma dem att blygas, s. i. hava
11:22
icke hade kärlek , sA vore jag i.
13:2
vore detta mig tiIJ L gagn
13 :3
i. vars ljud äro utan mening
14:10
för i. fö rkunnade Guds evang. 2.Kor.ll:7
ty om jag än är ett i.
12 :11
av laggärningar i. kött rättfärdigt Galo 2 :16
löftet därmed har gjorts om i.
3 :17
bliver K. eder till i. gagn
5:2
något vara, fastän han i. är
6:3
ej å to vi ngns bröd för i.
2.Tess. 3:8
i. är förkastligt
LTim . 4:4
fastän han i. först år
6:4
för ore na och otrogna är i . rent
Tit . 1:1 S
utru sta ... så aU i. fattas
3 :13
utan ditt samtycke vill jag i.
Filem . v.14
undantog han nämligen i.
Hebr. 2:8
gm sin död göra dens makt om i.
2: 14
i. mörker finnes i honom
l.Joh . 1:5
rikedo mar och behöver i.
Upp. 3 :17
i. orent skall någonsin komma ditin
21 :27
22: 17
s. vill, han tage livets vatten för i.

-intill
härintill l.Sam.7:12

INVIGA

INTRÅNG
gö r icke i. på faderlösas åkrar

Ords. 23:10

INTRÄDA
När sedan jubelåret Ler
4 .Mos.36:4
att du må L i H . förbund
5.Mos.29 :12
L i vakthållningen på sabbaten 2. Kon . 11:5
skulle L i vakthållningen på sabbaten 11 :9
aU L i vakthållningen
2. Krön . 23:4
L i vakthällningen på sabbaten
23:8
läta den förstfödde L i världen Hebr. 1 :6
Jak. 2:2
i eder församling Ler en man
i ederförsamling Ler fattig man
2 :2

INTRÄDE
säger (K.) vid sitt i. i världen
skall i.t i vår H . och Frälsares

Hebr.10:5
2.Pet. 1:11

INTRÄFFA
skola sju hungerår i.
I.Mos.41 :30
tecken eller under i.r
S.Mos. 13 :2
18:22
s. han talat icke sker och icke i.r
ser aU dessa tecken i.
l.Sam . l0:7
alla dessa tecken i.de samma dag
10:9
I.r någo t varom man ville säga
Pred. 1 :10
Vad jag talat,läter jag ock i.
Jes.46 :11
satte det i verket, och det i.de
48:3

INTRÄNGA
ej kan främmande L i dess glädje Ords. 14:10

INUNDER
fick se att han hade säcktyg L
ss. ett tält att bo L

2. Kon . 6:30
Jes. 40 :22

INUTI
gravar, i. fulla av dödas ben

Matt . 23:27

INVECKLA
skicklighet att reda ut Lde ting
och reda ut i.de ting

l.Sam.9 :16; 2.Sam.2 :4; l.Kon.l:34.
Samma sak gällde prästerliga och översteprästerliga ämbeten, 2.Mos.40:IS;
3.Mos.21 :12. Se för övrigt : Smörja.
En särskild invigning var bestämd
för den som skulle bli nasir, 4.Mos.
6:12 ff. Förutom att vuxna avgav nasirlöftet och sålunda invigde sig för Herren på ett särskilt sätt, så kunde också
barn givas åt Herren som nasirer, t.ex.
Samuel, l.Sam.l :11, och Johannes döparen, Luk.I :1S. Se för övrigt: N'asir.
Ibland nämns invigning i förbindelse
med avgudadyrkan. Profeten Jesaja
förkunnar, att alla de som låter inviga
sig och rena sig för gudstjänst i lustgårdar (speciella platser för hednisk gudsdyrkan) , skall förgås , 66 :17 . Hosea beskriver Israels dyrkan av Baal-Peor,
4.Mos.2S:I ff., som en invigning åt
skändlighetsguden, Hos.9:1 O. Jfr även
invigningen av Nebukadnessars bildstod, Dan.3 :23 , och de hästar som Juda
konung invigde åt solen, 2.Kon.23:1l.

Dan. 5:12
5 :16

INVIGA
Se även : Helga, helig, helgelse, handfyllning, nasir, offer, offra, smörja,
präst.

-invigning
tempelinvigning Joh.10:22

I) nezär, l ,1 ,)
avskiljning, vigning, invigning; tecken
på vigning, diadem, krona; av : [nåzar],
se 2. Jfr Furste 3. Se : Krona 2.
2) [nåzar], l 1 )
hif. avskilja ~I~ inviga sig till nasir.
4.Mos.6 :l2 ordagrant: han skall avskilja åt Herren sitt nasirats (nezär, se
l) dagar. Jfr hif. i 4.Mos.6:2,S,6, övers.
vara nasir. Se : Avhålla 2, Bevara 4.
3) hånak, l ) n
inviga. Jfr Ords~22 :6, övers. vänja.
4) nåran, 11] 2
giva.
S) ~iinukkå, i1 ~ ~ 1].
invigning; av: J:!än~: se 3. I Neh.12:27
står J:!mukkä wesiml).ä (simJ:!ä, se Glädje 2), övers. invignings- och glädjehögtid.
6) kådaJ, tV ., P
bliv~ ~1. vara "h.;lig, avskild el. invigd;
pi. och hif. avskilja, inviga; hithp. avskilja el. inviga sig; i Jes.13:3 pu. part.
plur., avskilda, invigda, Se t.ex. Helga I ,
Helig 3, Helgedom 3.
7) mille' jäd, ."
K '7 1)
fylla (någo~s) h~d (~e'd tecken på en
ämbetsvärdighet), insätta (någon) i ett
ämbete; i Hes.43 :26 om altaret: avskilja, inviga; mille', pi. av mäle', vara
full; jä9, hand. Jfr 2.Mos.29:9, övers.
företaga handfyllning med. Se art.
Handfyllning.
8) utf.ord.
9) ~tinukkå, i1 ~ )~:
aram. = hebr. J:!anukkä, se S.
lO) engkainizö, €r/(aUJi~w
förnya , återupprätta; öppna, instifta,
inviga; av: prep. en, i, och kainos, ny.
Jfr Förnya 3,4.

Invigning - Isai
INVIGNING
8 i. till ett evärdligt prästadöme 2.Mos.40 :IS
S skänker till altarets i.
4.Mos. 7:10
S.offergåvor till altarets i.
7 :11
S hövdingar skänkte till altarets i.
7 :84
S vad s. skänktes till altarets i.
7 :88
S altarets i. firade de i sju dag. 2.Krön. 7:9
9 firade i.en av detta Guds hus
Esr. 6:16
9 till i.en offrade de 100 tjurar
6:17
S sång av David, vid templets i.
Ps. 30 :1
9 till i.en av den bildstod
Dan. 3:2
9 makthavande till i.en av bildstod
3 :3

INVIGNINGSHöGTID
Invigningshögtiden, tempelinvigningens
högtid, var en förnyelse- och invignings..
fest , som israeliterna firade till minne
av mackabeernas seger över syrierna år
165 f.Kr . och av reningen och återinvigningen av helgedomen efter .dess
vanhelgande under Antiokus Epifanes.
Högtiden firades den 25 .Kislew och
varade i åtta dagar. Se för övrigt:
Högtid.
INVIGNINGSHÖGTID (analys, se Invigning)
S häUa invignings- och glädjehögtid Neh.12 :2 7

INVÅNARE
Uppdeln.ing: allmänt, Jerusalems invånare.
INVÅNARE
förföra i.na i sin stad
S.Mos.13 :13
slå den stadens i. med svärdsegg
13:15
ty (Ais) i. äro f A
Jos. '7:3
när Israel dräpt alla Ais i.
8 :24
förrän Ais i. blivit givna till spillo
8 :26
när i.na i Gibeon hörde vad J osua
9:3
10:1
i.na i Gibeon ingått fred med Israel
Josua slog (Mackedas) i.
10:28
de slogo (Libnas) i.
10:30
de s1ogo (Lakis') i.
10:32
s1ogo (Eglons) i. med svärdsegg
10:35
och s1ogo (Hebrons) i.
10:37
slogo (Debirs) i. med svärdsegg
10:39
slog deras i. med svärdsegg
11 :12
15:15
drog (Kaleb) upp mot Debirs i.
fick Manasse Lna iDor, i.na i En-Dor,
i.na i Taanak, i.na i Megiddo
17:11
s1ogo (Lesems) i. med svärdsegg
19:47
och s1ogo (Jerusalems) i.
Dom . 1 :8
1 :11
tågade Astad mot Debirs i.
s1ogo de (Betels) i. med svärdsegg
1 :25
ej rördrevo de i.na iDor
1 :27
ej heller i.na j' Jibleam
1 :27
ej heller i.na i Megiddo
1 :27
Sebu lon fördrev icke Lna i Kitron
och i.na i Nahalol
1:30
Aser fördrev icke i.na i Acka
eller i.na i Sidon
1 :31
NaftaJi fördrev icke i.na i Bet-Semes,
ej heller i.na i Bet-Anat
1 :33
i.na i Bet-Semes blevo arbetspliktiga
1 :33
ung man, en av Lna i Suckot
8:14
s1ogo alla i.na i staden (Gibea)
20:37
ingen av i.na i J abes i Gilead· var där
21 :9
21:10
slån i.na i Jabes i Gilead
bland i.na i Jabe . .. .400 jungfrur
21 :12
DA i.na i Asdod sågo
I.Sam. 5:7
(H.) slog i.na i staden, smA och stora
5:9
De av i.na s. icke dogG
S :12
offrade i.na i Bet·Semes brännoffer
6:15
av i.na i Bet-Semes många slagna
6:19
i.na i Bet·Semes sade : Vem kan bestå
6 :20
i.na i präststaden Nob slagna
22 :19
Så frälste David i.na i Kegila
23 :5
31 :11
när i.na i Jabes i Gilead hörde
slår stadens i. med svärdsegg
2.Sam. IS :14
städernas i. blevo maktlösa
2. Kon. 19:26
22:16
över dess i. låta olycka komma
vad jag talat mot dess i.
22:19
krukmakarna och i.na i Netaim l.Krön. 4:23
familjehuvudmän för Ajalons i.
och förjagade Gats i.
8:13
de förra i.na s. bodde där
9 :2
II :5
i.na i J ebus sade till David
(Efraim) nedgjorde 3000 av i.na 2. Krön.2S :13
över dess i. skall olycka komma
34 :24
34:27
när du hörde hs ord mot dess i.
olycka över denna plats och dess i.
34 :28
sattes i stAnd av Sanoas i.
Neh. 3 :13
fanns en liten stad med få i.
Pred. 9:14
skola de bliva tomma på i.
J es. 5:9
städerna bliva öde och utan i.
6 :11
Efraim och Samarias i. , s. säga
9:9
Gebims i. bärga sitt gods
10:31
och jublen, I Sions L
12:6
Sitten stumma, I kustlandets i.
23 :2
jämren eder, I kustlandets L
23:6
ingen av Lna skall säga : Jag är svag
33:24
Deras i. blevo maktlösa
37:27
jublen, I klippornas i.
42 :11
Jer.19:12
skall jag göra med dess i.
stadens i. ss. Gomorras
23:14
oskyldigt blod över dess i.
26:15
inga i. där finnas
33 :10
dem av Mispas i., s. han vunnit
41 :16
50:34
ro åt jorden· men oro åt Babels i.
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Svärd komme ... över Babels i.
50:35
gör vad han talat mot Babels i.
51:12
så mä Sions i. säga
51:35
stad s. utgjuter dina Ls blod
Hes. 22:3
där du (Tyrus) låg med dina i.
26:17
Sidons och Arvads L voro roddare
27:8
skola i.na i Israels städer gå ditut
39:9
utrota Lna i Bikeat-Aven
Am . 1:5
1:8
Jag skall utrota i.na i Asdod
Dragen åstad, I Safirs i.
Mika 1:11
Saanans i. våga sig icke ut
1:11
Ty Marots i. våndas efter tröst
I : 12
travare för vagnen, l Lakis' L
1:13
erövraren komma, IMaresas i.
1 :15
om dess i. finge tala lögn
6 :12
i.na i staden till mål för begabberi
6 :16
deras städer ... blottade på i.
Sef. 3:6
och många städers i.
Sak. 8 :20
i.na i den ena staden gå till den andra 8 :21
blev bekant för alla Efesus' i.
Apg. 19 :17
INV ÅNARE (Jerusalems)
aUa J erus. i. fÖljde hm
2. Kon. 23 :2
Akten härpå, I Jerus. i.
2.Krön.20 :IS
och Jerus. i. föllo ned för H.
20:18
(Josafat :) Hören mig, I Jerus. i.
20 :20
(Joram) förledde så Jerus. i.
21 :11
(Joram) förlett Juda och Jerus. i.
21 :13
Jerus. i. gjorde Ahasja till konung
22 :1
Så frälste H. Jerus. i.
32:22
ödmjukade sig och Jerus. i. med hm
32 :26
J erus. L bevisade hm ära
32 :33
Mana ... förförde J erus. i.
33:9
(penningar) från Jetus. i.
34 :9
i H. hus med ... Jerus. i.
34:30
Jerus. i. gjorde efter Guds förbund
34:32
påskhögtid hölls av Jerus. i.
35:18
ställa ut vakter av J erus. i.
N eho 7:3
I J erus. L, fällen eder dom
J es. 5 :3
för Jerus. L en snara och ett giller
8:14
(Eljakim) fader för Jerus. i.
22 :21
Jerus. i. fördes i fångenskap
Jer. 1:3
bort hjärtas förhud .. .I J erus. i.
4:4
Jerus. i.s ben ut ur deras gravar
8 :1
talen till J erus. i.
11 :2
J erus. i. hava sammansvurit sig
11 :9
om J erus. i. gå bort
11 :12
jag skall fyUa Jerus. i.
13:13
Hören H. ord, I alla J erus. i.
17 :20
följda av Juda män och Jerus. i.
17:25
Säg du nu till Jerus. i.
18:11
Hören H. ord, I J erus. i.
19:3
Jeremia till aUa J erus. i.
25:2
ondskas skull s. Jerus. i. bedrivit
32 :32
till Juda män och till Jerus. i.
35 :13
över alla Jerus. i. all den olycka
35 :17
36:31
över Jerus. i. aU den olycka
min vrede över Jerus. i.
42 :18
till vilka Jerus. i. säga
Hes. 11 :15
säger H., H. om Jerus. i.
12:19
skall jag ock göra med J erus. i.
I 5:6
måste blygas ... Jerus. i.
Dan. 9:7
Sef. 1:4
min hand mot J erus. alla i.
Jerus. i. äro vår styrka
Sak. 12:5
12:7
Jerus. i. skola tillräkna sig
skall H. beskärma Jerus. i.
12:8
över lerus. i. nådens och bönens ande 12:10
Jerus. i. få en öppen brunn
13:1
aUa Jerus. i. gingo ut till hm
Mark. 1:5
bekant för alla Jerus. i.
Apg. 1:19
I aUa Jerus. i., detta mån I veta
2 :14
uppenbart för aUa Jerus. i.
4:16
Jerus. i. icke kände (1.)
13:27

INVÄNDIG
1. Kon. 6:15
täckte husets väggar i.t
6:15
överklädde han det med trä i.t
7:9
sågade med såg i.t och utvändigt
slutna fönster i.t i porten
Hes.40:16
40:16
fönstren sutto runt omkring i.t

4 efter min L mska har jag lust i Guds 7:22
4 så förnyas vår i. mska
2. Kor. 4:16
4 växen till i kraft till eder i. mska Ef. 3 :16

INYMPA
Verbet »inympa», grek. engkentrizein,
brukas av Paulus i överförd betydelse
för att beteckna hedningarnas delaktighet i den frälsning, som först blev
uppenbarad för Israel, Rom. Il :17 ff.
Se för övrigt: Förbund, Församling,
Hedning, Mission.
INYMPA
Rom . 11 :17
s. är av vilt olivträd, Ld bland
11:19
för att jag skulle bliva i.d
11:23
jämväl de andra skola bliva Lde
11 :23
Gud är mäktig att åter i. dem
0:24
mot naturen i.ts i ädelt olivträd
11 :24
Ls i sitt eget äkta olivträd

INÅT
vänd L mot efoden
2.Mos. 28 :26
kant s. var vänd i. mot efoden
39 :19
byggnader, frän Millo och i.
2.Sam . 5:9
bakdelar voro vända i.
l.Kon. 7 :25
med ansiktena vända i.
2.Krön. 3 :13
deras bakdelar voro aUa vända i.
4:4
Därför växte bredden i.
Hes. 41 :7

INÄLVOR
allt fett s. omsluter i.na
2.Mos. 29 :13
du skall två i.na
29:17
det fett s. omsluter i.na
29:22
i.na ... skola tvås i vatten
3.Mos. 1:9
Lna och fötterna tvås i vatten
l : 13
bära fram det fett s. omsluter i.na
3:3
och det fett s. sitter på Lna
3:3
det fett s. omsluter i.na
3:9
och allt det fett s. sitter på i.na
3:9
offra det fett s. omsluter i.na
3:14
och allt det rett s. sitter på i.na
3:14
det fett s. omsluter Lna
4:8
och allt det fett s. sitter på i.na
4:8
tjurens hud ... hans L och orenlighet
4:11
7:3
svansen och det fett s. omsluter i.na
tog allt det fett s. satt på i.na
8:16
i.na och fötterna tvådde han i vatten
8 :21
8 :25
allt det fett 's. satt på i.na
han tvådde i.na och fötterna
9 :14
s. omsluter i.na, så ock njurarna
9:19
(Am asas) i. runno ut på jorden 2.Sam.20 :10
en sjukdom i (Jorams) i.
2.Krön.21:IS
att dina i. skola falla ut
21: 1S
obotlig sjukdom i i.na
21:18
föUo (Jorams) i. ut i följd av
21 :19
Hes. 3 :3
fulla dina i. med den rulle
så att alla (Judas') i. gAvo sig ut Apg. 1:18

JR
hebr. borg el. stad. En ort i Moab. Se:
Ar. 4.Mos.22:36.
IR
hebr. vaksam. En benjaminit, fader till
Suppim och Huppim. Sannolikt är denne Ir identisk med den i v.7 omtalade
Iri, se d.o. l.Krön.7 :12.
IRA
hebr. vaksam.
l. En jairit, som var präst på konung
Davids tid. Eftersom jairiterna tillhörde Manasse stam och därmed enligt
Mose lag icke var skickade för prästerlig tjänst, har några bibelöversättningar
»hövitsman» i stället för »präst». Emellertid tyder t.ex. 2.Sam.8:18 på att
icke-leviter ibland innehade ett slags
prästtjänst (Davids söner säges t.ex.
vara präster). 2.Sam.20:26.
2. En tekoait, lekes' son, en av Davids
hjältar. Senare blev han hövding för
sjätte häravdelningen, som tjänstgjorde
under sjätte månaden. 2.Sam.23:26;
l.Krön.11:28; 279.
3. En jeterit, en av Davids hjältar.
2.Sam.23:38; l.Krön.Il :40.

IR-HAHERES
hebr. 'ir hahäräs, förstörelsens stad el.
'ir haI,J.äräs, solens stad.
En av de fem egyptiska städer, som
enligt profetian skall »tala Kanaans
tungomåb> och »svärja vid Herren Seba00). Bland forskarna råder delade me-'
ningar om denna plats och om identifieringen därav. Vanligast torde vara
att identifiera Ir-Haheres med On, av
grekerna kallat Heliopolis, »solens stad»,
som var centrum för dyrkan av solguden Ra. Man antyder, att profeten
genom att ändra på en bokstav tillkännagav stadens karaktär och öde :
dess soldyrkan skulle få en ände. Jfr
Bet-Semes 4. Jes.19:18.
IR-HAMMELA
hebr. saltstaden. Stad i Juda öken,
nämnd tillsammans med Nibsan och
En-Gedi. Den är möjligen identisk med
nuv. Chirbet Qumran vid Döda havets
nordvästra strand. Några översättningar
återger grundtextens ord med »Saltstaden». Jos.15:62.

IRI
hebr. vaksam, En son till benjaminiten Be1a. Sannolikt var han identisk
med Ir, se d.o. l.Krön.7:7.
IR-NAHAS
hebr. kopparstaden. Stad som Tehinna
var »fadeD) (dvs. grundläggare) till.
Orten är troligen identisk med nuv.
Chirbet Nahas, en gruvort ca 8 km nordväst om Punon, se d.o. l.Krön.4 :12.
IRRA
(Hagar) i.de omkring i
l.Mos. 21 :14
IAta dig i. omkring med oss
2.Sam . IS :20
Ps. 107 :4
i.de omkring i öknen på öde
107 :40
i. omkring i väglösa ödemarker
i. omkring på bergen
Jer. SO :6
Ss. blinda i. de omkring
Klag. 4:14
de i.de omkring i öknar
Hebr. 11 :38
De är,o Lnde stjärnor
Jud . v.13

IR-SEMES
hebr. solstaden. Stad i Dan, identisk
med det bl.a. i Jos.15:10; 21 :16 nämnda Bet-Semes, se Bet-Semes 1. Jos.
19:41.
IRU
hebr. vak.sam. Spejaren Kalebs äldste
son. l.Krön.4:15 .
IS
moders liv är det i.en gick fram

Job 38:29

INVÄRTES
1) esöthen, EGWOeV
adv. inifrån; inuti, invärtes; av: esö, se 4.
2) entos, €vTCk
adv. (här brukat som prep.) inuti, invärtes i; enl. en annan övers. mitt ibland.
3) kryptos, /( plnl'roc;
gömd, förborgag, fördold. I Rom.2:29
står:en tÖ kryptö, i det fördolda; övers.
i invärtes måtto. Se: Fördölja 8, Hemlig 14, Hemlighet 8.
4) bä, EGW
adv. in; inne; här (med best. art.) : den
inre.

IRAD
hebr.flyktig, snabb. Hanoks son, Kains
sonson. l.Mos.4:18.

INVÄRTES
1 men L äro slupande ulvar
1 i. ären I fuUa av skrymteri
2 Guds rike är i. i eder
3 är jude, s. är det i i. måtto

hebr. vaksam el. stadsbo. En av Edoms
stamfurstar. l.Mos.36:43; l.Krön.1:54.

ISAI
hebr. den som existerar el. består;
He"en existerar el. består.
Konung Davids fader, son till Boas'
son Obed. Förutom David hade lsai sju
söner och två döttrar. Endast fem av
Davids bröder nämns emellertid vid
namn, l.Krön.2:13-15.
lsai var bördig från Bet-Lehem i
Juda och omtalas ofta som »betlehemiten», t .ex. I.Sam.16:1,18, medan
han i 17:12 betecknas som »efraimit».
Även om Isai var av förnäm släkt,
tycks han inte ha åtnjutit anseende
bland sin samtid; jfr uttrycket »vem är
lsais son?», I.Sam.25 :10.
Det sista man hör om Isai och hans
familj är det som säges i samband med
Davids flykt undan Saul. Isai tog med
sig sin familj och drog till David under
dennes uppehäll i Adullams grotta.
Härifrån sände David dem alla till
Moab, för att de skulle vara i säkerhet
där. I.Sam.22:1 ff.
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INVÄNDNING
kom jag ufan i. hit

Apg. 10:29

INVÄNTA
dessa i.de oss i Troas
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Apg. 20:S

Matt. 7:15
23 :28
Luk.17 :21
Rom. 2 :29

IRAM

lsak -Isaskar
I N.T. omtalas Isai med namnformen Jessai, se d.o.
ISAI
fader till 1.. Davids fader
Rut 4:17
Obed födde 1., och I. födde David
4:22
sända till dig bellehemiten I.
l.Sam.16:1
skall du inbjuda I. till offret
16:3
(Samuel) helgade I. och hs söner
16:5
kallade I. på Abinadab
16:8
Då lät I. Samma gå fram
16:9
lät I. sju av sina söner gå fram för
16:10
men Samuel sade till I.
16:10
Samuel frågade 1.: Är detta alla
16:11
sade Samuel till 1.: Sänd åstad
16:11
Betlehemiten I. har en son s. jag
16:18
sände då Saul bud till I. och lät säga
16:19
tog I. en åsna, s. han lastade med
16:20
Saul sände till I. och lät säga
16:22
son till omtalade efratiten I.
17:12
I.s tre äldsta söner följt med Saul
17: 13
sade I. en gång till sin son David
17: 17
begav sig åstad, ss. I. bjudit
17 :20

Din tjänare Ls, betlehemitens, son
17:58
Varför har Ls son varken i går eller
20:27
du hade funnit behag i I.s son
20 :30
så länge I.s son lever på jorden
20 :31
I.s son åt eder alla giva åkrar
22:7
min son slutit förbund med I.s son
22:8
Jag har sett I.s son komma till
22:9
sammansvurit eder ... du och I.s son
22:13
Vem är David, vem är I.s son
25:10
ingen arvslott i I.s son
2.Sam. 20:1
Så säger David, I.s son
23:1
Ingen arvslott hava vi i I.s son l.Kon.12:16
Obed födde L
!.Krön. 2:12
I. födde EJiab
2:13
konungadömet på David.l.s son
10:14
med dig stå vid, du I.s son
12 :18
29 :26
David, I.s son, hade regerat över
Ingen arvslott i 1.5 son
2.Krön.l0:16
Abihail, Eliabs, 1.5 sons, dotter
11 :18
Slut på Davids, I.s sons, böner
Ps. 72 :20
skott upp ur I.s avhuggna stam
J es. 11 : 1
hednafolken söka telningen från I.s
11 :10

ISAK
hebr. han ler el. skrattar.
t. Abrahams ende son med Sara och
den andre av Israels patriarker. Hans
födelse var ett under. Abraham var
ett hundra år, och Sara, som var barnlös, var nittio år, när Gud ingrep och
gav dem Isak. Föräldrarnas höga ålder
föranledde dem att ge gossen namnet
Isak. I I.Mos.l7:17 omtalas, att Abraham log, när han fick veta att hans
hustru Sara skulle föda honom en son.
Detsamma gjorde Sara, 18:12. Jfr
21 :5-6.
På Guds befaJJning omskars Isak,
när han var åtta dagar gammal, 21 :4.
Enligt österländsk sed avvandes han antagligen först vid två års ålder, 21 :8.
Med anledning härav gjorde Abraham
ett stort gästabud, varvid Sara med hänsyn till kommande arvsskifte krävde,
att Hagar och sonen Ismael skulle fördrivas, vilket också skedde, 21 :9-10. Nästa viktiga händelse i gossens liv var
»offrandet». Gud befallde Abraham och
Isak att draga till Moria berg, där han
skulle offra sin son, kap.22. Se : Abraham. Denna befallning var av Herren
uppenbarligen menad som ett lydnadsoch trosprov. När Abraham bestod provet, fick han behålla gossen och därtill
fick han Herrens rika välsignelse, v.1518. - Den tredje viktiga händelsen i
Isaks liv var, när han fyrtio år gammal
fick Rebecka till hustru, kap .24.
Innan Abraham dog, gav han gåvor'
till de söner, som han hade med sina
bihustrur, varpå han sände iväg dem.
Därefter överlät han all sin egendom
till Isak, 25:5 ff., som bosatte sig vid
brunnen Beer-Lahai-Roi, 25 :11 .• Några
år senare fick Isak med sin hustru Rebecka två söner, Esau och Jakob, 25:
21 ff. Se: Esau I, Jakob t.
På grund aven hungersnöd måste
Isak bryta upp från Beer-Lahai-Roi.
Efter Guds plan och vilja drog han inte
till Egypten utan förblev innanför
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löfteslandets gränser. Under sitt uppehåll i närheten av Gerar föregav han,
av rädsla för sitt liv, att Rebecka var
hans syster. Den filisteiske konungen
Abimelek förebrådde honom för detta
men lät honom bo kvar ilandet, 26:1II. - Hans rikedom och välstånd ökade, och missunnsamma fllisteer tvingade honom att draga längre bort. Han
flyttade sålunda flera gånger, tills han
kom till Beer-Seba, där Herren återupprepade sin välsignelse och sitt löfte om
att göra hans släkt talrik. Här slöt Abimelek förbund med Isak, 26:24-33.
När Isak hade blivit gammal, lyckades Rebecka genom list få honom att
välsigna Jakob i stället för Esau. För
att skydda Jakob mot Esaus planer på
hämnd lät Isak Jakob draga till Mesopotan1ien för att där skaffa sig en hustru bland Labans döttrar, 27: 1-28:5.
När Jakob återvände, fann han sin
gamle fader i Mamre vid Kirjat-Arba
(Hebron), där Abraham och Isak hade
bott som främ1ingar. Där dog Isak,
etthundraåttio är gammal, och han begravdes av Esau öch Jakob, 35:27-29.
Medan Abraham kallas trons fader,
har Isak blivit löftets son. Följden av
Abrahams och Saras tvivel på Gud var
sonen Ismael, som Abraham fick med
tjänstekvinnan Hagar. Se: Ismael J.
Men det var inte Ismael, som enligt
Guds plan skulle ärva de löften Gud
hade givit Abraham. Löftena gällde
Isak, den son som Gud hade lovat
Abraham och Sara. I Nya Testamentet
är Isak en förebild på Kristus och ett
exempel på tro, Hebr.ll :20.

I. bad till H. för sin hustru Rebecka
25 :21
I. var 60 är gammal, när de föddes
25 :26
L hade Esau kärast
25 :28
begav sig I. till Abimelek
26 :1
så stannade I. kvar i Gerar
26 :6
fick se I. kärligt skämta med
26:8
Då kallade Abimelek L till sig
26:9
I. svarade hm: Jag fruktade
26:9
L sådde där i landet och fick
26:12
Abimelek sade till 1.: Drag bort
26:16
drog I. bort därifrån
26 :17
I. lät gräva ut de vattenbrunnar
26 :18
I.s tjänare grävde i dalen
26 :19
begynte tvista med I.s herdar
26:20
I.s tjänare grävde där en brunn
26:25
L sade till dem: Varför kommen I
26:27
sedan lät I. dem gå
26 :31
komma I.s tjänare och berättade
26 :32
blevo en hjärtesorg för I. och
26 :35
När I. hade blivit gammal
27 :1
Rebecka hörde huru I. talade
27:5
I. sade till sin son
27 :20
Dä sade L till Jakob: Kom hit
27 :21
Jakob gick till sin fader I.
27 :22
sade hs fader L till hm: Kom hit
27 :26
när L givit Jakob välsignelse
27 :30
Jakob just gått ut från L
27 :30
Hans fader I. frågade hm: Vem är du 27:32
blev I. övermåttan häpen och sade
27:33
I. svarade och sade till Esau
27 :37
svarade hs fader I. och sade
27 :39
Rebecka sade till 1.: Jag är led vid
27:46
kallade I. till sig Jakob
28:1
sände I. åstad Jakob
28:5
Esau såg att I. välsignat Jakob
28:6
KanaaDs döttrar misshagade I.
28:8
på väg till sin fader I.
31 :18
Gud, han s. ock I. fruktar
31 :42
svor eden vid hm s. I. fruktade
31 :53
land s. jag givit Abraham och I.
35:12
Jakob till sin fader I. i Mamre
35:27
där Abraham och I. bott ss. främ!.
35 :27
L levde 180 år
35:28
gav I. upp andan och dog
35 :29
Gud inför vilken ... 1. vandrat
48 :15
uppkallas efter mitt och ... I.s namn
48 :16
där de ock hava begravit L
49 :31
tänka på mitt förbund med L 3.Mos.26:42
jag gav (Abraham) I.
J os. 24:3
åt I. gav jag Jakob och Esau
24:4
Abrahams söner vora I. och
1.Krön. 1:28
Abraham födde I.
1 :34
1.5 söner vora Esau och Isr ael
1 :34
på hans ed till I.
16:16
på sin ed till I.
Ps. 105 :9
Abraham födde L
Matt. 1:2
I. födde J akob
1:2
Jakob, s. var son av I.
Luk. 3:34
födde han L, I. födde Jakob
Apg. 7:8
gm I. säd skall uppkallas
Rom. 9 :7
Rebecka gm vår fader L blev moder
9:10
löftets barn, likasom L
Gal. 4:28
bodde i tält med I. och Jakob
Hebr.11:9
Abraham frambar I. ss. offer
11 :17
gm I. säd skall uppkallas efter dig
11 :18

Gm tron gav I. sin välsignelse
frambar sin son I. på altaret

11 :20
Jak. 2:21

ISAK (Isaks Gud)
Jag är H., Abrahams och Ls
l.Mos. 28:13
min fader I.s Gud, H . , du s. sade
32:9
slaktoffer åt sin fader I.s Gud
46:1
din faders Gud .. .!.s Gud
2.Mos. 3:6
Ls Gud har sänt mig till eder
3 :15
I.s och Jakobs Gud, har uppenbarat
3:16
I,s Gud har uppenbarat sig för dig
4:5
Ls och Israels Gud,låt det
1. Kon. 18:36
Abrahams, I.s och Jakobs Gud l.Krön. 29:18

Från trakten kring Gerar, där Isak
föddes.
ISAK
du skall giva hm namnet I.
!.Mos.17 :19
förbund skall jag upprätta med L
17 :21
Abraham gav .. . namnet I.
21:3

Abraham omskar sin son I.
100 år när hs son I. föddes
den dag då I. awandes
skall icke ärva med min son I.
gm I. säd skall uppkallas efter dig
Tag din son I. och gå till Moria
tog med sig ... sin son I.
lade (veden) på sin son I.
talade I. till sin fader Abraham
band han sin son L och lade hm
där taga hustru åt min son I.
vara den s. du utsett åt I.
I. var på väg hem från Beer-Lahai-Roi
mot aftonen hade I. gått ut
lyfte upp sina ögon och fick se I.
förtäljde för I. huru han uträttat
I. förde henne in i Saras tält
blev L tröstad i sorgen efter moder
Abraham gav vad han ägde åt I.
skilde dem från I.
hs BÖner L och Ismael begrovo hm
välsignade Gud hans son I.
L bodde vid Beer-Lahai·Roi
berättelsen om I.s släkt
Abraham födde I.
I. var 40 år gammal
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21:4
21 :5
21 :8
21:10
21 :12
22 :2
22 :3
22 :6
22:7
22:9
24:4
24:14
24:62
24 :63
24 :64
24 :66
24 :67
24:67
25 :5
25:6
25:9
25 :11
25 :11
25 :19
25 :19
25 :20

H., Abrahams, I.s och Israels
Abrahams, I.s och Jakobs Gud
Abrahams Gud, Ls Gud och
kallar H ... l.s Gud
och I.s Gud har förhärligat
Abrahams, I.s och Jakobs Gud

2.Krön.30:6
Matt.22:32
Mark. 12:26
Luk.20:37
Apg. 3:13
7:32

ISAK (Abraham, Isak och Jakob)
land s. han lovat I.
!.Mos. 5 O:24
2.Mos. 2:24
sitt förbund med I.
För I. uppenbarade jag mig
6:3
6:8
som jag lovat giva åt L
32:13
Tänk på 1., dina tjänare
33:1
med ed lovat åt I.
4.Mos. 32:11
med ed lovat åt I.
lovat edra råder, I.
5.Mos. 1:8
Jovat dina fäder, I.
6 :10
vad han har lovarI.
9 :5
9 :27
Tänk på dina tjänare I.
29:13
ss. han lovat I.
30:20
har lovat dina fäder, I .
34:4
land s. jag med ed lovat I.
förbund med I.
2. Kon. 13 :23
råda över I.s säd
Jer.33:26
få vara med L till bords
Matt. 8:11
när I fån se I.
Luk.13:28

vid israeliternas erövring av löfteslandet
tillföll Isaskars stam. Dess exakta gräns
är svårt att fastställa, men området begränsas i söder av Manasse, i öster av
floden Jordan, i norr av Asers och Se-bulons stamområden och i väster troligen av berget Karmel. Isaskars stamområde var litet men mycket (ruktbart.
En förteckning över dess städer fmns i
Jos.19:17-22.
ISAS KAR
i öster till I.
Jos. 17:10
inom I. och Aser fick Manasse
17:11
Furstarna i I. slöto sig till Debora Dom. S:1 S
Josafat (fogde) i L
!.Kon. 4:17

bodde närmast dem, till I.

l.Krön.12:40

ISAS KAR
hebr. han bringar lön.
t. Patriarken Jakobs nionde son, hans
femte son med Lea. Isaskar föddes i
Paddan-Aram och hans födelse har förbindelse med den märkliga händelsen
med Rubens kärleksäpplen, I.Mos.30 :
14 ff.
Förutom vad Skriften berättar om
Jakobs söner i allmänhet, vet man litet
om Isaskars liv. När Jakob flyttade till
Egypten med hela sin familj, hade
Isaskar fyra söner, Tola, Puva, Job och
Simron, I.Mos.46:l3.
Jakobs sista och profetiska ord om
Isaskar var: »då böjde han sin rygg
under bördor och blev en arbetspliktig
tjänare», 49:15.
ISAS KAR
(Lea) gav hm namnet I.

l.Mos. 30:18
Leas söner vara Ruben ...I.
3S :23
Ios söner vara Tala, Puva, Job och
46:13
L är en stark åsna
49 :14
(till Egypten:) 1., Sebulon
2.Mos. 1 :3
Israels BÖner: Ruben .. .!.
l. Krön. 2 :1
I.s söner vara Tola och Pua, Jasib
7 :1

2. Isaskars efterkommande som stam.
Vid mönstringen av Israels stammar i
Sinai öken hade Isaskars stam 54400
stridbara män över 20 år. Mot slutet av
ökenvandringen hade antalet stigit till
64300, och Isaskar intog nu tredje platsen - i stället för som tidigare femte
platsen - bland Israels stammar. På
Davids tid var det totala antalet av
alla Isaskars släkters män, vilka beteck-'
nas som »tappra stridsmäll), 87000,
I.Krön.7:5.
Under ökenvandringen hade Isaskars stam sin plats på tabernaklets
östra sida, mellan Juda och Sebulons
stammar, 4.Mos.2:3 ff. Netanel, Suars
son, var vid den tiden stammens huvud~
man, 1:8.
Jakobs ord om sin son Isaskar, att
denne skulle bli en arbetspliktig tjänare, I.Mos.49:l9, gick sannolikt i uppfy llelse ganska snart, även om stammen på Deboras tid tydligen var stark
Dom.5:15. Stammen blev skatteplikt!:
till kringströvande kananeiska folkgrupper, vilka tilltalades av landets fruktbarhet.

ISAS KAR
hebr. han bringar lön. Ett område, som

ISAS KAR
av l . : N etanel
4.Mos. 1:8
avkomlingarna av I.s söner
1 :28
av Ios stam inmönstrades
1 :29
Bredvid hm skall I.s stam lägra sig
2:5
I.s barns hövding Netanel
2:5
Netanel ...hövdingen för I.
7:18
anförare för här av 1.8 barns stam
10:15
(spejaren) av I.s stam: Jigeal
13:8
1.s barn, efter deras släkter, voro
26:23
Dessa voro 1.s släkter
26:25
av 1.s barns stam Paltiel
34:26
välsigna folke!...1.
5.Mos. 27 :12
Gläd dig ... du 1., i dina tält
33:18
För I. föll den fjärde lotten ut,
Jos. 19:17
för I.s barn
19:23
Detta var l.s barns stams arvedel
Gersons barn ... ur I.s släkter
21 :6
ur 1.8 stam Kisjon
21:28
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2. Synonym beteckning
(Nordriket). Am.7:9,16.

för

Israel

Is-Boset -IsmaeI
likasom 1., så gjorde "ock Barak Dom. 5:15
Pua, en man från I.
10:1
Baesa, Ahias son, av los hus
l.Kon.lS:27
Gersoms barn.fingo ur los
l.Krön.
6:62

ur I.s stam Kedes

6 :72

deras bröder i alla I.s släkter
av I.s barn kommo 200
för L Omri

7:5
12 :32

27:18
många från I. s. icke renat
2.Krön. 30:18
skall L hava en lott
Hes. 48:25
närmast I.s område skall Sebulon
48 :26
södra sidan ... den andra 1.5 port
48 :33
av los stam 12000 (tecknade)
tJ pp. 7:7

3. En son till gatiten Obed-Edom. Han
var dörrvaktare i templet. I.Krön.26 :5.
IS-BOSET
hebr. skammens man. Den yngste av
Sauls söner, ursprungligen kallad Esbaal, se d.o. Is-Boset var den ende, som
överlevde sin fader; de övriga bröderna
mördades i slaget vid Gilboa, där Saul
störtade sig på sitt svärd sedan fllisteerna hade vunnit striden.
Enligt orientalisk lag om tronföljden var Is-Boset Sauls rättmätige tronarvinge. Under fllisteernas betryck utbröt därför en strid mellan Sauls hus
och Davids hus. Abner, Sauls härhövitsman, fick med sig Is-Boset till Mahanaim på Jordans östra sida och lät utropa .honom till konung över Israel.
I<-Boset var då 40 år gammal och hans
regerir.götjd varade i två år. Endast
Juda »höll sig till David», som vid den
tiden regerade i Hebron. 2.Sam.2:8 ff.
Abner synes ända från första stund
ha haft ett markant inflytande .på IsBoset. Han var befaIhavare och förhandlade med David. I slaget vid Gibeon blev Abner slagen men lyckades fly
tillbaka till Mahanaim. Efter detta avtog Is-Bosets makt, samtidigt som David fick ökad anslutning. Abner var
länge lojal mot Sauls hus, men sedan
Is-Boset hade beskyllt honom för att
ha gått in till Sauls bihustru Rispa,
vilket var en förrädisk handling enligt
orientalisk sed, gick Abner över till
David . Emellertid blev han dödad av
Joab, Davids härhövitsman, 2.Sam.
kap.3.
När Is-Boset fick veta, att Abner
var död , »sjönk allt hans mod, och
hela Israel var förskräckt», 2.Sam.4:1.
Kort tid därefter dödades Is-Boset av
två av sina egna huvudmän, vilka förde
hans huvud till David i Hebron. För
denna ogärning fick männen böta med
livet, och Is-Bosets huvud begravdes i
Abners grav i Hebron, 4 :5 ff.
Is-Bosets död gjorde, att David kunde vinna anslutning av hela Israels folk.
Se för övrigt: Abner, David .
IS·BOSET
tog Sauls son L och förde hm 2.Sam.
Sauls son L var 40 år gal11mal
Abner drog ut med Sauls son los folk
och för Sauls son L
L sade till Abner: Varför har du gått
skickade David sändebud till L
I. lät taga (Mika!) ifrån hennes man
Rekab och Baana ... till J.s hus
förde så los huvud till David
Se här är Ls, din fiendes, huvud
los huvud togo de o ch begrovo

ISKARIOT
och Judas L , s. förrådde hm
Matt. 10:4
S. hette Judas L, till översteprästerna 26:14
Judas L, s. förr ådde hm
Mark. 3 :19
Judas 1., s. var en av de to lv
14:10
Judas L , den s. blev en förrädare Luk. 6 :16
Satan in j Juda s, s. kallades I.
22:3
Judas, Simon I.s son
Joh. 6:71
Judas L, den s. skulle förråda hm
12:4
djävulen hade redan ingivit Judas I.
13:2
räckte det åt Judas, Simon I.s son
13 :26
ISKÄNKA
du har Lt åt oss rusande vin
Ps. 60:5
i.en vindryck åt Meni
1es. 65:11
Hab . 2:15
Ve dig s. Ler vin åt din nästa
Guds vredesvin, i.t i hs vredes
Upp . 14:10
i.en dubbelt åt henne (Babylon)
18:6
i den kalk vari hon har i.t
18 :6

ISMAEL
hebr. Gud hör (bön).
I. Abrahams son med Sara s egyptiska
tjänstekvinna Hagar och därmed Abrahams arvinge, 1.Mos.16:l ff.
Ismael föddes, när Abraham var 86
år gammal, alltså 14 år före Isaks födelse , 16:16; 21:5. Vid tretton års ålder
blev han omskuren tillsammans med
sin fader, 17 :25-26. Därefter omtalas
Ismael inte förrän i skildringen av hur
han väckte Saras missnöje, då hon vid det gästabud, som hölls med anledning av Isaks awänjning - såg honom
leka och skämta (enligt en annan översättning: driva gäck el. håna; jfr ordanalys Lek 2). Sara lät driva ut Ismael
och hans moder, för att I sak, löftets
son, skulle bli ensam om arvet, 21 :8-12.
Då Hagar och Ismael höll på att duka
under av törst i öknen, blev de räddade
genom ett Guds ingripande, v.I4-19.
Ismael växte upp och blev en bågskytt. Han bodde i öknen Paran, och
hans moder skaffade honom en hustru
från Egypten, 21:20-21. Ismael fick

ISEBEL
(Ahab) tog ock till hustru L
när I. utrotade H . profeter
när l. dräpte H . profeter

I.Kon.16:31
18:4
18 :13
18:19
Aserans profeter. s. äta vid l.s bord
19:1
när Ahab berättade för I. vad Elia
19 :2
sände 1. en budbärare till Elia
21 :5
Då kom hs hustru L in till hm
21 :7
Då sade hs hustru I. till hm
i enlighet med det bud s. I. sänt dem 21 :11
21 :14
sände de bud till I. och läto säga
Så snart I. hörde att Nabot var stenad 21 :15
om I. har H. sagt: Hundarna skola
äta upp I. invid Jisreels murar
21 :23
när hs hustru I. uppeggade hm därtill 21 :25
på I. hämnas ... profeternas blod 2.Kon . 9:7
hundarna skola äta upp I. på Jisreels
9:10
tål din moder I.s avgudiska väsen
9:22
När I. fick höra detta, sminkade
9 :30
skola hundarna äta upp I.s kött
9 :36
I.s döda kropp skaa ligga ss. gödsel
9:37
att ingen skall säga: Detta är I.
9:37

IS-HO D
he br. glansens el. härlighetens man.
En son till Hammoleket, av Manasse
stam. l.Krön.7:l8.
ISKARIOT
hebr. möjl. man från Keriot el. av lat.

2;8
2:10
2 :12
2:15
3:7
3: 14
3:15
4:5
4:8
4 :8
4:12

ISEBEL
hebr. icke upphöjd el. icke gift. Dotter
till Etbaal, konungen i Tyrus och Sidon.
Hon var såsom konung Ahabs hustru
drottning i tiostamsriket (Israel).
lsebel införde fenicisk gudsdyrkan
vid Ahabs hov, jfr 1.Kon.l6:31-32, och
450 av Baals och 400 av Aserans profeter fick äta vid hennes bord, 18:19. På
hennes befallning dräptes Herrens profeter, 18:13, jfr 2,Kon.9:7 . När lsebel
2813

sicarius, dolkman (se d .o.). Förrädaren
Judas' (se Judas 5) och hans fader
Simons tillnamn.

hörde, att folket på profeten Elias tillskyndan hade dräpt alla profeterna
med sv,jird, l.Kon.19:1, svor hon att
taga hans liv. Hon lyckades dock inte i
sitt uppsåt, ty Elia flydde till BeerSebas öken, 19 :2-4. - Emellertid var
det Isebel, som i Ahabs namn lät mörda Nabot, 21:4 ff., för att Ahab skulle
kunna taga dennes egendom i besittning.
Under Isebels ledning fick avgudadyrkan en sådan spridning, att det
slutligen återstod endast sju tusen män,
som inte dyrkade Baal, jfr 19:18. Isebel levde 14 år efter Ahabs död. När
Jehu höll sitt intåg i Jisreel efter att ha
dräpt Israels konung, Ahabs son J oram,
och Juda konung Ahasja, lät han störta
ned Isebel genom ett av slottets fönster.
Muren och hästarna bestänktes av
hennes blod, och hennes lik förtärdes
av hundarna, 2.Kon.9:30-35.
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Jsmaelitisk kamelkaravan vid Dotan.
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tolv söner, 25 :13-15. Vidare omtalas
en dotter, Mahalat, som blev Esaus
hustru, 28:9. Tillsammans med Isak
begrov Ismael sin fader Abraham, 25:9.
Ismael dog i en ålder av 137 år,
25:17-18. Han var en äkta öknens son,
jfr förutsägelsen i 16:12.
För Abrahams skull gjorde Gud
Ismael till ett stort folk, 1.Mos.17 :20;
21 :13. Ismael blev stamfader till en rad
beduinstammar. Från hans tolv söner
kommer flera folkstammar i nordvästra
Arabien och Sinai öken, 25 :12 ff., däribland Kedar och Midjan, Dom .8:24.
Ismaeliterna var ett krigiskt folk, men
de bedrev också handel, bl.a. med
slavar, 1.Mos.37:25; 39:1. För övrigt
nämnes ismaeliterna endast i Ps. 83 :7
och 1.Krön.27:30. Jfr Arabien.
I Nya Testamentet är Ismael, tjänstekvinnans son, en förebild på dem som
lever i träldom under lagen, medan de
som tror på och tillhör Kristus, liknas
vid Isak, den fria hustruns son, Gal.
4:21-31. Se även: Isak 1.
ISMAEL
hm skaJl du giva namnet I.
l.Mos.16:11
Abram gav den son ... namnet l.
'~ 16:15
Abram var 86 år när Hagar födde L
16 :16
17:18
Måtte allenast I. få leva inför dig
angående L har jag hört din bön
17:20
Abraham tog sin son I. och o mskar
17 :23
I. var 13 år när hans förhud blev
17 :25
samma dag omskuras Abraham och I. 17:26
25:9
lsak och I. begrava hm i grottan
25:12
detta är berättelsen om I.s släkt
Dessa äro namnen på I.s söner
25 :13
Nebajot, I.s förstfödde
25:13
25 :16
Dessa voro I.s söner
antalet av I.s levnadsår: 137 år
25 :17
Esau gick bort till I. och tog Mahalat,
Abrahams son I.s dotter till hustru
28:9
Basemat, I.s dotter
36:3
l.Krön. 1;28
Abrahams söner lsak och I.
Nebajot, I.s förstfödde
1:29
Dessa vara 1.5 söner
1 :31

2. Son till benjaminiten Asel. 1.Krön.
8:38; 9:44.
3. Fader (eller förfader) till »fursten
för Juda huS», Sebadja. 2.Krön .19:11.
4. Johanans son, av Juda stam. En
underhövitsman, som deltog i översteprästen Jojadas uppror mot drottning
Atalja av Juda, varvid den sju år gamle
Joas sattes på konungatronen. 2 .Krön.
23:1.
5. En präst, av Pashurs släkt. Han var
bland dem som efter återkomsten från
fångenskapen i Babel skilde sig från sina
icke-israelitiska hustrur. Esr.10:22.
6. Netanjas son, en krigshövitsman av
konungslig släkt. Av Ammons konung
blev han s'nd till Juda för att dräpa
Gedalja, som Babels konung hade satt
till att styr" över de folk, som efter Jerusalems fe fstöring förblev boende i
landet. Gedalja lät sig icke varnas, Jer.
40:13 ff.
Med tio män drog Ismael till Mispa
och slog ihjäl Gedalja och alla dem som
var hos honom, Jer.40:1 ff. Dagen därpå lyckades Ismae1 med list dräpa 70
av ett följe på 80 män från Sikem, Silo
och Samaria, vilka hade kommit för att
frambära spisoffer och rökelse i Herrens hus. Sedan bortförde han allt
folket, som ännu var kvar i Mispa, däribland profeten Jeremia och konung
Sidkias döttrar, och ställde färden mot
Ammons land. Han blev emellertid
upphunnen av J ohanan och några andra
krigshövitsmän, vilka befriade fångarna från Mispa, medan Ismael och åtta
av hans män kom undan. Jfr även :
Gedalja.
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Ismaelit ~ Israel
ISMAEL
kommo till GedaIja, nämligen I. 2.Kon.25 :23
i sjunde månaden kom J.
25 :25
kommo till GedaIja, nämligen I.
Jer. 40:8
Baalis har sänt hit I. för att slå
40:14
(Johanan:) Lät mig gå och dräpa I.
40:15
(Gedalja:) säger om I. är icke sant
40 :16
kom 1., son till Netanja
41:1
I. överföll då Gedalja
41 :2
dräpte I. alla de judar s. voro
41:3
I. gick ut emot dem från Mispa
41:6
bleve de nedstuckna av I.
41 :7
tio män s. sade till ].: Döda oss icke
41 :8
brunnen i vilken I. kastade kropparna 41:9
fylldes nu av I.
41:9
bortförde I. det folk s. var kvar
41 :10
dem bortförde I. ss. fångar
41:10
om allt det onda s. I. hade gjort
41 :11
41 :12
gingo åstad för att strida mot I.
hela skaran av dem s. I. förde
41 :13
hela skaran av dem s. I. bortfört
41 :14
I. räddade sig med åtta män
41 :15
(Johanan) vunnit tillbaka från I.
41 :16
eftersom I. hade dräpt Gedalja
41 :18

ISMAELIT
Efferkommande till Abrahams son med
tjänstekvinnan Hagar, se Ismael l.
se ett tåg av Ler komma
l.Mos.37:2S
låt oss sälja (Josef) till i.erna
37 :2.7
sålde losefför 20 siklar silver till Lerna 37:28
Potifar köpte honom av Leina
39:1
eftersom de voro i.er
Dom. 8 :24
Amasas fader var i.en J eter
I.Krön. 2 :17
över kamelerna Len Obil
27 :30
Edoms tält och i.erna
.Ps. 83:7

ISOP
Isop, hebr. 'ezoQ, grek. hyssöpos, omtalas flera gänger i G. T. och en gång i
N.T. Första gången isop omtalas är i
förbindelse med befallningen om blodsbestrykningen före israeliternas uttåg
ur Egypten, 2.Mos.12:22. Oftast förbindes emellertid isop med olika slags
reningsoffer, 3.Mos.14:4; 4.Mos.19:6
etc. Den ättiksfyllda svamp, som Jesus
fick på korset, var fast på en isopsstängel, Joh.19:29,jfr Matt.27 :48.
Isopen har varit svår att identifiera,
emedan grundtextens ord troligen icke
alltid avser samma art. En vanlig uppfattning är dock, att Skriften icke avser
Hyssopus officinalis, som man vanligt"
vis kallar isop. Denna art är nästan obefmtlig i Palestina.
På de allra flesta ställena är det sannolikt fråga om den syriska mejram,
Origanum maru, som växer i samtliga
medelhavsländer och som kan bli över
en meter hög. Dess blommor och blad
är betäckta med ulliga hår, vilket
gör, att den kan behålla fuktighet.
Origanum-plantan är en arameisk växt
och har genom tiderna blivit använd
både som kryddväxt och s6m läkemedel.

patriarken Jakobs kamp med Gud,
1.Mos.32:22 ff., men Israels historia
går ännu längre tillbaka, till Abraham
och Isak. Redan i förbindelse med
kallelsen till Abraham om att draga ut
från sitt land och sin släkt gav Gud löfte om att göra honom till ett stort och
mäktigt folk, 12:1-2, ett löfte som senare upprepades, både inför Abraham
och inför sonen Isak, 18:18; 22:17;
26:2 ff.,24. Det land, som Gud hade
fört Abraham till, Kanaans land, lovade
Gud giva honom, 12:1-7, ett löfte som
också upprepades inför Isak, 26:3 .
När Jakob återvänder till Kanaan
efter sin landsflykt, l.Mos.27:4l-45,
och förbereder sig för mötet med sin
krärikte äldre broder Esau, upplever
han något i nattens ensarnltet vid J abboks vad, vilket betecknar en vändpunkt i hans tillvaro och för hans person. Jakobs stundande möte med Esau
skulle samtidigt bli ett möte med hans
forna synder. I sin oro och ångest får
han möta Herrens ängel, med vilken
han kämpar tills morgonen gryr. Han
får då av Herren sitt nya namn Israel.
Namnbytet förklaras i 1.Mos.32:28 på
följande sätt: »Du skall icke mer heta
Jakob , utan Israel, ty du har kämpat
med Gud och med människor och
vunnit seger». Jfr Hos.12:3-4.
Jakobskampen har i sig den spänningsfyllda motsättningen mellan dom
och nåd, Guds förbannelse och välsignelse. Gud går till rätta med Jakob,
han tvingar honom in i självkännedomens och syndabekännelsens strid.
Jakob besegrar Guds dom genom tron
på löftet till faderna (som i sig har
evangelium). Den välsignelse han får
innebär en inre, personlig förvandling.
Splittringen i hans karaktär blir helad.
Hans självrådighet är knäckt för livet.
Den listige Jakob är nu Israel, Guds
kämpe. Jfr Joh.l :47.

Israels nationalsymbol, den sjuarmade ljusstaken.

l. Israel som personnamn
Namnet Israel har sitt ursprung

2. Israel som namn på folket
Namnet Israel får mycket tidigt ett
kollektivt innehåll. Det betecknar patriarkens efterkommande, de tolv sönerna, deras släkt, stammar, som tillsammans bildar ett slutet samfund.
Före konungatiden är Israel som namn
på de tolv stammarna ett sakralt
begrepp. Det betecknar helheten av
Guds utvalda folk, förenat omkring
fadernas Gud. - Redan vid välsignandet
av Jakob användes namnet i denna betydelse, 1.Mos.48:20; 49:16,24. Utom
det enkla namnet Israel, 34:7, förekommer i Skriften även sammansättningar
som Israels barn, Israels söner (bene
JiSrä'el), 32:32; 50:25,. eller Israels
stammar, 49 :16,28. Förutom blodets
band var det också tron på radernas
Gud, som höll dessa stammar samman,
som ännu inte var förenade i en djupa-

re politisk eller administrativ gemenskap, »innan ärmu någon .israelitisk
konung var konung dän>, 36:31.
3. Israel i Egypten
Under patriarken Jakobs livstid blev
det en stor hungersnöd inte bara i
Egypten utan också i Kanaans land.
Rakels förstfödde och Jakobs näst
yngste son, Josef, blev genom Guds
ledning sänd i förväg till Egypten,
1.Mos.50:20, där han efter en tid intog
ställningen som Faraos närmaste man,
och genom sin visa styrelse räddade
han landet från katastrof. På Josefs
och Faraos inbjudan och på Guds befallning drog Jakob med hela sin familj (sammanlagt ca 70 personer) till
Egypten för att bosätta sig där, kap.46.
De fick bo i landet Gosen, öster om
Nildeltat, i den bästa och fruktbaraste
delen av Egypten, 47:5 ff. Vid denna
tid hade dessa trakter ännu icke gjorts
till en del av det strängt organiserade
Egypten, och de kunde därför överlåtas till Jakob och hans släkt. - Några
av Israels stammar drog med sina hjordar fram och tillbaka på slätterna,
medan andra byggde sig hus bland
egyptierna ochJivnärde sig på jordbruk
och trädgårdsodling, jfr 4.Mos.l!:5; 5.
Mos.l1:l0. Egyptisk konst ochIlandel
varm också terräng hos folket, och detsamma gjorde skrivkonsten. Sålunda
blev uppehållet i Egypten en tid av stor
betydelse för Israels utveckling.
Trots att Israel under tre och ett

halvt århundrade icke fick uppleva
någon direkt uppenbarelse från himmelen, varken genom profetia eller på
armat sätt, utan hänvisades till fadernas
kunskap, tycks folket likväl till en viss
grad ha bevarat dyrkan av fadernas
Gud, »Abrahams, Isaks och Jakobs
Gud», under enkla, patriarkaliska former. Å andra sidan var uppehållet i
detta gamla kulturland en fara för
Israels religion. Folket upptog en
mängd hedniska seder och bruk från
sina egyptiska grarmar, Jos.24:l4; Hes.
20:7 ff.; 23:8,19.
4. Israel i öknen
Efter Jakobs och J osefs död är det
relativt tyst om Israel under tre och ett
halvt århundrade. Guds löfte till Jakob
om att göra Israel till ett stort folk i
Egypten, 1.Mos.46:3, uppfylles nu,
2.Mos.!:7. Denna period kännetecknas
av utveckling och kraftig tillväxt. Emedan Gosen var fruktbart och rikt,
kunde både människor och djur förökas
snabbt, 2.Mos.l:7, och de 70 personerna utvecklade sig under loppet av några
få generationer till ett starkt folk. Från
folkräkningen i öknen uppges i 4.Mos.
1:1 ff. 603550 män över 20 år (l :46),
därtill 22000 leviter över en månad
gamla (3:39), jfr 2.Mos.12:37; 4.Mos.
26:51. - Men det ·som Herren hade
sagt till Abraham om tiden i Egypten,
gick också i uppfyllelse : Israels träldom,
förtryckarnas dom, Israels befrielse och
uttåg,1.Mos.15:l3-l6.
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ISOP
tagen en knippa i. och doppen
s. skall renas, tager i.
Sedan skall (prästen) taga i.en
till husets rening rosenrött garn
i.en och doppa alltsammans
skall han rena huset med Len
taga i. och kasta det i elden
en man s. är ren skall taga i.
från cedern på Libanon till i.en
Skära mig med i., att jag varder
och i. och bestänkte bocken

ISOPSSTÄNGEL
svamp, s. de satte på en i.

2.Mos.12:22
3.Mos.14:4
14:6
och i. 14:49
14:51
14:52
4.Mos.19:6
19:18
1. Kon. 4:33
Ps. 51:9
Hebr. 9:19
Joh.19:29

ISRAEL
Se även: Jakob, Egypten, Kanaan,
hebrtl, israelit, Mose.
Israel
hebr. Gud kämpar el. han kämpar med
Gud; Gud härskar. Patriarken Jakobs
nya namn· efter den nattliga kampen
vid Jabboks vad och benämning på
hans efterkommande som folk.

Det nya namnet utgör tillsammans
med välsignelsen en bekräftelse på det
teokratiska och messianska löftet till
Jakob, på samma sätt som när Abram
fick sitt namn ändrat till Abraham,
1.Mos.17:5 ff. - Det nya namnet och
den messianska välsignelsen bekräftas i
Betel, 35:1-15. - Israel som namn på
patriarken förekommer senare ca 50
gånger i G.T., gärna som hans religiösa
hedersnamn. Utom Jakob har ingen enskild person i Bibeln burit detta namn.

Israel
»Då uppstod en ny konung över
Egypten, en som icke visste av Josef»,
2.Mos.1 :8, dvs. som icke erkände honom och därför intog en negativ hållning gentemot det främmande, starkt
växande folket i det nordöstra gränsområdet. Den farao, som först intog en
helt ny hållning inför Israel, var möjligen Ahmose (Amasis) 1(1580-1558
f.Kr.), Nya rikets grundläggare och
den som gjorde slut på ·hyksosväldet,
vilket synes ha fört en positiv politik
i fråga om semitiska invandringar. Nu
tycks en nationalistisk anda ha medfört
hat till alla hyksosvänner, först och
främst israeliterna.
Enligt gammal sed vid behandling
av slavar tvingar Farao Ahmose I och
senare faraoner av 18.dynastien Israels
folk till hårt arbete: arbete med lera
och tegel, underhåll och utveckling av
landets kanalsystem för konstbevattning samt uppförande av två förrådsstäder, Pitom och Raamses. Då dessa
åtgärder inte har avsedd verkan, befaller den egyptiske konungen, att alla
israelitiska gossebarn skall dödas vid
födelsen, 2.Mos.1 :16. När denna befallning emellertid inte åtlydes av de gudfruktiga hjälpkvinnorna, beslutar han,
att alla gossebarn skall kastas i Nilen,
1:22.
Vid denna tid födes Mose, Israels
förlossare. På underliga vägar räddas
han från döden och blir Faraos dotters
adoptivson, 2.Mos.2:9,10. Vid hovet
får han undervisning i all egyptiernas
visdom, jfr Apg.7:22, något som han
senare får stor nytta av som folkledare.
- Uppehållet vid hovet får emellertid
ett hastigt slut, då Mose dödar en
egyptier och måste fly ut ur landet. I
Midjan möter Israels Gud honom i
den brinnande busken och ger honom
det stora och ansvarsfulla uppdraget
att föra sitt förtryckta folk ut ur
Egypten, kap.3-4.

med folket och betror det sin heliga lag,
2.Mos.19-24. Från och med nu är det
ett verkligt Israel, Guds utvalda folk,
»ett rike av präster och ett heligt folio>,
19 :5.
Sinaiförbundet är ett förbund med
Israels folk. Gud som har utvalt faderna, lovar att vara folkets Gud, sedan
han mäktigt har bevisat sin nåd mot
det genom befrielsen ur träldomslandet.
Sinaiförbundet är ett nådesförbund
och ett trosförbund av samma evangeliska karaktär som förbundet med Abraham. Det vilar på Guds fria utkorelse
och sonande helgelse av folket. Förbundsblodet är förbundets grundval
(syndernas förlåtelse), 24:8; jfr blodbestrykningen i Egypten, kap.12. Lagens religiöst-etiska bud utgör en ram
omkring det förlossade folket. Inom
denna ram kan tron leva och fmna sitt
sanna uttryck i kärlek till Gud och
nästan. Buden har icke givits för att Israel skall vinna livet genom dem, utan
de skall tjäna till vägledning, 24:12,
till hjälp att bevara det liv som redan
har skänkts folket, 3.Mos.l8:S. - Se
för övrigt: Förbund, Lagen.
Gudsdyrkan centraliseras nu omkring tabernaklet (se d.o.), uppenbarelsetältet, 2.Mos.3S-40, där Herren bor
mitt ibland sitt folk, 29:43-46. Genom
offren bringas försoning och helgar
(renar) den helige Guden sitt folk, för
att det skall kunna förbli i förbundsgemenskapen med honom, 3.Mos.17:
Il . Se: Försoning.
Israel tillbringar omkring ett år vid
Sinai berg. I det andra året, på tjugonde dagen i andra månaden efter uttåget ur Egypten, höjer sig molnskyn,
och Israel fortsätter vandringen mot
löfteslandet, 4.Mos.10:11 ff. Kananeernas syndamått är nu fyllt, och tiden är
inne .att intaga deras land, jfr 1.Mos.
IS:16. Från Kades i öknen Paran, vid
gränsen, sändes spejare in i landet för
att utforska det, 4.Mos.l3. Deras rapporter skapar emellertid fruktan bland
Israels folk. I otro och uppror mot
Herren och mot folkets ledare ådrager
de sig Guds vrede, och i stället för att
tåga in i Kanaan efter endast några få
dagsmarscher får folket vända om och
vandra omkring i öknen under ytterligare 38 år. Under denna tid dör hela
den upproriska generationen, med undantag av Josua och Kaleb, kap.13-14.
Även Mose dör, 120 år gammal, vid
gräJisen tilllöfteslandet.

olika stammarna. Efraim och Benjamin
fick den mellersta, fruktbara delen , medan Juda och Simeon fick de kala,
torra hedarna i söder. Detta förorsakade längre fram splittring mellan Efraim
och Juda. - Efter 2S års ledning av
Israel dog Josua, 110 år gammal, kap.
23-24.

På förutsagd tid Gfr l.Mos.lS:13,
16) och på Guds befallning träder Mose och hans broder Aron fram inför
Farao med krav om Israels frihet,
2.Mos.S. Konungens hårdnackade motstånd krossas genom tio hårda plågor,
och han måste till slut släppa folket,
kap.6-11. På Herrens befallning håller
israeliterna sin första påskhögtid med
måltid och blod bestrykning, kap.l2.
Förlossningen från Egypten har sin
förutsättning i försoningsblodet. Israel
förlossas från Guds vrede och därnäst
från världsmakten, som har hållit det i
träldom. Ett sista försök från denna
makt att underkuva folket på nytt
slutar med Faraos och hans stolta krigshärs undergång i Röda havet, kap.14.
Detta väldiga doms- och frälsningsunder inspirerar Guds folk till att
stämma upp en trosfylld lovsång, kap.
IS. Israels folk återupplever sedan dess
i den årliga påskhögtiden detta befrielsedrama till nationell förnyelse. Frälsningen från Egypten är ett huvudmotiv
i Israels psalmdiktning, t.ex. Ps.66 och
114.
Den första dagen i den tredje månaden efter uttåget ur Egypten kommer
Israel till Sinai berg och lägrar sig där.
Den nation, som fötts i plågor och
smärtor, skall nu invigas till Herrens
höga avsikt : att mottaga_hans uppenbarelse. Herren ingår här ett förbund

Josua efterträdde Mose som folkets
ledare, Jos.1 :1-18; S.Mos.34:9, och han
fick föra det in i löfteslandet. Genom
ett gudomligt under bereddes väg genom Jordan, och för första gången beträdde folket det heliga landets jord,
nära den starkt befasta nyckelstaden
Jeriko, kap.3-4. - Kanaan var inte lätt
att intaga, då kananeerna bodde i
starkt befasta städer. Men de stod icke
samlade och var moraliskt-fysiskt mogna för undergång. Israel hade däremot
blivit härdat i ökenlivets stränga förhållanden och fostrat av Moselagens
höga sedliga krav.
I Jos. kap.l-12 berättas om invandringen och erövringen av landet, i kap.
13-22 om landets delning mellan de

Samuel förenade i sin person både
prästens, profetens och domarens ämbete. Under hans sista år framkom från
Israels folk alltmer kravet om att få en
konung i likhet med grannländerna,
l.Sam.8. Samuel tvingades att ge efter
för detta krav, och på Herrens befallning smorde han Saul, Kis' son, till
Israels förste konung (omkr. år IOSO),
l.Sam.lO :1.
I den krissituation; som folket befann sig i vid slutet av Samuel s domartid , tycktes stammarnas räddning bestå
i att Israel blev ett konungadöme med
en ledande man som samlingspunkt.
I israeliternas önskan att få en konung

låg ett förkastande av Herren som deras
konung, l.Sam.8:7; 10:19. Detta sätts
i samband med folkets upprepade avfall från Herren, Israels Gud, till dyrkan av andra gudar, hednafolkens avgudar, 8:8. Jfr israeliternas motivering
för sin begäran om en konung: »såsom
alla andra folk hava», 8:S; se även v.20.
Från Israels sida var det alltså fråga om
ett förnekande av dess särställning som
ett Guds egendomsfolk framför andra
folk. Konungen blev på folkets ansvar
utvald och insatt av Herren, 10:24;
12:13, för att han som en Guds representant skulle leda folket i en sann gudsfruktan, i trohet mot Herren, 12:14.
Under konungaspiran skulle Gud föra
sitt folk och sin frälsningshistoria vidare. Konungen kallades »Herrens smorde», och som sådan var han invigd och
utrustad med karismatisk ande och
kraft för sin gärning, helig och okränkbar, 24:6,11; 26:9. Konungens funktion fick ett klart religiöst innehåll.
Han skulle vara förbundsgemenskapens
värn och stöd.
Den första delen av Sauls fyrtioåriga
regeringstid blev en lycklig tid. Han besegrade både ammoniterna, 1.Sam.l1:
1-11, och fJlisteerna, kap.l4, och skapade därmed ro i landet. När han
senare i kriget mot amalekiterna handlade egenmäktigt och underlät att följa
Herrens ledning genom profeten Samuel, förlorade han Guds förtroliga gemenskap och välsignelse, kap.1S.
David, Isais son av Juda stam, blev
smord till konung efter Saul, l.Sam.16,
vilkens liv slutade med en katastrof;
han dog för egen hand i en strid med
fJlisteerna på berget Gilboa, kap.28-31.
Efter Sauls död utropades David till
konung över Jud~ med residens i Hebron, 2.Sam.2, medan Sauls son Isboset
regerade över det övriga Israel under
sju och ett halvt år. Efter mordet på
Isboset kröntes David till konung över
hela riket, kap.2-S. Han regerade i
ytterligare ca 30 år, och denna tid
kännetecknades av stora segrar över
Israels fiender. Striderna mot fJlisteerna
fördes till slutlig seger, och gränserna
utvidgades ständigt och sträckte sig till
slut från Egypten i söder till övre
Eufrat i norr. Davids första krigiska
bedrift var erövringen av Jerusalem,
som han gjorde till sin huvudstad och
där han byggde sitt konungaresidens,
S:9-11. Han lät även uppföra ett tabernakel för förbundsarken, som fördes
upp till Jerusalem från Kirjat-Jearim.
Därmed skapades ett samlande religiöst
-politiskt centrum, vilket fick den allra
största betydelse för Israels kommande
historia, i synnerhet sedan även templet blivit rest. Hand i hand med expansionen upplevde landet inre fasthet,
enhet och välstånd. Om Davids regeringstid berättar kap.S-24, om hans
död l.Kon.I-2.
Under David upplevde Israel sin
politiska storhetstid. Han framstår för
alla tider som Israels ideal konung, en
man efter Herrens hjärta, och i profetian är han en förebild till den kommande Messias.
David efterträddes omkring år 970
av sonen Salomo, l.Kon.I-2. Under
hans tid byggdes Herrens tempel i J erusalem, kap.S-8. Fred både inåt och
utåt, välstånd, rikedom och prakt, till-
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5. Israels intåg i Kanaan, landets erövring, domartiden.

Israeliternas vandring från Egypten
till Kanaans land.

Kanaans erövring blev en långvarig
process, även om Israel under J osuas
ledning fick fotfaste i landet. De följande århundradena kännetecknades av
brist på central politisk och religiös
ledning av de tolv stammarna, som
hade spritt sig över hela landet. Emedan de försummade att utrota de avgudsdyrkande och moraliskt dekadenta
kananeerna, Dom. kap.1, fick de leva i
oupphörlig strid med dem. Kananeerna
utgjorde dessutom en ständig frestelse
för Israel. Hela denna period präglades
av den monotona rytmen av religiöst
och moraliskt avfall: Guds straff i
form av främmande folks förtryck av
Israel, folkets omvändelse, domares
framträdanden med frälsning och hjälp,
nytt avfall, jfr 2:1-5; 3:1-6. - Dom.
17-20 ger en inblick i denna tids religiösa och moraliska tillstånd. - Tabernaklet blev rest i Silo, 18:1, där folket
samlades till de stora högtiderna.
Domarboken omtalar tolv domare,
varav sju nämns helt kort. - Striderna
mot filisteerna präglar domartiden
(dessa omtalas också i l.Sam.I-7). Den
stora krisen kom på Samuels tid. Efter
segern vid Afek lyckades filisteerna
lägga den mellersta delen av Kanaan
under sig, och domartiden slutade med
den allvarligaste katastrofen sedan invandringen.
6. Israel under de tre första konungarna.

Israel
lika med ett blomstrande kulturellt
uppsving kännetecknade denne vise
konungs regeringstid, kap.9-1O. När
han avföll från Israels Gud, drabbades
han och hans folk av olyckor. Salomos
många hedniska hustrur bidrog i hög
grad till att hans hjärta avföll från
Herren, så att »hans hjärta icke förblev
hängivet åt Herren, hans Gud, såsom
hans fader Davids hjärta hade varit»,
I 1:4. - Under Salomos tid invaderades
Israel av hedniskt kulturliv. Vid sin död
efterlämnade han ett rike i upplösning.
Hans avfall hade frånrövat honom sympatien från de fromma i landet. Hans
smak för praktfulla byggnadsverk hade
tvingat honom att ålägga sina undersåtar - även israeliterna - tvångsarbeten och tunga skattebördor, jfr I.Kon .
9:20-22 med 5:13 . De organisatoriska

föranstaltningar som han - under åsidosättande av den gamla stamindelningen - vidtog för att kunna tillgodogöra sig rikets medel, 4 :1-19, hade till
slut blivit en tung börda för de frihetsälskande israeliterna, jfr 2.Kon.12 :4,
10,11,14. De underkuvade folkslagen
gjorde sig nu efterhand självständiga. Liksom sin fader var Salomo en stor
diktare och tillika visdomslärare.
7. Det delade Israel

Salomos son, Rehabeam, begår ett
felsteg i början av sin regeringstid, och
detta får den gamla oenigheten i Israel
att bryta ut i öppen strid. Medan Juda
och en del av Benjamins stam utan vidare hyllar honom som konung, samlas
de tio andra stammarna i sin huvudstad, Sikem, för att rådslå om villkoren

för att giva Rehabeam sitt stöd och för
att värna om sina gamla stam rättigheter .
De framställer krav om avskaffande av
den tunga skatte bördan från Salomos
tid och kräver större självständighet.
Efter att ha rådfrågat sina yngre rådgivare avvisar konungen dessa krav,
I.Kon.12:3-14, varefter de tio stammarna vänder sig bort ifrån honom och
väljer Jerobeam, Nebats son, till sin
konung. Därmed skiljer sig Israels nordstammar från Juda för tredje gången,
12:16; jfr 2.Sam.2:4,8-9; 20:1 ff., och
riket delas defmitivt i två delar.
De stammar, som höll fast vid Rehabeam, var Juda, en del av Benjamin
samt de bland leviterna, som önskade
vara trogna mot gudsdyrkan i J erusalem. Sydriket kallades Juda rike eller
tvåstamsriket. - De övriga stammarna,

som tog den tidigare uppsyningsmannen och upprorsledaren Jerobeam till
konung, bildade Nordriket, som kallades Israels rike eller tiostamsriket.
Tiostamsrikets historia kännetecknades av grovt avfall från Herren och från
den mosaiska gudstjänsten. För att förhindra en eventuell återförening uppförde Jerobeam en helgedom i Betel,
byggde offerhöjder och altare', tillsatte
präster från alla stammar, lät göra två
guldkalvar, som blev uppställda i Betel
och Dan, och bjöd folket att förrätta
sin gudstjänst där, I.Kon.12 :25-33 .
Folket gick allt längre på avfallets väg,
och slutligen blev hednisk avgudadyrkan statsreligion, 16 :29-34; 18:4. Genom Isebel, konung Ahabs feniciska
hustru, infördes Baals- och Astartekult,
och ett avgudahus blev rest i Samaria.
En fruktbarhetskult, förbunden med
stora utsvävningar på det sexuella området, förde Nordriket mot religiösmoralisk upplösning.
Politiskt präglades Nordrikets historia av sönderbrytande inbördes maktkamper och rivaliserande tronpretendenter. Under loppet av ca 200 år,
fram till rikets undergång år 722, avlöste inte mindre än nio dynastier med
tillsammans nitton konungar varandra.
Bland dessa fanns det ingen, som
fruktade Israels Gud. Under denna avfallets tid framträdde de kraftfulla profetgestal terna, först och främst Elia
och Elisa, dessutom Amos, Hosea,
Jona, Obadja och Joel.
Judarikets historia tedde sig åtminstone i visSa avseenden något ljusare än
tiostamsrikets. I stort sett blev Sydriket
skonat från Nordrikets inre maktkamp.
Ett konungahus, Davids, med nitton
konungar och en drottning regerade
från delningen fram till rikets fall år
586, dvs. 136 år längre än Israels rike.
- Många av Juda konungar utmärkte
sig genom sin gudsfruktan och trohet
mot förbundets Gud. I Hiskia hade Juda en av sina frommaste och bästa konungar. Han genomförde en stor religiös reformation, 2.Kon.l8 :1-6; 2.Krön.
29-31. Endast i nAgra få tillfallen var
konungarna ogudaktiga och avfalliga.
Ahas t.ex. införde assyrisk avgudadyrkan och fenicisk Molok-kult, 2.Kon.
16:3; 2.Krön.28:3. (Angående raden av
konungar i de båda rikena, se kronologien i band III, avd. Handbok för
bibelstudium.) lJuda rike verkade en
rad betydande profeter, främst Jesaja
och Jeremia, dessutom Mika, Sefanja,
Nahum och Habackuk. Sydrikets historia omtalas i 2.Kon.18-25 och 2.Krön.
27-36.
8. Israels och Juda rikes undergång
Är 722 är Israels syndarnått rågat.
Assyriens härskaror under Salmanassar
V.s ledning börjar belägringen av Samaria; denna fortsätter under Sargon II.
Efter tre år intas Israels huvudstad och
lägges i aska, konung Hosea avsättes
och folket bortföres till Assyrien, 2.
Kon.l7. I stället låter Sargon folk
komma från Babel och andra områden
för att bosätta sig i landet. Dessa kolonister för med sig sin egen religion och
sina egna gudar. Därmed försvinner de
tio stammarna från både den teokratiska och den profana historien. Från
denna tid uppstår det blandfolk, som
kallas samariter (samaritaner).

2827

2828

Israels stamområden.

2825

2826

Israel
förkastas av ledarna, men av ärliga sökare tillbedes han som Israels konung,
Joh.I:49-50. Till honom knyts förhoppningar om Israels förlossning, Luk.
24:21 , om det israeliska rikets återupprättande, Apg.I :6. Vid sitt intåg i teokratiens huvudstad låter han sig för
första gången hyllas som profetiornas
utlovade konung, Joh.12 :13. Genom
Johannes' och Jesu förkunnelse sättes
hela folket en tid i rörelse, men strömmen vänder sig. Den gudlöse Herodes
låter halshugga Johannes, och vid påsktiden året därpå hänger Israels konung
på förbannelsens trä, Matt.27 :37;Mark.
15:32.
Efter Jesu uppståndelse och himmelsfård erbjudes Israel frälsning under
ca 40 år. Hans apostlar sändes först till
Israels barn, Apg.I :8; Luk.24:47; Rom.
1:16, både i det heliga landet, Apg.
1-12, och utanför dess gränser, 13 :14 ff.
Många judar kommer till tro, och det
uppstår en stor och stark judekristen
församling i Jerusalem och Judeen.
Likaså utgör de judekristna ett väsentligt ferment i flera hednakristna församlingar. Men om man ser på folket
som helhet, är . det endast ett fåtal,
som blir frälsta. Från folkets ledare
möter apostlarna förföljelse , motstånd
och fångeisestraff, 5 :17 ff.; 6:11 ff. ;
8:1 m.fl. ställen. Israel som folk förkastar budskapet och söker sin egen
rättHirdighet, Rom.9 :31 .
Israels förstockelse, soul"var förutsagd av profeterna, blir under den apostoliska förkunnelsen ett faktum , 10:21 ;
II :25 . Ar 70 låter förbundsfolkets Gud
de yttre konsekvenserna av folkets förhärdelse komma: Jerusalem och helgedomen förstöres , folket bortföres från
löfteslandet och sprides över hela jorden. Jesu domsprofetior uppfylles,
Matt.21:43-46; Luk.21:20-24. Israel
upplöses nu som nation, och judekristendomen förlorar sin speciella karaktär och går upp i den kristna kyrkan.

Namnet Israel försvinner emellertid
inte från .den heliga historien i och
med bortförandet av .de tio stammarna.
Dess religiösa innehåll fInns kvar och
tillämpas på det södra konungadömet,
Juda, som nu ensamt representerar det
utvalda gudsfolket. Därmed söker man
hålla vid liv tanken på det heliga förbundet mellan Gud och Israe1 och på
folkets utkorelse och uppgift.
Men även Sydriket sviker förbundet
och kommer som följd härav att gå sin
undergång till mötes, liksom Nordriket.
För en kort tid blev egyptierna herrar,
efter slaget vid Megiddo, 2.Kon .23 :29.
Efter Nineves fall år 612 är det ute med
assyrierriket, och babylonierna stormar
fram. I slaget vid Karkemis år 605 slår
kronprinsen , Nebukadnessar, den egyptiske konungen Neko, och nu är vägen
öppen för babylonierna. Ar 600 blir
Juda tributpliktigt till Babylonien, och
Jojakim blir den nya stormaktens vasall,
2.Kon.24. Hans allians med Egypten
leder till Jerusalems belägring; år 597
intar Nebukadnessar staden, och den
första deportationen äger rum, 24:10 ff.
I Juda' uppstår svåra förhållanden . Ar
589 företas en ny belägring, och templet bränns upp (587). Juda rike går
fullständigt under, 25:1-21; 2.Krön.36,
och en andra deportation äger rum. En
tredje följer år 582. Under dessa ohyggliga katastroftider uppträder Jeremia
som den väldige bots- och omvändelse.
profeten.
Landsflykten räknas vanligen från
597, då den första, största och bästa
delen av folket blev bortförd. Folket
var dock icke i egentlig mening fångar
i Babylon. Till stor del blev de nybyggare och kolonister. De hade fri
religionsutövning. De yttre, materiella
förhållandena var goda. På ett gripande
sätt ger Ps.137 uttryck för det missmod, som utbredde sig efter det att
budet kom om templets förstöring.
Tack vare de stora profeternas insats
avvek folket inte från sin Gud i det
främmande landet utan fostrades till
ett nytt, renat gudsfolk. Hesekiel och
Daniel ledde folket genom fångenskapens tid.
9. Tillbaka frdn Babel
Efter sjuttio år , Jer.25:11 ; 29:10, är
befrielsens och återupprättelsens timme
inne. Det mäktiga Babel erövras av perserna. Ar 539 håller Kores sitt intåg i
världsstaden. Den persiska perioden
böljar, och den varar i drygt 200 år.
Förutsägelserna i Jes.41 :2; 44:28; 45 :1
ff.; Jer.25:11 ff.; 29:10 m.fl. profetior
går nu i uppfyllelse . Under sitt första
regeringsår proklamerar Kores Israels
frihet, 2.Krön.36:22,23 , jfr Esr.I:2-4.
Ar 535 återvänder den första kontingenten, ca 50000 personer, tillbaka till
det heliga landet, Esr.2 :64 ff. Anförare
är Serubbabel (»den i Babel födde»),
som Kores utnämner till ståthållare i
provinsen J uda, och översteprästen
Josua (Jesua), Esr.2:2; 3:2; Hagg.1:l2.
Tillsammans med nio andra män, Esr.
2:2, utgör dessa folkets ledare. Esr.
kap.I-6 berättar om det första återvändandet och templets återuppbyggnad.
Det gamla förbundsnamnet Israel
behålles av det nyupprättade folket,
Esr.2 :2,59,70; 3:1; Neh.7 :7,73; 8:17;
12:47; 13:3 etc. Därmed ges uttryck
för övertygelsen dm att den gamla

israelitiska teokratien nu är återupprättad. Under återuppbyggnadsarbetet
har, förutom Serubbabel och Josua,
profeterna Haggai och Sakalja stor betydelse. Ar 516 invigs det »andra» templet.
Den territoriella begränsningen av
Israel på det stam område, som tidigare
tillhört Juda, är den naturliga förutsättningen för att medlemmarna av
gudsfolket nu kallas judeer eller »judaD).
Efter exilen brukas två namn om gudsfolket : israeliter och judar. Båda namnen blir folkbegrepp , som betecknar
den enskilde efter hans köttsliga härstamning som medlem av gudsfolket,
nu utan hänsyn till hans statstillhörighet eller hans boplats. Båda betecknar
folk- och religionstillhörigheten. Namnet Israel blir dock det som folket använder om sig självt, medan »judaD)
vanligen brukas av andra folk. Israel
förblir först och främst en religiös självbeteckning på det utvalda folket.
Under 200 år utgör nu Israel en
persisk satrapi. Efter Serubbabel kommer en avfallstid, men från år 458
kommer räddningen genom Esras och
Nehemjas insats, Esr.7:1-10; Neh.I-7.
Om Nehemjas reformatoriska verksamhet berättar Neh.8-13. Det persiska
väldet avlöses av det grekiska.
Alexander den store låter, efter
upprepade segrar över perserna, utropa
sig till judarnas herre, år 332. Vid hans
död delas hans rike i fyra delar, varav
två kommer att inverka på Israels
historia. Därefter kommer Israel under
syrierna och seleukiderna för att sedan
underläggas Egypten och ptolemeernas
ätt. Under denna tid upplever Israel en
av sin historias svåraste perioder.
Antiokus Epifanes, kallad den gammaltestamentlige Antikrist, förtrycker Israel, profanerar Guds helgedom och
inför hednisk avgudadyrkan, Dan.ll:
21 ff. Han drabbas till slut av Herrens ·
straffande hand. Ar 142 befrias Israel
från hedningarnas ok. Folket är själv·ständigt i ca 80 år och styres av den
hasmoneiska eller mackabe.iska ätten.
Emellertid intar Pompejus landet år
63 f.Kr. och lägger det under Rom .
De sista århundradena före nytestamentlig tid sker på många sätt en förändring av Israels liv, inte bara politiskt
utan också religiöst. Nu är man i den
tidsperiod, som går under beteckningen
judendomen. Se art. Judendomen. Medan hedningarna använder det nationella ordet jude, Matt.2:2; 27 :29,37,
använder teokratiens medlemmar helst
det religiöst betonade ordet israelit,
Joh.1 :47; Rom. 11 :1.
Politiskt sett befInner sig Israel under Roms spira. Ca 5-7 år före vår tideräknings böljan inträder Messias i
mänskligheten och i teokratien, sex
månader efter sin store förelöpare, Johannes, Sakarias' son, med tillnamnet
Döparen. Israels tillstånd är på denna
tid långt ifrån vad som ligger i dess
namn och kallelse. Folket är som får
utan herde, Matt.9:36; 10:6; 15 :24.
Bland dess lärare härskar religiös okunnighet, Joh.3 :10, och bland dess ledare
utvärtes religiositet, Matt.23 . I de breda
lagren råder otro och likgiltighet. Johannes kallar folket till omvändelse,
och Jesus fortsätter hans kallelse. Han

II . Israel i framtiden
Israel är dock icke defmitivt förkastat. Under hela nådeshushållningen
fmns en kvarleva, utvald av Gud. Däribland är hela den första tidens judekristna församling, Rom.Il: 1-5. Jesu
Kristi kyrka är en gemenskap, där judar
och greker tillsammans utgör ett nytt
gudsfolk, Ef.2 :14-19, ett nytt Israel,
l.Pet.2:9-1O. Förkastandet av det game
la gudsfolket är emellertid temporärt;
det skall en gång upphöra. Omvändelsen av Israels rest fullföres vid Kristi
tillkommelse (parusien), varvid folket
skall hälsa honom som sin konung,
Matt.23 :39; Apg.3 :19-21. Olika utsagor
tyder på att Israel i framtiden skall
återupptaga sin ofullbordade frälsningshistoriska uppgift och bli evangeliets
banerförare till universell välsignelse ,
Matt.l1:l1-16.
Frågan om Israels återupprättelse i
ändens tid rymmer problemet om de
tio stammarnas samling. Det profetiska
ordet talar nämligen om hela Israels
återupprättelse, Hos.l :8-11; 2:14-23 ;
3:1-5; .14:1-10; Hes.37 :15,28. - Jesu
ord i Matt.19:28 synes antyda samma
tanke. Huru dessa profetior skall uppfyllas , kan inte sägas med säkerhet. Tre
tolkningar kan nämnas: l) Rester av de
tio stammarna utgör en del av det judiska folket redan vid hemkomsten
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10. Israel i N. T.

från Babel. 2) De tio stammarna är
representerade i vissa av hednafolken
men uppenbaras först vid parusien.
3) G.T. brukar de tio stammarna som
en bild på hednafolken, och den förening av tvåstamsriket och tiostamsriket,
som G.T . förutsäger , får sin andliga
uppfyllelse i Kristi nya gudsfolk som
en enhet mellan jude och grek, i ett
nytt andligt Israel.
Begreppen Israel och israelit får i
Pauli mäktiga och djupgående teodice i
Rom .9-11 . en förklarande defmition.
Paulus visar, att judarna inte bär hedersnamnet israelit endast i kraft av sin
rent fysiska härstamning från Abraham.
Bland dennes efterkommande har Gud
utvalt åt sig »löftets barn». Både Ismael
och Isak är Abrahams söner, men endast Isak utväljes och blir bärare av de
messianska löftena, 9:7-9 . Jakob och
Esau har samme fader och samma moder, men Gud utväljer den yngste ,
Jakob, i stället för Esau, 9:10-13.
Inom »löftets ätt» förhåller det sig
åter så, att endast de som har Abrahams tro och lever av trons rätWirdighet, är det sanna andliga Israel. Bara en
rest och kvarleva förverkligar sin utkorelse som Guds folk därmed att den
vinner rättfardighet genom tro , 9 :2710 :21 , jfr 11:5-10. Men även för det
Israel »efter köttet», som icke tog emot
trosrättfårdigheten i Kristus, fmns det
hopp i framtiden . Israel förblir trots
förstockelsen det utvalda gudsfolket,
även om det icke har nått utkorelsens
mål, Rom.lI :28-29.
»Guds Israe1» får i Gal .6:16 en ny,
vidgad betydelse. Israel utgöres inte
bara av de troende bland de omskurna
utan också av alla dem bland de oomskurna, som genom tron på Kristus,
utan egTIa gärningar, har blivit nya skapelser. Detta är det enda ställe, som
klart uttrycker tanken att Jesu Kristi
kyrka , enheten av judar och hedningar,
är det . nya Israel. Men sakligt har
Paulus uttalat samma tanke i Rom.
9:24-26 och 2:28-29, jfr l.Pet.2:9-10.
Indirekt är den också u ttalad i LKor.
10:18. I övrigt visar Rom.Il :17 ff. , att
det icke talas om en överföring av namnet på den nya församlingen under avveckling av den gamla, utan Israel är
och förblir den enda gudsförsamlingen ,
i vilken nu även hedningarna inympas.
ISRAEL
Uppdelning: ISRAE L (= Jakob), Israels son ;
Abraham, Isak och Israel; ISRAEL : folk och
område; ISRAELS: barn, domare , folk , församling, Gud, hus, hövdingar, konung, land ,
menighet, män, stammar. äldste, ätter.
ISRAEL (= Jakob)
Icke mer heta Jakob , utan I.
I. skall vara ditt namn

l.Mos. 32 :28
35 :10
35:10
så fick han namnet I.
35 :21
I. bröt upp därifrån
35:22
medan I. bodde där i landet
lägrade (Ruben) Bilha och I. fick höra 35 :22
37:3
I. hade Josef kärare än
37:13
sade I. till Josef: Se , dina bröder
43:6
Då sade I.
43:8
Juda sade till sin fader I.
43:11
svarade deras fader I. dem
45:28
I. sade: Det är nog; Josef lever
I. bröt upp med allt vad hm tillhörde 46:1
46:2
Gud talade till I. i en syn
46:29
(Josef) för att möta sin fader I.
46:30
I. sade till Josef
47:29
tiden närmade sig att I. skulle dö
47:31
tillbad 1., böjd mot sängens
tog I. styrka till sig och satte sig upp 48 :2
48:8
Di I . fick se Josefs söner, sade han
48:10
I.s ögon voro skumma av ilder
I. sade till Josef: Jag hade icke tänkt 48 :11
48:13
Efraim till vänster framför I.
48 :13
Manasse till höger framför I.
48:14
I. räckte ut sin högra hand
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Israel
Men ditt namn skall I. välsigna
I. sade till Josef: Se, jag dör
hören på eder fader I.
gm hm s. är herden, I.s klippa
läkarna balsamerade I.
Rubens , los förstföddes, söner
Rubens, 1.5 förstfödde s, söner
Ruben var l.s förstfödde
L skall vara ditt namn
åt vilken han gav namnet I.
lsaks söner Esau och I.
Rubens söner, I.s förstföddes

48 :2 0
48 :21
49:2
49:24
50:2

ISRAEL (folk och område)
s. var en galenskap i I.
l.Mos.34:7
bodde nu I. i Egyptens land
47:27
J ag skall förskingra dem i I.
49:7
I. är min förstfödde son
2.Mos. 4:22
på hs befallning skulle släppa I.
5:2
J.g vill ej släppa I.
5 :2
icke ett enda djur av I.s boskap dött
9:7
åtskillnad mellan Egypten och I.
11:7
s. äter syrat .. . utrotas ur l .
12 :15
14:5
illa gjorde vi, när vi slä ppte I.
Guds ängel, s. gått framför I.s här
14:19
kom emellan egyptiernas och los här
14 :20
Låt oss fly för I.
14:25
frälste H. I. från egyptiernas hand
14 :3 0
o ch I. såg egyptierna ligga döda
14 :30
I. såg huru H . bevisat sin makt
14:31
Amalek gav sig i strid med I.
17 :8
Mose höll upp sin hand , rådde I.
17:11
huru H . fört I. ut ur Egypten
18:1
vad H. gjort för I.s skull
18:8
det goda s. H . gjort mot I.
18 :9
Mose utvalde dugande män ur hela I. 18 :25
I. lägrade sig mitt emot berget
19 :2
Detta är din Gud,l.
32:4,8
slutit förbund med dig och med I.
34:27
främlingarna s. bo i I.
3.Mos.20:2
främlingarna i I. vill offra
22:18
infödingar i I. bo i lö vhyddor
23 :42
helgade allt förstfött i I.
4.Mos. 3: 13
10:29
H . har lovat I. vad gott är .
hela I. flydde vid deras rop
16 :34
tillspi.llogivet i I. skall tillhöra dig
18 :14
åt Levi barn all tionde i I.
18 :21
kommer vid död ... utrotas ur I.
19:13
Så säger din broder I.
20:14
Edom icke tillstadde I. tåga gm
20 :21
vek I. av och gick undan för hm
20 :2 1
kon . i Arad hörde att I. var i .ntåg.
21:1
gav han sig i strid med I.
21:1
gjorde I. ett lörse åt H.
21:2
H. hörde I.s röst
21 :3
sjöng l. denna sång: Flöda, du brunn 21 :17
I. skickade sändebud till Sihon
21 :21
Sihon tillstadde icke I. att tåga
21 :23
drog ut mot I. till Jahas
21 :23
där gav han sig i strid med I.
21 :23
I. slog hm med svärdsegg
21 :24
I. intog alla städerna där
21 :25
L bosatte sig i amoTffernas städer
21 :25
bosatte sig I. i amonfernas land
21 :31
Balak såg allt vad I. gjort
22 :2
kom och tala ofärd över I.
23:7
tälja ens fjärdedelen av I.
23 :10
(Bileam:) olycka icke att se i J.
23 :21
23:23
ej heller spådom mot J.
sägas om Jakob och 1.: Vad gör icke
23:23
H . vilja att välsigna I.
24:1
I. lägrad efter sina stammar
24 :2
sköna äro icke dina boningar, du I.
24:5
en spira höjer sig ur I.
24:17
I. skall göra mäktiga ting
24 :18
medan I. uppehöll sig i Sittim
25 :1
J. slöt sig till Baal-Peor
25:3
upptändes H. vrede mot I.
25:3
H. vredes glö d vändas ifrån l .
25:4
upptändes H . vrede mot I.
32:13
ännu mer H . vredes glöd mot I.
32 :14
låta I. längre bliva kvar i öknen
32:1 S
vara utan skuld mot H . och I.
32 :22
ord s. Mose talade till hela I.
5.Mos. 1 :1
utskifta landet åt J. ss. arv
1 :38

samma sätt s. I. gjorde med det land
2 :12
1. , hör de stadgar och rätter
4 :1
Mose sammankallade hela I.
5 :1
Hör, 1. , de stadgar oc h rätter
5 :1
Så skall du nu höra, L , och hålla
6:3
6:4
Hör, I.! H. , vår Gud, H. är en
9:1
Hö r, L! Du går nu över J ordan
L , vad är det s. H. fordrar av dig
10 :1 2
och detta mitt i hela I.
11:6
13:11
hela I. skall höra detta och frukta
styggelse blivit förövad i I.
17:4
17:12
skaffa"bort ifrån I. vad ont är
18 :1
Levi ingen lott med det övriga I.
18:6
(leviten) vistas någonstädes i I.
19:13
du skall skaffa bort ifrån J. skulden
20:3
Hör, L! I stän färdiga att gå i strid
21 :21
hela I. skall höra det och frukta
22 :19
ont rykte om en jungfru i I.
22:21
vad s. var galenskap i I.
22 :2 2
skaffa bort ifrån I. vad ont är
23:17
Ingen tempeltärna bland I.s döttrar
25 :6
dennes namn icke må utplånas ur I.
25:7
upprätthålla sin broders namn i I.
25:10
i I. heta »den barfotades hus:»
Mose talade till hela I. och sade
27:9
27:9
Var stilla och hör , I.
Mose sammankallade hela I. och sade 29:2
31 :1
Mose talade följande till hela I.
31 :7
Mose sade till (Josua) inför hela J.
31 :11
då hela J. kommer för att träda
31:11
läsa upp denna lag inför hela I.
32:5
icke hans barn, utan en skam för I.
föredragit allt samman s till slut för I. 32 :45
H:10
lära Jakob dina rätter och I. din lag
H. rätt utförde han ... med I.
33 :21
Så fick J. bo i trygga et .
33 :28
Säll är du , 1.; vem är dig lik
33:29
i I. uppstod icke mer ngn profet
34:10
gärningar s. han gjorde inför I.
34 :12
göra dig stor i hela I.s ögon
Jos. 3 :7
3 :17
hela I. gick över på torr mark
gjorde H. Josua stor i I.s ögon
4 :14
I. gick på torr mark över Jordan
4:22
I.s läger hemfalla åt tillspillogivning
6:18
de släppte dem utanför I.s läger
6 :23
sedan I. har tagit till flykten
7:8
I. har syndat
7:11
tillspillogivet finnes ho s dig , I.
7:13
gjorde vad s. var galenskap i I.
7 :15
7 :16
Så lät nu Josua I. träda fram
(ajiterna) till strid mot J.
8:14
Josua och hela I. läto slå sig
8:15
8:17
(ajiterna) drogo ut efter I.
8:17
i det att de förföljde I.
när J osua och hel. J. sågo
8:21
när I. dräpt alla Ais invånare
8:24
vände hela I. tillbaka till Ai
8:24
för att strida mot J osua och I.
9:2
(gibeo niterna) ingått fred med J.
10:1
under sin flykt för l.
10 :11
(Josua) inför 1.: Du sol, stå stilla
10 :12
10 :14
H . stridde för I.
10:15
Josua med hela I. vände tillbaka
drog Josua med hela I. till Libna
10 :2 9
H. gav också (Libna) i I. s h.nd
10:30
drog Josua med hel. I. till Lakis
10:31
H . gav Lakis i I.s hand
10 :3 2
10:34
drog Josua med hela I. till Eglon
10:36
drog J osua med hela I. till Hebron
10:38
vände Josua med hela l. tillbaka
10:42
ty H ., I.s Gud , stridde för J.
10:43
vände Josua med hela I. tillbaka
för att strida mot I.
11 :5
slagna i I.s våld
11:6
H . gav dem i I.s hand
11 :8
brände I. icke upp ngn av de städer
11 :13
Så intog J osu .... l.s bergsbygd
11:16
mötte I. med krig
11 :20
11 :21
utrotade anakiterna i I.s bergsbygd
J osua gav det till arvedel åt I.
11:23
gm lottkastning landet åt I.
13:6
14:10
de år I. vandrade i öknen
21 :43
Så g.v H . åt I. hela det land
22:22
och I. må ock veta det
när H . hade låtit J. få ro
23 :1
kallade (Josua) till sig hela I.
23:2
24:9
Balak gav sig i strid med I.
I. tjänade H. , så länge Josua levde
24 :31
gärningar H . hade gjort för I.
24 :31
Dom . 2:7
gärningar H . gjort för I.
2:10
gärningar s. han gjort för I.
2:14,20
upptändes H. vrede mot I.
2:22
med dem sätta I. på prov
att gm dem sä tta I. på prov
3:1
Med dessa ville H. sätta I. p å prov
3:4
3:8
upptändes H . vrede mot I.
3:L2
gav H . Eglon makt över J.
3:13
tågade han åstad och slog I.
3:30
blev Moab kuvat under I.s hand
Också (Samgar) frälste I.
3:31
5:2
Att härförare förde an i I.
5 :7
inga funnas mer i I.
5:7
Debora, stod upp ss. en moder i I.
5 :8
intet spjut att se hos de 40000 i I.
5 :11
(H.) i rättfärdighet regerar i J.
6:2
Midjans hand blev I. så övermäktig
6:4
lämnade inga )ivsmedel kvar i.1.
6 :6
kom I. i stort elände gm Midjan
6 :14
fräls I. ur Midjans våld
6 :15
Ack H. , varmed kan jag frälsa I.
6 :36
Om du vill gm min hand frälsa I.
6 :3 7
vet jag att du skall frälsa I.

I. kunde då berö mma sig mot mig
7:2
vände (Gid eon) tillbaka till I.s läger
7:15
hela I. lopp i trolös avfällighet
8:27
8:35
det goda s. (Gideon) gjort mot I.
9 :22
Abimelek härskat över I. i tre år
uppstod till I.s frälsning Tala
10 :1
upptände s H. vrede" mot I.
10 :7
10 :9
så att I. kom i stor nöd
10:16
icke längre lida att se I.s vedermöda
gåva Ammans barn sig i strid med I.
11 :4
11 :5
Ammans barn gåvo sig i strid med I.
När I. dro g upp från Egypten
11 :13
I. har icke tagit land vare sig från
11 :15
I. hade tågat gm öknen ända till Röda 11 :16
skickade I. sändebud till kon. i Edom 11 :17
11 :17
Då stannade I. i Kades
11 :19
sk ickade I. sändebud till Sihon
11 :19
I. lät säga till honom
Men Sihon litade icke på I.
11 :20
11 :20
inlät han sig i strid med I.
11 :21
Sihon i I.s hand , och I. intog
icke inlåta sig i tvist.med I.
11 :25
När I. i 300 år bott i Hesbon
11 :26
blev det en sedvänja i I. att
I.s döttrar gingo åstad att lovprisa
11 :40
frälsa I. ur filisteernas hand
13:5
den tide n rådde filisteerna över I.
1"4:4
sände styckena över I.s hela område
20:6
gjort en sådan skändlighet i I.
20 :6
galenskap s. den har gjort i I.
20 :10
skaffa bort ifrån I. vad ont är
20 : 13
lade I. manskap i bakhåll mot Gibea 20:29
Benjamin bliva slagen av I.
20:35
har sådant fått ske i I.
21:3
var det fordom sed i I.
Rut
4:7
gällde ss. ett vittnesbörd i I.
4 :7
bördeman s. skall få ett namn i I.
4: 14
vad (Elis) söner gjorde mot I.
I.Sam . 2:22
det goda s. vederfares I.
2 :32
jag skall i I. göra ngt s. kommer att
3:11
hela I. förstod att Samuel var betrodd 3:20
Samuels ord kom till hela I.
4 :1
I. drog ut till strid
4 :1
ställde då upp sig mot I.
4 :2
hov hela I. upp ett stort jubelrop
4:5
I. har flytt för filisteerna
4:17
Härligheten är borta från I.
4 :2 1,22
Församlen hela I. i Mispa
7 :5
filisteernas hövdingar mot I.
7 :7
Samuel ropade till H. för I.
7 :9
7 :10
till strid mot I.
de blevo sla,na av I.
7 :10
städer filisteerna tagit frå n I.
7:14
kommo tillbaka till I.
7:14
tillhörande området tog I. också igen
7:14
mellan I. och amoreerna blev fred
7: 14
(Samuel) dömde I. på dessa platser
7:16
där dömde han eljest I.
7: 17
Fordom sade man så i L , när man
9:9
tillhör allt. vad härligt är i I.
9:20
Jag har fört I. upp ur Egypten
10 :18
därmed tillfoga hela I. smälek
11 :2
11 :13
i dag har H. givit seger åt I.
Samuel sade till hela I.
12:1
när (Saul) nu regerade över I.
13:1
fick hela I. höra omtalas
13:4
att I. därigenom blivit förhatligt
13 :4
församlat sig för att strida mot I.
13 :5
befäst ditt konungadöme över I.
13 :13
H . h ar givit dem i I.s hand
14:12
Så gav H . I . seger på den dagen
14:23
Vill du då giva dem i I.s hand
14:37
H . lever s. har givit I. seger
14:39
sade (Saul) till hela I.
14:40
förskaffat I. denna stora seger
14 :45
tagit konungadömet över I.
14 :47
räddade så I. från dess plundrares hand 14 :48
för det s. han gjorde mot I.
1 S :2
ryckt I.s konungarike från dig
l S :28
den Härlige i I. ljuger icke
15 :29
bevisa den äran inför I.
15:30
(Goljat) ropade tiD I.s här
17:8
Jag har i dag smädat I.s här
17:10
hela I. hörde dessa filisteens ord
17 :11
I. och filisteerna ställde upp sig
1'7 :21
Han träder upp för att smäda I.
17 :25
hs faders hus skattefritt i I.
17 :25
tager bort sådan smälek från I.
17 :26
länder förnimma att I. har en Gud
17 :46
kvinnorna ut från alla I.s städer
18 :6
hela I. och Juda hade David kär
18 :16
vad är min fad"ers släkt i I.
18:18
H . gav så hela I. en stor seger
19 :5
I.s konungadöme skall förbliva
24:21
Samuel dog , och hela I. församlade
25:1
förordnar dig till furste över I.
25 :30
sö ka efter mig över I.s område
27 :1
för att strida mot I.
28:1
I. hade h å llit dö dsklagan
28:3
församlade ock Saul hela I.
28:4
H . skall giva både dig och I. i
28 :19
också I.s läger skall H . giva
28 :19
gjorde detta till lag och rätt i I.
30:25
stridde m o t I.
31: l
ss. flykting ifrån I.s läger
2.Sam . - 1 :3
Din härlighet, L , ligger slagen
1:19
I.s döttrar , gråten över Sau)
1 :24
förföljde icke mer I.
2 :28
Davids tron upprest över I. och Juda
3:10
att hela I. går över till dig
3 :12
vad I. funnit lämpligt att svara
3 :19
(Abner :) J.g vill församla hela I.
3 :21
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2:Mos. 6:14
4.Mos. 1 :20
26:S
l.Kon . 18 :,31
2. Kon.17:34
l.Krön. 1:34
S:1
Rubens , I.s förstföddes , söner
5:3
I 1.5, hans tjänares, säd
16 : 13
I. kom till Egypten
Ps. IOS :23
Ls, min utkorades, skull
Jes.4S :4
Is. ären uppkallade med I.s namn
48 :1
alla de s. h.ärstamma från I.
Rom. 9 :6
ISRAEL (Israels son , sö ner)
I.s söner för att köpa säd
l.Mos. 42:5
I.s söner gjorde så, och J osef gav
4S :21

1.5 söner" satte sin fader på
46:S
namnen på I.s söner
2.Mos. 1:1
på dem inrista I.s söners namn
28 :9
Ios söners namn på de två stenarna
28:11
12 , efter I.s söners namn
28:21
Aron sk all bära los söners namn i
28:29
voro I.s söners namn inristade
39 :6
va ra 12 , efter l.s söners namn
39:14
ingen tempelbolare bland I.s
5 .Mos.23:17
Dan, s. var son till I.
Dom. 18 :29
Dessa vara I.s söner
1. Krön . 2 :1
förstfödslorätt åt Josefs,l.$ sons
5 :1
Kehat, so n till Levi, son till I.
6 :38
bodde J osefs, I.s sons, barn
7:29
Levis sons, l.s sons, barn
Esr. 8:18

ISRAEL (Abraham, lsak och Israel)
Tänk på 1., dina tjänare
2.Mos. 32 :13

I. insåg att konungen ingen del hade
3 :3 7
hela I. var förskräckt
4:1
du s. var ledare och anförare för I.
5 :2
5 :2
du skall vara e n furste över I.
5 :5
regerade (David) i 33 år över hela I.
allt utvalt manskap i I.
6:1
hämtade David och hela I. H. ark
6:15
förordnat mig till furste ö ver I.
6 :2 1
H. Sebaot är Gud över I.
7:26
David regerade nu över hela I.
8:15
urval bland I.s utvalda manskap
10:9
såga att de blivit slagna av I.
10 :15
församlade han hela I. och gick
10:17
flydde för L, och David dräpte
10:18
sände David åstad Joab med hela I.
11 :1
Arken och I. och Juda ilägerhyddor
11:11
jag vill låta detta ske inför hela I.
12:12
(Tamar:) sådant får icke ske i I.
13:12
13:13
i I. hållas för en dåre
i hela I. ingen så skön s. Absalom
14 :25
får hela I. höra att du
16 :21
faders bihustrur inför hela I.s ögon
16:22
I. vet att din fader är en hjälte
17:10
Låt hela I. församla sig
17 :11
hela l. kasta linor om kring staden
17 :13
I. och Absalom lägrade sig i Gileads
17 :26
drog folket ut på fältet mot I.
18:6
folket upphörde att förfölja I.
18:16
I. flydde , var och en till sin hydda
18 :17
I. hade flytt, var och en till sin
19 :8
vad hela I. talar har redan kommit
19:11
Skulle väl i dag ngn dödas i I.
19:22
(Seba :) I. drage hem, var och en
20:1
fridsammaste och trognaste i I.
20:19
förgöra stad s. är en moder i I.
20 :19
J oab befälet över krigshären i I.
20:23
uppstod krig mellan filisteerna och I. 21 :15
icke utsläckte I.s lampa
21 :17
Denne smädade I.
21:21
I.s ljuvlige så ngare
23:1
I.s klippa har så talat till mig
23 :3
H . vrede upptändes åter mot I.
24:1
24:1
åstad och räkna I. och J uda
att anställa folkräkning i I.
24:4
lät H. pest komma i I.
24:15
hemsökelsen upphörde bland I.
24:25
äro nu hela I.s ögon riktade
l.Kon. 1:20
(Salomo) att vara furste över l.
1 :35
på I.s tron aldrig saknas avkomling
2 :4
mot de två härhövitsmännen i I.
2:5
David regerade över I. 40 år
2:11
hela I. fäste sina blickar på (Adonia)
2 :15
Abner, härhövitsmannen i l.
2 :3 2
hela I. fick höra talas om den dom
3 :28
Salomo satt över hela I. 12 fogdar
4:7
Juda och I. voro då talrika
4 :20
Juda och I. sutto i trygghet
4:25
Salomo bådade upp arbetsfolk ur I.
5 :13
av Salomos regering över I.
6:1
sitter nu på I.s tron
8 :20
på I.s tron icke en avkomling av dig
8:25
8:62
konungen jämte hela I. offrade
firade Salomo högtiden , med hm I.
8:65
upprätthålla din konungatron över I.
9:5
Aldrig p å I.s tron saknas avkomling
9:5
skall jag utrota I. ur det land
9 :7
I. skall bliva ett ordspråk
9 :7
har satt dig på I.s tron
10:9
därför att H . älskar I. evinnerligen
10 :9
Joab o ch hela I. stannade där
11:16
(Reson) var I.s motståndare
Il :25
11 :25
Han avskydde I.
jag skall giva I. åt dig
11 :38
Salomo regerade över hela l.
11:42
hela I. hade kommit till Sikem
12:1
Då hela I. förnam att konungen
12 :16
Drag hem till dina hyddor , I.
12 :16
Därefter drog I. hem till sina hyddor 12 :16
stenade hela I. (Adoram) till döds
12:18
Så avföll I. från Davids hus
12:19
när hela I. hörde att Jerobeam
12:20
14:10
utrota både små och stora i l.
hela I. skall hålla dödsklagan
14:13
H . skall slå I.
14:15
14:15
han skall rycka upp I. ur detta goda
prisgiva I. för de synders skull
14 :16
gm vilka han kommit I. att synda
14 :16
hela I. höll dödsklagan efter hm
14:18
Ben-Hadad ... mot I.s städer
15 :20
(Nadab) regerade över I. i två år
15:25
(J erobeam) kommit I. att synda
15 :26
N adab med hela I. att belägra
15 :27
(Jerobe am) kom I. att synda
15 :30
(Jerobeam) hade kommit I. att synda 15 :34
(Baesa och Ela) kommit I. att synda
16:13
16:16
gjorde hela l. Omri till koo. .ung
.
drog Omri med hela I. upp från
16:17
(Jerobeam) kommit I. att synda
16 :19
synder gm vilka denna kommit I. att 16:26
regerade Ahab ... över I. i Sam aria
16 :29
(Elia) s. drager olycka över I.
18:17
18:18
icke jag s. drager Olycka över I.
18:19
församla hela I. på berget Karmel
I. förföljde (arameerna)
20 :20
till Afek för att strida mot l.
20 :26
Är det du s. nu regerar över I.
21:7
skall jag utrota allt mankön i l.
21:21
(Ahab) kommit I. att synda
21 :22
intet krig var mellan Aram och I.
22 :1
såg hela I. förskingrat på bergen
22:17
(Ahasja)regerade över l. i två år
22:52
(Jerobeam) s. kommit l. att sy nda
22:53
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Israel
avföll Moab från I.
2. Kon. 1:1
'därför att ingen Gud finnes i I.
1:3,6
i I. icke funnes någon Gud
1 :16
för I. både vagnar och ryttare
2 :12
(Jerobeam) kommit I. att synda
3:3
när de komma till I.s läger
3 :24
drabbades I. av svår hemsökelse
3:27
förnimma att profet finnes i I.
S :8
icke bättre än alla vatten i I.
S :12
(Naaman :) ingen Gud finnes utom i I. 5:15
konungen i Aram i krig med I.
6:8
Elisa, profeten i 1., kungör
6:12

förde I. bort till Assyrien
17:6
H. hade varnat I. och Juda
17:13
blev. ock H. mycket vred på I.
17:18
de stadgar s. I. hade uppgjort
17:19
förkastade då H. all I.s säd
17:20
när han ryckt I. från Davids hus
17:21
förförde Jerobeam I till att avfalla
17:21
försköt H . I. från sitt ansikte
17:23
blev I. bortfört från sitt land
17 :23
förde I. bort till Assyrien
18:11
icke mer låta I. vandra bort
21 :8
(Jerobeam) s. kom I. att synda
23:15
den tid då domarna dömde I.
23:22
likasom jag har förskjutit I.
23:27
Akar, s. drog olycka över I.
l.Krön. 2:7
Aran bringa försoning för I.
6 :49
hela I. upptecknat i släktregister
9:1
filisteerna stridde mot I.
10:1
församlade sig hela I. till David
11:1
David drog med hela I. till Jerusalem 11:4
kraftig hjälp ...jämte hela I.
11:10
enligt H. ord angående I.
11 :10
s. insågo vad I. borde göra
12 :32
I. var enigt i att göra David till kon.
12:38
glädje rådde i I.
12 :40
våra bröder i alla I.s landsändar
13:2
församlade David hela I.
13:5
David drog med hela I. till Baala
13:6
och hela I. fröjdade sig inför Gud
13:8
David församlade hela I. till J erus.
I 5:3
hela I. hämtade upp H. förbund sark
1 S :28
I I.s, hans tjänares, säd,l Jakobs barn 16:13
för I. till ett evigt förbund
16:17
H. lag, s. han givit åt I.
16 :40
den dag då jag förde I. hitupp
17:5
flyttade omkring med hela I.
17:6
H. Sebaot är Gud över I.
17 :24
David regerade över hela I.
18:14
urval bland I.s utvalda manskap
19:10
såga att de blivit slagna av I.
19:16
församlade I. och gick över Jordan
19:17
arameerna flydde undan för I.
19:18
Denne smädade I.
20:7
Men Satan trädde upp mot I.
· 21:1
uppeggade David till att räkna I.
21: I
Gån åstad och räknen I.
21 :2
därmed draga skuld över I.
21 :3
drog Joab ut och for omkring i hela I. 21:4
;Gud) hemsökte I.
21 :7
sprider fördärv inom I.s område
21: I 2
lät H. pest komma i I.
21 :14
altaret för I.s brännoffer
22:1
ro vila över I. i hans dagar
22:9
befästa hans konungatron över I.
22:10
sätter dig till härskare över I.
22:12
H . har bjudit Mose att ålägga I .
22:13
bjöd David alla I.s furstar
22 :17
(David) församlade alla I.s furstar
23:2
till de världsliga sysslorna i I.
26:29
till ämbetsförvaltningen i I.
26:30
I.s stamhövdingar voro dessa."
27:16
Dessa voro I.s stamhövdingar ·
27:22
H.lovat att han ville föröka I.
27:23
gm den kom förtörnelse över I.
27:24
Salomo till att härska över I.
28:5
nu säger jag inför hela I.
28:8
kommo frivilligt I.s stamhövdingar
29:6
därtill slaktoffer för hela I.
29:21
hela I. lydde (Salomo)
29:23
Salomo övermåttan stor inför hela I. 29 :25
David hade regerat över hela I.
29:26
regerade över I. 40 år
29:27
skickelser s. övergingo hm och I.
29:30
låtit kallelse utgå till hela I.
2. Krön. 1:2

1 :2
till alla hövdingar i hela I.
1 :13
Salomo regerade där över I.
2:4
för evärdlig tid stadgat för I.
6:10
sitter nu på I.s tron
6:16
pä l .s tron icke en avkomling av dig
7:6
medan hela I. förblev stående
7:8
firade Salomo högtiden och hela I.
då avkomling av dig icke råder över I. 7:18
8:7
alla de s. icke voro av I.
9:8
därför att din Gud älskar I.
9:30
Salomo regerade över hela I.
10:1
hela I. hade kommit till Sikem
10:3
kom Jeroheam jämte hela l.
10:16
Då hela I. förnam att konungen
I. drage hem, var och en till sin hydda 10:16
10:16
drog hela I. hem tiD sina hyddor
10:19
avföll I. från Davids hus
11 :1
att de skulle strida mot l.
prästerna i hela I. gingo över till hm
II :13
12:1
övergav H. lag ... jämte hela I.
12:6
ödmjukade sig I.s furstar och kon.
13:4
Hören mig, Jerobeam och hela I.
13:5
it David konungadömet över l.
13:15
hela l. bliva slagna av Abia
ling tid var I. utan den sanne Guden 15 :3
15 :9
många från I. gått över till (Asa)
IS :17
offerhöjderna icke avskaffade ur I.
16:4
Ben-Hadad •.. mot I.s städer
17:1
(Josafat) befäste sitt välde mot I.
17:4
(Josafat) gjorde icke ss. I.
18:16
såg hela I. förskingrat på bergen
19:8
huvudmännen för I.s familjer
20:10
du icke tillstadde I. att gå
20:29
H. hade stritt mot l.s fiender
21:4
dräpte (Joram) några av I.s furstar
23:2
huvudmännen för I.s familjer
24:5
frän hela I. in penningar
Mose hade pålagt I. i öknen
24:9
24:16
(Jajada) gjort vad gott var mot I.
100000 tappra stridsmän ur I.
25:6
25:7
lät icke I.s här draga åstad med dig
25:7
ty H . är icke med l.
100 talenterna jag givit skaran från I. 25:9
28 :13
vrede är upptänd mot I.
28:23
komma (Ahas) och hela I. på fall
29:24
blod ... till försoning för hela I.
29:24
befallt att offra för hela I.
30:1
sände Hiskia ut bud till hela I.
30:5
beslöto låta utropa i hela I.
30 :6
droga gm hela I. och Juda
30:25
av dem s. hade kommit från l.
icke mer låta' 1. vandra bort
33:8
34 :9
insamlade från hela det övriga I.
34:21
frågen ·H. för dem s. äro kvar av l.
34 :33
alla dem s. funnos i I. att tjäna
35:3
leviterna s. undervisade hela I.
påskhögtid lik denna .. .icke i I.
35:18
35 :18
dem av 1., s. voro där tillstädes
35:25
singer blevo allmänt gängse i I.
Esr. 2:59
huruvida: de voro av I.
2:70
hela I. i sina städer
3:11
hs nåd varar evinnerligen över I.
4:3
huvudmännen för l.s familjer sade
6:17
syndoffer för hela I. 12 bockar
7:10
i I. undervisa i lag och rätt
7:11
Esra lärd i det s. H. bjudit för I.
7:28
en del av huvudmännen i I .
8:29
inför de översta inom l.s familjer
8:35
12 tjurar för hela I.
10 :1
av I. en mycket stor skara
10:2
Dock finnes ännu hopp för I.
Esra tog ed av de översta och hela I.
10:5
därigenom ökat I.s skuld
10:10
10:25
Av det övriga I.
Neh. 7:61
huruvida de voro av I.
hela 1., bosatte sig i sina städer
7:73
8:1
Moses lagbok, s. H. givit åt I.
9:2
s. voro av I.s släkt avskilde sig
10:33
syndoffren för I.s försoning
12:47
gav hela'1. singarna vad s. tillkom
13:3
avskilde främmande folk ifrån I.
dragen I ännu större vrede över I.
13:18
från Sion komme frälsning för I.
Ps. 14 :7
14:7
då skall I. vara glad
22:4
H.ge, s. tronar på I.s lovsånger
25:22
Förlossa 1., O Gud, ur all dess nöd
50 :7
L, lit mig varna dig
att från Sion komme frälsning för I.
53:7
53:7
då skall I. vara glad
68:27
loven H., I av I.s brunn
68
:35
över I. är hans härlighet
73:1
Sannerligen, Gud är god mot I.
76:2
i I. är hans namn stort
78:5
stiftade en lag i I .
78:21
vrede kom över I.
78:59
Gud förkastade I. med harm
78:71
satte (David) till en herde för I.
80:2
Lyssna, du I.s herde, du s. leder
81 :5
detta är en stadga för I.
81 :9
L, O att du ville höra mig
81 :12
I. var mig icke till viljes
81 :14
att I. ville vandra på mina vägar
83:5
att ingen mer tänker pi I.s namn
105:10
för I. tiD ett evigt förbund
105 :38
förskräckelse för I. över dem
114:1
När I. drog ut ur Egypten
då vart I. hans herradöme
114:2
115 :9
I av L, fört rösten på H .
118 :2
Så säge L, ty hs nåd varar
121 :4
han s. bevarar 1., slumrar icke
122:4
draga upp efter lagen för I.
124:1
H. icke varit med oss· så säge I.

Frid vare över I.
125:5
Frid över I.
128:6
nöd hava de vållat mig ... så säge I.
129 :1
Hoppas på H., I.
130:7
han skall förlossa I.
130:8
Hoppas på H., I.
131:3
H . har utvalt I. till sin egendom
135:4
s. förde I. ut därifrån
136:11
lät I. gå mitt därigenom
136:14
till arvedel åt sin tjänare I.
136:22
I.s fördrivna samlar han tillhopa
147:2
förkunnat för I. sina stadgar
147:19
J. glädje sig över sin skapare
149:2
utvalda bland I.s hjältar
HV. 3:7
men I. känner intet
J es. 1:3
1 :24
säger H. den Starke i 1.: Ve!
ära, för den räddade skaran i I.
4:2
tecken och förebilder i I.
8:18
Ett ord sänder H ., det slär ned i I.
9:8
äta upp I. med glupska gap
9:12
avhugger H . på I. huvud och svans
9:14
I.s ljus skall bliva en eld
10: 17
den tiden skall kvarlevan av I.
10:20
likasom de.! var för I. på den dag
11 : 16
H . skall ännu en gång utvälja I.
14:1
L, ss. den tredje i förbundet
19 :24
Välsignad vare du L, min arvedel
19 :25
27:6
I. grönska och blomstra
upp på H . berg, upp till I.s klippa
30:29
Huru kan du tala så, du I.
40:27
du 1., min tjänare
41:8
frukta nu icke du I.s lilla hop
41 :14
I. i plundrares våld
42:24
han s. har danat dig, I.
43:1
Jag är H., eder Helige, I.s skapare
43:15
gjord dig möda för min skull, du I.
43 :22
överlämnat I. åt försmädelse
43 :28
du 1., s. jag har utvalt
44:1
skall bruka I. ss. ett ärenamn
44:5
Tänk härpå du I.
44 :21
1., du varder icke förgäten av mig
44:21
H . bevisar sig härlig i I.
44:23
I. bliver frälst gm H .
45: I 7
gm H . får all I.s släkt sin rätt
45 :25
giver min härlighet åt I.
46 :13
du L , s. jag har kallat
48 : 12
Du är min tjänare , I.
49:3
så att I. icke rycktes bort
49:5
föra tillbaka de bevarade av I.
49:6
Så säger H., I.s förlossare
49:7
s. församlar de fördrivna av I.
56:8
I. känner oss icke
63:16
H. heliga egendom är I.
J er. 2:3
Är I. en träl eller en hem född slav
2 :14
Har jag då för I. varit en öken
2 :31
vad L, den avfälliga kvinnan, gjort
3:6
fastän jag skilt mig frän I.
3:8
I. bevisat sig rättfärdigare än Juda
3 :11
Vänd om, 1., du avfälliga, säger H .
3:12
hos H. frälsning finnes för I.
3 :23
Om du omvänder dig, L, säger H.
4:1
efterskörd på kvarlevan av I.
6:9
och l. är hans arvedels stam
10:16
Du I.s hopp , dess frälsare i nödens
14:8
H. är I.s hopp
17:13
gruvliga ting har jungfrun I. bedrivit
18:13
skall I. bo i trygghet
23:6
gjort vad s. är en galenskap i I.
29 :23
vad H. talat om I. och Juda
30:4
var ej förfärad, du I.
30:10
I. får draga åstad dit där det får ro
31 :2
att du varder upprättad, du jungfru I. 31:4
H ., giv frälsning åt kvarlevan av I.
31:7
jag har blivit en fader för I.
31 :9
s. förskingrade I. skall ock församla
31: 1O
vänd så tillbaka, du jungfru l.
31 :21
först då skaU I.s släkt upphöra
31 :36
först då skall jag förkasta alll.s släkt 31 :37
gjort sådana intill denna dag i I.
32 :20
jag skall åter upprätta Juda och I.
33:7
teckna däri upp allt angående l.
36:2
var ej förf'årad, du I.
46:27
var icke I. till ett åtlöje för dig
48 :27
Har I. nu inga barn
49:1
I. skaU då taga arv efter deQl
49:2
I. var ett vilsekommet får
50:17
jag skall föra I. tillbaka
50:19
skall man söka efter I.s missgärning
50:20
I. och Juda äro icke änkor
51:5
I slagna av L , också Babel måste falla 51:49
till jorden kastade I.s härlighet
Klag. 2:1
I vredes glöd högg han av I.s horn
2:3
ss. en fiende och fördärvade I.
2:5
vänd ditt ansikte mot I.s berg
Hes. 6:2
Il.s berg, hören H. ord
6:3
viD du då förgöra hela kvarlevan av I.
9:8
vid I.s gräns skall jag döma
I I :10,11
göra ände på kvarlevan av I.
11:13
icke mer skall bruka det i I.
12 :23
profetera mot I.s profeterande
13 :2
Lika rävar ... dina profeter, I.
13 :4
med I.s profeter, s. profeterade
13:16
av främlingarna s. bo i I.
14:7
På I.s stolta berg skall jag plantera
17:23
att bruka detta ordspråk i I.
18:3
klagosång över I.s furstar
19:1
höras bort till I.s berg
19 :9
då jag utvalde I. upplyfte jag
20:5
på I.s höga berg skall I.s hus tjäna
20:40
du ogudaktige furste över l.
21 :25
I.s berg skola ödeläggas
33 :28
profetera mot I.s herdar
34:2

Ve eder, l I.s herdar
34:2
föra dem i bet på I.s berg
34 :13
på I.s höga berg skola de få
34: 14
fett bete skola de hava på I.s berg
34: 14
smädelser du talat mot I.s berg
35 :12
profetera om I.s berg och säg
36:1
I I.s b~rg, hören H . ord
36:1
I I.s berg, mån I höra H. ord
36:4
I.s berg, I skolen åter grönska
36:8
ett enda folk i landet, på I.s berg
37:22
förnimma att jag är H. s. helgar I.
37 :28
tåga upp till I.s berg
38:8
i forna tider talade gm I.s profeter
38 :17
låta dig komma till I.s berg
39:2
På I.s berg skall du falla
39:4
förnimma att jag är H., helig i I.
39:7
invånarna i I.s städer gå ditut
39:9
i I. giva åt Gag en plats till grav
39 :11
slaktoffer pä I.s berg
39:17
leviter s. gingo bort Air I. for vilse
44:10
icke giva dem besittning i l .
44 :28
tillspillogivet i I. skall höra dem till
44:29
till besittning i I.
45:8
Nu må det vara nog, I I.s furstar
45:9
av småboskapen frän l.s betesma.::ker 45:15
offergärd åt fursten i I.
45:16
vi måste blygas, ja, hela l.
Dan. 9:7
Nej, hela I. överträdde din lag
9:11
bryta sönder I.s båge i Jisreels dal Hos. 1:5
du I. vill bedriva din otukt
4: 1 5
Om I. spjärnar emot ss. obändig ko
4:16
l. är icke fördold för mig
5:3
l. har orenat sig
5 :3
I.s stolthet vittnar emot honom
5:5
I. och Efraim komma på fall
5:5
där orenar sig I.
6:10
När jag vill hela 1. , då uppenbarar sig
7:1
I.s stolthet vittnar emot honom
7: I O
Min Gud! Vi känna dig, vi av I.
8:2
eftersom I. förkastat vad gott är
8:3
Från I. har ju kalven ko·m mit
8:6
Uppslukad varder I.
8:8
eftersom I. förgätit sin skapare
8:14
Gläd dig icke, 1., så att du jublar ss.
9:1
hemsökelsens dagar ...1. skall förnimma 9:7
Ss. druvor i öknen fann jag I.
9 :10
I. var ett frodigt vinträd
10:1
I. skall komma på skam
10:6
offerhöjder, s. I. försyndat sig med
10:8
I.s synd når tillbaka till Gibeas dagar 10:9
När I. var ung, fick jag honom kär
11:1
låta dig fara, I.
11:8
I. tjänade för en kvinna
12: 12
gm en profet förde H. I. ur Egypten
12:13
högt tronade (Efraim) i I.
13:1
blivit ditt fördärv, o I.
13:9
vänd om, o 1., till Herren, din Gud
14 :2
J ag skall bliva för l. ss. dagg
14:6
förnimma att jag bor mitt i I.
Joel 2:27
och min arvedels, I.s, skull
3:2
skådade angående l. i Ussias tid
Am. 1:1
Eftersom I. trefalt förbrutit sig
2:6
på I. hemsöker dess överträdelser
3 :14
skall jag göra så med dig , 1.
4:12
bered dig, L, att möta din Gud
4:12
Fallen är hon .. .jungfrun I.
5:2
I.s helgedomar förstörda
7:9
I. skall föras bort i fångenskap
7: II, I 7
Profetera icke mot I.
7:16
Förde jag icke I. upp ur Egyptens
9:7
I.s överträdelser först
Mika 1:13
till Adullam skalILs härlighet komma 1:1 S
Jag vill hämta tillhopa I.s kvarlevor
2:12
kan förkunna för I. hans synd
3:8
utgå en s. skall bliva furste i I.
5:2
med I. vill han gå till rätta
6:2
H . återställa Jakobs höghet ss. I.s Nah. 2:2
Kvarlevan av I...icke mer orätt
Sef. 3 :13
höj glädjerop, du I.
3:14
de horn s. hava förstrött I.
Sak. l: 19
broderskapet mellan Juda och I.
II :14
utsaga s. innehåller H . ord över I.
12:1
utsaga s. innehåller H . ord tiD l.
Mal. 1 :1
H. är stor utöver I.s gränser
l :5
styggelse bedriven i I. och Jerusalem
2: 11
stadgn och rätter för hela I.
4:4
I I. har jag icke funnit så stor
Matt. 8:10
har aldrig fOrut varit sett i I.
9:33
icke hunnit igenom I.s städer
10:23
Hör, L! H . är en
Mark. 12:29
tagit sig an sin tjänare I.
Luk. 1 :54
dag då han skulle träda fram för I.
1:80
Simeon s. väntade på I.s tröst
2 :25
fall eller upprättelse för många i I.
2 :34
l I. funnos många änkor pi Elias' tid
4 :25
många spetälska funnos i I.
4:27
Icke ens i I. har jag funnit sa stor tro
7:9
han var den s. skulle förlossa I.
24 :21
han skall bliva uppenbar för I.
Joh . 1:31
Är du 1.. lärare och förstår icke
3 :I O
upprätta igen riket åt I.
Apg. 1:6
mot J ... l.s folkstammar
4:27
för att åt I. förläna bättring
5:31
J . komma ss. Frälsare åt I.
13:23
för I.s hopps skull s. jag är bunden
28:20
»1.», det är icke detsamma s. alla de
s. härstamma från I.
Rom . 9:6
Esaias utropar om I.
9:27
L, s. for efter rättfärdighetslag
9:31
Har I. kanhända icke förstått det
10:19
om I. säger (Esaias): Hela dagen har
10:21
träder upp mot I. med dessa ord
II :2

2837

2838

2839

2840

utrota mankön av Ahabs hus i I.

9:8

med hela I. legat vid Ramat
Jehu sände bud över hela I.
Så utrotade Jehu Baal ur I.
(Jerobeam) kommit I. att synda
fjärde led sitta på I.s tron
(Jerobeam) kommit I. att synda
H . skära bort stycken från I.
Jehu regerade över I. iSamaria
(Jerobeam) kommit I. att synda
upptändes H. vrede mot I.
H . såg I.s betryck
H. gav åt I. en frälsare
(Jerobeam) kommit I. att synda

9:14
10:21
10:28
10:29
10:30
10:31
10:32

10 :36
13:2
13:3
13:4
13:5
13:6,11

för lo är både vagnar och ryttare

13:14

Hasael hade förtryckt I.
Joas återtog så I.s städer
(Jerobeam) kommit I. att synda

13:22
13:25
14:24

Jerobeam återvann I.s område
14:25
H . såg att I.s betryck var mycket svårt 14:26
att I. icke hade någon hjälpare
14:26
icke beslu tit u tplllna I.s namn
14:27
åt I. återvann den del av Damaskus
14:28
(Jerobeam) kommit I. att synda
1 5:9
Dina söner till fjärde led på I.s tron
1 S :12
(Jerobeam) kommit I. att synda IS :18,24,28

Israel

l.Mos. 32 :32
namnen på I.barn s. komma till
46:8
Josef tog en ed av I.barn och sade
50:25
I.barn vora fruktsamma
l.Mos. 1:7
begynte gruva sig för I. barn
1:12
pålade egyptierna I. barn tvångsarbete 1:13
I.barn suckade över sin träldom
2 :23
Gud såg till I.barn
2 :25
eftersom l.barns rop kommit till mig
3:9
du skall föra mitt folk, I.barn
3 :10
att jag skulle föra I.barn ut
3:11
När jag nu kommer till I.barn
3 :13
skall du säga till I.barn
3:14,15
hörde att H . sett till I.barn
4:31
I.barns tillsyningsmän
5:14
komma I.barns tillsyningsmän
5:15
märkte I.barns tillsyningsmän
S :19
har jag hört I.barns jämmer
6:5
Säg därför till I.barn: Jag är H.
6:6
Detta allt sade Mose till I. barn
6:9
Farao att han släpper I.barn
6:11
(Mose:) I.barn höra icke på mig
6:12
befallning till I.barn och till Farao
6:13
om att I.barn skulle föras ut
6:13
Fören I.barn ut ur Egyptens land
6 :26
skulle föra I.barn ut ur Egypten
6:27
att han måste släppa I.barn ut
7 :2
jag skall föra I.barn ut
7:4
att jag är H., när jag för I.barn ut
7:5
intet av de djur s. tillhöra I.barn
9:4
av I.barns boskap dog icke ett enda
9:6
i landet Gosen, där I.barn voro, haglade 9 :26
(Farao) släppte icke I.barn
9:35
icke släppte I.barn
10 :20
alla I.barn hade ljust där de bodde
10:23
icke en hund gläfsa mot I.barn
11:7
att han icke släppte I.barn ut
11 :10
I.barn gingo åstad och gjorde så
12 :28
12 :31
I själva och I.barn
I.barn hade gjort ss. Mose sade
12 :35
I.barn bröto upp och drogo
12 :37
I.barn bott i Egypten 430 år
12 :40
högtidsvaka för alla I.barn
12 :42
12 :50
alla I.barn gjorde så
Så förde då H. I.barn ut
12:5 I
Helga åt mig allt förstfö tt hos I.barn 13:2
I.barn drogo väpnade upp
13 :18
(Josef) hade tagit ed av I.barn
13:19
Säg till I.barn att de skola vända
14:2
tänka att I.barn farit vilse
14:3
att han förföljde I.barn
14:8
lyfte I.barn upp sina ögon
14:10
blevo I.barn mycket förskräckta
14:10
Säg tilll.barn att de draga vidare
14:15
så att I.barn kunna gå igenom havet
14:16
I.barn gingo mitt igenom havet
14:22
I.barn gingo på torr mark
14:29
sjöngo Mose och I.barn lovsång
15:1
sedan I.barn gått igenom havet
15:19
I.barn sade: Ack att vi fått dö
16:3
Mose och Aron sade till I.barn
16:6
Jag har hört huru I.barn knorra
16:12
När I.barn sågo detta
16:15
I.barn gjorde så
16:17
I.barn kallade det manna
16 :3 1
I.barn åto manna i 40 år
16 :35
därför att I.barn frestat H .
17:7
efter I.barns uttåg
19:1
19 :3
skall du förkunna för I.barn
vad du skall tala till I.barn
19:6
Så skall du säga till I.barn
20 :22
icke sin hand drabba I.barns ypperste 24:11
H . härlighet .. .inför I.barns ögon
24:17
Säg till I.barn att de upptaga gärd
25:2
bud jag vill giva I.barn
25 :22
bjuda I.barn bära till dig ren olja
27 :20
evärdlig stadga ... en gärd av I.barn
27 :21
träda fram .ur I.barns krets
28:1
stenarna bringa I.barn i åminnelse
28 :12
Aron skall bära I.barns dom
28 :30
vidlåder de heliga gåvor I.barn bära
28:38
vara en gärd av I.barn
29 :28
ss. evärdlig rätt av I.barn
29 :2 8
skall jag uppenbara mig för I.barn
29:43
jag skall bo mitt ibland I.barn
29 :45
När du räknar antalet av I.barn
30:12
försoningspenningarna av I.barn
30 :16
I.barn må vara i åminnelse
30:16
till I.barn skall du tala och säga
30:31
Tala du tilll.barn och säg
31 :13
I.barn skola hålla sabbaten
31 :16
tecken mellan mig och I.barn
31 :17
strödde i vattnet och gav åt I.barn
32 :20
H. sade till Mose: Säg tilll.barn
33:5
togo J.barn av sig sina smycken
33:6
när Aron och alla I.barn sågo
34 :30
Därefter kommo I.barn fram till
34:32
förkunnade han för I.barn det s.
34:34
Då sågo I.barn huru Moses ansiktes
34:35
Var och en av I.barn bar fram sin
35 :29
Mose sade tilll.barn
35 :30
den gärd s. I.barn burit fram
36:3
stenarna bringa I.barn i äminnelse
39:7
I.barn utförde det
39 :32

hade I.barn i alla stycken gjort allt
39 :42
molnskyn höjde sig ... bröto I.barn upp 40:36
40:38
var det inför alla l.barns ögon
3.Mos. 1:2
Tala till I.barn och säg
Tala tilll.barn och säg
4:2; 7:23,29
7:34
av l.barns tackoffer tager jag
evärdlig rätt av I.barn
'
7:34
7:36
skulle givas dem av I.barn
bjöd I.barn .a tt de skulle offra
7:38
9 :3
Tala till I.barn och säg
10 :11
I skolen lära I.barn alla de stadgar
10 :14
stadgade rätt av I.barns tackoffer
11:2
Talen tilll.barn och sägen
12:2
Tala tilll.barn och säg
Talen tiUl.barn och sägen
15 :2
sko len I bevara I.barn från orenhet
15 :31
16:16
rena den från I.barns orenheter
helga det frän I.barns orenheter
16:19
16:21
bekänna I.barns missgärningar
16:34
försoning skall bringas för I.barn
Tala till Aron och aUa I.barn
17 :2
skola I.barn föra sina Slaktdjur
17:5
17:12 , 14
Därför säger jag tilll.barn
17:13
om ngn av I.barn fåller villebråd
18:2
Tala till I.barn och säg
Du skall ock säga tilll.barn
20:2
Om någon av l.barn giver ... åt Molok 20:2
Mose talade detta till alla I.barn
21 :24
heliga gåvor s. I.barn bära fram
22:2,3
s.. l.barn giva ss. gärd ät H.
22:15
Tala till Aron och alla I.barn
22:18
vill bliva helgad bland I.barn
22 :32
Tala till I.barn och säg till dem
23:2,10
Tala tilll.barn och säg
23:24,34
lät I.barn bo i lövhyddor
23:43
Mose talade tilll.barn
23:44
Bjud I.barn bära till dig ren Olja
24:2
gärd av I.barn till evigt förbund
24:8
gick ut bland I.barn
24:10
till I.barn skall du tala och säga
24:15
Mose talade detta tilll.barn
24:23
gjorde I.barn ss. H . bjudit Mose
24:23
Tala tilll.barn och säg till dem
25 :2
leviternas arvsbesittning bland I.barn 25 :33
ibland I.barn skaU ingen med hårdhet 25:46
Ty I.barn äro mina tjänare
25 :55
fastställde mellan sig och I.barn
26 :46
Tala tilll.barn och säg
27:2
bud s. H. gav I.barn genom Mose
27 :34
Räknen antalet av I.barn
4.Mos. 1:2
1 :45
av I.barn s. inmönstrades
I.barn gjorde så
1:54
l.barn skola lägra sig var och en under 2:2
de av I.barn s. inmönstrades
2:32
I.barn gjorde så
2 :34
iakttaga vad I.barn hava att iakttaga
3 :8
vara givna ss. gåva av I.barn
3:9
bland l.barn uttagit leviterna
3:12
i stället för allt förstfött bland I.barn
3:12
vad I.barn hade att iakttaga
3 :38
Mönstra förstfött av mankön bland l. 3 :40
i stället för förstfött bland I.barn
3 :41
förstfött bland I.barns boskap
3:41
mönstrade förstfött bland I.barn
3:42
i stället för förstfött bland I.barn
3 :45
antalet av I.barns förstfödde
3 :46
Av I.barns förstfödde tog han
3:50
Bjud I.barn skaffa bort ur lägret
5:2
Och I.barn gjorde så
5 :4
5 :4
ss. H . tillsagt Mose, gjorde l.barn
Tala till I.barn: Om ngn begår synd
5:6
heliga gåvor s. l.barn giva ss. gärd
5:9
Tala tilll.barn och säg till dem
5 :12; 6:2
När I välsignen I.barn, skolen I säga
6:23
skola lägga mitt namn på I.barn
6 :27
bland I.barn uttaga leviterna
8:6
skola I.barn lägga sina händer på dem 8:10
ss. ett viftoffer från I.barn
8 :11
bland I.barn avskilja leviterna
8:14
bland I.barn givna mig ss. gåva
8:16
allt förstfött bland I.barn
8:16
tillhör allt förstfött bland I.barn
8:17
i stället för förstfött bland I.barn
8:18
bland I.barn givit leviterna ss. gåva
8 :19
till att förrätta I.barns tjänst
8 :19
och bringa försoning för I.barn
8:19
att ingen hemsökelse drabbal.barn
8:19
att I.barn nalkas helgedomen
8 :19
I.barn gjorde med leviterna ss. H .
8 :20
I.barn skola hålla påskhögtid
9:2
Så sade då Mose till I.barn .
9 :4
I.barn gjorde ss. H. bjudit Mose
9:5
förmenas oss bland I.barn bära fram
9 :7
Tala till I. barn och säg
9 :10
molnskyn höjde sig ... bröto I.barn
9:17
molnskyn stannade, slogo I.barn läger 9 :17
Efter H .befallning bröto I.barn upp
9:18
så iakttogo I.barn vad H. bjöd
9:19
lågo I.barn stilla i läger
9:22
bröt o I.barn upp från Sinais öken
10:12
I denna ordning bröto I.barn upp
10:28
I.barn begynte då åter att gråta
11 :4
Kanaans land, s. jag vill giva I.barn
13 :3
hörde till huvudmännen bland I.barn 13:4
druvklases skull s. l.barn skuro
13 :25
talade bland I.barn illa om landet
13 :33
I.barn knorrade emot Mose och Aron 14 :2
H.härlighet för alla I.barn
14 :10
hört huru I.barn knorra mot mig
14:27
Mose talade detta till alla I.barn
14:39
Tala till I.barn och säg till dem
15:2,18
för infödingen bland I.barn samma
15 :29

Medan I.barn voro i öknen
15:32
Tala till I.barn och säg till dem
15 :38
(Kora) fÖljde 250 män av I.barn
16:2
skola vara ett tecken för l.barn
16 :38
på minnelse för I.barn
16:40
Tala till I.barn, och tag av dem
17:2
göra slut på l.barns knorrande
17:5
Mose talade till I.barn
17:6
Mose bar stavarna till alla I.barn
17:9
I.barn ropade till Mose
17 :12
förtörnelse komma över I.barn
'18:5
uttagit leviterna bland I.barn
18:6
Av I.barns heliga gåvor 'g iver jag
18:8
ss. en gärd av I .barns gåvor
18:11
Alla heliga gåvor s. I.barn giva
18:19
skall vara din lott bland I.barn
18:20
bland l.barn icke hava arvedel
18:23
den tionde s. I.barn giva
18:24
icke hava ngn arvedel bland l.barn
18:24
När I av I.barn mottagen den tionde
18:26
tionde s. I. mottagen av I.barn
18:28
icke ohelga l.barns heliga gåvor
18:32
Säg till I.barn att de skaffa fra'1'
19:2
en evärdlig stadga för I . barn
19: 1O
I.barn kommo in i öknen Sin
20:1
icke höllen mig helig inför l.barns
20:12
där l.barn tvistade med H.
20:13
Lbarn sade till (Edom)
20:19
I.barn kommo till berget Hor
20:22
land s. jag givit åt I.barn
20:24
I.barn lägrade sig i Obot
21:10
I.barn lägrade sig på Moabs hedar
22:1
Moab gruvade sig för I.barn
22:3
en man av I.barn ... en midjanitisk
25:6
upphörde hemsökelsen bland I.barn
25:8
avvänt min vrede från I.barn
25 :11
har jag icke förgjort l.barn
25 :11
(Pinehas) bragte försoning för I.barn 25 :13
Räknen antalet av I.barn
26:2
Så hade H. bjudit Mose och I.barn
26:4
de av I.barn s. inmönstrades
26 :51
icke inmönstrade bland I.barn
26 :62
icke arvedel given bland I.barn
26 :62
mönstrade l.barn på Moabs hedar
26 :63
27 :8
till I.barn skall du tala och säga
en rättsstadga för I.barn
27 :11
land s. jag givit åt I.barn
27:12
vända åter, han själv och alla I.barn
27:21
Bjud l.barn och säg till dem
28:2
Mose sade detta till I.barn
30:1
Mose talade till I.barns stamhövd .
30 :2
Kräv ut hämnd för I.barn
31:2
I.barn förde Midjans kvinnor och
31:9
Bileams inrådan, förledde I.barn
31 :16
bringa l.barn i åminnelse
31 :54
viljen I avvända I.barns hjärtan
32:7
avvände de I.barns hjärtan
32:9
gå i spetsen för I.barn
32 :17
förrän I.barn fått sin arvedel
32 :18
Dessa voro I.barns lägerplatser
33:1
drogo I.barn ut med upplyft hand
33:3
bröto I.barn upp från Rameses
33:5
fyrtionde året efter I.barns uttåg
33:38
höra att I.barn voro i antågande
33 :40
Tala till I.barn och säg till dem
33 :51
Bjud I.barn och säg till dem
34:2
Mose bjöd I.barn och sade
34:13
utskifta arvslotterna åt I.barn
34 :2 9
Bjud I.barn att de ... åt leviterna
35:2
av I.barns besittningsområde
35:8
Tala till I.barn och säg till dem
35 :10
I.barn skola hava dessa sex städer
35 :15
35 :34
H . , har min boning ibland I.barn
huvudmän för I.barns familjer
36:1
landet ss. arvedel åt I.barn
36 :2
jubelåret inträder för I.barn
36:4
bjöd Mose I.barn efter H.befallning
36:5
arvedel s. tillhör ngn av I.barn
36:7
I.barn skola behålla kvar
36:7
att I.barn förbliva i besittning
36:8
rätter s. H . gm Mose gav l.barn
36:13
talade Mose tilll.barn
5.Mos. 1:3
väpnade åstad i spetsen för I.barn
3:18
lag s. Mose förelade I.barn
4:44
rätter s. Mose föredrog för I.barn
4:45
Sihons land s. Mose och I.barn slogo
4:46
I.barn bröto upp från
10:6
befinnes stulit av I.barn
24 :7
bjöd Mose att sluta med I.barn
29:1
du skall lära I.barn den
31 :19
denna sång ett vittne mot I.barn
31 :19
och lät I.barn lära den
31 :22
föra I.barn in i det land
31 :23
gränserna efter antalet av I.barn
32 :8
Kanaans land s. jag vill giva Lbarn
32 :49
handladen trolöst mot mig bland I.
32:5 I
icke höllen mig helig bland I.barn
32 :5 I
land s. jag vill giva åt I.barn
32:52
välsignelse Mose gav I.barn
33:1
I.barn begräto Mose i 30 dagar
34 :8
I.barn lydde (Josua)
34 :9
land jag vill giva I.baril
Jos. 1:2
från l.barn för att utforska
2:2
10sua med alla I.barn frän Sittim
3:1
sade Josua till I.barn: Träden fram
3:9
s. han utsett bland I.barn
4:4
ett åminnelse märke för I.barn
4:7
gjorde I.barn ss. Josua bjöd dem
4:8
väpnade i spetsen för I.barn
4:12
(Josua) sade till I.barn
4:21
vattnet torka ut framför Lbarn
5:1
icke mod att stå emot I.barn
5:1

omskär åter I.barn
5 :2
omskar l.barn vid Förhudshöjden
5:3
I.barn vandrade i öknen i 40 år
5:6
Medan l.barn voro lägrade i Gilgal
5 :10
I.barn fingo icke manna mer
5 :12
tillstängt för I.barn
6 :1
l.barn förgrepo sig
7:1
upptändes H.vrede mot I.barn
7 :1
kunna I.barn icke stå emot fiender
7 :12
ss. H. tjänare Mose bjudit I.barn
8 :31
lag s. Mose förelagt I.barn
8:32
I.barn kommo till (Gibeons) städer
9:17
angrep o I.barn dem icke
9:18
friade dem från I.barns hand
9 :2 6
ingått fred med Josua och I.barn
10:4
flera än de s. I.barn dräpte med svärd 10:11
H . gav amoreerna i l.barns våld
10 :12
I.barn hade tillfogat dem nederlag
10:20
sin tunga mot någon av I.barn
10 :21
togo I.barn ss. sitt byte
II :14
stad s. ingick fred med I.barn
11 :19
konungar i landet s. I.barn slogo
12:1
Mose och I.barn hade slagit dessa
12 :6
s. Josua och I.barn slogo
12:7
skall jag själv fördriva för l.barn
13:6
fördrevo I.barn icke gesureerna
13 :13
Bileam dräptes ock av I.barn
13:22
arvslotter s. I.barn fingo i Kanaans
14 : 1
Ss. H . bjudit Mose, så gjorde l.barn
14:5
När I.barn blevo de starkare
17:13
återstodo av I.barn sju stammar
18 :2
Därför sade Josua till I.barn
18 :3
Josua utskiftade landet åt I.barn
18:10
När I.barn hade utskiftat landet
19 :49
Tala till I.barn och säg
20:2
städer s. för alla I.barn bestämdes
20:9
gåvo I.barn åt leviterna följande
21 :3
I.barn gåvo åt leviterna dessa städer
21:8
inom I.barns besittningsområde 48
21 :41
När I.barn hörde detta, församlade
22 :12
sände I.barn Pinehas till Rubens barn 22 :13
räddat I.barn undan H. hand
22:31
behagade I.barn, och I.barn lovade
22 :33
Josefs ben, s. I.barn fört upp ur
24 :32
frågade I.barn H.
Dom. 1:1
H.ängel talat dessa ord till I.barn
2:4
drogo I.barn åstad till sin arvedel
2:6
gjorde I.barn vad ont var i H. ögon
2:11
I.barns efterkommande skulle få
3:2
Då nu I.barn bodde ibland
3:5
gjorde I.barn vad ont var i H . ögon
3:7
I.barn måste tjäna Kusan-Risataim
3:8
I.barn ropade till H.
3:9
bland I.barn en frälsare uppstå
3:9
I.barn gjorde åter vad ont var
3 :12
I.barn måste nu tjäna Eglon
3 :14
När I.barn skulle sända sina skänker
3 :15
I.barn ropade till H .
3:15
drogo I.barn ned från bergsbygden
3 :27
I.barn gjorde åter vad ont var
4:1
I.barn drogo ditupp till (Debora)
4 :5
Jabin bliva kuvad av l.barn
4:23
I.barns hand vilade allt tyngre
4:24
I.barn gjorde vad ont var i H . ögon
6:1
l.barn till skydd mot Midjan gjorde
6:2
ropade I.barn till H.
6:6
när I.barn ropade till H . för Midjans
6:7
sände H . en profet till I.barn
6:8
blev Midjan kuvat under I.barn
8:28
begynte I.barn löpa efter 'Baalerna
8 :33
I.barn tänkte icke på H . , sin Gud
8:34
I.barn gjorde vad ont var i H . ögon
10 :6
dessa plågade I.barn
10:8
ropade I.barn till H.
10:10
H . sade till I.barn: Har jag icke frälst 10:11
Då sade I.barn till H.: Vi hava syndat 10:15
I.barn församlade sig i Mispa
10:17
döma mellan I.barn och Ammons
11 :27
Ammons barn kuvade under I.barn
11 :33
I.barn gjorde vad ont var i H. ögon
13 :1
den dag då I.barn drogo upp ur
19 :30
Då drogo alla I.barn ut
20 :1
I.barn sade
20:3
ären I allasammans här, I I.barn
20:7
l.barn sade: Vem skall först draga ut 20:18
bröto I.barn upp följande morgon
20:19
I.barn .. .gräto inför H . ansikte
20:23
I.barn ryckte fram mot Benjamins
20:24
drog Benjamin från Gibea mot I.barn 20:25
Då drogo alla I.barn till Betel
20:26
I.barn frågade H.
20 :27
drogo I.barn mot Benjamins barn
20:30
I.barn hade träffat det avtalet
20 :32
I.barn nedgjorde av Benjamin
20:35
I.barn sade: Finnes någon bland
21:5
I.barn ömkade sig över sin broder
21:6
I.barn hava svurit och sagt
21 :18
I.barns alla eldsoffer
I.Sam. 2 :28
skaffade I.barn bort Baalerna
7:4
Samuel dömde I.barn i Mispa
7:6
I.barn hade församlat sig i Mispa
7 :7
Då I.barn hörde detta ... förskräckta
7 :7
I.barn sade till Samuel : Hör icke upp
7:8
bland I.barn ingen man s. var fagrare
9:2
(Samuel) sade till I.barn
10:18
I.barn utgjorde då 300000
11:8
Guds ark på den tiden bland I.barn
14:18
bevisaden barmhärtighet mot I.barn
15 :6
I.barn förföljt filisteerna
17 :53
förde I.barn upp ur Egypten
2.Sam . 7:6
flyttade omkring med alla I.barn
7:7
fastän I.barn givit dem sin ed
21 :2
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Vad I. står efter, har det icke fått
11 :7
Förstockelse drabbat en del av I.
11 :25
skall hela I. bliva frälst
Il :26
Sen på det lekamliga I.
I. Kor . 10 :18
frid och barmhärtighet över 1. '
Gal. 6:16
u"testängda från medborgarskap i I. Ef. 2 :12
ISRAELS (barn)
äta I.barn icke höftsenan

Israel
Sau) i sin nitälskan för l.barn
21 :2
480. året efter I.barns uttåg
l.Kon . 6:1
jag skan bo mitt ibland l.barn
6:13
I.barns familjehövdingar
8:1
H. slöt förbund med l.barn
8:9
invigdes H. hus av l.barn
8:63
de s. icke voro av I.barn
9 :20
J.barn icke förmått giva dem till spillo 9 :21
9:22
av I.barn gjorde Salomo ingen
om vilka H. sagt tilll.barn
11:2
strida mot edra bröder, I.barn
12:24
anordnade en högtid för I.barn
12 :33
folk s. H. fördrivit för l.barn
14:24
sände Ahab omkring bland l.barn
18:20
I.barn hava övergivit ditt förbund 19:10, 14 .
(Ahab) mönstrade ana l.barn
20·:15
I.barn hade blivit mönstrade
20:27
I.barn lägrade sig gent emot dem
20:27
I.barn slogo av arameerna 100000 man 20:29
vilka H. fördrev för I.barn
21 :26
ont du skall göra l.barn
2. Kon. 8:12
bodde l.barn i sina hyddor
13:5
folk s. H . fördrivit för I.barn
16:3
J.barn hade ju syndat mot H .
17:7
stadgar s. H. fördrivit för I.barn
17 :8
l.barn bedrivit otillbörliga tios
17:9
I.barn vandrade i alla de synder
17:22
bosätta sig ... i I.barns ställe
17 :24
I.barn tänt offereld åt denne
18:4
folk s. H. fördrivit fÖr I.barn
21:2
folk s. H. förgjort för I.barn
21:9
gåvo I.barn åt leviterna
I.Krön. 6:64
förteckningen på I.barn
27:1
I.barns familjehövdingar
2.Krön. S :2
5:10
H . slöt förbund med I.barn
förbund s. H. slöt med I.barn
6:11
I.barn sågo huru elden kom ned
7:3
lät I.barn bosätta sig i dem
8:2
I.barn icke hade utrotat dem
8:8
somliga av ! .barn ... icke till trälar
8:9
stenade I.barn (Hadoram) till döds
10:18
• I.barn, striden icke mot H.
13:12
I.barn flydde för Juda
13 :16
blevo I.barn på den tiden kuvade
13:18
folk s. H. fördrivit för I.barn
28:3
I.barn bortförde frän sina bröder
28:8
I I.barn, vänden om till H.
30:6
höll O I.barn högtid i sju dagar
30:21
vände alla I.barn tillbaka
31:1
gåvo I.barn förstling av säd, olja
31:5
de av I.barn s. bodde i Juda städer
31:6
folk s. H . fördrivit för I.barn
33:2
folk s. H . förgjort för I.barn
33:9
styggelser ur I.barns landområden
34:33
I.barn voro bosatta i sina städer
Esr. 3:1
I.barn firade invigningen av Guds
6:16
en del av I.barn drog till Jerusalem
7:7
s. jag nu beder för I.barn
Neh. 1:6
i det jag bekänner I.barns synder
1:6
kommit för att se I.barn till godo
2:10
I.barn voro bosatta i sina städer
8:1
att I.barn skulle bo i lövhyddor
8:14
hade I.barn icke gjort så
8:17
församlade sig I.barn och höllo fasta
9:1
icke hade kommit I.barn till mötes
13:2
bäven för hm, alla I.barn
Ps.22:24
lät I.barn (se) sina gärningar
103:7
för I.barn, det folk s. står hm nära
148:14
med dem ss. med I.barns härlighet J es. 17:3
övergåvos, när I.barn drogo in
17:9
skolen varda insamlade .. .Il.barn
27:12
vänden nu om till hm ...• I.barn
31:6
likasom I.barn föra fram spisoffer
66 :20
grät och böner av I.barn
Jer. 3:21
fört I.barn upp ur Egyptens land
16:14
fört I.barn upp ur nordlandet
16:15
fört I.barn upp ur Egyptens land
23:7
I.barn gjort vad ont är
32 :30
I.barn hava berett allenast förtörnelse 32 :30
den ondskas skull s. I.barn bedrivit
32:32
Har I. nu inga barn
49:1
skola I.barn komma vandrande
SO:4
Förtryckta äro I.barn
SO:33
jag sänder dig till I.barn
Hes. 2:3
skola I.barn äta sitt bröd orent
4:13
låta I.barns döda kroppar ligga där
6:5
skall jag gripa I.barn i hjärtat
14:5
I.barn icke mer må gå bort ifrån mig 14:11
När jag församlar I.barn från de folk 28 :25
de äro en rörstav för I.barn
29:6
I.barn skola icke mer sätta sitt hopp 29:16
en evig fiendskap mot J.barn
3S:S
församla på eder alla I.barn
36:10
när 1.barn ännu bodde i sitt land
36 :17
heliga namn, s. I.barn vanärade
36 :21
Säg därför till I.barn: Så säger H .
36:22
Icke för eder gör jag detta , 11.barn
36:32
skämmas för edra vägar,. I.barn
36:32
vill jag bönhöra I.barn
36 :37
dessa ben, de äro alla I.barn
37:11
Juda och hs fränder bland I.barn
37:16
hämta I.barn ut ifrån de folk
37:21
i sju månader skola I.barn begrava
39:12
I.barn skola förnimma
39:22
J.barn blevo bortförda i fångenskap
39:23
vill bo ibland I.barn evinnerligen
43:7
förkunna för I.barn om detta hus
43:10
främlingar s. finnas bland I.barn
44:9
aUenast en jungfru av I.barns släkt
44:22
av I.barn taga ynglingar
Dan. 1:3
antalet av I.barn ... ss. havets
Hos. 1 :10
Juda barn och I.barn skola samla sig
1 :11
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likasom H. älskar l.barn, fastän de
3:1
skola l.barn få sitta utan konung
3:4
skola I.barn omvända sig och söka
3:S
Hören H. ord, I I.barn
4:1
för I.barn ett värn
Joel 3:16
Är det icke så, 11.barn
Am. 2:11
Hören fÖljande ord,l I.barn
3:1
skola J.barn bliva räddade
3:12
sådant älsken I ju , 11.barn, säger H.
4:5
med etiopiernas barn , I l.barn
9:7
bortförda av denna I.barns här
Db. v.20
bröder vända tillbaka tilll.barn Mika 5:3
många av I.barn skall han omvända Luk.1 :16
att besöka sina bröder,l.barn
Apg. 7:23
samme Moses s. sade till I.barn
7:37
redskap att bära mitt namn inför I.barn 9:1S
ord s. han sänt tilll.barn
10:36
om än I.barn vore ss. sanden
Rom . 9:27
I.barn icke kunde se Moses'
2.Kor. 3:7
att I.barn icke kunde se huru
3:13
Gm tron ... om I.barns uttåg
Hebr. II:22
stötesten till fall för I.barn
Upp. 2:14
ISRAELS (domare)
sade Mose till I.s domare
4.Mos. 2S:S
(Otniel) blev domare i I.
Dom. 3: 1O
Debora var domarinna i J.
4 :4
(Tola) var domare i I. i 23 år
10 :2
(Jair) var domare i I. i 22 år
10:3
J efta var dom are i I. i 6 år
12 :7
Ibsan frän Bet·Lehem domare i I.
12:8
han var domare i I. i 7 år
12 :9
var sebuioniten Elon domare i I.
12:11
i 10 år var han domare i I.
12 :11
var pirgatoniten Abdon domare i l.
12:13
(Abdon) var domare i I. i 8 år
12 :14
(Simson) var domare i I. i 20 år
15 :20
hade då i 20 år varit domare i I.
16 :3 1
(Eli) domare i I. i 40 år
I.Sam . 4:18
Samuel var domare i I.
7:1 S
(Samuel) sina söner till domare över I.
8:1
förordnade domare över I.
2.Sam'. 7:11
sagt till ngn enda av I.s domare l.Krön.17 :6
förordnade domare över I.
17:10
I.s domare slår man med ris
Mika S:I
ss. domare över I.s 12 stammar Matt . 19 :28
ss. domare över I.s 12 släkter
Luk. 22 :30

antalet män av I.s meniga folk
Esr. 2:2
var och en i mitt rike av I.s folk
7:13
9:1
Varken fo lke t i I. eller prästerna
antalet män av I. s meniga folk
Neh. 7 :7
till arvedel åt sitt folk I.
Ps. 135 :12
om än ditt folk , l., vore ss. sanden Jes.l0 :22
för mitt folk I.s ondskas skull
Jer. 7:12
arvedel jag givit åt mitt folk I.
12:14
och förde mitt folk I. vilse
23:13
d å jag å ter skall upprätta mitt folk I. 30:3
förde ditt folk I. ur Egyptens land
32:21
förgöra hm ur mitt folk I.
Hes. 14:9
utföra hämnd på E dom gm mitt folk 1.25:14
bära frukt åt mitt folk I.
36:8
vandra fram över eder ... mitt folk I.
36:12
när mitt folk I. åter bor i trygghet
38:14
draga upp mot mitt folk I.
38:16
mitt heliga namn kunnigt bland ... 1.
39:7
bekände min och mitt folk I.s syndDan.9:20
sänklod mitt ibland mitt folk I.
Am. 7:8
profetera föl' m itt folk I.
7: IS
Mitt folk I. är moget till undergång
8 :2
9:14
skall jag upprätta mitt folk I.
vara h erde för mitt folk l.
Matt. 2:6
härlighet givas ditt folk I.
Luk. 2:32
veta,l alla och hela I.s folk
Apg. 4:10
bättringens döpelse för hela I.s folk
13 :24
jag s. är av I.s folk
Fil. 3:S
ISRAELS (församling)
försoning för I.s församling
3.Mos.16:17
inför I.s hela församling
S.Mos. 31 :30
uppläsa infö r I.s hela församling Jos. 8:3S
välsignade I. s församling
l. Kon . 8:14
I.s hela församling förblev stående 8: 14
Salomo inför I. s hela församling
8:22
välsignade I.s hela församling
8:S5
(Jerob eam) jämte I.s hela församling 12:3
David tilll.s hela församling
l.Krön. 13:2
välsignade I.s hela församling 2.Krön. 6:3
I.s hela församling förblev stående
6:3
(Salomo) inför I.s hela församling
6:12
på sina knän inför I.s församling
6:13
s. I.s församling skulle erlägga
24:6

ISRAELS (folk)
I.s barns folk är oss för stort
2.Mos. 1:9
18:1
vad Gud gjort med sitt folk I.
mycket folk i I. blev dödat
4.Mos. 21 :6
5.Mos.17:20
länge regera bland I.s folk
Förlåt ditt folk L , och låt icke
oskyldigt blod komma över ditt folk I. 21:8
välsigna ditt folk I. och det land
26:15
(Rahab) fick bo ibland I.s folk
Jos. 6 :25
först skulle välsigna I.s folk
8 :33
bodde ... kvar bland I.s folk
13:13
fördrivit amoreerna för sitt folk I.Dom . l1 :23
offergåva mitt folk I. bär fram
I .Sam . 2 :29
smörja till furste över mitt folk I.
9:16
dig till konung över sitt folk I.
15 :1
förhatlig för sitt folk I.
27:12
skall jag frälsa mitt folk I.
2.Sam . 3:18
vara en herde för mitt folk I.
S:2
för sitt folk I.s skull
5 :12
till herde för mitt folk I.
7:7
bliva en furste över mitt folk I.
7:8
bereda plats åt mitt folk I.
7:10
förordnade domare över mitt folk I.
7 :11
något enda folk likt ditt folk I.
7:23
berett åt dig ditt folk I.
7 :24
blev I.s folk slaget av Davids tjänare
18:7
järn te hälften av I. s folk
19 :40
icke övergiva mitt folk I.
l.Kon. 6:13
förde mitt folk I. ut ur Egypten
8 :16
David att råda över mitt folk I.
8:16
åkallan s. ditt folk I. uppsända
8 :30
Om ditt folk I. bliver slaget
8 :33
förlåta ditt folk I.s synd
8:34
må du förlåta ditt folk I.s synd
8 :36
bön från hela ditt folk I.
8 :38
en s. icke är av ditt folk I.
8:41
frukta dig , likasom ditt folk I. gör
8 :43
till ditt folk I.s åkallan
8:52
H., s. givit sitt folk I. ro
8 :56
skaffar rätt åt sitt folk I.
8:59
goda s. H. gjort mot sitt folk I.
8:66
(Jerobeam) till furste över mitt folk I. 14:7
(Baesa) till furste över mitt folk I.
16 :2
kommit mitt folk I. att synda
16:2
delade sig I.s folk i två hälfter
16:21
en furste över mitt folk I.
1.Krön. 11:2
en herde för mitt folk I.
11:2
upphöjt , för sitt folk I.s skull
14:2
bliva en furste öv er mitt folk I.
17:7
bereda en plats åt mitt folk I.
17:9
förordnade domare över mitt folk I.
17:10
ngt enda folk likt ditt folk I.
17 :21
gjort ditt folk I. tiU ett folk åt dig
17 :22
en furste över mitt folk I.
2.Krön. 6:5
råda över mitt folk I.
6:6
böner s. ditt folk I. uppsända
6 :21
Om ditt folk I. bliver slaget
6 :24
förlåta ditt folk I.s synd
6 :25 ,27
bön från hela ditt folk I.
6:29
s. icke är av ditt folk I.
6:32
frukta dig, likasom ditt folk I. gör
6:33
goda s. H. gjort mot sitt folk I.
7:10
fördrev inbyggare för ditt folk I.
20:7
prisade H. och hans folk I.
31 :8

ISRAELS (Gud)
Så säger H. , I.s Gud
2.Mos. 5:1
(Mose och Aron) fingo se I.s Gud
24 :10
Så säger H. , l.s Gud
32:27
träda fram inför H., I.s Guds , ansikte 34:23
I.s Gud har avskilt eder
4.Mos.16:9
Så säger H ., l.s Gud
Jos. 7:13
Min son, giv ära åt H., I.s Gud
7:19
(Akan:) jag har syndat mot H ., l.s Gud 7:20
byggde Josua åt H. , l.s Gud, altare
8 :30
hövdingar givit ed vid H., I.s Gud
9:18
givit dem vår ed vid H. , I.s Gud
9: 19
till spillo ss. H ., l.s Gud, bjudit
10:40
ty H . , I.s Gud, stridde för Israel
10:42
H., I. s Guds, eldsoffer hs arvedel
13:14
H., I.s Gud, är deras arvedel
13 :33
(Kaleb) hade efterföljt H. , l.s Gud
14:14
otrohet I haven begått mot I.s Gud
22:16
Vad haven I att göra med H.,l.s Gud 22 :24
Så säger H. , I.s Gud
24:2
böjen edra hjärtan till H. , I.s Gud
24 :23
Se, H. , I.s Gud, bjuder
Dom. 4:6
vill jag sjunga, lovsäga H., I.s Gud
S:3
skälvde ... inför H., I.s Guds, ansikte
S:S
Så säger H. , I.s Gud
6:8
H., I.s Gud, gav Sihon
11 :21
H., I.s Gud har fördrivit amoreerna
11 :23
Varför , o H. , I.s Gud, har sådant
21:3
full lön från H.,l.s Gud
Rut 2:12
I.s Gud skall giva dig
I.Sam. 1:17
Därför säger H. , l.s Gud
2:30
I.s Guds ark får icke stanna hos oss
S :7
Vad skola vi göra med I.s Guds ark
5 :8
I.s Guds ark må flyttas till Gat
5:8
Då flyttade de I.s Guds ark dit
5 :8
De hava flyttat I.s Guds ark till oss
5 :10
Sänden bort I.s Guds ark
5:11
Om I viljen sända bort I.s Guds ark
6 :3
6:S
given så ära åt I.s Gud
så säger H.,l.s Gud
10:18
Saul sade till H., I.s Gud
14:41
hans s. är I.s härs Gud
17 :45
(Jonatan:) Vid H ., l.s Gud
20:12
David sade: H.,l.s Gud, din tjänare
23:10
H ., I.s Gud, förkunna det för
23 :11
Välsignad vare H ., l.s Gud
25 :32
så sant H., I.s Gud, lever
2S :34
Så säger H., I.s Gud
2.Sam . 12:7
I.s Gud har så sagt
23:3
lovade dig med ed vid H., I.s
l. Kon. 1:30
Lovad vare H. , l.s Gud
1 :48; 8:1S
bygga ett hus åt H. , I.s Guds, namn
8:17
byggt huset åt H., I.s Guds, namn
8:20
H., I.s Gud, ingen gud är dig lik
8 :23
håll nu ock, H ., I.s Gud, vad du lovade 8:25
låt nu , o I.s Gud, de ord bliva sanna
8:26
Salomo ... avfallit från H. , I.s Gud.
11:9
Så säger H., I.s Gud
11 :3 1
(Jerobeam:) här är din Gud,l.
12:28
Så säger H. , I.s Gud
14:7
ngt S. var gott inför H ., l.s Gud
14:13
att han därmed förtörnade H., I.s Gud 1 S :30
att de förtörnade H.,l.s Gud
16:13,26
till att förtörna H. , l.s Gud
16:33
så sant H., I.s Gud, lever
17:1
Så säger H. , l.s Gud
17:14
H., Abrahams ... och I.s Gud, låt det
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bliva kunnigt att du är Gud i I.
18:36
(Ahasja) förtörnade H., I.s Gud
22 :54 .
Så säger H ., I.s Gud
2. Kon. 9:6
vandra efter H ., I.s Guds,lag
10:31
ord s. H., I.s Gud, hade talat
14:25
på H. , l.s Gud, förtröstade (Hiskia)
18:5
H.,l.s Gud, du s. tronar
19:1S
så säger H., I.s Gud
19 :20
Därför säger H., I.s Gud
21 : 12
Så säger H., I.s Gud
22:15,18
Jaebes åkallade I.s Gud
l. Krön. 4:10
uppväckte I.s Gud Puls ande
5 :26
hämten H. , I.s Guds, ark upp
1 S :12
att hämta upp H. , l.s Guds, ark
15:14
(leviterna) skulle prisa H. , I.s Gud
16:4
Lovad vare H. , I.s Gud
16 :36
H. Sebaot , I.s Gud , är Gud över I.
17 :24
bjöd hm bygga ~tt hus åt H., I.s Gud 22:6
H., I.s Gud, har låtit sitt folk komma 23 :25
vad H.,l.s Gud bjudit (Aron)
24:19
Dock utvalde H.,l.s Gud, mig
28:4
Lovad vare du, H., vår fader I.s Gud
29:10
H., Abrahams,lsaks och I.s Gud
29:18
Lovad vare H. , 1.s Gud
2.Krön. 2:12; 6:4
bygga ett hus åt H . , I.s Guds, namn
6:7
byggt huset åt H., I.s Guds, namn
6:10
1:1., I.s Gud, ingen gud är dig lik
6:14
håll nu ock, H ., l.s Gud , vad du lovade 6:16
låt nu , H., I.s Gud, det ord bliva sant
6 :17
sina hjärtan till att söka H., I.s Gud
11 :16
det är H., I.s Gud, s. givit åt David
13:5
i sin nöd omvände de sig till H. , I.s
1 S:4
s. icke sökte H.,l.s Gud
15 :13
lovade H. , I.s Gud, med hög röst
20:19
inga brännoffer åt I.s Gud
29:7
sluta ett förbund med H.,l.s Gud
29:10
hålla H., I.s Guds, påskhögtid
30:1,5
till H ., Abrahams, !saks och I.s Gud
30:6
vari (Sanherib) smädade H . ,l.s Gud
32:17
uppmanade Juda att tjäna H.,l.s Gud 33:16
i H. , l.s Guds , namn
33:18
Så säger H., I.s Gud
34:23,26
(Sidkia) icke omvände sig tilll.s Gud 36 :13
bygga på H., I.s Guds, hus
Esr. 1:3
stodo upp och byggde I.s Guds altare
3 :2
bygga ett tempel åt H., I.s Gud
4:1
bygga huset åt H ., I.s Gud
4:3
profeterade i I.s Guds namn
S:1
fullbordade det ss. I.s Gud befallt
6:14
för att söka H ., I.s Gud
6 :21
6:22
i arbetet på Guds,l.s Guds, hus
Moses lag, s. H. , I.s Gud, utgivit
7:6
guld s. konungen givit åt I.s Gud
7:15
brännoffer åt I.s Gud 12 tjurar
8 :3 5
9:4
s. fruktade för vad I.s Gud talat
H.,l.s Gud, du är rättfärdig
9:15
Lovad vare H ., I.s Gud
Ps. 41 :14
Sinai bävade för Guds ansikte, I.s Guds 68:9
I.s Gud , han giver makt
68 :36
till blygd, s. söka dig, du I.s Gud
69:7
Lovad vare H. Gud, I.s Gud
72:18
Lovad vare H., I.s Gud
106:48
ringa efterskörd, säger H ., I.s Gud Jes.17:6
Ty så har H ., I.s Gud , talat
21 :17
i havsländerna H ., I.s Guds, namn
24:1S
förskräckas för I.s Gud
29:23
H., I.s Gud, du s. tronar på keruberna 37 :16
Så säger H ., I.s Gud
37 :21
I.s Gud, skall icke övergiva dem
41 :17
s. kallat dig vid ditt namn, jag, I.s Gud 45:3
en outgrundlig Gud, du I.s Gud
45:1 S
prisen I.s Gud· dock icke i sanning
48:1
stödjen eder på Ls Gud
48:2
och Ls Gud slutar edert tåg
52:12
Så säger H., Ls Gud
Jer.II:3
13:12; 21:4
Därför säger H., I.s Gud
23:2
Så säger H., I.s Gud
24:5
så sade H. , Ls Gud, till mig
25:15
Så säger H., Ls Gud
30:2
vara alla I.s släkters Gud
31:1
så säger nu H., I.s Gud, om denna
32:36
Så säger H., Ls Gud
33:4; 34:2,13
H., härskarornas Gud, Ls Gud
35 :17
Så säger H. , Ls Gud
37:7
H ., härskarornas Gud, I.s Gud
38:17
Så säger H ., Ls Gud
42:9
H., härskarornas Gud, I.s Gud
44:7
säger H ., I.s Gud, om dig , Baruk
45:2
syntes I.s Guds härlighet
Hes. 8:4
I.s Guds härlighet hade lyft sig
9:3
Ls Guds härlighet vilade ovanpå dem 10:19
väsenden jag sett under I.s Gud
10:20
Ls Guds härlighet vilade ovanpå dem 11:22
Då såg jag Ls Guds härlighet komma 43:2
H., I.s Gud, har gått in gm den
44:2
jag hatar ... säger H., Ls Gud
Mat 2:16
Och man prisade I.s Gud
Matt. 15<31
Lovad vare H ., I.s Gud
Luk. 1 :68
folks , Ls, Gud utvalde våra fäder Apg. 13 :17
ISRAELS (hus)
gick förbi I.s barns hus
2.Mos. 12:27
hela I.s hus må gråta
3 .Mos. 10:6
Om ngn av I.s hus slaktar fäkreatur
17:3
Om ngn av I.s hus offrar brännoffer
17:8
om ngn av I.s hus förtär blod
17:10
Om ngn av I.s hus vill offra
22:18
begrät o (Aron) hela Ls hus
4.Mos. 20 :29
goda H . lovat Ls hus
Jos. 21 :45
båda s. hava byggt upp Ls hus
Rut 4:11
hela I.s hus suckade efter H .
I.Sam. 7:2
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Israel
gm I.s hus ' synder
Mika 1:5
Hören] furstar av I.s hus
3:1
Höre n detta, l furstar av I.s hus
3:9
både Juda hus och I.s hus
Sak. 8:13
förlorade fåren av I.s hus
Matt. 10:6
till de förlorade fåren av los hus
IS :24
Så må nu hela los hus veta
Apg. 2:36
framburen slaktoffer, I av I.s hus
7:42
ett nytt förbund med I.s hus
Hebr. 8:8
förbund jag skall sluta med I.s hus
8:10

Samuel sade till hela los hus
7:3
(David) fastade för los hus' sku1l2.Sam. 1:12
hela los hus fröjdade sig inför H .
6:5
givit dig los hus och J uda
12:8
skall los hus giva mig tillbaka
16:3
(Juda) strida mot los hus
I.Kon . 12:21
konungarna av los hus äro nådiga
20:31
tänkt på sin nåd mot I.s hus
Ps. 98:3
han skall välsigna I.s hus
115:12
] av los hus, loven H.
135 :19
H. Sebaots vingård, det är I.s hus Jes. 5 :7
för de två los hus bliva stötesten
8:14
los hus skall lägga dem under sig
14 :2
] alla s. ären kvar av I.s hus
46 :3
nåderike (gjort) mot los hus
63:7
l alla släkter av los hus
Jer. 2:4
skall los hus komma på skam
2 :26
skaU Juda hus gå till I.s hus
3:18
I.s hus varit trolösa mot mig
3 :20
I.s hus och Juda hus trolösa mot mig
5 :11
över eder,] av I.s hus, ett folk
5:15
hela los hus har ett oomskuret hjärta
9 :26
Hören det ord .. .I av los hus
10:1
los hus ... hava brutit det förbund
II :1 0
ondskas skult s. I.s hus bedrivit
11 :17
lät hela I.s hus sluta sig till mig
13:11
kunna göra med eder, ] av I.s hus
18:6
så ären ock] i min hand, ] av I.s hus 18:6
han s. fört upp I.s hus' släkt
23:8
ett nytt förbund med los hus
31 :31
förbund jag skall sluta med I.s hus
31 :33
löftesord s. jag talat om los hus
33:14
icke avkomling ... på I.s hus' tron
33 :17
likasom I.s hus kom på skam
48:13
gå åstad och tala till I.s hus
Hes. 3:1
3:4
gå bort till I.s hus och tala
du bliver ju sänd till los hus
3:5
I.s hus vill icke höra på dig
3 :7
hela I.s hus l)ar hårda pannor
3:7
satt dig till en väktare för I.s hus
3 :17
skall vara ett tecken för I.s hus
4 :3
och lägg I.s hus' missgärning ovanpå
4 :4
skall du bära på los hus' missgärning
4:5
skall en eld gå ut över hela I.s hus
5 :4
6:11
ve över de onda styggelserna i I.s hus
styggelser s. I.s hus bedriver
8:6
så ock I.s hus' eländiga avgudar
8:10
framför dem 70 av de äldste i I.s hus
8 :11
ser du vad de äldste i I.s hus bedriva
8: 12
I.s och Juda hus ' missgärning
9:9
Sådant sägen I, I av I.s hus
11 :5
nära fränder och hela I.s hus
Il : l 5
gör dig till ett tecken för I.s hus
12:6
säkert har los hus frågat dig
12:9
utsaga gäller aUa dem av I.s hus
12:10
inga lögnaktiga spådomar i I.s hus
12:24
Du människobarn, se, I.s hus säger
12 :27
icke någon mur omkring 1.5 hus
13:5
upptagna i förteckningen på los hus
13:9
Var och en av I.s hus, s. låter avgudar 14 :4
Säg därför till los hus : Så säger H.
14:6
om ngn av I.s hus viker bort ifrån
14:7
förelägg los hus en gUa
17 :2
ej heller upplyfter sina ögon till I.s
18 :6
icke upplyfter ... till los hus' avgudar
18 :15
Hören då,l av I.s hus
18:25
ändå säga de av los hus
18:29
mina vägar desamma, I av I.s hus
18 :29
jag skall döma .. .I av I.s hus
18:30
icke viljen ] väl dö , ] av I.s hus
18 :3 1
I.s hus var gensträvigt i öknen
20:13
Tala därför till I.s hus, du mskobarn 20:27
Säg därför till I.s hus: Så säger H.
20:30
fråga mig av eder, I av I.s hus
20:31
hören nu, I av I.s hus: Så säger H.
20 :39
där skall hela I.s hus tjäna mig
20 :40
förnimma att jag är H., I av I.s hus
20 :44
I.s hus har för mig blivit slagg
22 :18
Säg till I.s hus: Så säger H.
24:21
för I.s hus icke mer stingande tagg
28 :24
låta ett h()fn växa upp U I.s hus
29:21
satt till en väktare för I.s hus
33:7
du människobarn, säg tilll.s hus
33:10
icke viljen ] väl dö, ] av I.s hus
33 :11
33:20
jag skall döma .. .I av I.s hus
förnimma att de , los hus, äro mitt folk 34:30
gladde dig åt att los hus' arvedel
35 :15
för hans fränder av hela los hus
37:16
förbarma mig över hela I.s hus
39 :25
jag skall utgjuta min A . över los hus
39:29
förkunna för I.s hus vad du får se
40:4
I.s hus skall icke mer orena mitt namn 43:7
säg till I.s hus, det gen si räviga
44:6
styggelser] bedrivit , ] av I.s hus
44 :6
blevo för I.s hus en stötesten
44 :12
det skall höra hela los hus till
45:6
IUa los hus få behåUa sitt land
45:8
brännoffer vid los hus' högtider
45 :17
bringa försoning för los hus
45 :17
slut på konungadömet i I.s hus
Hos. 1:4
vill icke förbarma mig över I.s hus
1:6
akten härpå, I av los hus
5 :1
6: I O
l 1.5 hus har jag sett gruvliga ting
los hus (omvärvt mig) med svek
II :12
Hören följande ord .. .I av 1.5 hus Am. 5:1
få behåUa tio kvar, i los hus
5 :3
Ty så säger H. till I.s hus : Söken mig
5:4
slaktoffer .. .I av 1.. hus
5 :25
s. Ls .hus plägar vända sig till
6:1
uppväcka ett folk mot eder,l av I.s hus 6:14
sammansvärjning ... mitt i I.s hus
7 :10
los hus må bliva siktat bland alla
9 :9

ISRAELS (konung)
fanns ingen konung i I.
Dom . 17:6
den tiden fanns ingen konung i I.
18:1
då ännu ingen konung fanns i I.
19:1
den tiden fanns ingen konung i I.
21 :25
I.Sam.15 :1
till konung över sitt folk I.
H. smorde dig till konung över I.
15:17
icke längre får vara konung över I.
15:26
gjort Saul till konung över I.
15:35
skall vara konung över I.
16 :1
du skall bliva konung över I.
23 :17
Efter vem har I.s konung dragit ut
24:15
I.s konung har dragit ut för att söka
26 :20
David är Sauls, I.s ,konungs , tjänare
29:3
(ls·Boset) kon . över övriga L
2.Sam. 2:9
när (Is·Boset) blev konung över L
2:10
smorde David till konung över I.
5 :3
befäst hm ss. konung över I.
5 :12
5 :17
David smord till konung över I.
Huru härlig har icke I.s konung
6 :20
Jag har smort dig till konung över I.
12:7
i dag blivit konung över I.
19:22
smörja hm till konung över L I.Kon . 1:34
Salomo var nu konung över hela I.
4: l
(Jerobeam) skall bliva konung över I. 11:37
gjorde hm till konung över hela I.
12:20
H. låta en konung över I. uppstä
14:14
om Jerobeam i I.s konungars krönika 14:19
] Jerobeams, I.s konungs, tjugonde
.15:9
Asa och Baesa, I.s konung, i krig
15:16'
Baesa,l.s konung, drog upp mot Juda 15:17
förbund med Baesa , I.s konung
15:19
Nadab blev konung över I.
IS :25
15:31
i I.s konungars krönika
Asa och Baesa, I.s konung, i krig
15 :32
IS :33
blev Baesa konung över hela I.
om Baesa i I.s konungars krönika
16:5
blev Ela konung över I.
16:8
om Ela i I.s konungars krönika
16:14
om Simri i I.s konungars krönika
16:20
blev Omri konung över l.
16:23
om Omri i I.s konungars krönika
16 :27
Ahab blev konung över I.
16:29
de I.s konungar s. varit före (Ahab)
16 :33
smörja till konung över I.
19:16
sändebud till Ahab, I.s konung
20:2
I.s konung (Ahab) svarade
20:4,11
kallade I.s konung till sig de äldste
20:7
trädde en profet fram tilll.s konung 20:13
I.s konung <lrog u t och slog
20 :21
profeten trädde fram tilll.s konung
20 :22
gudsmannen sade tilll.s konung
20:28
giva oss åt ·!.s konung
20:31
kommo så tilll.s konung (Ahab)
20:32
I.s konung sade till honom
20 :40
I.s konung kände igen honom
20:41
I.s konung begav sig hem, missmodig 20:43
möt Ahab,l.s konung
21 :18
Josafat ned tilll.s konung
22:2
I.s konung sade till sina tjänare
22:3
Josafat svarade I.s konung
22:4
Josafat sade tiD I.s konung
22:5
församlade I.s konung profeterna
22:6
I.s konung svarade J osafat
22:8
kallade I.s konung till sig en hovman 22 :9
1.5 konung och Josafat
22:10
sade I.s konung till Josafat
22:18
1.5 konung sade: Tag Mika och för
22 :26
drog I.s konung upp till Ramot
22:29
I.s konung sade till Josafat
22:30
förklädde sig I.s konung
22 :30
i strid med I.s konung allena
22 :31
Förvisso är detta I.s konung
22 :32
märkte att det icke var I.s konung
22 :33
en man ... träffade I.s konung
22:34
om Ahab i I.s konungars krönika
22 :39
i AIlabs, I.s konungs, fjärde
22:41
Josafat höll fred med I.s konung
22:45
Ahasja blev konung över I.
22:52
i I.s konungars krönika
2. Kon . 1 :18
Joram blev konung över I. iSamaria
3:1
skatt till konungen i I.
3:4
avföll från konungen i I.
3:5
drogo då konungen i L .åstad
3:9
sade 1.5 konung (Joram): Ack att H.
3:10
svarade en av I.s konungs tjänare
3 :11
I.s konung och Josafat gingo Qed till
3 :12
Elisa sade tilll.s konung
3:13
I.s konung svarade hm: Bort det
3:13
sända brev till konungen i I.
5:5
överlämnade brevet tilll.s konung
5:6

När I.s konung läst brevet, rev han
5:7
5 :8
I.s konu ng rivit sönder sina kläder
sände gudsmannen bud till I.s konung 6:9
Dä sände I.s konung till det ställe
6: I O
s. häller med I.s konung
6:11
kungör för I.s konung vart ord
6 :12
När då I.s konung såg dem
6 :21
då I.s konung gick omkring på muren 6:26
Förvisso har I.s konung lejt hjälp
7:6
] Jorams, I.s konungs, femte
8:16
vandrade icke på I.s konungars väg
8:18
I.s konungs , tolfte regeringsår
8:25
Atalja, dotter till Omri, I.s konung
8 :26
Jag har smort dig till konung över I. ~:3,6,12
Joram, I.s konung, for nu ut med
9:21
om Jehu i I.s konungars krönika
10:34
blev Joahas, Jehus son, konung över I. 13:1
om Joahas i I.s konungars krönika
13:8
J03S, Joahas' son, konung över I.
13:10
om Joas i I.s konungars krönika
13:12
Joas begraven hos I.s konungar
13:13
kom Joas,l.s konung, till (Elisa)
13:14
sade (Elisa) tilll.s konung
13:16 , 18
lloas', I.s konungs, andra regeringsår 14:1
Amasja till Joas, I.s konung
14:8
Joas, I.s konung, sände till Amasja
14 :9
Joas, I.s konung, drog då upp
14:1 1
tagen till fånga av Joas, I.s konung
14:13
om Joas i I.s konungars krönika
14:15
Joas begraven hos I.s konungar
14:16
15 år efter Joas" I.s konungs, död
]4 :17
Jerobeam, Joas' son, konung över I.
14 :23
om Jerobeam i I.s konungars krönika 14 :28
Jerobeam till vila hos I.s konungar
14:29
I Jerobeams, I.s konungs, tjugosjunde 15 :1
Sakarja, Jerobeams son, kon. över I. 15 :8
om Sakarja i I .s konungars krönika
15:11
om SaUum i I.s konungars krönika
15 :15
Menahem, Gadis son, konung över I. 15 :17
om Menahem i I.s konungars krönika 15:21
blev Pekaja konung över I.
15 :23
om Pekaja i I.s konungars krönika
15:26
blev Peka konung över I.
15 :27
] Pekas, I.s konungs, tid
15 :29
om Peka i I.s konungars krönika
15 :31
]5 :32
I Pekas, I.s konungs, andra
(Ahas) vandrade på 1.5 konungars väg 16:3
drogo Resin och Peka, I.s konung, upp 16:5
fräls mig från I.s konung
16:7
blev Hosea, konung över I.
17:1
stadgar s. I.s konungar uppgjort
17:8
Hoseas, I.s konungs, tredje regeringsår 18:1
I.s konungs sjunde regeringsår
18 :9
I.s konungs nionde regeringsår
18 :10
Asera, likasom Ahab, I.s konung
21:3
offerhöjderna Salomo , I.s konung
23:13
städer I.s konungar hade byggt upp
23 :19
icke under I.s konungars tid
23:22
föremål Salomo, I.s konung, låtit
24:13
Jerobeams, I.s konungs, tid
l.Krön. 5 :17
uppskrivna i boken om I.s konungar
9:1
smorde David till konung över I.
11:3
göra David till konung över hela I.
12 :38
befäst hm ss. konung över l.
14:2
David blivit smord till konung över I. 14:8
sin son Salomo till konung över I.
23:]
till att vara konung över I.
28:4
gjorde mig till konung över hela I.
28:4
s. före hm varit konung över I.
29 :25
2.Krön. 8:11
i Davids, I.s konungs, hus
drog Baesa, I.s konung, mot Juda
16:]
bryt ditt förbund med I.s konung
16:3
om Asa i boken om I.s konungar
16:11
Ahab,l.s konung, frågade Josafat
18 :3
Josafat sade till I.s konung
]8 :4
församlade I.s konung profeterna
18 :5
I.s konung svarade J osafat
18:7
kallade I.s konung till sig en hovman 18:8
I.s konung och Josafat ... på sin tron
18:9
sade I.s konung till Josafat
18:17
Vem vill locka Ahab,l.s konung
18:19
I.s konung sade: Tagen Mika
18:25
drog Ls konung upp till Ramot
18:28
I.s konung sade tiU Josafat
18:29
Så förklädde sig I.s konung
18 :29
18 :3 0
i strid med 1.5 konuns allena
tänkte de: Detta är I.s konung
18:31
märkte att det icke var I.s konung
18:32
en man ... träffade I.s konung
18 :33
Ls konung höll sig upprätt
18:34
om Josafat i boken om I.s konungar 20 :34
förband sig ... med Aha'lia, 1.5 konung 20 :35
söner till Josafat, I.s konung
21 :2
han vandrade på I.s konungars väg
21 :6
vandrat på ].s konungars väg
21 :13
drog åstad med Joram, I.s konung
22 :5
sände han till Joas, I.s konung
25 :17
Joas, I.s konung, sände till Amasja
25 :18
drog då Joas, I.s konung, upp
25 :21
tagen till fånga av Joas, I.s konung
25 :23
efter Joas' , I.s konungs, död
25 :25
om Amasja i boken om I.s konungar 25 :26
om Jotam i boken om I.s konungar
27 :7
vandrade på I.s konungars väg
28:2
(Ahas) given i I.s konungs hand
28:5
om (Ahas) i boken om I.s konungar
28:26
lade hm icke i I.s konungars gravar
28:27
ledning av Davids, I.s konungs
29 :27
alltsedan Salomos, I.s konungs, tid
30:26
om Hiskia i boken om I.s konungar
32 :32
om Manasse i I.s konungars krönika
33:18
hus s. Salomo, I.s konung, byggt
35:3
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ISRAELS (hövdingar)
inmönstrade av ... I.s hövdingar 4 .Mos. 1:44
leviterna s. I.s hövdingar inmönstrade 4 :46
offergåvor av I.s hövdingar
7 :2
vad I.s hövdingar skänJ:c.te
7 :84
Mitt hjärta tillhör I.s hövdingar Dom. 5 :9
församlade alla I.s hövdingarI.Krön.28:1
(svärdet) drabbar los hövdingar
Hes. 21 :12
hos dig trotsa I.s hövdingar
22:6

vad David , I.s konung, föreskrivit
35:4
ingen av I.s konungar hade hållit
35:18
om Jo sia i boken om I.s konungar
35 :27
om Jojakim i boken om I.s konungar 36:8
Davids, I.s konungs, anordning
Esr. 3:10
s. en stor konung i I. hade byggt
5:] l
s. Salomo, I. s konung, försyndadeNeh . 13:26
Gud satte hm till konung över I.
13 :26
Salomos ordspråk, I.s konungs Ords. 1:1
Predikaren, var konung Över I.
Pred. 1:12
och Peka, I.s konung, drogo
Jes. 7:1
44:6
säger H., I.s konung, och förlossare
när Baesa, I.s konung, anföll
Jer. 41:9
I.s konungs, tid
Hos. 1:1
förbi med I.s konung
10 :15
Jerobeams, I.s konungs, tid
Am. 1:1
sände till Jerobeam, I.s konung
7:10
för I.s konungar ss. försinande
Mika 1 :14
H. , s. bor i dig, är I.s konung
Sef. 3 :1 5
Han är ju I.s konung
Matt. 27 :42
Han s. är Messias, I.s konung
Mark. 15:32
är Guds Son, du är I.s konung
Joh. 1 :49
Välsignad ... han s. är I.s konung
12 :13
ISRAELS (land)
I I.s barns land inga anakiter
J os. 11 :22
omkring över hela I. s land
Dom. 19 :29
icke mer in i I.s land
l.Sam. 7:13
skicka sändebud över hela I.s land
11:3
styckena omkring över hela I.s land
11:7
Ingen smed fanns i hela I.s land
13 :19
någo nstädes inom I.s land
2.Sam. 21:5
sökte över hela I.s land
l.Kon . 1:3
ss. fånge ur I.s land en flicka
2.Kon. 5 :2
har flickan ifrån Ls land sagt
5 :4
strövskaror in i I.s land
6 :23
främlingar s. funnos i I.s land l.Krön.22 :2
räkna främmande i I.s land
2.Krön. 2:17
främlingar s. kommit från I.s land
30:25
solstoder i hela los land
34:7
då jag skall beså I.s land
Jer.31 :27
så säger H . tilll.s land
Hes. 7:2
skall giva eder I.s land
II :17
om Jerusalems invånare i I.s land
12:19
ett ordspråk I haven i I.s land
12:22
ej skola de få komma tilll.s land
13:9
att bruka detta ordspråk i I.s land
18 :2
20:38
in i I.s land skola de icke komma
låter eder komma in i I.s land
20 :42
och profetera mot I.s land
21:2
säg tilll.s land : Sä säger H.
21 :3
ropar: Rätt så! över I.s land
25:3
gläder dig vid I.s lands ofärd
25:6
I.s land drevo köpenskap med dig
27:17
bo ibland ruinerna i I.s land
33 :24
Profetera alltså om I.s land och säg
36:6
läta eder komma tilll.sland
37:12
då Gog kommer över I.s land
3&:18
bliva en stor jordbävning i I.s land
38:19
I en syn förde han mig tilll.s land
40 :2
gränsen mellan Gilead och I.s land
47 :18
begiv dig tilll.s land
Matt. 2 :20
(J oseO kom så tilll.s land
2 :2 1
ISRAELS (menighet)
Talen till 1.. hela menighet
2.Mos. 12:3
I.s hela församlade menigh e t
12:6
äter syrligt utrotas ur I.s menighet
12 :19
I.s hela menighet skall iakttaga
12:47
bröt I.s barns hela menighet upp
16 :1
16 :2
I.s barns hela menighet knorrade
Säg tilll.s barns hela menighet
16 :9
Aron talade tiU I.s barns menighet
16:10
bröt I.s barns hela menighet upp
17:1
35:1
Mose församlade I.s barns menighet
Mose sade till I.s barns hela menighet 35:4
I.s barns hela menighet gick sin väg
35 :20
om I.s menighet begår synd
3.Mos. 4:13
av I.s barns menighet mottaga två
16:5
Tala tilll.s barns hela menighet
19:2
över I.s barns menighet '
4.Mos. 1:53
församla J.s barns hela menighet
8 :9
8 :20
I.s barns menighet gjorde så
kommo tilll.s barns hela menighet
13 :27
inför I.s barns hela församlade menigh.14:5
sade tilll.s barns hela menighet
14:7
försoning för I.s barns menighet
15 :25
förlåtet, I.s barns hela menighet
IS :26
avskilt eder från I.s menighet
16:9
knorrade I.s barns menighet
16 :41
förvaras åt I.s barns menighet
19 :9
inför J.s barns hela menighets ögon
25:6
I.s barns hela menighet må lyda
27 :20
bytet tiU ].s barns menighet
31 :12
H. har låtit I.s menighet intaga det
32:4
till Josua och I.s barns menighet los. 7:23
tog Josua och I.s menighet Akan.
7:24
I.s menighet stenade (Akan)
7:25
I.s menighet på båda sidor om arken
8:33
I.s barns hela menighet församlade
18:1
förtörnelse drabba I.s h ela menighet 22:18
förtörnelse över I.s hela menighet
22:20
jämte I.s h ela menighet
l. Kon . 8:5
jämte I.s hela menighet
2.Krön. 5:6
ISRAE LS (män)
dugande män ur hela J.
alla stridbara män i I.
alla stridbara män i I.
Räknen alla stridbara män i I.
inför var man i I. säga så
inför H. var man i I.
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2.Mos.18:25
4.Mos. 1:3
1 :45
26:2
5.Mos.27:14
29:10

Israelit-lture~m

sade till honom och 1.5 män
Jos. 9:6
I.s män svarade hiveerna
9:7
kallad e Jo sua till sig alla l.s män
10:24
församlade sig alla män i I.
Dom. 20:11
när 1.5 män mönstrades
20:17
droga lo s män ut mot Benjamin

20:20

Ls män ställde upp sig till strid
20:20
nedgjorde 22 000 man av l.
20 :21
Folket, los män, tog mod till sig
20:22
ett trettiotal av l.s män
20:31
l.s män hade brutit upp från platsen 20:33
10000 män , utvalda ur hela I.
20:34
l.s män gåvo plats åt Benjamin
20 :36
l.s män vände ryggen i striden
20:39
fått slå ihjäl några av l.s män
20 :39
När då I.s män åter vände om
20 :41
vände om för los män
20 :42
vände l.s män tillbaka
20:48
I.s män had e svurit i Mispa
21:1
av I. föllo 30000 man fotfolk l.5am . 4 :10
l.s män droga ut frå n Mispa
7 :11
Då sade Samuel tilll.s män: Gån hem 8 :22
Ls män voro där uppfyllda av glädje
11 :15
(Saul) utvalde 3000 män ur L
13 :2
När nu I.s män voro ansträngda
14:24
Saul o ch I.s män hade f ö rsamlat sig
17 :2
I.s män äro i Terebintdalen
17 :19
Ls män flydde för· (Goljat)
17 :24
I.s män sade: Sen] mannen där
17 :25
Ls och Juda män hÖjde ett härskri
17 :52
tog Saul 3000 män utvalda ur l.
24:3
med 3000 män, utvalda ur I.
26 :2
en man s. icke har sin like i L
26 :1S
I.s män flydde fö r filisteerna
31 :1
förnumm o att Ls män hade flytt
31 :7
och I.s män blevo slagna
2.Sam . 2 :17
stor man i dag fallit i L
3 :38
Så förle<\de Absalom Ls män
I 5:6
I.s män hava vänt sina hjärtan till
15 :13
Absalom med allt sitt folk, Ls män
16 :15
alla I.s män hava utvalt
16:18
sade Absalom och alla I.s män
17: 14
Absalom med alla I.s män gick över
17 :24
Alla juda män svarade I.s män
19:42
svarade I.s män Juda män och sade
19:43
ännu hårdare ord falla än l.s män
19 :43
Då övergåvo alla I.s män David
2{):2
rätt att döda någon man i I.
21 :4
I.s män dro ga sig då tiUbaka
23 :9
i I. funnos 800000 stridbara män
24 :9
l.Kon. 8:2
till Salomo aUa I.s män
låta 7000 män bliva kvar i L
19 : 1'8
Juda män slagna av I.s män
2.Kon. 14:l2
skatt på aUa rika mä n i L
I S :20
J.s män flydd e för filisteerna l. Krön. 10:1
i I. 1100000 svärdbeväpnade män
21:5
så att 70000 män av I. föUo
21 :14
församlade sig alla I.s män
2.Krön .· 5:3
500000 unga män av I. föUo slagna
13:17
Juda män blevo slagna av I.s män
25:22
antalet män av I.s meniga folk
Esr. 2 :2
antalet män av J.s meniga folk
Neh. 7:7
och slog ned .l.s unga män
Ps.78:31
samla I .s fördrivna män
J es. 11: 12
I män av L, hören dessa ord
Apg. 2:22
I män av 1. , varför undren I över
3:12
I män av 1., sen eder för vad
5 :35
13 :16
I män av 1. , hören mig
21 :28
I män av L, kommen till hjälp

stad H . utvalt ur alla I.s stammar
14:21
Jeru salem bland I.s stammar
2. Kon . 21:7
icke i ngn av I.s stammar
2.Krön . 6:5
fö ljde ifrå A alla I.s stammar
Il :16
utvalt ur alla I.s stammar
12 :13
s. jag utvalt bland alla I.s stammar
33:7
efter antalet av I.s stammar
Esr. 6 :17
lät I.s stammar bo i hyddor
PS. 78 :SS
gäller för de stammar av I.
Hes. 37:19
ss. arvedel åt I.s 12 stammar
47 :13
åt eder efter 1.5 stammar
47 :21
ss. arvedel bland I.s stammar
47 :22
bebyggare från aUa I.s stammar
48:19
utd ela åt I.s stammar till arvedel
48:29
uppkallade efter I.s stammars namn
48 :31
mot I.s stammar kungör jag
Hos. 5:9
H . öga på Ls alla stammar
Sak. 9:1
domare över I.s 12 stammar
Matt. 19 :28
144000, av alla I.s barns stammar Upp. 7:4
namnen på I.s barns 12 stammar
21 :12
ISRAELS (äldste)
församla de äldste i L
2.Mos. 3:16
med de äldste i L gå till konungen
3 :18
församlade alla I.s barns äldste
4 :29
kaUade till sig aUa de äldste i L
12 :21
tag med dig några av de äldste i I.
17:5
Mose gjorde så inför de äldste i L
17:6
Aron och alla de äldste i I. kommo
18:12
och 70 av de äldste i L
24 :1
och 70 av de äldste i I. stega ditupp
24 :9
och de äldste i L
3.Mos. 9:1
70 män av de äldste i I.
4.Mos. ll :16
till lägret med de äldste i I.
II :30
de äldste i I. följde (Mose)
16:25
Mose och de äldste i I. bjödo
S.Mos. 27:1
gav den åt alla de äldste i L
31 :9
Josua med de äldste i I. rev
Jo s. 7:6
de äldste i I. i spetsen för folket
8:10
kallade lill sig de äldste i L
24:1
sade de äldste i I.
l.Sam. 4 :3
församlade sig alla de äldste i I.
8:4
underhandlat med de äldste i I. 2.Sam . 3:17
de äldste i I. kommo till konungen
5:3
behagade alla de äldste i I.
17 :4
rådet Ahitofel givit de äldste i I.
17 :1 S
församlade de äldste i L
l.Kon. 8:1
8 :3
alla de äldste i I. hade kommit
de äldste i L kommo till
l.Krö n. 11:3
gingo David och de äldste i I.
15 :25
församlade de äldste i I.
2. Krön. 5 :2
5:4
alla de äldste i L hade kommit
70 av de äldste i I.s hus
Hes. 8 :11
vad de äldste i I.s hus bedriva
8 :12
nigra av de äldste. i I. kommo
14 :1
några av de äldste i I. för att fråga
20 :1
tala med de äldste i L
20:3
Stora rådet, I.s barns äldste
Apg. 5 :21
ISRAELS (ätter)
huvudmän för I.s ätter
4.Mos. 1:16
hövdingarna, huvudmännen för I.s
10:4
10 :36
till I.s ätters mångtusenden
31 :5
ur I.s ätter 1000 man av var stam
Jos.22:14
sin familj inom I.s ätter
22:21
till huvudmännen för l.s ätter
huvudmännen för I.s ätter. s. voro
22:30

i.erna voro lägrade vid källan i Jisreel 29: l
i.erna på andra, sidan dalen
31 :7
2.Sam . 6 :19
i hela hopen av Ler en kaka
sågo att de blivit slagna av i.erna
10:19
gjorde Absalom med alla i.er
15 :6
Amasa var son till litra, en i.
17 :25
kommo alla de övriga Lerna
,, 19:41
gibeoniterna voro icke Ler
.. '" 21 :2
Ler s. bodde i Juda städer
l.Ko n . 12 :17
bröto Lerna fram
2. Kon. 3 :24
går hela hopen av Ler s. ännu äro kvar 7:13
Ler s. redan hava omkommit
7 :13
Hasael slog i.erna
10 :32
utgjordes av vanliga Ler
1. Krön . 9 :2
när alla Lerna i dalen förnummo
10 :7
alla i.erna gav han en kaka bröd
16:3
blivit slagna av Lerna
19: 19
de Ler s. bodde i Juda städer 2.Krön.l0:17
till alla i. er j Juda och Benjamin
11:3
drogo aUa i.er ut till Juda städer
31 :1
De Ler ...höUo nu på skhögtid
35 :17
Ler s. hade återvänt
Esr. 6 :21
och av alla de i.er s. voro där
8 :25
såväl de övriga Lerna s. Levi barn Neh. 10 :39
i sin stad: vanliga Ler
11 :3
de övriga Lerna, prästerna och
11 :20
när de övriga Lerna foro vilse
Hes.44:1S
lika med infö dda Ler
47:22
när de övriga Lerna foro vilse
48:11
Se, denne är en rätt i.
Joh . 1 :47
De äro ju i.er, dem tillhöra
Rom . 9:4
Jag är ju själv en i.
11:1
Äro de Ler, så är jag det ock
2. Kor . 11 :22

ISRAELITISK
innan ngn i. konung var konung l.Mos. 36 :31
s. var son till en L kvinna
3.Mos.24:10
den La kvinnans son och
en i. man kommo i träta i lägret
24 :10
den La kvinnans son smädade Namnet 24 :11
följde efter den Le mannen
4.Mos. 25:8
genomborrade såväl Le manne n s.
25:8
dödade i.e mannen hette Simri
25 :14
Omri, den Le härhövitsmannen 1. Kon. 16:16
dock icke ss. de La konungar
2.Kon. 17:2
innan ännu ngn i. konung
1. Krön . 1 :43
Ahas', den i.e konungens
2. Krön.28 :19
s. La män hade värderat
Matt. 27:9

ISSIA
hebr. (nr l) Herren bestänker; (nr 2)
Herren lånar ut el. förgäter.
l. En man av Pareos släkt, en av dem
som på Esras befallning skilde sig från
de frammande kvinnor, som de hade
tagit till hustrur. Esr.1 O:2S.
2. En präst av Harims släkt, en av dem
som på Esras befallning skilde sig från
sina icke-israelitiska hustrur. Esr.l 0:31.
ISTADIG
Då blev J esurun fet och i.

S.Mos. 32 :15

ISTER
ISRAELIT

ISRAELS (stammar)
såväl s. någon av I.s stammar
l.Mos. 49:16
Alla dessa äro I.s stammar
49:28
reste 12 stoder, efter I.s 12
2.Mos.24:4
av I.s alla stammar
4.Mos. 31 :4
familjerna inom I.s barns stammar
32 :28
ur l.s barns andra stammar
36 :3
inom ngn av I.s barns stammar
36 :8
36:9
I.s barns stammar skola behåUa
från aUa I.s stammar
5.Mos. 29:21
församlades, I.s stammar
33 :5
Väljen ut ur I.sstammar
Jos. 3:12
antalet av I.s barns stammar
4 :5 ,8
besittning åt I.s stammar
12 :7
I.s barns stammar utskiftade
14:1
familjerna inom I.s barns stammar
21 :1
stamfamilj inom I.s alla stammar
22 :14
församlade I.s stammar till Sikem
24:1
arvedel bland I.s stammar
Dom.18:1
präst för en hel stam i I.
18:19
förnämsta i J.s stammar
20:2
vart hundratal i alla I.s stammar
20:10
J.s stammar sände ist ad män
20:12
i dag en hel stam fattas i I.
21 :3
Finnes nigon bland I.s stammar
21:5
en hel stam blivit borthuggen frå" I. 21:6
Finnes bland I.s stammar någon
21:8
gjort en rämna bland J.s stammar
21 :15
icke en stam utplånad ur I.
21 :17
bland I.s stammar till präst
l.Sam . 2 :28
frin en av de minsta stammarna i I.
9 :21
lät SamueILs stammar gå fram
10:20
blivit ett huvud för I.s stammar
15 :17
kommo I.s stammar till David 2.Sam . 5:1
till ngn enda av I.s stammar
7 :7
från den och den av I.s stammar
15:2
budbärare till alla I.s stammar
15 :10
folket i aUa I.s stammar begynte
19:9
gm aUa Ls stammar till Abel
20 :14
igenom alla I.s stammar, från Dan
24 :2
icke i ngn av I.s stammar utvalt l.Kon. 8:16
stad jag utvalt ur alla 1.. stammar
11 :32

mellan Lernas boskap och
2.Mos. 9:4
lät Mose i.erna bryta upp
15:22
sände i.ernas unga män åstad
24 :5
icke med de övriga i.erna
4.Mos. 1 :49
De övriga i.erna skola lägra sig
1 :52
icke inmönstrade med övriga Lerna
2 :33
de övriga Lerna må icke komma vid
18 :22
tillfaller de övriga i.erna
31 :30
s. tiUföU de övriga Lerna
31 :42
s. tillföll de ö vriga i.erna
31 :47
(ajiterna) mitt emellan i.erna
Jos. 8:22
togo Lerna ss. sitt byte
8:27
när de fingo se i.erna
10 : 1O
bort ifrån de övriga Lerna
22:9
de övriga Lerna fingo höra sägas
22:11
på andra sidan om de övriga i.ernas
22:11
till de övriga Lerna
22 :32
När Lerna blevo de starkare
Dom . 1 :28
de Ler s. icke varit med om krigen
3 :1
Så ofta Lerna hade sått
6 :3
lät (Gid eon) de andra Lerne gå hem
7:8
intet annat än i.en Gideons svärd
7 :14
fö rsamlade sig Lerna
7 :23
i.erna sade till Gideon : R åd du över
8 :22
Lerna sågo att Abimelek var död
9:55
i 18 år gjorde de så mot alla Ler
10:8
främmande stad, där inga i.er bo
19:12
de övriga i.erna dragit upp till Mispa 20:3
20 :13
lyssna till de ö vriga Lernas ord
20:14
i strid mot de övriga i.erna
20 :33
de Ler s. lågo i bakhåll
20 :38
Lerna hade träffat det avtalet
21 :24
övriga Lerna begåvo sig bort
l.Sam. 2 :14
gjorde de mot alla i.er
4:2
Lerna blevo slagna av filisteerna
Lerna blevo slagna och flydde
4:10
6:6
siäppa Lerna, så att de fingo gi
Di nu i.erna sågo sig vara i nöd
13:6
13 :20
måste en i. alltid begiva sig
14 :21
till de Ler s. anfördes av Saul och
14:22
när de Ler s. hade gömt sig, hörde
i.erna stod o vid berget på andra sidan 17 :3
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i.ret ovanpi veden
3.Mos. 1:8
1:12
frånskilja dess huvud och L
Mose förbrände huvudet och Lret
8:20

ISÄTrA
isatta stycket skulle riva bort
Matt. 9 :16
skulle det isatta nya sticket riva Mark. 2 :21

ITAI
hebr. trol. med Herren. En benjaminit,
Ribais son, från Gibea. Han var en av
konung Davids trettio hjältar. I 2.Sam:
23 :29 skrives hans namn Ittai. l.Krön.
11:31.
ITALIEN
Namnet I talien betecknar ursprungligen
endast södra delen av den nuvarande
italienska halvön. I och med Roms
ökade inflytande synes namnet emellertid ha fått en långt mer omfattande
användning, och på historieskrivaren
Polybios' tid (död 120 f.Kr.) förekom
Italien ibland som beteckning på hela
landet mellan Alperna och Messinasundet.
Bibeln omtalar Italien bl.a. i skildringen av hur Paulus fördes som fånge
till Rom , Apg.27:1 ff. I Hebr.13:24
sänder de »italiska bröderna» sin hälsning. Se fOr övrigt: Rom. Apg.18 :2;
27 :1,6.
ITALISK
hövitsman vid i.a krigsskaran
De La bröderna hälsa eder
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Apg.IO :1
Heb&.13 :24

ITAMAR
hebr. palmkust. Den yngste av Arons
och Elisebas fyra söner. Han invigdes
till präst samtidigt som sin fader och
sina bröder. Under ökenvandringen
hade Itamar uppsikten över två levitsläkter, Gersons och Meraris barn .
Å tta av de tjugofyra prästavdelningarna på Davids tid representerade Itamars släkt, l.Krön.24:4.
ITAMAR
(Eliseba) födde åt hm J.
2 .Mos. 6:23
Aron själv och ... I.
28:1
under ledning av I.
38 :21
3.Mos.10 :6
Mose sade till Aron .. .och I.
till Aron och Eleasar och J.
10:12
förtörnades han på Eleasar och J.
10 :16
Aron s söner: ... Eleasar och I.
4.Mos. 3 :2
voro Eleasar och I. präster
3 :4
under ledning av J.
4 :28,33; 7 :8
åt Aron föddes Nadab ...o ch J.
26 :60
Arons söner voro Nadab ... och I.1.Krön. 6 :3
Arons söner voro Nadab ... och I.
24 :1
allenast Eleasar och l. präster
24 :2
Ahimelek , av I.s söner, indelade
24 :3
flera huvudmän än I.s söner
24 :4
Guds furstar togos ... av I.s söner
24 :5
Lotterna drogos för I.s familjer
24 :6
av I.s barn (återvände) Daniel
Esr. 8:2

ITIEL
hebr. Gud är med mig.
l. En benjaminit, son till Jesaja och
fader till Maaseja. Neh.II :7.
2. En man som tillsammans med Ukal
nämns som adressat till den vise Agurs
ord . Den hebreiska texten har vållat
översättare och kommentatorer vissa
svårigheter. Vanligtvis uppfattas Itiel
och Ukal som Agurs lärjungar. Jfr Ukal.
Ords.30:1.
ITIAI
hebr. trol. med Herren.
l. En gatit, som tillsammans med Joab
och Abisai utsågs att vara Davids härförare, säkerligen huvudsakligen på
grund av sin trohet mot David. Benämningen »gatit» betyder, att han kom
från Gat. Han var således troligen filiste .
I konflikten mellan David och Absalom tog Ittai Davids parti och blev en
av hans trognaste män, 2.Sam.lS :19 ff.
Emedan .han var en »främling och därtill landsflyktig» uppmanade David honom att stanna hos Absalom, men
Ittai förklarade: »på den plats där min
herre konungen är, där vill ock din
tjänare vara, det må gälla liv eller döw>,
v.21.
ITTAI
konungen till gatiten I.
2.Sam . 1 S :19
I svarade konungen: Si sant H.
IS :21
sade David till J.: Kom och drag med 15 :22
Och gatiten I. drog med jämte sina
15:22
tredjedel under gatiten I.s befäl
18:2
konungen bjÖd I. och sade: Faren
18:5
konungen bjöd ... Abisai och I.
18:12

2. En benjaminit från Gibea, Ribais
son, identisk med Itai, se d.o. 2.Sam.
23:29 .
ITU
(Abraham) styckade dem L
klyv (havet) L
och vattnet klövs L
huggen (barnet) i.
Havet klöv du i. för dem
hm s. delade Röda havet i.
Oljeberget skall rämna mitt L
hade slitit i. kedjorna
förliten rämnade mitt i.
(Judas') kropp brast mitt i.

l.Mos. 15 :10
2.Mo .. 14:16
14:21
l.Kon. 3 :26
Neh. 9 :11
Ps.136 :13
Sak. 14 :4
Mark. 5:4
Luk. 23:45
Apg. 1:18

ITUREEN
Ett område vid Palestinas nordöstra
gräns, sydost om berget Hennon.
Itureerna var ett halvnomadiskt
folk, vars härstamning leds tillbaka
till Ismaels son Jetur, l.Mos.2S:1S . I
l.Krön.S :19 nämns Jetur som en av de
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Iva-Ivrig
stammar, som Rubens och Gads stammar samt östra hälften av Manasse
stam segerrikt bekämpade . ltureerna
omtalas av grekiska och latinska författare som ett rövar- och krigarfolk.
På grund av itureernas nomadiserande tillvaro har det varit svårt att exakt
ange, var de hade sitt hemvist , innan de
framträdde som ett självständigt konungarike . Enligt geografen Strabo var
det itureiska konungadömet beläget
mellan Libanon och Antilibanon med
Kalkis som huvudstad. Historieskrivaren Josefus berättar, att den judiske
hasmoneerkonungen Aristobulus I (104
-103 f.Kr.) lade beslag på en stor del av
itureernas land samt att han tvingade
det erövrade områdets befolkning att
leva i enlighet med de judiska lagarna;
bl.a. måste alla män låta omskära sig.
Aren 85-34 f.Kr . var Itureen ett konungarike under Ptolemeus Menneus
och hans son Lysanias. Det nådde då
sin största utbredning. Rikets västgräns
utgjordes av Medelhavet, och i öster
sträckte det sig till Damaskus. Den romerske statsmannen och faltherren Antonius lät avrätta Lysanias, varefter han
gav stora delar av itureernas land till
den egyptiska drottningen Kleopatra.
Ar 20 f.Kr. gav kejsar Augustus södra
delen av området till Herodes den store
(se Herodes 1). Itureernas forna område blev således efterhand starkt uppdelat. När det i Luk.3:1 sägs, att Herodes den stores son Filippus (se Filippus
2) var landsfurste över bl.a. Itureen,
avses härmed ett landskap, som utgjorde en mycket liten del av det gamla
itun~erriket (den i samma vers omtalade Lysanias, landsfurste i Abilene,
skall ej förväxlas med den ovannämnde
härskaren i det itureiska konungariket).
Också Herodes Agrippa I (se Herodes
3) regerade över detta område. Itureen
blev senare infÖrlivat med provinsen
Syrien. Luk.3 :1.
IVA
Ett område, vilket uppenbarligen hade
erövrats av assyrierna. Det identifieras
vanligen med det i 2.Kon.17 :24 nämnda Ava. Iva el. Ava kan ha legat i Assyrien el. Babylonien Gfr Ahava) eller ha
varit en ort eller ett område i Syrien.
Man har bl.a. föreslagit en plats nära
den feniciska hamnstaden Byblos (Bibelns Gebal). 2.Kon.18:34; 19:13; Jes.
37 :13.
IVER
Se även : Nit, nitälskan, flit , arbete,
idog, tjänst, enträget, omsorg.

2) kin 'ä, i1 K J P
iver'; häftigh;t: Se: Avund 2, Bitter 7.
3) ekteneia, €KT €V€La
uthållighet, ihärdighet; av: ektenes, se
Ivrig 12.
4) zelos, I1)AO,
iver, nit. Se : Avund 6, Glöd 9.
5) zel6ö, 117 AOW
vara ivrig el. nitisk; här transitivt : vara
ivrig beträffande (någon), nitälska för;
övers. med iver söka att vinna, resp .
med ~å mycket större iver hålla sig till;
av : zelos, se 4. Se : Avund 7, Ivrig 16.
6) utf.ord.
7) spoudaiös, UTrOVO aiw,
adv. nitiskt , ivrigt, enträget; i 2.Tim.
1:17 övers. med all iver; av: spoudaios,
nitisk, ivrig. D~tta ord går i sin tur tillbaka på spoude , se 8.
8) spoude, UTrOVO rl
brådska, skyndsamhet; nit, iver. Ordet
är vanl. övers. nit, t.ex. Rom.12:8 ;
2.Kor.7 :11 ; Hebr.6 :11.
IVER
I Obadja dyrkade H . med i.
l.Kon. 18 :3
2 H. eggar upp sig till i. ss. krigare Jes. 42 :13
3 under det de tjäna Gud med i. Apg. 2.6 :7
4 omtalade eder i. i fräga om mig 2. Kor. 7:7
4 huru mycken i. ho s eder
7 :11
S Man söker m ed i. aU vinna
Gal. 4:17
6 men icke med en god i.
4:17
5 att I med så mycket större i.
4 :17
7 sökte efter mig med all i.
2.Tim. 1:17
8 med all i. tagit mig fö r att skriva Jud. v.3

IVRARE
Ivrarna, zeloterna, var ett judiskt parti,
som präglades av intensiva messiasföreställningar , knutna till ett militärtpolitiskt messiasideal. Detta gjorde dem
till romarväldets aktivister. Dessutom
var de starkt nationellt präglade; de
var motståndare till all hellenisering
och romanisering i landet. Enligt J osefus uppkom partiet i Galileen genom
att en skriftlärd vid namn Judas Galileern el. Judas från Gamala (se Judas 7)
tillsammans med fariseen Sadok uppeggade folket till uppror mot Rom
under en skattskrivning i Judeen år
6 el. 7 e.Kr.
Ivrarna fick efterhand ett allt större
inflytande bland judarna, och på många
sätt kunde de jämföras med mackabeerna vid tiden för Kristi födelse . Ivrarna
gav inspirationen till upproret mot
romarna år 66 f.Kr. , vilket år 70 ledde
till Jerusalems förstöring och utplänandet av den judiska staten.
En av Jesu apostlar, »Simon ivraren»,
Matt.10:4; Apg.l :13, tillhörde tydligen
detta parti, innan han blev en Jesu lärjunge . Jfr Judendomen, Parti, Dolkman.

hebr. 1!:annä' , ivrig, nitälskande , t.ex.
2.Mos.20:S. Jfr Iver 2.
2) zelötes, I17AWTrl'
ivrig, nitisk; ivrare, zelot; av: zel6ö, se
Iver 5. Se: Ivrig 17.
IVRAR E
1 Simon i.n och Judas I skario t
1 Taddeus och Simo n Ln
2 Simon, s. kallades Ln
2 i övre våningen .o.Simon i.n

Matt . 10 :4
Mark. 3:18
Luk. 6:15
Apg. 1:13

IVRIG
I) däbak, p J 1
klibba- f~st vid, ~idlåda; hålla sig tätt intill; här övers. ivrigt ansätta. Se : Fast 26.
2) härä, i1 1 n
br~na, glödaT (av iver el. harm); hif.
låta brinna; vara ivrig; i Neh.3 :20 övers.
under ivrigt arbete ; ordagrant: var ivrig
[och] satte i stånd . Jfr hif. i Jer.12:S,
övers. taga upp tävlan med; 22 :15 ävlas.
Se : Harmas 1, Hård 8.
3) utf.ord. Se: Längta 3.
4) utf.ord. Se : Längta 7.
5) I Klag.3 :52 beror övers. »ivrigt jagad» på att verbet ~u~, jaga (se Jaga 1)
här är förstärkt med en infinitiv.
6) [bä(can tIi i2 ~
grundbet. undersöka; pi. söka (efter);
i Sak.6:7 övers. vara ivrig. Dan.9 :3
ordagrant: för att söka [honom med]
bön och åkallan; övers. med ivrig bön
och åkallan. Se : Bedja 14, Begära S,
Fånga 2, Hasta 7.
7) epitimåö, €TrtTtjlåw
grundbet. sätta värde el. pris på; visa
ära el. heder; sedan: lägga straff på, be. straffa; förebrå, tillrättavisa, varna; här
övers. ivrigt motsäga; av: prep. epi, på,
och, timaö, värdera, prisa; hedra (av:
time, värde, pris; ära, heder). Jfr Matt.
8 :26; Jud.v.9, övers. näpsa; Mark. 1:25
tilltala strängt; 8 :33 tala strängt till;
Luk.17 :3; 2.Tim.4 :2 tillrättavisa.
8) perissos, Tr€PlUUW~
adv. övermåttan, mycket; i komparativ
betydelse : mer, ännu mer; här övers.
ännu ivrigare; av: periss6s, överskridande , överflödande. Jfr Mark. 10:26,
övers. ännu mer.
9) pol/å, TrO Hå
adv. mycket; övers. ivrigt; neutr. plur.
av polys, mycken.

1) I.Kon.18:3 ordagrant : Obadja fruktade Herren mycket (ml!'o~).

1) Kananalos, Kavavai."o,
(enl. en annan läsart: Kanani'tes) grek.
form av aram. 1!:an'än, ivrare, zelot, Jfr

10) ekperissos, €KTr€PWUW,
förstärkt form av periss6s, se 8.
11) kataphileö, K aTaqHA€W
ivrigt kyssa; förstärkt form av phileö,
älska; kyssa. Jfr Matt.26:49; Mark.14:
45, övers. häftigt kyssa. Se : Innerlig l.
12) ektenesteron, €KT€V€Urepov
mer uthålligt el. ihärdigt ; övers. allt
ivrigare; kan också översättas: mycket
uthålljgt el. ihärdigt; komp. till adv.
ektenös, uthålligt, ihärdigt, enträget,
se Apg.12:S; I.Pe,t.1:22. Ordet är neutr.
komp. av ektenes, utspänd, utsträckt;
uthållig, ihäidig, se I.Pet.4:8; av: ekteinö, spänna el. sträcka ut; t .ex. om
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IVRARE
IVER

att räcka ut handen, Matt.8 :3 m.fl.
ställen. Jfr Iver 3.
13) epischy ö, €TrWXVW
ego göra stark; sedan intransitivt: vara
el. bliva stark; i Luk.23 :S i betydelsen :
tränga på med styrka, vara ivrig el. enträgen; övers. bliva ännu ivrigare. Verbet är sammansatt av prep. epi, på, och
ischyö, vara stark (av: ischys, styrka),
se Kraft 27.
14) deisidaimon esteros,

o€W lO aljlOV €Urepo ,

end. plur., övers. mycket ivriga gudsdyrkare; komp . av deisidaimön , se
Gudsdyrkare 1.
15) diamdchomai, owjlåXOjlal
häftigt strida el. tvista; övers. ivrigt
disputera; förstärkt form av machomai,
strida, tvista (av : mache , strid, tvist).
16) zel6ö, \17 AOW
vara ivrig el. nitisk; här transitivt : vara
ivrig beträffande (något), nitälska fön
övers. vara ivrig att undfå ; i Gal.4 :18
pass., vara föremål för iver el. nit;
övers. bliva omfattad med ivrig omsorg. Se : Avund 7, Iver 5.
17) zelötes, 117 AW Trl'
ivrig, nitisk; här : ivrig efter ; övers. ivrig
att undfå ; av : zeI6ö, se 16. Se : Ivrare 2.
18) perissoterös, Tr€PWUOT€PW,
mer överflödande, i ännu högre gr~d ;
övers. ännu ivrigare; komp. av perissös,
se 8. Jfr 2.Kor.1 :12, övers. framför allt;
7 :13 (med mållon) ännu mer överflödande ; I.Tess.2:17; Hebr.2:1 så mycket
mer.
19) ekzeteö, €K I17T €W
söka ut, noga söka el. uppsöka (se vidare Forska 3); här tillsammans med
exereunaö , utforska, noga rannsaka.
Prep. ek (ex), ur, frän (i sammansättningar ofta = ut), förstärker det enkla
verbet (här : zeteö, resp . ereunåö);
denna förstärkta innebörd har i sv.
övers. markerats med »ivrigt».
IVRIG
1 filisteerna ansatte i.t Saut
I .Sam . 31 :2
1 filisteerna ansatte Lt Saut l.Krön.l0 :2
2 under i.t arbete, en annan
Neh. 3 :20
3 ej längta så i.t efter natten
Job 36 :20
4 jag längtar i. t efter dina bud
Ps. 119 :131
5 i.t jagad ss. en fågel
Klag. 3 :52
6 till H . med i. b ö n och åkallan Dan. 9 :3
6 i.a att få fara omkring
Sak. 6 :7
7 Petrus begynte i.t motsäga
Matt. 16 :22
8 skriade de ännu Lare
27 :23
9 begynte han i ,t förkunna
Mark. 1 :45
7 Petrus begynte i.t motsäga (J .)
8 :32
10 försäkrade (Petrus) ännu i.are
14 :31
8 skria de de ännu i.are: Korsfäst
15:14
II kysste i.t (J .) fötter
Luk. 7 :38
11 icke upphört att i.t kyssa
7 :45
12 ångest och bad allt i.are
22 :44
13 Då blevo de ännu i. are och sade
23:5
14 I ären mycket i.a gudsdyrkare Apg.17:22
IS skriftlärde begynte i.t disputera
23:9
16 i.a att undfå de nå degåvor
l. Kor. 12 :31
16 i.a att undfå de andliga gåvorna
14: I
17 ären i.a att undfå andliga gåvor
14:12
16 i.a att undfå profetians gåva
14 :39
9 i.t uppmanat hm att begiva sig
16 :12
18 ännu i.are nitälskade för
Gal. 1 :14
16 omfattade med i. omsorg, i god sak 4 :18
l.Pet. 1:10
19 hava profeter i.t forskat
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