J
JA ~
(Rebecka) svarade: J.
J.Mos. 24:58
(Esau) svarade : J.
27:24
Kännen I Laban? De svarade: J.
29:5
J.; och se, där kommer Raket
29:6
J., det står väl till med vår fader
43:28
L, han vårdar sig om folken
S.Mos.33 :3
J. Jag har kommit för att
l.Sam . 16:S
J., jag vet det; tigen stilla
2.Kon.2:3,5
(Elisa:) J. , jag skall gå med
6:3
i sju delar. j., i åtta .
Pred. 11:2
J OJ om en mska får leva
11:8
J OJ vandra de vägar
11:9
1., låt grämelse vika
11 :10
j., förrän solen bliver förmörkad
12:2
j., förrän silversnöret ryckes
12:6
j., må eld förtära
Jes.26:11
Jeremia svarade: J.
Jer.3?:1?
Prästerna svarade: J.
Hagg. 2: 14
j. är j. och nej är nej
Matt. 5 :37
De svarade: J. , Herre
9:28
De svarade honom: J.
13:S 1
J. , haven I aldrig läst
21:16
svarade denne och sade: J. , herre
21 :30
J. , jag säger eder
Luk. 12:5
L, Herre, jag tror
Joh.ll :27
J . , för den summan
Apg. 5:8
j., än mer, den s. har uppstått
Rom. 8:34
J., icke ens nu fördragen I
l. Kor . 3:2
J. , alla bröderna hälsa
16:20
på samma gång j., j. och nej
2.Kor. 1:17
vad vi tala är icke j. och nej
1 :18
han kom icke ss. j. och nej, utan
j. har kommit i och gm honom
1:19
1:20
hava i honom fått sitt j .
j., huru många ursäkter
7:11
8:3
j., över sin förmiga
j., (Titus) var så nitisk
8:17
L, jag skall ock framgent
Fil. 1:18
j., intill döden på korset
2:8
1., gudsfruktan i förening
l.Tim. 6:6
1., måtte jag få gagn
Filem. v.20
1., på hm s. har utstått
Hebr.12:3
låten edert j. vara j.
Jak. 5:12
j., ock deras s. stungit
Upp. 1 :7
J ., amen
1:7
J., säger A., de skola få vila sig
14:13
1. , H. Gud, du Allsmäktige
16:7
L, jag kommer snart
22:20

JAAKAN
hebr. möjl. böjd el. pressad. En son
till Seirs son "Eser. I 1.Mos.36 :27 förekommer hans namn i den förenklade
formen Akan. Jfr även Bene-Jaakan.
1.Krön.1 :42.
JAAKOBA
hebr. den som håller i hälen el. den
som bedrager. En av de hövdingar i
Simeons stam, vilka med sina familjer
bosatte sig i närheten av Gedor.
l.Krön.4:36.
JAALA
hebr. stenget. Stamfader till en släkt
tempelträlar ,som återvände med Serubbabel från fångenskapen i Babel. Esr.
2:56; Neh.7:58.

parallellstället, LKrön.20:5, skrives
namnet Jaur, jfr d.o. Oregim ('orgim)
hör säkerligen inte till namnet utan
synes vara en dubbelskrivning av det
'orgim, som ingår i uttrycket men or
'orgim, vävbom. 2.Sam.21:19.
JAARESJA
hebr. tro!. Herren planterar el. försörjer. En familjehövding av Benjamins
stam, Jerohams son. 1.Krön.8:27.
JAASANJA
hebr. Herren hör.
l. En härförare, »maakatitens son», omtalad tillsammans med andra officerare,
som kom till Gedalja i Mispa, sedan
denne av den babyloniske konungen
Nebukadnessar blivit satt till styresman
över Juda land. Jaasanja är identisk
med den i Jer.40:8; 42:1 nämnde
Jesanja och uppenbarligen också med
den i 43:2 omtalade Asarja, Hosajas
son. Han hörde till ledarna för dem ,
som efter mordet på Gedalja av fruktan
för babylonierna begav sig till Egypten.
Se framförallt 2.Kon.25:22-26; Jer.40:
7- 41 :3; 42:1 - 43:7.
I Tell en-Nasbe (Mispa) har man
funnit ett sigill från omkring 600 f.Kr.
med inskriften: »Jaasanja, konungens
tjänare», vilket anses härröra från honom. 2.Kon.25:23 .
2. Son till Habassinjas son Jeremia (ej
att förväxla med profeten Jeremia).
Han var ledare för rekabiternas släkt
på profeten Jeremias tid. Se för övrigt:
Rekabiter. Jer.35 :3.
3. Safans son. Han stod mitt ibland de
sjuttio äldste , vilka profeten Hesekiel
i sin syn såg bedriva avgudadyrkan i
Jerusalem. Hes.8:11.
4. En furste i Israel, Assurs son. Han
var en av de tjugofem män, vilka Hesekiel i sin syn såg stå vid templets östra
port och vilka säges vara de män som i
Jerusalem »tänka ut vad fördärvligt är
och råda till vad ont än>. Hes.lL1.

Från Jabboks vad, där Jakob kämpade med Gud.
l. En sångarlevit på konung Davids tid.
Han är troligen densamme som i v.20
kallas Asiel. 1.Krön.l5 :18.
2. Abners son, stamhövding för Benjamin. Några har velat identifiera honom med Jaasiel-Hammesobaja, se d.o.
1.Krön.27:21.

JAASIEL-HAMMESOBAJA
hebr. trol. Jaasiel från Mesoba (en för
oss okänd plats). En av Davids hjältar,
möjligen identisk med Jaasiel2. I .Krön.
11:47.
JAASU
hebr. de skall göra el. Herren skall göra.
En man av Banis släkt. Han var en av
dem som hade tagit en hednisk kvinna
till hustru och som lovade att skilja sig
från henne. Esr.lO:37.
JABA
hebr. dold el. Herren döljer. En av aseriten Semers söner. 1.Krön.7 :34.

Jordans bifloder, likväl på flera ställen
så grund, att man kan vada över den.
Jabbok upprinner nära Rabba i Ammon
(nuv. Amman, Jordaniens huvudstad),
endast ca 30 km öster om Jordan,
men på grund av sitt oregelbundna
lopp når den en längd av över 90 km,
innan den rinner ut i Jordan, 37 km
norr om Döda havet. Flodens nuvarande arabiska namn är Nahr ez-Zerqa,
»den blå floden».
Jabbok är i G.T. en känd gränsflod i
Basan, främst för amoreernas och ammoniternas land, jfr 4.Mos.21 :24; 5.
Mos.3:16. Första gången den omtalas i
Skriften är i förbindelse med patriarken
Jakobs återvändande efter vistelsen
hos Laban i Mesopotamien. Här fick
han namnet Israel efter den nattliga
kampen med sin okände motståndare,
om vilken han senare sade: »jag har sett
Gud ansikte till ansikte», 1.Mos.32:30.
JABBOK
(Jakob) gick över J.s vad
intog (Sihons) land ... till J .
landsträckan utefter bäcken J.
bäcken J., s. är Ammons gräns
bäcken J ., s. är Amrpo\ts gräns
togo land från Arnon tIll J.
intogo amoreernas område .. . till

I.Mos. 32:22
4.Mos. 21 :24
S. Mos. 2:37
3:16
Jos. 12:2
Dom . ll :13
J.
11 :2.2

JAANAI
hebr. Herren svarar. En hövding i Basan,
av Gads stam. 1.Krön.5 :12.

JAASIA-BENO
hebr. han (Herren) styrker mig - hans
son. En levit av Meraris barn, fader till
Maheli och Musi. I stället för JaasiaBeno bör man troligen läsa : Jaasia, hans
(=Meraris) son. Meningen blir då, att
de som uppräknades sOffio»Meraris barn»
var avkomlingar till Merari genom dennes son Jaasia. 1.Krön.24:26,27.

JABAL
hebr. ström, bäck. Lemeks äldste son
med Ada. Jabals broder hette Jubal,
och Tubal-Kain var hans halvbroder.
J abal blev »stamfader för dem som bo i
tält och idka boskapsskötsei». Sannolikt betyder detta, att Jabal var den
förste, som antog den nomadtillvaro,
vilken utmärkt många arabstariunar
fram till våra gagar. 1.Mos.4:20.

JAARE-OREGIM
hebr. vävarnas skog(ar). En betlehemit,
fader till Elhanan (se Elhanan l). I

JAASIEL
hebr. (nr l) Gud styrker mig; (nr 2)
Gud gör el. skapar mig.

JABBOK
hebr. flöde, ström el. brottning, kamp.
Den näst efter Jarmuk vattenrikaste av

JABES
hebr. torr. Stad i Ostjordanlandet,
ibland kallad »labes i Gilead», t.ex.
Dom.21:8; 1.Sam.ll:1. Staden hörde
till det landområde, som tilldelades den
östra delen av Manasse stam, 4.Mos.
32:29,40.
Emedan ingen från Jabes hade kom-
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Jabes - Jaeser
mit till Mispa för att deltaga i bestraffningen av Benjamin, blev staden ödelagd, och endast 400 unga kvinnor
räddades, Dom.2!. På konung Sauls tid
angreps staden av ammoniterna men
räddades av Saul, !.Sam.ll:l ff.
Jabes, som också omtalas av Eusebius och vars namn återfinns i dalen
Wadi el-Jabis, har ej med säkerhet kunnat identifieras. Möjligen är den identisk med nuv. Tell Abu Charaz (ca 20
km sydost om Bet-Sean, se d.o.) , en
kulle som dominerar landskapet och
som under forntiden var starkt beBist.
JABES
frän J. i Gilead had e ingen
Dom. 2 1 :8
ingen av invånarna i J . i Gilead
21 :9
slån invånarna i 1. i Gilead
21 :10
i J. funno de 400 jungfrur
21:12
till hu strur de kvinnor frän J .
21:14
(Nahas) belägrade J . i G il ea d
1.Sam . II : 1
sade alla män i J. till Nahas
11 :1
De äldste i 1. sad e till honom
J 1:3
vad männ e n fr å n J . hade sagt
11 :S
skolen I ~ga till männen i J . i Gilead 11 :9
förkunnad e detta för männ en i 1.
11 :9
läto männen j J . säga: I morgon
Il :10
invånarna i J . hörde vad
31 :11
och begävo sig till J .
31:12
begrovo dem under tamariske n i J.
31 :13
männen i J . s. begravit Saul
2.Sam. 2 :4
David sändebud till männ en i J .
2:S
Sauls ben frän borgarna i J.
21 :12
folket i J. hörde allt vad
1.Krön. IO:11
förde dem till J. ; och d e begrovo
deras ben under tereb int e n i J.
10 :12

JABES
hebr. torr. Fader till Sallum, som var
konung i Sam aria i en månad . 2.Kon .
15:10,13 ,14.
JABIN
hebr. han förstår.
I. En konung i Hasor, som var den
viktigaste staden i norra Kanaan vid
tiden för israeliternas erövring av landet. Se : Hasor !. J abin var ledare av ett
förbund av kananeiska småkonungar,
vilka stridde mot Josua men besegrades

av israeliterna vid Meroms vatten.
Jos.11:1 .
2. En annan konung i Hasor. Hans
härhövitsman Sisera förtryckte Israel
under 20 år. Under Deboras och Baraks
ledning lyckades Israel befria sig från
Jabins ok. Jfr Jael, Sisera l .
JABIN
Dom. 4:2
Dä så lde H. dem i J .s hand
4 :7
draga Siseta, J .s härhövitsman
4 :17
vänskap m ellan J . och Hebers hus
4 :23
lät Gud J. bliva kuva d av Israels barn
4:24
Israels hand vilad e allt tyngre på J .
4:24
och till slut f örgjord e de J.
Ps.83:IO
ss. du gjorde m ed J. vid Kison s

JABNE
hebr. han (Gud) bygger. Stad vid Juda
stams nordvästgräns, mellan Baala och
Medelhavskusten, Jos.lS:11 (här kallad
Jabneel). Staden tycks inte ha blivit
erövrad, när J osua intog löfteslandet.
Konung Ussia erövrade den samtidigt
med Gat och Asdod. Jabne var skådeplatsen för många konflikter både
under konungatiden och mackabeertiden. På seleukidkonungarnas tid var
det syrisk garnisonsstad.
Jabne blomstrade under romarna,
som i likhet med grekerna kallade det
Jamnia. När Titus omringade Jerusalem, flyttade Stora rådet till Jabne ,
och efter hand blev staden med sin
berömda rabbinskola judarnas andliga
centrum.
Staden identifieras med nuv. Jebna,
nära Medelhavskusten , ca 20 km söder
om Joppe (Jaffa). 2.Krön.26:6.
JABNEEL
hebr. Gud bygger.
1. Fullständigare namn på staden Jabne ,
sed.o. Jos.IS:11.
2. Gränsstad i Naftali, troligen identisk
med nuv . Kafr Jemma, en ruinkulle ca
10 km sydväst om Gennesarets sjö.
Jos. 19 :33.

JADA
hebr. kunnig, förståndig. Son till Jerameels son Onan1, av Juda stam.
l.Krön.2 :28,32.
JADAI
hebr. av Juda (stam) el. Herren leder.
En person, som nämns i ett ka.\ebitiskt
släktregister och vilkens ·sex söner uppräknas. Av sammanhanget att döma
kan det röra sig om en bihustru till
Kaleb Ofr v.46 ,48), men därom kan
intet sägas med bestämdhet. I .Krön.
2:47.
JADDU
hebr. kunnig,[örståndig el. älskad, vän.
En man av Nebos släkt, en av dem som
hade tagit hedniska kvinnor till hustru .
Esr. IO:43 .
JADDUA
hebr. känd.
I. En hövding, som undertecknade N ehemjas förbundsskrivelse. Neh.lO :2!.
2. En överstepräst, Jonatans son. Han
återvände med Serubbabel från fångenskapen i Babel och är den siste överstepräst, som omtalas i G.T. Utombibliska
källor hävdar, att Jaddua innehade
prästämbetet under perserkonungen
Darius' (Darejaves') regeringstid och
fortsatte i denna ställning, även sedan
Alexander· den store hade besegrat perserna. Neh.12:11 , 22.
JADIEL
hebr. Gud ger glädje. En av familjehuvudmännen inom den östliga hälften
av Manasse stam. I.Krön.S :24.
JADO
hebr.glädje el. gemenskap. Son till Bus,
av Gads stam. !.Krön.S:14.
JADON
hebr. han blir kvar el. han dömer
(härskar). En meronotit, som var med i

arbetet på att återuppbygga Jerusalems
murar. Neh.3:7.
JAEBES
hebr. han bringar smärta. En stad i
J uda, befolkad av skriftlärde. Ortens
exakta läge är okänt. I .Krön.2:S5.
JAEBES
hebr. han bringar smärta. En framträdande man i Juda stam. Hans moder
gav honom namnet Jaebes, därför att
hon hade fött honom med smärta (be
·o~ä1?). J aebes säges ha varit »mer ansedd än sina bröden>, men inga närmare
upplysningar ges om hans härstamning
och släkt. Det berättas, att Gud uppfyllde hans bön om välsignelse, ledning
och beskydd . !.Krön.4:9,l0.
JAEKAN
hebr. trol. han bringar olycka. En familjehövding i Gad , en av dem som med
sina familjer bodde i Basan. I.Krön.
5:13.
JAEL
hebr. stenget. Kaineen Hebers hustru,
som genom list dödade den kananeiske
härhövitsmannen Sisera. Sedan Barak
och Debora hade anfört israeliterna till
seger över den kananeiske konungen
Jabins härar , vilka Sisera var ledare för ,
sökte Sisera tillflykt i Jaels tält , emedan
det rådde vänskap mellan Jabin och
Heber. Medan Sisera sov, dräpte J ael
honom , och därmed uppfylldes profetissan Deboras ord: »Herren skall sälja
Sisera i en kvinnas hand», Dom.4 :9 .
I Deboras och Baraks segersång intar
denna händelse en central plats, 5 :24
-27.
JA EL
styrt sina steg till 1.8 tält
Dom.
Då gick J. ut emot SiseTS
J ' J Hebers hustru , grep en tältplugg
då gick J . ut emot (Barak) och sade
i J .s dagar lågo vägarna öde
Välsignad vare J. framför andra

4 :17
4 :18
4 :21
4 :22
5:6
S :24

JAELAM
hebr. han blir en yngling el. han döljer.
En av Esaus tre söner med Oholibama.
Han föddes i Kanaans land och blev
troligen en stamfurste i Edom.
JAELAM
Oholibama födde Jeu s, J.
l.Mos.36 :S
söner till Oholibama ... Jeus, J. och
36 :14
Oholibamas söner: fursten J.
36:18
Esaus söner voro ... J.
1. Krön. 1 :35

JAEIU
hebr. skog el. honung. Son till benjaminiten Ahas, av Sauls ätt. Han var
Alemets fader. I !.Krön.8 :36 skrives
hans namn Joadda. l.Krön.9:42.

Utsikt från Jaffa (Bibelns Jafo el. Joppe). Huset i m itten utpekas av traditionen som »Simon garvarens hu!»>.
J bakgrunden syns en del av Tel-A viv.
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JAESER
hebr. han hjälper. En amoreisk stad,
som erövrades av israeliterna. Den säges
på denna tid ha haft »underlydande
orten>, vilket tyder på att den var betydande . Jaeser låg på Jordans östra sida,
nära Gilead, jfr 4.Mos.32:1, och blev
vid landets uppdelning tilldelad Gads
stam. Senare blev den levitstad.
J aeser nämns tillsammans med bl.a.
Dibon och Nimra, 4.Mos.32:3 . Staden
u tgjorde en viktig gränspunkt mot ammoniternas land. Jaeser har troligen
varit beläget på högplatån norr om
Hesbon men har ej med säkerhet
kunnat identifieras. Man har föreslagit
olika platser i området runt Rabba i
Ammon (nuv. Amman), bl.a. Chirbet
Djazzir, ca 20 km nordväst om Amman.
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Jafet-Jaga
Uttrycket »Jaesers hav» i Jer.48:32
har vållat kommentatorerna bekymmer. Det är osäkert, om grundtextens
ord för »hav» hör ihop med J aeser; det
är också möjligt, att det här brukas i
bildlig betydelse.
JAESER
Mose lät bespeja J.
4.Mos. 21 :32
32:1
när de sågo J .s land
J. (land för boskap)
32:3
32:35
(Gads barn byggde upp) J.
Jos. 13:25
(Gad) fingo till sitt område J .
21 :39
J. med dess utmarker
i Gads dal och åt J. till
2.Sam.24:5
loKrön. 6:81
J. med dess utmarker
26:31
dugande män i J. i Gilead
vinträd vilkas rankor nådde till J. Jes.16:8
16:9
över Sibmas vinträd, ss. J. gråter
Mer än J. gråter, måste jag
Jer.48:32
vars rankor nådde till J.s hav
48:32

JAFET
hebr. han utvidgar. Den tredje av Noas
söner. I I.Mos.9 :27 återges Noas välsignelseönskan över honom: »Gud utvidge Jafet». Från . Jafet härstammade
Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal,
M esek och Tiras, och han blev stamfader till en mängd olika folkslag. Jafets
efterkommande utbredde. sig i »hedningarnas HavsländeD), I.Mos.lO:S . En
vanlig uppfattning är, att Jafet var
stamfader för de indoeuropeiska folkslagen. Jfr Javan, Ham, Sem.
JAFET
födde (Noa) Sem, Ham och J. loMos. 5 :32
Noa födde tre söner: Sem, Ham och J. 6:10
i arken, så ock Sem, Ham och J.
7 :13
Noas söner.o.Sem, Ham och J.
9:18
Sem och J. toga en mantel
9:23
(Noa:) Gud utvidge J .
9:27
De vara Sem, Ham och J .
10:1
J .s söner vara Garner, Magog, Madai 10:2
Sem, J.s äldre broder
10:21
Noa, Sem, Ham och l.
l.Krön. 1:4
J .5 söner vara Garner, Magog, Madai
1 :S

JAFIA
hebr. han lyser el. glänser. En stad vid
Sebulons sydgräns, identisk med nuv.
Jafa, ca 3 km sydväst om Nasaret.
Jos.19 :12.
JAFIA
hebr. han lyser el. glänser.
l. Konung i Lakis på Josuas tid. Jämte
tre andra konungar allierade han sig
med konungen i Jerusalem för att strida
mot Gibeon, som hade slutit fred med
israeliterna. Jämte sina bundsförvanter
blev han besegrad av Josuas trupper.
Jos.10:3.
2. En av de söner, som föddes åt David
i Jerusalem. 2.Sam.S:lS; I.Krön.3:7;
14:6.
JAFLET
hebr. han räddar el. befriar. Aseriten
Hebers son. I.Krön.7 :32,33.
JAFLETlTER
»Jafletiternas område» nämns mellan arkiternas och Nedre Bet-Horons område
som gränsmärke för Josefs stammar.
Jafletiterna var troligen ·en folkstam,
som tidigare bebodde detta område.
Jos.16:3.
JAFO
hebr. skönhet. Stad vid Medelhavet,
nära Dans stams område, söder om
floden Jarkon. I N.T. kallas den Joppe,
se d.o. Från G.T. är Jafo känt bl.a. som
inskeppningshamn för virke från Libanon till Jerusalems tempel på Salomos,
2.Krön.2:l6, och Serubbabels tid, Esr.
3:7. Från Jafo försökte profeten Jona
undfly Herren genom att gå ombord på
ett skepp med Tarsis som destinationsort, Jona I :3. I N.T. nämns Petri
botande av Tabita i Joppe och hans
vistelse i Simon garvarens hus, som låg
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vid havet, Apg.9 :36-43; 10:5-6. På
taket till detta hus hade Petrus en syn,
som skildras i 10:9-16; 11:5-10.
Av utombibliska källor framgår , att
Jafo är en gammal stad. Egyptiska
inskriptioner visar, att staden var bebodd under stenåldern och att den blev
erövrad av farao Thotmes III (se Egypten, sp.II44). Vidare omtalas Jafo i de
s.k. Amarnabreven (se sp.l14S) och i
papyrer från Ramses Il.s tid (se sp.
1145). I 12. århundradet intogs staden
av fIlisteerna, senare kom den under
assyrierna och längre fram under perserna, vilka gav staden till sidonierna.
F örst i 2. århundradet f.Kr., under
mackabeerna, kom Jafo i israeliternas
händer, och det blev snart deras viktigaste hamnstad.
Jafo el. Joppe motsvaras av nuv.
Jaffa, som ligger söder om Tel-Aviv,
med vilket det sedan 1948 är administrativt förenat. J affa har förlorat sin
betydelse som hamnstad. Alla apelsiner,
som exporteras från Israel, kallas Jaffaapelsiner, men de utskeppas från Haifa
i norr och Asdod i söder.
JAFO
(Dans gräns) området framför J. J os. 19 :46
flotta till dig på havet till J.
2. Krön . 2:16
cederträ frAn Libanon till J.
Est. 3:7
(Jona) for ned till J.
Jona 1:3

JAG

*

j. skall välsigna
loMos. 12:3
s. förbannar dig, skall j. förbanna
12:3
J. är Abrahams, din faders, Gud
26 :24
J . är Esau, din förstfödde
27:19,32
j. skall vara med dig
31:3
J. är Josef
45:3
J. vill vara med dig
2.Mos. 3 :12
J. är den jag är
3:14
'J. är' har sänt mig
3:14
Är det icke j., H.
4:11
J. skall sända en ängel
33:2
j. kunde då förgöra dig
33 :3
ty j., H ., eder Gud, är helig
3.Mos.19:2
Lyssnen, I himlar, ty j. vill tala 5.Mos.32:1
Sen nu, att j. allena är det
32:39
j. är hövitsman över H . här
Jos. 5:14
j. och mitt hus vilja tjäna H.
24:15
skall j. sedan tåga med dig
Dom . 1:3
Vad har j. då uträttat
8:2
Vad har j. kunnat uträtta i jämförelse 8:3
Vem är j., eftersom j. skulle
I.Sam.18:18
j., din tjänarinna, har icke sett
25 :25
Vem är j., H.
2.Sam. 7:18
skulle j . då fasta
12 :23
Kan j. väl skaffa igen
12 :23
12 :23
J. går bort till honom
när j. då säger till eder
13 :28
Det är ju j., s. bjuder det
13 :28
Det är ju j., s. har syndat
24:17
det är j., s. har gjort illa
24:17
j . själv och allt vad j . har
l. Kon. 20:4
j. vill lägga fram min mening
ocksåj.
Job 32:10
j .• är danad aven nypa ler
33:6
nu tror du att j. är ss.
Ps.50:21
Därför säger j.: Ack att j. hade vingar 55:7
Men j. ropar till Gud
55 :17
Men j. förtröstar på dig
55 :24
kommer j. då till ditt hus
66:13
j. upptändes av avund
73:3
förbliver j. städse hos dig
73:23
J. är din tjänare
119 :125
fostrades j. ss. ett barn
Ords. 8:30
J. viu släcka min harm
Jes. 1:24
Se, här är j., sänd mig
6:8
J. är den förste s. säger
41 :27
och förstå att det är j.
43:10
När j. vill göra något
43:13
J. är den första, och j . är den siste
44:6
Själv skall j. gå framför
45:2
Det är j. s. har gjort jorden
45 :12
i ditt hjärta: J. och ingen
47:8,10
j. är den s. talar
52:6
ja, se här är j.
52:6
förbundj. å min sida gör
59:21
j. s. talar i rättfärdighet
63: l
J . sände icke dessa profeter
Jar. 23 :21
j. talade icke till dem
23 :21
J. vet väl, vilka tankar j. har
29:11
skall j. jaga dem bort
49:19
hör man huru j . suckar
KIag. 1 :21
fick j . åter förstånd
Dan. 4 :31
j. uppfylldes av oroliga tankar
7:28
När j. hade sett denna syn
8:15
j. s. skänkte säden
Hos. 2:8
j. , j. är uppfylld med kraft
Mika 3:8
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i ditt hjärta: J . och ingen annan
Sef. 2 :15
J. är med eder, säger H.
Hagg. 1:13
j. själv vill ock gå åstad
Sak. 8:21
J. är ingen profet
13:5
l . döper eder i vatten
Matt. 3:11
J. behövde döpas av dig
3: 14
Men j . säger eder 5:22 ,28,32 ,34,39,44;12 :36
vid gott mod; det är j .
14:27
Och j. säger eder
19:9
Icke är det väl j ., H .
26:22,25
skall dock j. aldrig komma på fall
26:33
Dock icke ss. j. vill
26 :39
i dig har j. funnit behag
Mark. 1:11
det är j., varen icke förskräckta
6:50
Om j. förmår, säger du
9:23
och säga: Det är j.
13:6
Icke är det väl j.
14:19
Dock icke vad j . vill
14:36
har ock j. , sedan j . efterforskat
Luk. 1 :3
j. tackar dig Gud att j. icke är ss. andra 18 :11
och säga: Det är j.
21:8
J. är icke Messias
Joh . 1 :20
ty han var förr än j.
1 :30
icke är j. Messias
3 :28
j. är allenast sänd framför
3 :28
J. s. talar med dig
4 :26
J . är livets bröd
6:35,48
l . är världens ljus
8:12
ty j . är därvid icke ensam
8 : ~6
Dit j. går, kunnen I icke
8:21,22
från Gud har j . utgått
8 :42
J.ärdörren
10:7,9
J. är den gode herden
10:11
J . och Fadern äro ett
10:30
där j. är, där skolen J ock
14:3
l . är vägen och sanningen
14:6
Ty j. lever; J skolen ock
14:19
l . är vinträdet, I ären grenarna
15:5
det är icke för världen j. beder
17:9
l . är nu icke längre i världen
17 :11
j. helgar mig till ett offer
17:19
j . i dem och du i mig
17:23
Fader, j. vill att där j. är, skola ock
17:24
Oetärj.
18:6
det är j. s. har sänt
Apg.10:20
här är j . , den s. I frågen efter
10:2 1
stå upp; också j. är en människa
10:26
skulle j. kunnat sätta mig emot Gud
11:17
skulle j. önska inför Gud
26 :29
icke mer j. s. gör sådant
Rom. 7:17,20
l. är ju själv en israelit
11:1
j. allena är kvar
11:3
l., Tertius, hälsar eder
16:22
J. skulle vilja att alla vore
l. Kor. 7:7
och till änkorna säger j.
7:8
dem s. äro gifta bjuder j.
7:10
dock icke j., utan H.
7:10
Till de andra säger j., icke H.
7 :12
Fastmer tuktar j . min kropp
9 :27
dock icke j., utan Guds nåd
15:10
så är j . det ock
2.Kor. l1:22
så är j. det ännu mer
11 :23
nu lever icke mer j.
Gal. 2 :20
Blivenss. j.är
4:12
så kan j . det ännu mer
Fil. 3:4
bland vilkaj. är dem främste
I.Tim. 1:15
hennes barn, vilkaj. älskar
2.Joh. v. l
J. är A och O, säger H.
Upp. 1:8
J., Iesus, har sänt min ängel
22:16

JAGA

Se även: Jakt, begära, sträva, önska,
löpa, fånga, förfölja, hasta, driva, fördriva, fara.
-jaga
förjaga I.Tess.2:1S
utjaga Job 30:8
JAGA

l)

~g, l

n

jaga, fånga. Jfr part. i I.Mos.27:33,
övers. jägare. Se: F ånga 9.
2) rågajJ, <) J ~
följa el. löpa efter, förfölja, jaga (bort).
Se: Förfölja I, Förföljare I, Förföljelse
I, Hasta 8, Löpa 8.
. 3) dahlJrå, i1 ~!:\ J.
möjl. löpande, springande; av: dähar,
se II. Ordet förekommer endast i Dom.
·5:22, där det står iplur. två gånger; därav övers. jagade framåt, framåt .
4) pu~, y Hl
skingras, spridas; hif. skingra, sprida,
strö. Jfr kal i l.Mos.1l:4, övers. bliva
kringspridd; 4.Mos.1 0:3 5; Ps.68 :2 varda
förskingrad; Sak.13:7 förskingras; hif. i
S.Mos.4:27, övers. förströ; Jes.28 :2S
strö.
5) någa!}, n l )
hif. stöta bo;t~ fördriva; jaga; Jes.
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13:14 hof. part. fördriven , jagad. Se:
Driva 22, Förföra 2, Förskjuta 3.
6) nus, D l )
fly ; i Jes.30:16 övers. jaga fram, resp.
bliva jagad. Jfr gamla övers. »wi wilje
fly till hästar; derföre skolen I flyktige
warda». Se: Fly l, Flykt 6, Flykting 4.
7) dåiok, p 7 l
brinna, ·glöda; ;ara het och snabb som
elden; i Klag.4:19 ivrigt förfölja , jaga.
Se: Förfölja 2, Lida 14.
8) nåJal, '7 tV )
kasta el. dr~g~ av; kasta el. driva ut,
jaga, förjaga. Se: Falla 12.

9)

ru~,

y

l l

löpa, springa; skynda sig, hasta; här hif.
få (någon) att löpa; övers. jaga bort.
Se: Hast 8, Hasta I, H~stig 6.
lO) rå·å, i1 EJ
valla, föra i bet; beta, gå på bete;
sysselsätta sig med , intressera sig för; i
Hos.12:1 övers. jaga efter. I denna vers
står verbet parallellt med rä~ap, se 2,
här övers. fara efter. Jfr rä·ä i Ps.37:3,
övers. beflita sig om; Ords.IS :14 fara
med. Se: Driva lO, Herde l, Hjord 3.
II) dåhar, l iJ J
betydelsen osäker, möjl. löpa, springa
(runt); endast i Nah.3 :2, övers. jaga
fram . Jfr 3.
12) puJ, tV 19
hoppa omkring, röra sig snabbt; i Hab.
1:8 (om ryttare) rida i sporrsträck;
övers. jaga fram i fyrsprång. Jfr Jer.
50:11; Mal.4:2, övers. hoppa (om
kvigor och kalvar).
13) 'U!, n l 11 !
strävan, längtan; ·möjl. av rä 'ä, se 10,
eller aven aram. rot som betyder: ha
behag i, fInna behag i (= hebr. rä~, se
t.ex. Behag 7). Ordet förekommer endast i Predikarens bok, där det alltid
står tillsammans med ruah; övers.
jagande efter vind.
.
14) ra'ljon, 1 i ' VJ
strävan, längtan;
vidare 13. I Pred.
2 :22 är ordet förenat med le~, hjärta;
övers. hjärteoro. Jfr plur. av aram.
ra'l!jon, Dan.2 :29,30, övers. tankar.
IS) diokö, Otw/(w
jaga, förfölja; i Fil.3:14 med prep. eis,
till; övers. jaga mot. Verbet är i Rom.
9 :30,31; I.Kor.14:1; Hebr.12:14 övers.
fara efter. Se: Förfölja 7, Förföljelse 3,
Löpa Il.

re

se

JAGA
Uppdelning: allmänt, bort, efter, fram.
JAGA (allmänt)
1 och j. villebråd åt mig
I.Mos. 27:3
1 för att j. villebråd att föra hem
27:5
2 I skolen j. edra fiender
3.Mos. 26:7
2 Fem av eder skola j. hundra
26:8
2 j.s på flykten av prasslande löv
26:36
2 amor.erna j.de eder
5.Mos. 1:44
2 Huru kunde en j. tusen
32 :30
2 En enda man j .de tusen
los. 23: 1 O
3 tappra ryttare j.de framåt
Dom . 5 :22
9 :40
2 Abimelek j.de (Gaal) på flykten
2 ss. man j.r rapphöns
loSam. 26 :20
1 skulle du ss. ett lejon j. mig
Job 10:16
4 de j. hm varhelst han går fram
18:11
1 du s. j.r upp rov åt lejoninnan
39 :1
1 en ond våldsman skall j.s
Ps.140 :12
5 likasom j.de gaseller
Jes. 13:14
6 därför skolen I också bliva j.de
30:16
1 de skola j. dem ned från alla
Jer.16:16
5 vilsekommet får s. j.des av lejon
50:17
1 ivrigt j.d ss. en fågel
Klag. 3:52
7 på bergen j .de de oss
4:19
2 skall fienden j. honom
Hos. 8:3
IS j.r mot målet för att få segerlön Fil. 3:14
JAGA (bort)
8 j .de Juda män bort ifrån Elot 2.Kon.16:6
2 de j.s bort ss. agnar för vinden
les. 17 :13
9 i ett ögonblick j. dem bort
J er. 49 :19
9 i ett ögonblick j. dem bort därifrån 50:44
JAGA (efter)
2 Barak j.de efter vagnarna
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Dom . 4:16

Jagande-Jakob
2
2
2
2
2
10

kom Barak j.nde efter Sisera
4:22
Efter vem är det du j.r
l.Sam.24:15
Varför j,r min herre efter sin
26:18
Jehu j.de efter (Ahasja)
2.Kon. 9:27
de s. j. efter skändlighet
Ps. 119:150
Efraim j.r efter vind
Hos.12:1

JAGA (fram)
6 på hästar vilja vi j. fram
11 Hästar j. fram
12 ryttare j. fram i fyrsprång

Jes.30:16
Nah. 3:2
Hab. 1:8

JAGANDE
13 och ett j. efter vind
Pred.
14 också detta var ett j. efter vind
13 då var det ett j. efter vind
13 fåf'anglighet och j. efter vind
13 fåfänglighet och j. efter vind
13 fåfänglighet och j. efter vind
13 med möda och j. efter vind
14 fåf'anglighet och j. efter vind
13 fåf'anglighet och j. efter vind

1 :14
1 :17
2: 11
2:17
2 :26
4:4
4:6
4:16
6:9

JAGUR
hebr. han stannar. Stad i Juda sydland,
på gränsen till Edom. Möjligen är den
identisk med nuv. Tell Ghurr, ca 15 km
ostsydost om Beer-Seba. J os.15 :21.
»JAGÄR»
»Jag äo),hebr. 'ähjä, är ett av de uttryck,
som visar vad som ryms i gudsnamnet
JHWH (återgivet med »Herren», t.ex. i
2.Mos.3:15): Gud såsom den evige,
oföränderlige och trofaste. En förstärkt
form därav är: »Jag är den jag äo). Se
för övrigt: Herren, Namn (Guds), Vara.
2.Mos.3:l4.
JAHAS
hebr. möjl. nedtrampat område. Stad
på Moabsslätten, där den amoreiske
konungen Sihon besegrades av israeliterna. Staden tillföll Rubens stam och
avskildes senare åt leviterna. Moabs
konung Mesa intog Jahas, som därför
omtalas på Mesastenen (se Mesa 1).
Staden hölls tydligen av moabiterna
även på profeterna Jesajas och Jeremias
tid, jfr Jes.15:4; JerA8:21,34. Den har
inte med säkerhet kunnat identifieras.
Enligt Eusebius låg den mellan Dibon
(se Dibon 1) och Medeba (se d.o.).
Arkeologer har föreslagit olika ruinkullar i detta område.

JAHAT
hebr. han rycker till sig el. han bryter
ned.
1. Son till Reaja, av Juda stam. l.Krön.
4:2.
2. Son till Libni, en levit av Gersoms
(Gersons) ätt. l.Krön.6:20,43.
3. En annan gersonit, Simeis son. Denne
JalJat var en huvudman för sin familj.
l.Krön.23:10,11.
4. En levit av Selomots släkt. I.Krön.
24:22.
5. En levit av Meraris släkt. Han var en
av de tillsyningsmän, som förestod
återuppbyggnadsarbetet i templet på
konung Josias tid. 2.Krön.34:12.
JAIR
hebr. han upplyser.
1. Enligt l.Krön.2:22 Segubs son och
därmed sonson till Judas sonson Hesron och dennes hustru, som var dotter
till Manasses son Makir. J air härstammade således både från Juda och Manasse och kallas i 4.Mos.32:41; 5.Mos.
3:14; l.KonA:13 »Manasses som. Jair
intog delar av Gilead samt hela Argob
i Basans land. Se: Jairs byar. Jfr nr 2.
JAIR
J. intog (amoreernas) byar
Jo, Manasses son, fick Argob
Segub födde J.

4.Mos. 32 :41
S.Mos. 3:14
1. Krön. 2:22

2. En gileadit, den åttonde i raden av
Israels domare. Han efterträdde Tola
och dömde i Israel under 22 år. Denne
J air var troligen en efterkommande till
den under nr l omtalade Jair. Det berättas, att J air hade trettio söner, som
red på trettio åsnor och hade trettio
städer. Se: J airs byar. J air blev begraven
i Kamon, se d.o. Dom.1O:3,5.
3. Benjaminiten Sirneis son, fader till
drottning Esters fosterfader Mordokai
(se Mordokai 2). Est.2:5.
JAIRIT
Efterkommande till Jair. Benämningen
används om Ira, en präst på konung
Davids tid. Möjligen avser jairit en avkomling till Segubs son Jair (se Jair 1)
eller till domaren Jair (se Jair 2).
2.Sam.20:26.

2:22, att han hade 23 städer i Gileads
land, och i Jos.13:30 omtalas, att Jairs
byar i Basan bestod av 60 städer. Det
går ej att med bestämdlJet avgöra, huruvida de 23 städerna i Gilead är medräknade bland de 60 i Basan eller om
det rör sig om två olika områden med
samma namn (geografiskt.hör de emellertid nära samman). Jfr l.KonA:13,
där Salomos fogde Ben-Geber i Ramot
i Gilead säges ha haft uppsikten över
Jairs byar i Gilead och över landsträckan Argob i Basan, »sextio stora
städer med murar och kopparbommao).
De i Dom.1O:4 omnämnda Jairs
byar i Gileads land, som förknippas
med domaren Jairs söner (se Jair 2),
har troligen samband med det på övriga
ställen omtalade gileaditiska området
Jairs byar. Att de var 30 i stället för 23
Gfr l.Krön.2:22), kan tyda på nyerövringar.
Det finns anledning att räkna med
förändringar av ägandeförhållandena i
detta för fientliga anfall utsatta gränsområde. Jairs byar förblev inte alltid
under israelitiskt herravälde. Av l.Krön.
2:23 framgår, att dairs. byar jämte
Kenat med underlydande orter» Gfr
4.Mos.32:41-42) blev erövrade av gesul€lerna och arameerna. Detta skedde
troligen före konung Ahabs regeringstid, jfr 1.Kon.22:3.
JAlRS BYAR
4.Mos.32:41
Jair kallade dem J.
S.Mos. 3:14
landsträckan Argob ... J.
Jos. 13:30
alla J. iSasan, 60 städer
Dom. 10:4
30 städer ... J. i Gileads land
1. Kon. 4:13
J. s. ligga i Gilead
J. jämte Kenat med underlyd. 1. Krön. 2:23

JAIRUS
grek. av hebr. Jair, han upplyser. En
synagogföreståndare i Kapernaum, vilkens tolvåriga dotter Jesus uppväckte
från de döda. I Matt.9:18 nämnes han
icke vid namn. Mark.5:22; Luk.8:41.

meter tjocka. En detaljerad beskrivning
av pelarnas utseende ges iLKon. 7 :1522. Måttet 35 alnar (ca 17,5 meter),
som anges i 2.Krön.3:15, avser pelarnas
totala längd. Jfr l.Kon.7:15, vars uppgift om varje pelares höjd ger en
sammanlagd höjd av 36 alnar (ca 18
meter). Judiska kommentatorer ger
följande förklaring: de två pelarna var
gjutna i ett 35 alnar långt stycke, som
sedan delades i två, varefter varje pelare
försågs med ett halvalnslångt toppstycke, avsett att hålla fast pelarhuvudet. Enligt en annan tolkning skulle
den aln, som ej är medräknad i måttet
35 alnar, ha att göra med pelarnas
fundament.
Skriftens textsammanhang anger intet om avsikten med pelarna. Möjligen
var de stora altaren, på vilka helig
rökelse brann. Arkeologiska fynd visar,
att dylika pelare nära helgedomar var
vanliga i det forntida Orienten. Liknande utsmyckade pelare kan man
frona på rekonstruerade helgedomar
från Palestina liksom från kringliggande
länder från tiden före år 1000 f.Kr.
I sin beskrivning av pelarna nära
Herkulestemplet i Tyrus säger Herodotos, att de »strålade i natteID). Några
forskare menar, att dylika pelare symboliserade gudomlig närvaro, i likhet
med molnstoden och eldstoden under
ökenvandringen.
JAKlN
At den gav han namnet J.
den högra gav \lan namnet J.

l.Kon. 7:21
2.Krön. 3:17

JAKIN
hebr. han befäster.
l. Simeons fjärde son, stamfader till
jakiniterna. I I.KrönA :24 kallas han
Jarib. 1.Mos.46:1O; 2.Mos.6:15; 4.Mos.
26:12.
2. En präst, som bodde i Jerusalem
efter fångenskapen i Babel. I.Krön.
9:10; Neh.l1 :10.
3. Ledare för den tjugoförsta prästavdelningen enligt konung Davids indelning. 1.Krön.24:17.

JAHASIEL
hebr. (nr l) Gud delar el. tilldelar; (nr
2-6) Gud ser el. skådar.
1. Densamme som Jaasel, se d.o.
1.Krön.7:13.
2. En av de benjaminiter , som slöt sig
till David i Siklag. 1.Krön.12:4.
3. En präst på konung Davids tid.
Tillsammans med Benaja skulle han
gå framför Herrens ark och blåsa i
trumpet, när arken fördes upp till
Jerusalem. I.Krön.16:6.
4. En levit, Hebrons tredje son, av
Kehats ätt. I.Krön.23:19; 24:23.
5. En son till leviten Sakarja, av Asafs
släkt. Det förtäljes, att JalJasiel- driven
av Herrens ande - uppmanade konung
Josafat och hela Juda att icke frukta
för de angripande fienderna: »ty striden
är icke eder, utan GudSl). 2.Krön.20:14.
6. En man, vilkens son var huvudman
för dem av Sekanjas släkt, som tillsammans med Esra återvände från
fångenskapen i Babel. Esr.8:5.

JAIRSBYAR
hebr. l;1awwo! Jä'ir, Jairs tältbyar el.
inhägnader. Benämning på ostjordanska
områden, som intogs och beboddes av
Segubs son J air och hans släkt.
Det hebreiska ord, l;1awwo! (plur. av
l;1awwä), som här översatts »byao),
betecknar enligt en vanlig förklaring
tältbyar , dvs. boningsorter av mer eller
mindre tillfillig art, uppehållsplatser
för nomader eller halvnomader. Ordet
kan enligt en annan uppfattning betyda:
inhägnader, inhägnade områden.
Med J airs byar avses dels ett område
i Gilead, dels ett område i Basan. En
möjlighet är att uppfatta beteckningen
som ett namn på ett område, som från
början endast omfattade byar i Gilead
men efterhand utökades till att innesluta byar också i Basan.
Jair, Segubs son, också kallad »Manasses son» (se Jair 1), intog amoreiska
byar och kallade dem Jairs byar, 4.Mos.
32:41 (tydligen belägna i Gileads land,
jfrv.39-40). Enligt 5.Mos.3:14 var Jairs
byar ett område, som var identiskt
med landsträckan Argob (se d.o.) i
Basans land. Om J air säges det i I.Krön.

JAKE
hebr. lydig el. from. Den vise Agurs
fader, troligen en hebreisk lärare.
Ords.30:1.
JAKIM
hebr. han skall uppresa.
1. Den äldste av benjaminiten Simeis
söner, som bodde i Jerusalem. I.Krön.
8:19.
2. Huvudman för prästernas tolfte avdelning enligt konung Davids indelning.
1.Krön.24 :12.
JAKIN
hebr. han befäster.
Jakin och Boas
var namnen på de kopparpelare, som
Salomo lät placera på var sin sida om
ingången till templet. De var liksom
övriga koppararbeten utförda av konsthantverkaren Hiram från Tyrus. Namnen är uppenbarligen symboliska: Jakin
betyder: »han (Herren) befåsteo), och
det hebreiska ordet bakom Boas kan
läsas antingen be'oz, »i (Herrens) styrkaJ), eller bo 'oz, »i honom (Herren)
styrkaJ). Om namnet åsyftar Israels folk
och konungadöm.e, kan de tolkas sålunda: »Herren befäster tronen och
nationen» och »i Herren ligger konungens och folkets styrkaJ).
Var och en av pelarna var 18 alnar
(ca 9 meter) hög, och deras pelarhuvuden mätte vardera 5 alnar (ca 2,5meter).
Pelarnas omkrets var 12 alnar (ca 6
meter), vilket innebär, att de var ca 2

JAKOB
hebr. den som håller i hälen el. den som
bedrager.
1. Isaks och Rebeckas son, som föddes
efter tvi11ingbrodern Esau. De föddes
sannolikt vid Beer-LalJai-Roi, när Isak
var 60 år gammal, l.Mos.25:21-26, jfr
v.11.
Jakob föredrog det fredliga livet
vid tältet och blev herde, medan hans
broder Esau förde ett kringströvande
jägarliv. Han blev moderns gunstling,
medan Esau blev faderns. En dag hade
Jakob tillrett linssoppa, när Esau kom
hem, trött och hungrig. Jakob drog
nytta av broderns hunger, och för bröd
och linssoppa köpte han Esaus förstfödslorätt. Hos patriarkerna innebär
förstfödslorätten den högsta myndigheten i familjen, l.Mos.27:29, och
rätten till löftets välsignelse, 27:4,27,
29, dvs. arvsrätten till Kanaan, 28:4,
och förbundet med Herren.
När Isak hade blivit gammal, fick
Jakob med hjälp av moderns list faderns
välsignelse i stället för Esau. Därefter

2873

2874

2875

2876

JAHAS
4.Mos. 21 :23
till dess (Sihon) kom till J.
S.Mos. 2:32
Sihon dorg ... till J.
(Rubens barn fingo) J.
Jos. 13:18
Dom.11 :20
de lägrade sig i J.
1. Krön. 6:78
J. med dess utmarker
klagorop, höres ända till J.
Jes.1S:4
Jer.48:21
Domen har kommit över J.
ända till J. upphäver man rop
48:34

Il - Illustrerat Bibel-lexikon

JAKINITER
Efterkommande till Simeons son Jakin,
se Jakin 1. 4.Mos.26:l2.

Jakob
Penuel, »Guds ansikte», kap.32. När
Esau och lakob mötte varandra, var all
bitterhet borta. Bröderna omfamnade
varandra och skildes sedan som vänner,
33:1-16.
Efter att ha dröjt en tid i Suckot,
öster om Jordan, drog Jakob vidare,
tills han kom i närheten av Sikem. Här
slog han upp sitt läger utanför staden,
sedan han hade köpt ett jordstycke.
Och han reste upp ett altare och kallade
platsen El-Elohe-Israel, »Gud, Israels
Gud», 33 :17-20. Jfr »Jakobs brunn»,
som omtalas i Joh.4:6,12.
Förhållandet till sikemiterna blev
snart fientligt, och Jakob bröt upp och
drog till Betel. Men först samlade han
ihop alla de' främmande gudar, som
fanns hos hans husfolk, och begravde
dem under eken vid Sikem, där Herren
återigen visade sig för honom och upprepade sin välsignelse. På vägen från
Betel till Efrat dog Rakel efter att ha
fött sin andre son, Benjamin. Kort tid
därefter såldes Josef av sina bröder till
ismaelitiska köpmän. Senare dog Isak i
Mamre, där Jakob uppehöll sig vid den
tiden. Tillsammans med sin broder Esau
begravde Jakob sin fader, l.Mos.kap.
34-35.
Nio år senare sände Jakob alla sina
söner utom Benjamin till Egypten för
att köpa säd, då det var hungersnöd i
Kanaan. Detta ledde till att Jakob
med hela sin familj flyttade till faraonernas land, där de fick bo i landet
Gosen, kap.42;46; 47:1-12. Sjutton år
senare dog Jakob, 147 år gammal,
sedan han hade adopterat J osefs söner,
Efraim och Manasse, och välsignat alla
sina söner, 47:28-49:33. Han balsamerades och fördes till Kanaan, där hans
söner begravde honom i grottan på
åkern i Makpela, 50:1-13.
Jakob blev stamfader till Israels folk,
och hans söner gav namn åt dess tolv
stammar. Josefs efterkommande uppdelades i Efraims och Manasse stammar.

till Egypten: J. och hans söner
46:8
J.s förstfödde var Ru ben
46:8
s. (Lea) födde åt J. i Paddan·Aram
46:15
dessa födde (Silpa) åt J.
46:18
Rakeis, J.s hustrus, söner voro
46 :19
Rakels söner, de s. föddes åt J.
46:22
Och dessa födde (Bilha) åt J.
46 :25
s. kommo med J. till Egypten
46 :26
66 personer, förutom J.s sonhustrur 46:26
De personer av J.s hus utgjorde 70
46:27
hämtade Josef sin fader J.
47:7
och J. hälsade Farao
47:7
Farao frågade J.: Huru hög är ... ålder 47:8
J. sv:arade Farao: Min vandringstid
47:9
J. tog avsked av Farao
47:10
J. levde 17 år i Egyptens land
47 :28
man berättade för J.
48:2
J. sade till Josef
48:3
l. kallade sina söner till sig
49:1
och hören, I J.s söner
49:2
J ag skall förströ dem i J.
49:7
dens händer, s. är den Starke i J.
49:24
När J. givit denna befallning
49:33
land s. han lovat Abraham, Isak och J. 50:24
med J. kommo de
2.Mos. 1:1
utgått från J.s länd, 70 personer
1:5
förbund med Abraham, Isak och J.
2:24
För Abraham, Isak och J. uppenbarade 6:3
lovat giva åt Abraham, Isak och J.
6:8
Tänk på Abraham, Isak och J., dina
32:13
med ed lovat Abraham, Isak och J.
33:1
tänka på mitt förbund med J. 3.Mos.26:42
ed lovat åt .. .lsak och J.
4.Mos. 32 :11
lovat edra fäder .. .lsak och J.
5.Mos. 1:8
lovat dina råder, Abraham, Isak och J.
6:10
lovat Abraham, Isak och J.
9:5
Tänk på Abraham, Isak och J.
9:27
ss. han lovat Abraham, Isak och J.
29:13
lovat dina f"åder ... Isak och J.
30:20
land s. jag 10vat ... Isak QCh J.
34:4
åt Isak gav jag J. och Esau
Jos. 24:4
J. och hs söner drogo till Egypten
24:4
jordstycke J. köpt av Hamors
24:32
När J. kommit till Egypten
l.Sam.12:8
lika många s. J.S söners
l.Kon.18:31
förbund med ... Isak och J.
2.Kon.13:23
fastställde för J. till stadga
l.Krön.16:17
fastställde för J. till en stadga
Ps. 105: 1 O
J. blev en gäst i Hams land
105:23
För min tjänare J.s skull
Jes.45:4
råda över ... lsaks och J.s säd
Jer.33:26
land s. jag gav åt J.
Hes. 37 :25
Esau var ju en broder till J.
Mal. 1:2
och jag älskade J.
1:2
Isak födde J., J. födde Judas
Matt. 1:2
med Abraham, Isak och J. till bords
8: 11
s. var son av J., son av Isak
Luk. 3 :34
fån se Abraham, Isak och J.
13:28
jordstycke s. J. gav Josef
Joh. 4:5
där var J.s brunn
4:5
är väl du förmer än vår fader J.
4:12
Isak födde J., och J. födde
Apg. 7:8
när J. fick höra att bröd fanns i
7: 12
kallade till sig sin fader J.
7:14
l. for nedtill Egypten; och han dog
7:15
J. älskade jag, men Esau hatade Rom. 9:13
bort all ogudaktighet från J.
II :26
bodde i tält med Isak och J.
Hebr. 11:9
gav Isak sin välsignelse åt J.
II :20
välsignade J. J osefs båda söner
II :21

Jakob möttes på vägen av Guds
änglar, och han kallade platsen Mahanaim (två skaror). Nu närmade han sig
Esaus uppehållsort och sände honom
en hälsning. Han fick till svar, att
Esau var på väg emot honom med 400
man. Detta förskräckte Jakob, och han
delade sitt folk och sina djur i två
delar, för att i varje fall den ena skulle
undkomma. Samtidigt sände han en
mängd kreatur som gåva till Esau för
att om möjligt få honom vänligare
stämd. Natten tillbringade han ensam i
bön. »Då brottades en man med honom,
till dess morgonrodnaden gick upp.»
Jakob släppte honom icke, förrän han
fick hans välsignelse. Jakob fick på
grund av denna nattliga kamp namnet
Israel, se d.o. Hans motståndare, tydligen en Herrens ängel,,välsignade Jakob,
som gav platsen namnet Peniel el.

Uppdelning: allmänt, Jakobs Gud.
JAKOB (allmänt)
l.Mos. 25 :26
och han fick namnet J.
25:27
J. äter blev en fromsint man
25:28
men Rebecka hade J. kärast
25:29
då J. höll på att koka ngt till soppa
25:30
Esau sade till J.: Låt mig få till livs
25 :31
J. sade: Sälj din förstfödslorätt
J. sade: Så giv mig nu din ed
25:33
sålde sin förstfödslorätt till J.
25:33
J. gav Esau bröd och linssoppa
25:34
27:6
sade Rebecka till sin son J.
27:11
J. sade till sin moder Rebecka
Rebecka satte dem på J.
27:15
27:17
lämnade hon åt sin son J. rätten
27:19
sade J. till sin fader: J ag är Esau
sade Isak till J.: Kom hit, min son
27:21
J. gick fram till sin fader Isak
27:22
27:22
Rösten är J.s röst, men händerna
när !sak givit J. sin välsignelse och
J.just gått ut från sin fader'isak
27:30
(Esau:) Han heter ju J.
27:36
Esau blev hätsk mot J.
27:41
då skall jag dräpa min broder J.
27:41
lät kalla till sig sin yngre son J.
27:42
Om J. tager hustru bland Hets döttrar 27:46
kallade Isak till sig J. och välsignade
28:1
Så sände Isak åstad J.
28:5
broder till ... J.s och Esaus moder
28:5
såg att Isak välsignat J.
28:6
såg att J. lytt sin fader och moder
28:7
J. begav sig från Beer·Seba
28:10
När J. vaknade upp ur sömnen
28:16
bittida om morgonen stod J. upp
28:18
J. gjorde ett löfte och sade
28:20
J. begav sig till Österlandet
29:1
J. sade till männen
29:4
När J. fick se Labans dotter Rakel
29:10
J. kysste Rakeioch brast i gråt
29:11
J. omtalade för Rakel att han var
29:12
Laban fick höra talas om J.
29:13
Laban sade till J.
29:15
J. hade fattat kärlek till Rakel
29:18

tjänade J. för Rakel i sju år
29:20
sade J. till Laban
29:21
fick J. se att det var Lea
29:25
J. samtyckte härtill
29:28
Rakel såg att hon icke födde åt J.
30:1
avundades hon ... och sade till J.
30:1
upptändes J.s vrede mot Rakel
30:2
och J. gick in till (Bilha)
30:4
(BUha) födde åt J. en son
30:5
hon födde åt J. en andre son
30:7
gav (Silpa) åt l. till hustru
30:9
Silpa födde åt J. en son
30:10
SUpa födde åt l. en andre son
30:12
När J. om aftonen kom hem
30:16
(Lea) födde åt J. en femte son
30:17
(Lea) födde åt J. en sjätte son
30:19
Då Rakel fött Josef, sade J. till Laban 30:25
J. sade
30:31
tre dagsresor mellan sig och J.
30:36
J. fick Labans övriga hjord att vakta 30:36
J. tog sig friska käppar av poppel
30:37
Därefter avskilde J. lammen
30 :40
lade J. käpparna framför djurens ögon 30:41
tillföllo ... de kraftiga J.
30:42
J. har tagit allt vad vår fader ägde
31 : l
J. märkte att Laban icke såg
31 :2
H. sade till J.: Vänd tillbaka
31:3
sände J. och lät kalla Rakeioch Lea
31 :4
Guds ängel sade i drömmen: J.!
31:11
Då stod J. upp
31:17
J. stal sig undan från arameen Laban 31 :20
fick Laban veta att J. hade flytt
31 :22
till vara för at! tala ngt mot J.
31 :24
och Laban hann upp J.
31:25
Då sade Laban till J.
31 :26
31 :29
Tag dig till vara att tala mot J.
Då svarade J. och sade till Laban
31 :31
J. visste icke att Rakel stulit dem
31:32
Då gick Laban in i J.s tält
31 :33
31 :36
Då blev J. vred
J. tog till orda och sade till Laban
31 :36
Då svarade Laban och sade till J.
31 :43
tog J. en sten och reste den
31 :45
J. sade till sina fränder
31 :46
men J. kallade det Galed
31 :47
Laban sade ytterligare till J.
31 :51
31 :53
J. svor eden vid hm s. Isak fruktade
J. offrade slaktoffer på berget
31 :54
när J. drog sin väg fram, mötte hm
32:1
då J. såg dem, sade han
32:2
J. sände budbärare framför sig
32:3
Din tjänare J. låter säga
32:4
budbärarna kommo tillbaka till J.
32:6
Då blev J. mycket förskräckt
32:7
Och J. sade
32:9
De tillhöra din tjänare J.
32:18
din tjänare J. kommer efter oss
32:20
Och J. blev ensam kvar
32:24
såg att han icke kunde övervinna J.
32 :25
Vad är ditt namn'? Han svarade: J.
32:27
Du skall icke mer heta J.
32:28
Då frågade J. och sade
32:29
J. gav platsen namnet Peniel
32:30
han gav J. et! slag på höftleden
32:32
J. lyfte upp sina ögon och fick se
33:1
J. svarade (Esau)
33:10
J. bröt upp och drog till Suckot
33 :17
J. kom välbehållen till Sikems stad
33:18
Dina s. Lea fött åt J.
34:1
f"åste sig vid Dina, J.s dotter
34:3
J. hade fått höra at! Dina blivit
34:5
teg J. till dess de kommo hem
34:5
gick Hamor till J. för att tala
34:6
när J.s söner kom mo hem
34:7
hade lägrat J.s dotter
34:7
svarade J.s söner Sikem och hs fader 34:13
hade fått behag till J.s dotter
34:19
togo J.s två söner var sitt svärd
34:25
J.s söner kommo över de slagna
34:27
J. sade till Sim eon och Levi
34 :30
Och Gud sade till J.
35:1
J. till sitt husfolk och till alla
35:2
gåvo de åt J. de främmande gudar
35:4
och J. grävde ned detta
35 :4
icke förföljde J.s söner
35:5
J. kom till Lus
35:6
Gud uppenbarade sig åter för J.
35:9
Ditt namn är J.
35 :10
men du skall icke mer heta J.
35:10
J. reste en stod på den plats
35:14
J. gav åt platsen namnet Betel
35:15
J. reste en vårt på (Rakeis) grav
35:20
J. hade tolv söner
35:22
voro Ruben, J.s förstfödde
35 :23
Dessa voro J.s söner
35 :26
35:27
J. kom till sin fader Isak i Mamre
hs söner Esau och J. begrovo hm
35:29
skilde sig från sin broder J.
36:6
J. bosatte sig i Kanaans land
37:1
Detta är berättelsen om J.s släkt
37:2
J. rev sönder sina kläder
37:34
när J. förnam att säd fanns i Egypten 42:1
blev icke av J. sänd åstad
42:4
När de kommo hem till sin fader J.
42:29
J.,.deras fader, sade till dem
42:36
kommo till sin fader J. i Kanaans
45;25
fick deras fader J.s ande åter liv
45 :27
46:2
J.! J.! Han svarade: Här är jag
J. bröt upp från Beer·Seba
46:5
J.s söner satte sin fader J. på vagnarna 46:5
till Egypten, J. och alla hs avkoml.
'46:6
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sändes han till sin morbroder Laban i
Haran för att skaffa sig en hustru och
samtidigt för att undkomma Esaus
hämndplaner, 27:41-28:5. På vägen
till Haran övernattade han i Lus. Där
hade han sin kända drömsyn av stegen,
som var rest på jorden och som räckte
upp till himmelen och på vilken, Guds
änglar steg upp och ned. Herren uppenbarade sig för honom och upprepade
det löfte, som han hade givit hans
farfader Abraham och hans fader Isak.
Herren lovade vara med honom och
föra honom tillbaka till sitt land. När
Jakob vaknade, tog han stenen, som
han hade haft till huvudgärd, och reste
den till en stod. Platsen gav han namnet
Betel, »Guds hus», med motiveringen:
»här bor förvisso Gud, och här är himmelens port», 28:10-22. När han kom
till Haran, kom han överens med Laban
om att tjäna i sju år för att få hans
dotter Rakel till hustru. Men när tiden
var inne, fick han Lea i stället för Rakel.
Efter Leas bröllopsvecka fick Jakob
också Rakel till hustru, mot det att
han gjorde tjänst hos Laban i ytterligare
sju år.
Genom Lea fick Jakob sönerna
Ruben, Simeon, Levi och Juda. När
Rakel förblev barnlös, gav hon Jakob
Bilha, sin tjänstekvinna, till hustru, och
hon födde honom Dan och Naftali.
Leas tjänstekvinna, Silpa, födde åt
Jakob Gad och Aser. Sedan Lea åter
hade fött två söner, Isaskar och Sebulon, samt dottern Dina, fick omsider
också Rakel en son, som hon kallade
Josef, 29:1-30:24.
Efter att ha tjänat hos Laban de
fjorton åren för Lea och Rakel, stannade Jakob i ytterligare sex år. Under
den tiden passade han på att föröka
sin egen boskap. En brytning uppstod
mellan dem, och utan Labans vetskap
drog Jakob åstad med sina hustrur och
sina barn samt sin boskap och sina
ägodelar. Rakel stal därvid sin faders
husgudar (se Husgud). Först efter tre
dagar fick Laban veta, att Jakob hade
flytt. Han satte efter J ako b och hann
upp honom på Gileads berg. Men
Herren varnade Laban, som drog hem,
medan Jakob fick draga vidare i frid.
Innan de skildes, gjorde Jakob och
Laban - till tecken på sin vänskap - ett
röse, som de kallade »vittnesröse»
(aram. Jegar-Sahaduta, hebr. Galed),
på vilket de höll en försoningsmåltid.
30:24-31:55.

JAKOB

JAKOB (Jakobs Gud)
din faders Gud och J.s Gud
2.Mos. 3:6
J.s Gud har sänt
3:15
J.s Gud har uppenbarat sig
3:16
tro at! H., I.s Gud, har uppenbarat
4:5
säger David, J.s Guds smorde 2.Sam.23:1
J.s Guds namn beskydde dig
Ps.20:2
J.s Gud är vår borg
46:8,12
jag skall lovsjunga J.s Gud
75 :10
För din näpst, du J.s Gud, ligga
76:7
höjen jubel till J.s Gud
81:2
detta är en J.s Guds rätt
81 :5
lyssna, du J.s Gud
84:9
J.s Gud märker det icke
94:7
bäva för J.s Guds ansikte
114:7
Säll den vilkens hjälp är J.s Gud
146:5
draga upp till J.s Guds hus
Jes. 2:3
de skola hålla J.s Helige helig
29:23
draga upp till J.s Guds hus
Mika 4:2
Jag är Abrahams... och J.s Gud
Matt. 22 :32
Jag är Abrahams... och J.s Gud Mark.12:26
kallar H. J.s Gud
Luk.20:37
och J.s Gud har förhärligat
Apg. 3:13
Jag är dina fäders Gud ... J.s Gud
7:32
et! rum till boning åt J.s Gud
7 :46

2. Jakob, Jakobs hus osv. som benämning på Jakobs efterkommande, israeliterna som nation. Se även: Israel.
JAKOB
Kom och förbanna J.
4.Mos. 23:7
Vem kan räkna J., tallös ss. stoftet
23:10
Ofärd är icke at! skåda i J.
23:21
trolldom båtar intet mot J.
23:23
nu måste sägas om J. och om Israel
23:23
Huru sköna äro icke dina tält, du J.
24:5
En stjärna träder fram ur J.
24:17
ur J. skall en härskare komma
24:19
J. är hans arvedels lott
5.Mos.32:9

Jakob-Jakt
en arvedel för J.s menighet
33:4
De lära J. sina rätter
33:10
fick 1.s källa vara i ro
33:28
lika många s. J .s söners
l.Kon.18:31
b~d s. H. givit 1.s barn
2. Kon. 17 :34
I J .s barn , hans utvalda
l.Krön.16 :13
då skall J. frÖjda sig
Ps. 14:7
ären honom, alla 1.s barn
22:24
s. söka ditt ansikte äro J .s barn
2.4:6
så tillsäg nu J. seger
44:5
utväljer vår arvedel, 1.s stolthet
47 :5
då skall J. fröjda sig
53 :7
fö rnimma att det är Gud s. råder i J. 59 :14
fö rlo ssade du 1.s och Jo sefs barn
77 :16
upprättad e ett vittnesbörd i J .
78 :5
78 :21
eld upptände s i J.
satte (David) till en herde för J.
78 :7 l
de hava uppätit J.
79 :7
Sions portar ... bland J.s boningar
87:2
rättfärdighet övar du i J.
99:4
I J.s barn , han s utvalda
105:6
gjorde ett löfte åt den Starke i J.
132 :2
en boning åt den Starke i J.
132 :5
H. har utvalt J. åt sig
135 :4
Han har förkunnat för J. sitt o rd
147 :19
Ett ord sänder H. mot J.
J es. 9:8
skall omvända sig, en kvarleva av J.
10:21
H. skall förbarma sig över J.
14 : l
att J.s härlighet vändes i armod
17:4
skall J . skjuta rötter
27 :6
J .s missgärning då bliva försonad
27 :9
Nu skall J. icke mer behöva bl yg as
29:22
Huru kan du då säga sådant, du J .
40 :27
du 1. , s. jag har utvalt
41 :8
Så frukta nu icke, du mask J .
41 :14
kommen med bevis, säger 1.s konung 41 :21
Vem har lämnat J . till skövling
42 :2 4
säger H. så, han s. skapat dig , J .
43 :1
icke har du , 1., kallat mig hit
43 :22
överlämnat J. åt tiUspillogivning
43 :28
hö r nu, du J. , min tjänar e
44 :1
Frukta icke, du min tjänare J.
44 :2
den andre skall åberopa J.S namn
44 :5
Tänk härpå , du J.
44 :2 1
44 :23
H. förlossar J.
För min tjänare J .s skull
45 :4
jag har icke sagt till J.s släkt
45 : 19
Hör på mig , du J. s. jag har kallat
48 : 12
H. har förlossat sin tjänare J.
48 :20
att jag mått e för e J. tillbaka
49 :5
att allenast upprätta J .s stammar
49 :6
den Starke i J. är din förlossare
49 :26
näring till din fader 1.s arvedel
58 :14
för dem i J., s. omvända sig
59:20
den Starke i J. är din förlossar e
60 :16
låta en avkomma utgå från J .
65 :9
icke han s. är J .s del
Jer.l0 :16
de hava uppätit J.
10:25
en tid av nöd är inne för J .
30 :7
frukta nu icke. du min tjänare J .
30 :10
J. skall få kom ma tillbaka
30: I O
åter upprätta 1.s hyddor
30 :18
Jublen i glädje Över J.
31 :7
31 : Il
H. skall förlossa J.
då skall jag förka sta J.s säd
33 :26
frukta icke, du min tjänare J.
46 :27
J. skall få komma tillbaka
46:27
Frukta icke, du min tjänare J .
46 :28
sådan är icke han s. är J .s del
5 I : 19
mot J. bådade H. upp ovänner
K1ag . 1:17
fördärvade H. alla J.s boningar
2:2
J . förbrände han lik en lågande eld
2 :3
lanc,l!. jag givit åt J.
Hes.28:25
Nu skall jag åter upprätta J.
39 :2 5
Juda gå för plogen, J. för harven Hos.IO:11
H. skall hemsöka J.
12 :2
12 :12
J. flydde till Arams mark
J.s stolthet är mig en styggelse
Am . 6:8
Huru skall J. kunna bestå
7 :2,5
H. har svu rit vid 1.s stolthet
8 :7
Ob. v.l0
våld du i l\~: , J~: mot din broder J.
Gm 1.s 0\ ~'rträdelse sker detta
Mika 1 :5
Vem är upph ovet till J .S överträdelse
1 :5
Jag vill församla dig, J.
2:12
Hören, I 1.s hövdingar och furstar
3:1
förkunna för J . hs överträdelse
3 :8
skall J.s kvarleva vara bland
5 :7
J .s kvarleva skall vara bland hedn.
5:8
Du skall bevisa trofasthet mot J .
7:20
H. vill återställa 1.s höghet
Nah. 2:2
utrota var levande själ ur J.s
Mal. 2:12
I J .s barn, haven icke hört upp
3:6
JAKOB (Jakobs hus)
personer av J .s hus utgjorde 70 I.Mos.46:27
2.Mos. 19:3
Så skall du säga till 1.s hus
Ps. 85:2
du upprättade åter J.s hus
114:1
J.s hus ut ifrån folket
I av 1.s hus, Iltom oss vandra
Jes. 2:5
2 :6
du har förskjutit ditt folk, J.s hus
8:17
döljer sitt ansikte för J.s hus
10:20
den räddade skaran av J .s hus
14 :1
främlingar hålla sig till J .s hus
29 :22
Därför säger H. så till J.s hus
46
:3
hören nu på m ig, I av J.s hus
48:1
Hören detta, I av J .s hus
58 :1
förkunna för J .s hus deras synder
Hören H. ord , I av J.s hus
Jer. 2:4
5:20
Förkunnen detta i J .S hus
till ed inför J .s hus ' barn
Hes. 20:5
Hören och betygen inför J. s hus Am . 3:13
9:8
icke alldeles fö rgöra 1.s hus
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1.s hus skall råda över
Ob.
Då skall J.s hus bliva en eld
ett tillb ö rligt tal , du J.s hus
Mika
Höre n detta, I hövdingar av 1.s hu s
skall vara konung ö ver J. s hus
Luk .

platserna vid Jesu sida, Matt.20:20-23
med par.
Jakob var den förste av apostlarna,
som led martyrdöden. På Herodes
Agrippas befallning avrättades han år
44 e.Kr. , Apg.12:2 .

v.17
v.18
2 :7
3 :9
1 :33

3. Mattans son, fader till Jesu fosterfader Josef. Matt. 1:1 5,16.
4. Son till Sebedeus. Hans moder var
troligen Salome, som förm odligen var

J AKO B
fick (J .)

Se

J ..

S t'b~d~u s '

so n

Ma tt . 4 :21

Paulus och Barnabas blev· också han
kallad till apostel , Gal.1 :19. Han blev
en av församlingens stödjepelare, 2:9.
När Petrus flydde från staden, blev
Jakob församlingens ledare. - Jakob
var närvarande och talade vid det första
apostlamötet, som hölls i Jerusalem,
Apg.IS:13. Jämte de äldste mottog
han Paulus, när denne återkom från
sin tredje missionsresa, 21 :18. Jakob är
författare av det nytestamentliga brev,
som bär hans namn.
Eusebius berättar, att Jakob av sin
samtid hedrades med namnet »den rättfardige» på grund av sin stränga laglydnad. Han led martyrdöden mellan
åren 62 och 66. Enligt en utsaga skall
man ha störtat honom ned från en av
templets tinnar, stenat och dödat honom genom att slå honom i huvudet
med en stång.
JAKOB
heta icke hs brö der J. och Josef Matt.13:55
Marias son och broder till J.
Mark. 6 :3
Låten J. oc h de andra få veta
Apg.I2 :17
tog J. till orda och sade
15 :13
gick Paulus med oss till J.
21 :18
Därefter visade han sig för J .
1. Kor. 15 :7
allenast 1., H. broder, såg jag
Gal. 1:19
handen till samarbete .. J .
2:9
kom mo några män dit från J.
2:12
J., Guds och H ., Jesu Kristi , tj änare Jak.l:1
Judas ... och J. s broder
Jud . v.l

7. En av Jesu lärjungar, son till Klopas
och dennes hustru Maria. Om Klopas
är identisk med Alfeus, är denne
Jakob densamme som Jesu apostel
Jakob, Alfeus' son, se nr 5. Jakob hade
en broder vid namn Joses, se Joses 2.
Tillnamnet »den lille» (Mark.IS :40, grt.)
kan han ha fått, därför att han var
liten till växten eller därför att han
var yngre än Jakob, Sebedeus' son Gfr
sv. övers. »den yngre»).
JAKOB
Maria s. var J .s och Joses'
Maria s. var J. den yngres moder
den Maria s. var J .s moder
den Maria s. var J .s moder

Den bnlllll , sImilI tp ekas

SO/II

en syster till Maria, Jesu moder, Matt.
4:21 med par.; Luk.S :lO, jfr Matt.
27:56; Mark.1S:40; 16:1. Jakob var
aposteln Johannes' äldre broder. De
båda bröderna omtalas första gången i
Skriften tillsammans med Simon Petrus.
Alla trevar fiskare , Luk.S :10. När Jesus
kallade dem till sina efterföljare, lydde
de villigt, Matt.4:21 ,22 med par. Dessa
tre stod uppenbarligen Jesus nännast
av de tolv. Det var således endast dessa,
som var med Jesus på förklaringsberget ,
17 :1 med par., vid uppväckandet av
Jafrus' dotter, Mark.S:37 med par., och
i Getsemane i samband med Jesu bönekamp , 14:33 med par.

"Jakobs hm III L» (Joh. 4:6 ).

1. , Sebedeus' son
. 10:2
tog J . med sig J. och Jo hannes, J .s
17 :1
Mark. 1 :19
fick han se J . , Sebedeus' son
begåvo de sig med J. till Simons
1 :29
J ., Sebedeus' son, och Johannes,
J.sbroder
3:17
utom Petrus och J. och Johannes,
1.s broder
5 :37
tog Jesus med sig Petrus och J . och
9:2
trädde J. och Johannes fram
10 :35
miSSlynta på J. och Johannes
10:41
frågade hm Petrus och J . och
13:3
han tog med sig Petrus och J.
14 :33
J. och Johannes deltogo
Luk. 5 :10
J . och Johannes
6 :14
tillstadde ingen att gå utom .. . J.
8:5 I
tog han Petrus, JolJannes och J. med
9 :28
J. och Johannes förnummo detla
9 :54
upp i den sal...J. och Andreas
Apg. 1:13
J . lät han avrätta
12:2

Matt . 27 :56
Mark. 15 :40
16: l
Luk. 24: 1 O

8. Fader till aposteln Judas, se Judas 4.
Luk.6:16; Apg.l:l3 .
JAKOBS BRUNN
En brunn utanför staden Sykar (Sikem)
i Samarien, jfr I .Mos.33 :18-20 (Jakobs
bosättning vid Sikem). Här hade Jesus
sitt samtal med den samaritanska
kvinnan. Som Jakobs brunn utpekas
en ca 30 meter djup brunn ca I km
sydost om det gamla Sikem, nuv. Tell
Balata (sydost om samaritanernas centrum Nablus vid foten av berget Gerissim, i närheten av det gamla Samaria).
Joh.4:6.
JAKT
Se även: Fånga, jaga, jägare, båge, pil ,
fallgrop , falla, giller, nät, villebråd,
grop, grav, snara, fågeWingare.

Jakob och hans broder fick av Jesus
namnet Boanerges, tordönsmän, Mark,
3:17. Antagligen berodde det på deras
heta temperament och möjligen också
på deras iver som Ordets förkunnare.
De två bröderna avslöjade också en
icke så liten äregirighet. De hade uppenbarligen ingenting emot att deras moder
bad Jesus om att de skulle få inta
platserna nännast Jesus i hans rike. På
Jesu ord »{ veten icke vad I begären.
Kunnen { dricka den kalk, som jag
skall dricka? » svarade de jakande. De
fick då av sin Mästare det beskedet, att
de skulle få dricka hans kalk (lidandets
bägare) men att de inte kunde påräkna

5. Alfeus' son, en av Jesu apostlar.
Möjligen är han densamme som nr 7.
Matt.IO:3; Apg.1:13.
6. Herrens broder. Jesus hade flera
bröder och systrar. På ett par ställen
i N.T. är bröderna namngivna: Jakob,
Josef (loses), Simon och Judas, Matt.
13 :55; Mark.6 :3. Jakob synes ha varit
den äldste av bröderna, eftersom han
alltid nämns först.
Liksom sina bröder trodde Jakob
till en början inte på Jesus, Joh.7:S.
Denna avoga inställning förändrades
efterhand till en positiv hållning, jfr
I.Kor.9:S . Efter uppståndelsen var Jakob en av dem som Jesus uppenbarade
sig för, 15:7. På samma sätt som

Jakt
Till skillnad från egyptierna och assyrierna , som ofta bedrev jakt med häst
och vagn, var israell'terna uppenbarligen
inte något utprägl t jägarfolk även om
de kunde bedrivd jakt ur nyttosynpunkt, dels för att fånga matnyttigt
villebråd, S.Mos.l2:IS; I.Sam.26:20;
I.Kon.4:23, dels för att utrota rovdjur,
som utgjorde en fara för människor
och boskap, I.Sani.17:34-3S; 2.Sam.
23 :20. Mindre djur blev fallda med pil
och båge, I.Mos.27 :3-4. Man bedrev
också jakt medelst snaror och nät.
Större rovdjur som lejon och björn blev
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Jaktredskap -Javan
fångade i gropar, Ps.9:16; Hes.19:8.
Som stora jägare omtalas Ismael,
I.Mos.21 :20, och Esau, 25 :27. När det
om Nimrod säges, att han var »en väldig
jägare infor Herren», 10:9, kan däri
också ligga en anspelning på hans våldsamhet och hänsynslöshet.
Bilder från jakt brukas ibland i
Skriften särskilt i Psaltaren. Fiender
till Gud oCh hans fromma kan liknas
vid jägare, Ords.6:5; Jer.5:26, och
psalmisten talar om att bli räddad som
en fågel ur fågelfängarens snara, Ps.
91:3; 124:7, ett uttryck för Herrens
frälsande makt. En verkningsfull kontrast till jägaren i denna negativa
mening utgör herden, som vårdar sig
om sin hjord, Ps.23; Hes.34:23-31.
JAKT
kom hs broder Esau från j.en
Huru Ulnge skolen I gå på j.
gifta kvinnan går på j. efter

l.Mos.27:30
Job 18:2
Ords. 6:26

JAKTREDSKAP
(Isak:) Så tag nu dina j.

I.Mos.27:3

JALEEL
hebr. vänta på Gud. Sebulons tredje
son. I.Mos.46:14; 4.Mos.26:26.
JALEELlTER
Efterkommande till Jaleel, se d.o.
4.Mos.26:26.
JALON
hebr. möjl. han övernattar. En son till
Esra av Juda stam. l.Krön.4:17.
JAMAI
hebr. trol. Herren beskyddar. En son
till Isaskars son Tola. I.Krön.7 :2.

JAMBRES
grek. av hebr. el. egypt., betydelse
osäker. En av Mose egyptiska motståndare. Se for övrigt: Jannes. 2.Tim.3:8.
JAMIN
hebr. höger hand el. lycka.
l. Simeons andre son, stamfader till
jaminiterna.
JAMIN
Sim eons söner Jemuel, J.
I.Mos.46:10
Simeons söner Jemuel; J.
2.Mos. 6:15
av J. jaminiternas släkt
4.Mos.26:12
Simeons söner Nemuel och J. l.Krön. 4:24

2. Den andre av Rams, Jerameels förstfoddes, söner. I.Krön.2:27.
3. En av de leviter, som på Esras tid
undervisade folket i lagen. Neh.8:7.
JAMINITER
Efterkommande till Simeons son Jamin,
se Jamin 1. 4.Mos.26:12.
JAMLEK
hebr. han (Herren) ldter (honom)
hiirska. En hövding i Simeon på konung
Hiskias tid. I.Krön.4:34.
JANNAI
grek. av hebr., möjl. Herren svarar el.
Herren är nddig. En man i Jesu släkttavla, fader till Melki och son till Mattatias' son Josef. Luk.3:24.
JANNES
grek. av hebr. el. egypt., betydelse
oSäker. En man, som jämte Jambres
omtalas som Mose motståndare. Paulus
anspelar på de händelser, som skildras i
2.Mos.7:11 f.; 8:6 f. osv. Namnen på
de egyptiska trollkarlarna och spåmännen fmns inte angivna i G.T., endast i
senare judisk litteratur, främst targumema (aram. övers. av G.T.), och hos
antika hedniska författare. Man har
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också belägg för att det funnits en
apokryfisk skrift, som burit J annes'
och Jambres' namn.
De egyptiska trollkarlarnas beteende
brukas av aposteln för att åskådliggöra de falska lärarnas uppträdande.
Dessa står emot sanningen och för
därmed andra vilse, men de ska1lliksom
de egyptiska männen till sist bli avslöjade i sin ondska och falskhet,
2.Tim.3:6-9, jfr 2.Mos.9:11. Jfr även
Apg.13:6-11; I.Tim.6:3-5. Se för
övrigt: Bedraga, Förförelse, Förvilla.
2.Tim.3:8.
JANOA
hebr. han vilar.
l. Ort vid Efraims nordöstra gräns,
identisk med nuv. Chirbet Janun, ca
10 km sydost om det gamla Sikem.
Jos.16:6,7.
2. Ort i Naftali, nämnd tillsammans med
andra orter, som erövrades av den assyriske konurigen Tiglat-Pileser III. Platsen har förknippats med nuv. Januh,
10 km öster om Tyrus, men denna lokalisering är osäker. 2.Kon .15 :29.
JANUM
hebr. han slumrar. Stad i Juda bergsbygd, nämnd mellan Esean och BetTappua. Orten motsvaras möjligen av
nuv. Beni Naim, 6 km ostsydost om
Hebron. Jos.15:53.
JAREB5-KONUNGEN
hebr. m~ Jårep, konung ,stridslysten» el. av ackad. Storkonung.
Benämning på den assyriske konungen,
icke ett egennamn utan ett symboliskt
namn .eller en assyrisk konungatitel.
Till belysning av det som Hosea säger
om konung Jareb och Israels beroende
av A5syrien hänvisar somliga kommentatorer till 2.Kon.15:19 f.; 16:7 ff. Se
för övrigt: Assyrien. Hos.5:13; 10:6.
JARET
En grekisk form av namnet Jered. Se:
Jered 1. Luk.3:37.
JARHA
hebr. trol. av egypt., betydelse okänd.
En egyptisk tjänare hos Jiseis son Sesan.
Han fick en av sin herres döttrar till
hustru. Med henne fick han sonen
Attai. I.Krön.2:34,35.

JARlB
hebr. han strider el. motstdndare.
l. Eh son till Simeon, uppenbarligen
densamme som Jakin, se Jakin 1.
I.Krön.4:24.
1. En av de huvudmän, som Esra sände
åstad till Kasifja for att skaffa leviter
till tempeltjänsten. Esr.8:16.
3. En präst, som hade äktat en hednisk
kvinna. Esr.1O:18.
JARMUT
hebr.höjd.
1. En amoreisk konungastad i Juda
lågland. Den motsvaras troligen av nuv.
Chirbet Jarmuq, ca 25 km sydväst om
Jerusalem.

19:21 Remet, i I.Krön.6:73 Ramot.
Jos.21 :29.
JAROA
hebr. lindring el. (ny)mdne. En gadit,
farfader till Abihail, vilkens söner var
familjehuvudmän i Basans land. l.Krön.
5:14.
JASEEL
hebr. Gud delar el. tilldelar. Naftalis
äldste son, stamfader till jaseeliterna.
I I.Krön.7:13 skrives hans namn Jahasiel. l.Mos.46:24; 4.Mos.26:48.
JASEELlTER
Efterkommande till Jaseel, se d.o.
4.Mos.26:48.
JASEJA
hebr. Herren ser el. skådar. Tikvas son,
en av. de få män, som opponerade sig
mot Esras uppmaning till de från Babel
återkomna att skilja sig från de främmande folken och från sina hedniska
hustrur. Esr.10:15.
JASERA
hebr. trol. han (Herren) beskyddar.
En präst av Immers familj, farfader till
prästen Maasai i Jerusalem. l.Krön.
9:12.
JASIB
hebr. han för tillbaka. Isaskars tredje
son. Se: Jasub 1, Job 1. l.Krön.7:1.
JASIS
hebr. möjl. han (Herren) gör (honom)
[ramstdende el. rik. En hagarit, uppsyningsman över konung Davids småboskap. l.Krön.27:31.
JASOBEAM
hebr. md folket vända tillbaka.
1. Son till en hakmonit (el. till Hakmoni, se d.o.), den främste bland Davids
hjältar. I 2.Sam.23:8 kallas han JosebBassebet. Jfr nr 3. I.Krön.l1 :11.
2. En korait i Benjamin, en av dem
som gick över till David i Siklag.
I.Krön.12:6.
3. Sabdiels son av Peres' släkt, befälhavare över konung Davids första häravdelning. Han brukar vanligen identifieras med nr 1 (»hakmonit» i I.Krön.
11:11 är i så fall en släktbenämning,
som kan åsyfta familjens stamfader, jfr
v.32). I.Krön.27:2.
JASON
grek. helande, botande.
l. En kristen, troligen jude, i Tessa1onika. Han tog emot Paulus och Silas i
sitt hus och blev fordenskul1 av judarna
släpad infor stadens styresmän. Jfr nr 2.
JASON
Gudarna) trängde fram mot J.s Apg. 17:5
släpade de J. Inför stadens styresmän 17:6
J. har tagit emot dem i sitt hus
17:7
täto J. ställa borgen för sig
17:9

2. En av de landsmän (grundtextens
ord kan också översättas: släktingar,
anförvanter), som genom Paulus sänder
de kristna i Rom sin hälsning. Han kan
vara densamme som nr 1. Rom.16:21.

staden Jerusalem, som glänste likt
kristallklar jaspis, 21 :11. Den himmelska stadsmuren var byggd av jaspis, v.
18, och av dess tolv grundstenar var
den första en jaspis, v.19.
Jaspis kunde vara vit, röd, brun eller
blågrön, och den liknade fm marmor.
Man har funnit denna ädelsten bl.a. i
Indien, Persien, Syrien och Armenien.
JASPIS
i fjärde raden •.. onyx och en j. 2.Mos.28:20
i fjllrde raden ... en j.
39:13
Hes.28:13
alla slags ädla stenar: j.
(staden) var ss. kristallklar j.
Upp. 21 :11
stadsmuren var byggd av j.
21 :18
Den första grundstenen var en j.
21 :19

JASPISSTEN
var till utseendet ss. j.

Upp. 4:3

JASUB
hebr. han vänder tillbaka.
l. Isaskars tredje son, stamfader till
jasubiterna. I I.Mos.46:13 kallas han
Job, i I.Krön.7:1 skrives hans namn
Jasib. 4.Mos.26:24.
2. En man av Banis släkt. Han tillhörde
dem som hade tagit främmande kvinnor
till hustrur. Esr.1O:29.
JASUBITER
Efterkommande till lsaskars son Jasub,
se Jasub l. 4.Mos.26:24.
JASUBI-LEHEM
hebr. md han vända tillbaka frdn striden
el. md han vända tillbaka med bröd.
En efterkommande till Judas son Sela.
Det är emellertid inte säkert, att grundtextens uttryck är ett egennamn. Enligt
somliga översättningar ska1l det återges
på följande ·sätt: »och de återvände till
LehelID) (möjl. = Betlehem). Jfr gamla
kyrkobibelns övers.: »Och bodde i Lahem» (man har läst verbet jäbp, bo, i
stället for lup, vända tillbaka). l.Krön.
4:22.
JATNIEL
hebr. Gud giver. En dörrvaktare vid
templet, Meselemjas fjärde son. l.Krön.
26:2.
JAITIR
hebr. möjl. rest el. överflöd. Levitstad i
Juda bergsbygd. Den motsvaras av nuv.
Chiroet Attir, ca 10 km sydsydväst om
Hebron. Jfr Jeterit.
JATTIR
i Bergsbygden: Samir, J., Soko

Jo.. 15:48
21 :14
till de äldste i J.
l.Sam.30:27
At Arons söner J. och Estemoa I.Krön. 6:57
(At Arons söner) J. med utmarker

JAUR
hebr. skogsman el. (l.cere:Jair) han uppväcker. Fader till Elhanan (se Elhanan
1). Se: Jaare-Oregim. I.Krön.20:5.
JAVAN
hebr. av okänt ursprung. Gammalt
namn på joniernas land och folk i
Mindre Asien, Sedan allmän beteckning
på Grekland. I det gamla Orienten lade
Alexander den store under sig alla riken
ända fram till Indus. På återvägen blev
han angripen av feber och dog i Babylon år 323 f.Kr., endast 33 år gammal.
Efter hans död delades riket. Se for
övrigt: Grekland, Akaja.

2. En icke 10ka1iserad levitstad i Isaskars stamområde. Den kallas i Jos.

JASPIS
Den tolfte stenen i översteprästens
domssköld var av jaspis, 2.Mos.28:20.
Jaspis uppräknas bland de ädla stenar,
som i Hes.28:13 symboliserar den tyriske konungens prakt och härlighet.
I sin uppenbarelse fick Johannes se
honom som satt på tronen, och han
»var till utseendet såsom jaspissten och
kameob>, 4:3. Han talar om den heliga

JAVAN
Jes.66:19
sända ss. budbärare till J.
J., Tubal..• drevo köpenskap
H ••. 27:13
Vedan och J. gAvo spAnad ss. betaln. 27:19
MenbockenllrJ.skonung
Dan. 8:21
lir fri, kommer fursten för J.
10:20
uppbjuda all sin makt mot J.s rike
11:2
sAlt Juda••..At J.s barn
Joel 3:6
ss. spjut mot dina söner, du J:
Sak. 9:13
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JARMUT
till Piram, konungen iJ.
församlade sig de fem ... kon. i J.
(till Josua) konungen i J.
konungen i J. en
(i Låglandet) J.
(Juda barn i) J.

Jos. 10:3
10:5
10:23
12:11
15:35
Neh.ll:29

Javan-Jegiel
JAVAN
hebr. av okänt ursprung. J afets fjärde
son, stamfader till »Javans barJl), dvs.
jonierna eller - i vidare mening - grekerna. Se för övrigt: Javan (geogr.), Grekland.
JAVAN
Jafets söner voro ...J.
l.Mos.10:2
J.s söner voro Elisa och Tarsis
10:4
Jafets söner voro ...J.
l.Krön. 1:5
J .s söner voro Elisa och Tarsisa
l :7

JAVÄL
(Jesus:) J., I kännen mig

Joh. 7:28

JEARIMS BERGSHÖJD
hebr. har-jifärim, skogarnas berg. En
skogrik bergstrakt på gränsen till Juda.
Den sätts i samband med Kesalon, se
d.o. Jos.15:10.

JEATERAI
hebr. möjl. han bereder plats el. han
ger överflöd. En levit, Seras son, efterkommande till Gerson. l.Krön.6:21.

JEBUSESTAD
lAt oss taga in i denna j.

Dom. 19:11

JEDAI
hebr. läglig el. smyckad. En siare, densamme som Iddo, se Iddo 3. 2.Krön.
9:29.

JEDAJA
hebr. (nr 1,5) Ugåjå, Herrens lov; (nr
2-4,6-8) Jega'jå, Herren känner el. vet.
l. En man av Simeons stam, son till
Simri och farfaders fader till släkthövdingen Sisa. 1.Krön.4:37.
2. Huvudman för en prästfamilj i Jerusalem. 1.Krön.9:10; Neh.11 :10.
3. Huvudman för prästernas andra avdelning enligt konung Davids indelning.
1.Krön.24:7.
4. Stamfader till en prästsläkt, som
återvände med Serubbabel från fångenskapen i Babel. Han är möjligen densamme som nr 3. Esr.2:36; Neh.7:39.
5. Harumafs son, en av dem som deltog
i återuppbyggandet av Jerusalems mur.
Neh.3:10.
6. En prästhövding, som återvände med
Serubbabel från fångenskapen i Babel.
Neh.12:6,19.
7. En annan prästhövding, som återvände med Serubbabel. Neh.12:7,21.
8. En man, som tillsammans med andra
landsflyktiga återvände från Babel med
gåvor av silver och guld, varav skulle
göras två kronor, av vilka den· ena
skulle sättas på översteprästen Josuas
huvud i samband med dennes kröning.
Kronorna skulle sedan förvaras i templet till minne av de fyra givarna, Helem,
Tobia, Jedaja och Hen. Sak.6:10,14.

4),jfr l.Krön.15:17 ,19; 16:37,41; 25:1.
Uttryckehtill JedutuJl) i Ps.39:1; 62:1;
77:1 kan beteckna, att dessa psalmer
är skrivna för J edutun eller att de skall
framföras i hans stil. Enligt somliga
kommentatorer är Jedutun på dessa
ställen en för oss okänd musikalisk
term.
JEDUTUN
Galal, son till J.
l.Krön. 9:16
(David anställde) Heman och J.
16 :41
hos Heman och J. förvarades
16:42
J.s söner gjorde han till dörrvaktare
16 :42
till tjänstgöring J.s söner
25:1
Av J.: 1.s söner under ledning av
sin fader J.
25:3
stodo under 1.s och Hemans ledning 25:6
J. öster om altaret
2. Krön. 5 :12
Av J.S barn Semaja och Ussiel
29:14
ss. konungens siare J. bjudit
35 : IS
För sAngmästaren, till J.
Ps.39:1
För sAngmästaren, till J.
62:1; 17:1

JEFTA

sA ock j.erna, amoreerna
I.Mos.10:16
girgaseernas och j.ernasland
IS :21
det land där j.er bo
2.Mos. 3:8
föra eder bort till j.ernas land
3 :17
13:5
låter dig komma in i j.ernas land
föra dig till j.ernas land
23 :23
Jag skall förjaga j.erna
33:2
34:11
jag skall förjaga för dig j.erna
j.erna bo i Bergsbygden
4.Mos.13:30
när han för dig förjagar j.erna 5.Mos. 7:1
till spillo ...hiveerna och j.erna
20:17
(Gud) vill fördriva för eder j.erna Jos. 3:10
hiveerna och j.erna (mot Josua)
9:1
(bud) till j.erna i Bergsbygden
11:3
(åt Israel) j.ernas land
12:8
j.erna kunde Juda icke fördriva
15:63
bodde ock j.erna kvar bland Juda
IS :63
j.erna (i strid med Iarael)
24:11
j.erna blevo icke fördrivna
Dom. 1:21
j.erna kvar bland Benjamins barn
1 :21
Då nu Israels barn bodde ibland j.erna 3:5
tUt Jerusalem, mot j.erna
2.Sam. 5:6
5:8
Vemhelst So siAr ihjäl en j.
vid j.en Araunas tröskplats
24:16
pAj.en Araunas tröskplats
24:18
Allt folk s. fanns av j.erna
I.Kon. 9:20
(Kanun födde) ock j.erna
1. Krön. 1:14
där befunno sig j.erna
11:4
Vemhelst So först slår ihjäl en j.
11:6
21 :15
H. ängel vid j.en Ornans tröskplats
altare At H. på j.en Ornans tröskplats 21 :18
bönhört hm pA j.en Ornans tröskplats 21 :28
H.hus pij.en Örnans tröskplats 2.Krön. 3:1
8:7
folk s. fanns kvar av j.erna
avskDda... av j.erna
Ear. 9:1
giva At hl säd j.ernasland
Neh. 9:8
Ekrons folk bliva sa. j.erna
Sak. 9:7

hebr. lovsjungande. En sångledare i
templet. Hans namn är ibland skrivet
Jeditun, se d.o. Jedutuns söner var
sångare och dörrvaktare i templet. Han
synes vara identisk med Etan (se Etan

hebr. han (Gud) öppnar. En gileadit,
en av Israels domare, son till en man vid
namn Gilead. Han levde ca år 1100
f.Kr. Jeftas historia skildras i Dom.
11 :1-12:7. Emedan han var son till
en sköka, »son till en annan kvinna»
(grt.), blev han fördriven av sönerna
till faderns hustru, 11 :1-2 (hebr. zonä,
som är övers. »sköka», kan möjligen här
beteckna en bihustru, konkubin, som
levde samman med Gilead utan att de
hade ingått trolovning och äktenskap,
eller en kvirma av ett främmande folk
och med en annan gudsdyrkan än
Israels). Jefta flydde och bosatte sig i
det arameiska området Tob, troligen
nordost om gileaditernas land. Där blev
han ledare för en skara löst folk, vars
strövtåg han ledde, 11:3. När ammoniterna anföll israeliterna, ville de äldste
i Gilead ha Jefta till anförare i striden.
Han accepterade på det villkoret, att
han - om striden blev lyckosam - också
därefter skulle få vara c gileaditernas
hövding, 11:4-11, jfr 10:18. Jefta tillfogade ammoniterna ett svidande nederlag och erövrade ett stort område
från dem, 11:33. - Efraimiterna var
missnöjda över att Jefta dragit ut i
striden utan att kalla på dem, men Jefta
försvarade sig mot deras beskyllningar
och gick med sina män till strid mot
dem och besegrade dem, 12:1-6. Han
var sedan domare i Israel i sex år, v.7.
Välkänd är berättelsen om Jeftas
dotter, Dom.11:3440, ett avsnitt som
bqr ses mot bakgrund av Jeftas löfte,
v.30-31. Kommentatorernas uppfattningar går isär, när det gäller frågan om
hon verkligen blev offrad som ett
brännoffer. Människooffer var stränge~
ligen förbjudna i Israel, 2.Mos.20:2-3.
Slutet av Dom.11:31 synes också kunna
översättas så: »det skall höra Herren till
eller jag skall offra det till brännoffer».
Hur Jefta konkret skulle uppfylla sitt
löfte, berodde i så fall på vad eller vem
som först kom honom till mötes vid
hans hemkomst efter segern över ammoniterna. Att Jeftas dotter skulle
höra Herren till, kan då betyda, att hon
skulle förbli ogift, jfr v.37,39b. Det
ligger utifrån sammanhanget nära till
hands att dra den slutsatsen, att hon
efter de två månaderna tillsammans
med sina väninnor hölls inspärrad för
resten av sitt liv. Jeftas förtvivlan, v.35,
kunde vara ett uttryck för sorg över
att han inte skulle få några efterkommande, eftersom dottern var hans enda
barn, v.34. I v.40 heter det, att Israels
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JEBEREKJA
hebr. Herren välsignar. Fader till en
Sakarja, som levde på profeten Jesajas
tid. Jes.8:2.

JEBUS
hebr. trol. nedtrampad. Huvudstad för
jebuseerna, de ursprungliga invånarna i
Jerusalem. Den gamla jebusestaden låg
på Ofelhöjden i sydöstra delen av nuv.
Jerusalem. Man har där funnit rester av
murar och fyra portar från ca 2400 f.Kr.
En tunnel ledde vatten från en källa
utanför staden, jfr 2.Sam.5:8. Se:
Gihon 2.
Jebuseerna, som var ett kananeiskt
folk, l.Mos.10:16, var till en början
bosatta i Palestinas bergstrakter, 4.Mos.
13:29; Jos.11:3, men höll på konung
Davids tid främst till i· Jerusalem.
Davids intagande och befåstande av
jebuseernas stad, Sions borg, skildras i
2.Sam.5:6-9; l.Krön.11:4-8. Se för övrigt: David, Davids stad, Jerusalem.
JEBUS
gränsen söder om J.' höjd
Jos. 15:8
pA södra sidan om J.' höjd
18:16
18:28
J., det är Jerusalem
Dom.19:10
till platsen mitt emot J.
DA de nu voro vid J. sade tjänaren
19 :11
David till Jerusalem, det är J. I.Krön.I1:4
invAnarna i J. sade till David
II :5

JEBUSE

JEDEJA
hebr. Herren ger glädje.
l. En levit, av Subaels släkt, efterkommande till Kehat. 1.Krön.24:20.
2. En meronotit i konung Davids
tjänst, uppsyningsman över åsninnorna.
1.Krön.27 :30.

JEDIAEL
hebr. känd av Gud.
l. Benjamins tredje son. l.Krön.7:6,
10,11.
2. En av Simris två söner, som tillhörde
Davids hjältar. l.Krön.11 :45.
3. En hövding i Manasse, som förenade
sig med David i Siklag. l.Krön.12:20.
4. En dörrvaktare, koraiten Meselemjas andre son. 1.Krön.26:2.

JEDIDA
hebr. älskad. Konung Josias moder,
Adajas dotter, från staden Boskat i
Juda lågland Gfr Jos.15:33,39). 2.Kon.
22:1.

JEDlDJA
hebr. älskad av Herren, Herrens älskling.
Ett namn, som profeten Natan i ett
budskap från Herren gav Salomo, då
denne var nyfödd. 2.Sam.12:25.

JEDlTUN
hebr. lovsjungande. En sångledare i
templet. Se: Jedutun. l.Krön.16:38;
Neh.11:17.

JEDUTUN

döttrar under fyra dagar varje år gick
åstad för att lovprisa (icke: sörja) Jeftas
dotter. De unga kvinnorna frrade troligen på detta sätt Jeftas dotters hjältemodiga accepterande av sin hårda lott,
jfr v.36-38. På intet ställe i Skriften
blir J efta kritiserad för sitt handlingssätt, något som också kan tyda på att
han icke frambar sin dotter som ett
brännoffer i bokstavlig betydelse.
I l.Sam.12:11 nämns Jefta bland
andra högt aktade ledare, som räddat
Israel i svåra situationer, och i Hebr.
11:32 omtalas han som en av det
gamla förbundets troshjältar .
JEFTA
J. var en tapper stridsman
Dom.ll:1
J.s fader var Gilead
11:1
11:2
drevo de ut J. och sade
11:3
DA flydde J. bort ifrån sina bröder
11:3
sällade sig löst folk tm J.
11:5
för att hämta J. frAn landet Tob
11:6
de sade till J. :...bliv vår anförare
11:7
J. svarade de äldste i Gilead
11:8
De äldste i Gilead sade till J.
11:9
J. svarade de äldste i Gilead
11:10
sade de äldste i GDead till J.
11:11
gick J. med de äldste i Gilead
11:11
J. uttalade inför H. i Mispa allt
11:12
J. skickade sändebud tUt Ammons
11:13
svarade Ammons konung J.8
11:14
skickade J. sändebud till Ammons
Så säger 1.: Israel har icke tagit land
11:15
11:28
hörde icke på vad J. lät säga
11:29
Då kom H. A. Över J.
J. gjorde ett löfte At H. och sade
11:30
drog nu J. åstad mot Ammons barn
11:32
·11:34
När J. kom hem till sitt hUI i Mispa
lovprisa gDeaditen J.s dotter
11:40
(Efraims män) sade till J.: Varför
12:1
12:2
J. svarade dem
12:4
J. församlade alla Glleads män
12:7
J. var domare i Israel i sex år
12:7
Sedan doggDeaditen J.
l.Sam.12 :11
sände H. J. och Samuel
ifall jag skulle förtälja om J.
Hebr.ll:32

JEFUNNE
hebr. han vänder sig (till Herren) el.
den (vägen) banas (för honom)
l. Jeters äldste son, av Asers stam.
l.Krön.7:38.
2. Fader till spejaren Kaleb, se d.o.
JE FUNNE
(spejaren) Kaleb, J.s son
4.Mol.13:7
JOlua och Kaleb, J.s son, revo
14:6
ingen förutom Kaleb, J .• son
14:30
och Kaleb, J .• son, vid liv
14:38
ingen kvar förutom Kaleb, J.s son
26 :65
ingen förutom Kaleb, J.s son
32:12
av Juda stam Kaleb, J.sjIOn
34:19
Kaleb, J •• son, skall f Ase det
5.Mos. 1:36
inför kenaseen Kaleb, J .• son
Jos. 14:6
14:13
välsignade Josua Kaleb, J .• son
fick Kaleb, J .• son, Hebron till arvedel 14:14
åt Kaleb, J.I son, gavs Hebron
15:13
byarna ...åt Kaleb, J •• son
21:12
Kalebl, J .• sons, söner voro
l. Krön. 4:15
byarna ... At Kaleb, J .• son
6:56

JEGAR-8AHADUTA
aram. vittneSTÖse. Ett namn, som Laban
gav det stenröse, som han och Jakob
gjorde till ett tecken på sin vänskap.
Det blev också kallat Mispa, »vaktställe», 1.Mos.31 :49. Jakob gav det
namnet Galed, se d.o. l.Mos.31:47.

JEGIEL
hebr. av aram. insamlad el. borttagen

av Gud.
l. En efterkommande· till rubeniten
Joel och huvudman för sin släkt.
l.Krön.5:7.
2. En dörrvaktare vid Guds ark i Davids
stad, vanligen uppfattad som identisk
med sångledaren med samma namn
(dock icke att förväxla med nr 3).
1.Krön.15:18,21; 16:5.
3. En av Davids tempelsångare (den i
början av versen omtalade, ej identisk
med nr 2). l.Krön.16:5.
4. En levit, av Asafs släkt, son till
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leguel-leremia
Mattanja, fader till JahasieJs (se Jahasiel5) farfader Benaja. 2.Krön.20:14.
5. En av de ledande leviterna på konung
J osias tid. 2 .Krön.3 5 :9.
6. En av huvudmännen för dem av
Adonikams släkt, som återvände från
Babel med Esra. Esr.8:13 .
7. En man av Nebos släkt. Han var
bland dem som hade äktat främmande
kvinnor. Esr.10:43 .
lEGUEL
hebr. av aram. insamlad el. borttagen
av Gud.
l. En huvudman inom Juda son Seras
släkt, bosatt i Jerusalem. I.Krön.9 :6.
2. En betydande man inom Benjamins
stam. Att han var fader (se d.o.) till
Gibeon, kan betyda, att han var den
ledande mannen i denna benjaminitiska
stad Ufr Jos.18 :21,25). Jeguel omtalas
också i I.Krön.8:29, där han emellertid
inte nämnes vid namn. Det framgår, att
han var huvudman för en stor släkt.
I.Krön.9:35.
3. En av aroeriten Hotarns två söner,
som tillhörde Davids hjältar. I.Krön.
11 :44.
4. En sekreterare i konung Ussias tjänst.
2.Krön.26 :11.
5. En levit av Elisafans ätt (se Elisafan
l). 2.Krön.29:13 .
lEHALLELEL
hebr. han lovar Gud.
l. En man av Juda stam. I.Krön.4:16.
2. En levit av Meraris ätt, fader till
Asarja (en levit på konung Hiskias tid).
2.Krön.29 :12.

JEHU
hebr. han (Gud) är Herren.
l. Hananis son, en profet i Nordriket.
Han förutsade undergång för konung
Baesa och hans hus.

och hans egyptiske tjänare J arha.
I.Krön.2:38.
4. Huvudman för en familj i Simeons
stam på konung Hiskias tid , son till
Asiels sonson Josibja. I.Krön.4 :35 .
5. En man från Anatot , en av de
benjaminitiska kämpar , som anslöt sig
till David i Siklag. I.Krön.12 :3.

lEKUTIEL
hebr. lydig mot Gud el. beskyddad av
Gud. Esras son, av Juda stam. I.Krön.
4 :18.
lEMIMA
hebr. duva. Den äldsta av Jobs tre
döttrar, som föddes efter hans upprättelse . Job 42:14.

JEHU
H. ord kom till J.
I.Kon.16 :1
gm profeten 1., Hananis son, hade
16:7
ord s. H. talat till Baesa gm L
16 :12
gick siaren J. mot Josafat
2.Krön.19:2
upptecknat i 1.s krönika
20 :34

lEHUD
hebr . lovad, prisad. Gränsort i Dan,
troligen identisk med nuv. el-Jehudije ,
13 km ostsydost om Jaffa . Jos.19 :45 .

lEMUEL
hebr. möjl. Guds dag el. Guds hav.
Simeons äldste son. I 4 .Mos.26:12;
I.Krön.4 :24 kallas han Nemuel. LMos.
46:10; 2.Mos.6 :15.

JEHIELITER
Laedans barn.o.j.na
I.Krön . 26 :21
det är j.nas barn , Setam ... Joel
26:22

2. Nimsis sonson (ibland kallad »Nimsis
son») och Josafats son, härförare i
konung Jorams tjänst. Hans historia
återfmns i 2.Kon . kap.9-10. En av profeten Elisas lärjungar smorde honom
till konung över Nordriket. Jehu anstiftade en komplott mot Joram och
dödade både denne och Juda konung
Ahasja. Ä ven drottning lsebel blev
dräpt på Jehus befallning. Vidare lät
han dräpa alla som var kvar av Ahabs
hus . Med list samlade han Baals profeter och ·präster för att utrota dem. Jehus utrensning av Baals tjänare innebar inte en radikal reformation . Han
bibehöll t.ex . den av Jerobeam införda
kulten av guldkalvarna i Betel och Dan.
Utrikespolitiskt sökte Jehu förbindelse med Assyrien (se d.o ., sp.392).
Detta ledde till fiendskap med Assyriens motståndare , den syriske konungen Hasael, se d.o . Denne anföll
Israel i dess gränsområden och erövrade
hela Ostjordanlandet norr om bäcken
Arnon .
Jehus vilda framfart, 2.Kon.9:20,
har givit upphov till uttrycket »fara
fram (el. komma) som ett (el. en)
jehu» (= kommaoi rasande fart).

lEHIA
hebr. Herren lever. En av dörrvaktarna
vid Herrens ark i Davids stad. Han kan
vara densamme som Jegiel 2. I.Krön.
15:24.
lEHIEL
hebr. Gud lever.
I. En dörrvaktare och sångare vid
Herrens ark i Davids stad. l.Krön.15:
18,20; 16:5.
2. En levit av Gersons ätt , huvudman i
Laedans släkt, stamfader till jehieliterna, se d.o . I.Krön.23 :8; 29 :8.
3. Hakmonis son, anställd hos konung
Davids söner, troligen som lärare och
rådgivare. l.Krön.27:32.
4. En son till konung Josafat. 2.Krön .
21 :2.
5. En levit, tillsyningsman i templet på
konung Hiskias tid . Han är möjligen
densamme som Jehuel, se d.o. 2.Krön.
31 :13.
6. En av de främsta prästerna i templet
på konung Josias tid. 2.Krön.35 :8.
7. En man av Joabs släkt, fader till
Obadja, ovilken var huvudman för dem
av hans släkt, som med Esra återvände
från Babel. Esr.8:9.
8. Fader till Sekanja, av Ulams (trol. =
Elams) släkt. Jfr nr lO. Esr.10:2.
9. En präst av Harims släkt, en av dem
som hade äktat främmande kvinnor.
Esr. IO :21.
10. En man av Elams släkt. Han är
möjligen densamme som nr 8. Esr.
10:26.
lEHIELITER
Efterkommande till gersoniten Jehiel,
se Jehiel 2.

3.0beds son, Asarjas fader , av Juda
stam, efterkommande till Sesans dotter
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JEHU
J. skall du smö rja till konung
I.Ko n . 19:16
kommer undan Hasaels.o.skall J . döda 19 :17
s. kommer undan J .s svärd
19:17
sök upp L, son till Josafat
2.Kon. 9 :2
J. frågade: Till vem av oss
9:5
När J . åter kom ut till sin herres
9:11
ropade: J . har blivit konung
9 :13
1. anstiftade sammansvärjning
9:14
J. sade .. .Iåten ingen slippa ut
9:15
J . for till Jisreel
9 :16
När väktaren fick se J.s skara
9 :17
svar:ade L : Vad kommer saken dig vid 9:18
J . svarade
9 :19
ser ut s. vore det J., Nimsis son
9 :20
foro ut för att möta J.
9:21
När Joram nu fick se L, sade han
9:22
Allt står väl rätt till , J.
9:22
J . sköt Joram i ryggen
9:24
J . jagade efter (Ahasja) och ropade
9:27
Så kom nu J . till Jisreel
9 :30
när J. kom in gm porten, ropade
9 :3 1
J . skrev brev och sände till Samaria
10 :1
sände till L och läto säga
10:5
dräpte L alla s. voro kvar av Ahabs
10 :11
när J . kom till Bet-Eked·Haroim
10 :12
L församlade allt folket och sade
10:18
J. skall tjäna (Baal) mycket
10:18
L gjorde sä med list
10:19
sade L: Pålysen högtidsfö rsamling
10:20
1. sände bud över hela Israel
10 :2 1
gick J . in i Baals tempel
10 :23
J. hade därutanför ställt 80 man
10:24
sade L till drabanterna
10 :25
Så utrotade J . Baal ur Israel
10 :2 8
från Jerobeams synder avstod icke J. 10:29
H . sade till J.
10:30
J . tog icke i akt att vandra efter H .
10:31
om J. i Israels konungars krönika
10 :34
J . gick till vila hos sina fäder
10:35
J. regerade över Israel 28 år
10 :36
I 1.s sjunde regeringsår blev Joas
12:1
blev Joahas, 1.s son, konung
13 :1
10as, son till Joahas, son till J.
14 :8-,
uppfylldes det ord H . talat till L
l S :12
for (Ahasja) att möta J.
2.Krön . 22:7
J. träffade på de Juda furstar
22 :8
förde (Ahasja) till J. och dödade
22:9
Joas, son till J oahas, son till J .
2S :17
Jisreels blodskulder på J .s hu s
Hos. 1:4

lEHUDI
hebr. lovad, prisad el. man från Juda.
Netanjas son, en man i konung Jojakims tjänst . Han blev av J uda furstar
sänd till profeten Jeremias skrivare
Baruk, vilken följde med honom för
att inför furstarna läsa upp Jeremias
profetia. Denna blev sedan på Jojakims begäran hämtad av Jehudi, som
läste upp den inför konungen och
furstarna. Jer.36:14,2 1,23.
lEHUEL
hebr. Gud lever. En levit av Hemans
släkt, möjligen identisk med den i 2.
Krön .31:13 omtalade Jehiel, se Jehiel5.
2.Krön.29 :14.
JEHUKAL
hebr. Herren kan el. förmår. Selemjas
son, en av konung Sidkias närmaste
män . I Jer.38 :1 skrives hans namn
Jukal; han var tydligen en av »furstarmI)), v.4. Jämte prästen Sefanja blev
Jehukal av Sidkia sänd till Jeremia
med begäran om dennes förbön för det
beträngda folket. Jehukal hörde till
dem som i missnöje över profetens
svar krävde dennes död och som kastade honom i Malkias brunn på fangelsegården . Jer.37:3.
lEKABSEEL
hebr . Gud samlar. Ett senare namn på
orten Kabseel, se d.o . Neh.11 :25 .
lEKAMEAM
hebr. må folket resa sig. Leviten Hebrons fjärde son. I.Krön.23:19; 24 :23.
lEKAMlA
hebr. Herren reser sig el. uppreser.
I. Sallums son, av Juda stam, en avkomling till Sesans dotter och hans
egyptiske tjänare Jarha. l.Krön.2:41.
2. En son till Juda konung Jekonja
(Jojakin). I.Krön.3 :18.
JEKlLJA
hebr. Herren kan el. förmår. Konung
Ussias moder, i 2.Kon.15:2 kallad
Jekolja. 2.Krön .26:3 .
JEKOLJA
hebr. Herren kan el. förmår. Densamma
som Jekilja, se d.o . 2.Kon .15:2.
lEKONIAS
En grekisk form av namnet Jekonja,
se d.o . Matt.! :11 ,12.
lEKONlA
hebr. Herren befäster. Densamme som
Jojakin, se d.o .
JEKONJA
Jojakims söner voro hs son J.
J .S söner voro Assir
fångar s. fördes bort med L
Nebukadressar rert bort J .
när han förde bort J.
J . skall jag föra tillbaka
sedan J. hade givit sig fången
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I.Krön. 3:16
3:17
Est. 2:6
Jer. 24 :1
27 :20
28:4
29 :2

lERA
hebr. (ny)måne. En son till Sems
efterkommande Joktan . l.Mos.IO:26;
I.Krön.I:20.
JERAMEEL
hebr. Gud är barmhärtig.
l. Hesrons äldste son, av Juda stam.
Han blev stamfader till jerameeliterna.
J E RAMEEL
s. fö ddes åt Hesron voro J .
I.Krön.
J .s söner voro Ram ... Oren och Osem
J. hade en hustru s. hette Atara
Rams, J.s förstföddes, sö ner voro
Dessa voro Ls söner
Kalebs , J.s broders, söner voro

2:9
2 :25
2 :26
2 :27
2 :3 3
2 :42

2. En levit på konung Davids tid , av
merariten Kis' släkt. l.Krön.24 :29.
3. En konungason, dvs . en medlem av
den kungliga familjen . Han fick jämte
två andra män av konung Jojakim i
uppdrag att gripa skrivaren Baruk och
profeten Jeremia, något som emellertid
misslyckades. Jer.36 :26.
lERAMEELITER
Efterkommande till Hesrons son Jerameel , se Jerameel l.
JERAMEELlTER
del av Sydlandet tillhör j .na
till de äldste i j.nas städer

l.sam .2 7:10
30:29

lERED
hebr. nedstigande.
01. Mahalalels son, Hanoks fader, den
sjätte från Adam enligt släktregistret i
I.Mos.5 . I Luk.3 :37 kallas han Jaret.
JERED
Mahalalel 65 år födde han J .
I.Mos.
sedan Mahalalel hade fött L
När L var 162 år gammal, födde han
sedan J . fött Hanok , levde han 800 år
Allt sä blev Ls hela å lder 962 år
Kenan , Ma hal alel, J.
1. Krön .

5 :15
5 :16
5 :18
5 :19
5 :20
1 :2

2. En man i Juda stam, av Esras släkt,
fader till inbyggarna i Gedor. I.Krön.
4:18 .
JEREMAI
hebr. Herren är upphöjd el. Herren
uppreser. En man av Hasums släkt. Han
tillhörde dem som hade gift sig med
främmande kvinnor. Esr.10:33.
lEREMIA
hebr. Herren är upphöjd el. Herren uppreser.
I. Fader till konungarna Johas' och
Sidkias moder, Hamutal (Hamital), från
Libna. 2.Kon.23 :31 ; 24:18; Je~.S2:(

2. Familjehövding i östra hälften av
Manasse stam. l.Krön.5:24.
3. En av de benjaminiter, som gick över
till David i Siklag. I.Krön.12 :4 .

4-5. Två gaditer, som iick över till
David i bergfastet i öknen. l.Krön.
12:10,13.
6. En präst, som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse, troligen identisk med den Jeremia, som deltog i
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Jeremia
högtidståget i samband med invig'ningen av Jerusalems mur. Neh.iO:2;
12 :34.
7. En av de prästhövdingar, som återvände med Serubbabel. Neh.12:1 ,12.
8. En rekabit , son till Habassinja och
fader till Jaasanja (se Jaasanja 2).
Jer.35 :3.
9. Profet i Juda, upphovsman till den
andra av G.T.s större profetskrifter.
Jeremia var son till prästen Hillda i
Anatot i Benjamin, Jer.1:1. Här bodde
en prästsläkt, I .Kon .2 :26,27, som härstammade från Hamar, översteprästen
Arons son, 4.Mos.4:33. Denne Hillda
får in te förväxlas med översteprästen
Hillda, som stödde konung J osia vid
dennes reformation. Uttrycket i Jer.
1:1 , »en av prästerna i Anatot», tyder
tvärtom på att Jeremias fader inte hade
någon hög prästerlig ställning.
Jeremia var m ycket ung, möjligen
omkring 20 år , när han fick profetkallelsen, 1:6. Detta var under konung
Josias trettonde regeringsår (626 f.Kr.) .
Jeremia verkade under konungarna
Josia, Joahas, Jojakim, Jojakin och
Sidlda. Efter Jerusalems förstöring år
586 fortsatte han i flera år sin profetgärning bland israelitiska flyktingar i
Egypten. Hans sammanlagda verksamhetstid måste ha varit omkring 50 år.
Präststaden Anatot låg nära Jerusalem, och under sina första verksamhetsår bodde Jeremia uppenbarligen i sin
faders hus i Anatot. Efter några år
reste sig emellertid ett bittert motstånd
mot honom i hemstaden. Till och med
hans bröder synes ha varit med i
komplotten mot hans liv, 11:21; 12:6.
Jeremia flyttade till Jerusalem, dit
han också tidigare hade förlagt en stor
del av sin verksamhet. Här blev han
knuten till de kretsar , som deltog i
konung Josias reformarbete. Ä ven om
han otvivelaktigt i någon grad deltog
aktivt i detta arbete , fmns det dock
ting som tyder på att han redan vid
denna tid var en ensam man. När
Herrens lagbok blev funnen i templet,
var det till profetissan Hulda, som
konung Josia vände sig, för att hon
skulle fråga Herren , 2.Krön.34:22.
Detta vittnar om J eremias tillbakadragna roll.
Orsaken var utan tvivel, att han hela
tiden hade klart för sig, hur ytlig folkets
omvändelse i verkligheten var. Ä ven
om konung J osia var en gudfruktig
man och i kraft av sin konungsliga
myndighet genomförde en förnyelse
av nationens gudstjänstliv, hade folket
inte helhjärtat om vänt sig till Gud för
att ångra sin synd och göra bättring.
Jeremia förkunnade med osviklig trohet, att en yttre reformation av kulten
inte var nog , medan folket satte sin
förtröstan till att de hade Herrens tempel och menade , att de på grund av
sina rika offergåvor kunde räkna med
Guds välbehag. Jeremia gick kraftigt
till angrepp mot folkets präster och
profeter ,. som utmärkte sig för lögn
och lättsinne i denna tid av obotfardighet och ogudaktighet, Jer.8:10-11.
Jeremia tvivlade icke på att olyckan
skulle drabba folket. Från norr skulle
fienden komma in i landet. Babels
konung skulle komma med sina krigshärar och krossa allt motstånd.
J eremias förkunnelse väckte våld2897
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Från profeten Jeremias hemtrakt Anatat, nuv. Anata, ca 5 km nordost om Jerusalem.
förts till Babel, fick de i ett brev från
Jeremia Herrens befallning att genom
bön och arbete söka sitt nya lands
bästa, tills Herren själv efter 70 år skulle
föra folket tillbaka till Juda, kap.29-31.

stånd och för~t. Hans stänlliga varningsord om folkets och landets undergång gjorde, att han fick nästan alla
emot sig. Men han stod fast som »en
järn pelare och en kopparmur», I: 18,
sitt kall trogen under alla prövningar.

Efter J ojakim regerade Jojakin (J ekonja) en kort tid , och alltfort kom
profeten med sina varningar, Jer.13:18;
22:24-30; 2.Kon.24:12. - När Jojakin
och en stor del av folket hade bort-

I Sidldas fjärde regeringsår spådde
Hananja, att Nebukadnessar, konungen
i Babel, skulle förlora sin makt inom
två år. Som ett tecken tog han det ok,
som Jeremia på Herrens befallning bar
om sin hals, 27 :2, och bröt sönder det,
28:10-11. Men Jeremia förklarade , att
Hananja var en falsk profet och att han
skulle dö före årets utgång, en spådom
som också gick i uppfyllelse, 28 :12-17.
Under Nebukadnessars belägring av
Jerusalem kastades Jeremia i fangelse,
därför att han fortsatte med sina spådomar om att Nebukadnessar och hans
kaldeer skulle erövra staden. Då detta
hade blivit ett faktum , blev Jeremia på
Nebukadnessars befallning försatt på
fri fot , och han fick en fristad hos den
av Nebukadnessar förordnade ståthållaren Gedalja i Mispa, 39:11-14. Efter
krigshövitsmannen Ismaels mord på
Gedalja och hans övriga illdåd, ville de
kvarvarande i Juda utvandra till Egypten , något som Jeremia på Herrens ord
bestämt avrådde från , kap.41-42. Krigshövitsmännen trotsade Herrens bud och
tog folket, däribland också Jeremia
och Baruk, med sig till Egypten, 43 :1-7.
En tradition berättar, att Jeremia
och Baruk undkom till Babylon, när
Nebukadnessar erövrade Egypten, och
att de dog där i fred. En annan tradition säger, att Jeremia blev stenad av
sina landsmän i Egypten.
Jeremia var en av G.T.s andliga stormän. Han blev fostrad i lidandets skola,
och som profet fick han mer än de
flesta andra av Herrens vittnen i det
gamla förbundet möta sitt folks mot-

J E REMIA
J. sjöng klagosång över losia
2.Krön.3S:2S
(Sidkia) ödmjukade sig icke för J.
36 :12
36 :21
H. ord gm 1.s mun skulle uppfyllas
H. ord gm J .s mun skulle fullborda s
36:22
H . ord från J.s m un fUllbordas
Esr. 1:1
vad s. talades av J., Hilkias son
Jer. 1:1
(H.) sade : Vad ser du , J.
1:11
det ord s. kom till J . från H .
7:1; 11:1
18:1; 21:1; 30:1 ; 34:1,8; 35:1; 40 :1
H . ord s. kom till J. angående torkan 14 :1
låt oss tänkt ut anslag mot J.
18:18
När sedan 1. kom igen från Tofet
19 :14
Då Pashur hörde J. profetera detta
20:1
lät han hudflänga profeten J.
20:2
släppte J. lös ur stocken , sade J.
20 :3
J. svarade dem: Så skolen I säga
21 :3
H. sade: Vad ser du , J.
24 :3
ord s. kom till J. angående Juda
25:1
detta ord talade J. till Juda folk
25:2
vad J. profeterat mot dessa folk
25 :13
folket hörde J. tala dessa ord
26:7
när J. slutat tala allt vad H.
26:8
allt folket fö rsamlade sig mot J.
26:9
J. svarade alla furstarna
26:12
(Uria) profe terade ss. J. gjort
26:20
Ahikam höll sin hand över J .
26 :24
kom detta ord till J. frå n H.
27:1
J. svarade profeten Hananja
28:S
profeten J. sade: Amen. Så göre H .
28:6
tog Hananja oket från J.s hals
28:10
profeten J. gick sin väg
28:11
Hananja tagit det från 1.s hals
28:12
kom H. ord till J.
28:12
J. sade ytterligare till profeten
28:15
brev s. profeten J . sände från Jerus.
29:1
Varför har du då icke näpst J.
29:27
Sefanja läst upp detta brev för J.
29:29
nu har H . ord kommit till J .
29:30
det ord s. från H. kom till J.
32:1
J. låg då fången i fängelsegården
32:2
J . sade: H . ord kom till mig
32:6
H . ord kom till J.
32:26
H. ord kom till J. för andra gången
33:1
H. ord kom till J.
33:19,23
J. talade till Sidkia
34:6
Då kom H . ord till J. frå n H .
34:12
H. ord kom till J.
35:12
till rekabiternas släkt sade J.
35 :18
kom detta ord till J. från H.
36:1
Då kallade J . till sig Baruk
36:4
efter J.s diktamen tecknade Baruk
36:4
J. bjöd Baruk och sade
36:5
Baruk gjorde ss. J. hade bjudit
36 :8
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samt motstånd, både från de politiska
och de religiösa ledarnas sida. Redan
under konung Josias dagar fick han uthärda mycket, men då stod han likväl
under konungens beskydd. Under konung J ojakim undergick det andliga
klimatet en avsevärd försämring. Det
visade sig snart, hur ytlig Israels omvändelse hade varit. Synd och ogudaktighet spred sig alltmer, och profeten
såg, att domen närmade sig med hast.
Under konung Jojakim hade det
parti makten, som förespråkade ett
närmande till Egypten, och Jeremia,
som förkunnade , att Egypten inte
skulle kunna hjälpa mot BabeIs konung,
blev förföljd, Jer.kap.26. I Jojakims
fjärde regeringsår fick profeten befallning om att nedteckna sina förutsägelser. Skrivaren Baruk hjälpte honom. När Baruk året därpå var i templet , läste han från bokrullen upp dessa
Jeremias doms- och varningsord. Baruk
blev kallad till Juda furstar för att
också inför dem läsa upp profetian.
Konungen blev underrättad om bokrullen och lät hämta den. Dess text
blev uppläst för honom och furstarna ,
och efterhand som läsningen fortskred,
skar konungen av det lästa stycket och
kastade det i elden, tills hela bokrullen
var uppbränd. Men Jeremia tog en
annan rulle och lät Baruk skriva detsamma ännu en gång, och till detta
fogades många andra utsagor av samma
slag, 36:32 . - Till denna period hör
också profetian i Hinnoms sons dal,
kap.l9 , samt templets överuppsyningsman Pashurs hudflängning och fangslande av Jeremia, kap.20.

Jeremias - Jeriko
läste Baruk ur boken upp 1.5 ord
36 :10
göm dig , du jämte J.
36:19
bjöd konungen att de skulle gripa J.
36 :26
s. Baruk efter J.s diktamen skrivit
36:27
kom H. ord tm J.
36:27
Då tog J. en annan rulle
36:32
efter J.s diktamen tecknade denne
36 :32
H. ord, s. han talade gm profeten J.
37:2
sände Sidkia Jehukal till J.
37:3
1. gick ännu ut och in bland folket
37:4
kom H. o rd till profeten J.
37:6
ville J.lämna Jerusalem
37:12
(Jiria) grep J. oc h sade
37:13
J . svarade (liria)
37:14
liria grep J. och förde hm till
37 :14
furstarna förtörnades på J .
37:15
när J. kommit i fängelsehålan
37 :16
J. svarade (Sidkia): Du skall bliva
37 :17
Därefter frågade J. konung Sidkia
37:18
satte man J. i förvar i fängelsegården 37:21
Så stannade J. i fängelsegården
37:21
Pashur h ö rd e huru J. talade till folket 38:1
togo de J ... de släppte J . ditned
med tåg, och J. sjönk ned i dyn
38:6
höra att de sänkt J. i brunnen
38:7
dessa män hava handlat illa mot J .
38:9
drag J. upp ur brunnen, innan han dör 38:10
sänka ned dem till J. i brunnen
38: 11
etiopiern Ebed-Melek sade till J.
38:12
Och J. gjorde så
38:12
drogo de med tågen J. Upp ,ur brunnen 38:13
1. måste stanna i fängelsegården
38:13
Sidkia lät hämta J. till sig
38:14
Och konungen sade till J.
38:14
J. sade till Sidkia: Om jag säger dig
38:15
Då gav konung Sidkia J. sin ed
38:16
Då sade J. till Sidkia
38:17
Konung Sidkia svarade J.
38:19
J. sade (till Sidkia)
38 :20
Då sad'e Sidkia till J. : Låt ingen veta
38 :24
furstarna kom mo till J. och frågade
38:27
J. fick stanna i fängelsegården
38:28
befallning angående J .
39: 11
lät o hämta J. ifrån fängelsegården
39:14
H . ord hade kommit till J.
39:15
översten för drabanterna hämta J.
40:2
Så begav sig J. till Gedalja
40:6
(Johanan) sade till profeten J.
42:2
J. svarade dem: Jag vill ly ssna
42:4
Då sade de till J.: Herren vare vittne
42:5
kom H. ord till J .
42:7
när J. talat alla H.s ord
43:1
dessa svarade J.: Det är icke sant
43:2
profeten J . och Baruk
43:6
H. ord kom till J. i Tapanhes
43:8
ord s. kom till J. angående judar
44:1
de svarade J. och sade
44:15
J. sade till allt folket
44:20
J. sade ytterligare till allt folket
44:24
ord s. J . talade till Baru k när denne
45:1
efte r J .s diktamen tecknade upp
46:1
kom till profeten J . ss. H. ord
ord s. H. talade till profeten J .
46:13
vad s. kom till J. ss. H. ord
47:1; 49:34
50:1
o rd s. H. talade om Babel gm J.
vad profeten J. bjöd Seraja
51:59
J . tecknade upp de olyckor
SI :60
SI :61
J. sade till Seraja
SI :64
Så långt J.s ord
Dan . 9 :2
år s. H. angivit för J.

JEREMIAS
En grekisk form av namnet Jeremia, se
d.o. Det är här fråga om profeten
Jeremia, se Jeremia 9. Matt.2:17; 16:
14; 27:9.
JEREMOT
hebr. höjder el. upphöjelse.

Från Jeriko, »Palmstadero, nuv. er-Richa.

l. Son till Benjamins son Beker. I.Krön.
7:8.
2. Huvudman för en familj i Benjamins
stam. Han är troligen densamme som
Jeroham 4. I.Krön.8:14.
3. En levit, son till Meraris son Musi.
I I.Krön.24:30 skrives hans namn Jerimot. I.Krön.23 :23.
4. En levit av Hemans släkt, ledare för
tempelsångarnas femtonde avdelning
enligt konung Davids indelning. Han
kallas i 1.Krön.25:4 Jerimot. I.Krön.
25:22.
5. En man av Elams släkt. Han tillhörde
dem som hade äktat främmande kvinnor. Esr.1O:26.
6. En man av Sattus släkt, en av dem
som hade tagit främmande kvinnor till
hustrur. Esr.l 0:27.
7. En man av Banis släkt, en av dem
som hade tagit till sig främmande
kvinnor. Esr.l0:29.
JERIA
hebr. grnndlagd av Herren. En levit,

-.J

Den s.k. Allenby-bron iJeriko, uppkallad efter den brittiske generalen Allenby,
som 1917 besegrade alla turkiska och tyska trnpper i Palestina.
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huvudman för Hebrons släkt. I.Krön.
23:19; 24:23; 26:31.

JERIKO
hebr. (ny)månens el. välluktens stad.
En gammal stad väster om Jordan,
nordväst om Döda havet, vid randen av
Juda bergsbygd. Den är i G.T. också
känd under namnet Palmstaden, se d.o.
Arkeologiska utgrävningar i det äldsta
Jeriko, nuv. Tell es-Sultan, har visat,
att området var bebott redan ca 8000
f.Kr. och att en muromhägnad stad
blev byggd ca 7000 f.Kr. - världens
äldsta kända stad. Under bronsåldern
var Jeriko starkt beflist och försett med
tjocka, höga murar. Staden blev vid
upprepade tillfaJJen förstörd och återuppbyggd. Av allt att döma blev staden
förstörd av egyptierna ca 1550 f.Kr.
Därefter synes staden ha varit obebodd
under lång tid. Enligt den · äldre dateringen av Israels uttåg ur Egypten och
intåg i Kanaans land (jfr I.Kon.6:1),
erövrades det dåvarande Jeriko av israeliterna under Josua ca 1400 f.Kr.
Spejarnas expedition skildras i Jos.2
och stadens fall i kap.6. Härskaren i
Jeriko uppräknas bland konungar, som
besegrades av Josua och hans män,
12:9. Murarna från det Jeriko, som
Josua erövrade, fInns det inga spår av;
de måste ha avlägsnats genom erosion
o.dyl. Vår kunskap om staden efter ca
1400 bygger främst på keramikfynd av
olika slag. I ett yngre kulturlager har
man bl.a. funnit en minoisk vas från ca
1300 f.Kr.
Vid uppdelningen av löfteslandet
tillföll Jeriko Benjamins stam, Jos.
18 :21, och det gränsade till Efraims

stams område, 16:7. Den moabitiske
konungen Eglon intog Palmstaden och
förtryckte därefter Israel i aderton år ,
Dom.3 :13-14. Jeriko är också känt
från konungatiden i Israel, 2.Sam.1O:5 ,
även om det troligen var en obetydlig
stad. Under konung Ahabs tid blev
staden återuppbyggd av beteliten Hiel ,
något som kostade honom hans äldste
och hans yngste son, I.Kon.16 :34, i enlighet med Josuas profetia, Jos.6:26.
Elias och Elisas profetskola fanns i
Jeriko, 2.Kon.2:4 ff. Välkänd är berättelsen om hur Elisa gjorde det dåliga
vattnet i stadens källa sunt, v.l9-22.
Som Elisakällan u tpekas i våra dagar
Ain es-Sultan, som ligger öster om
resterna av det gamla Jeriko. För övrigt
omtalas Jeriko i samband med händelser såväl före som efter fångenskapen i
Babel.
Det romerska Jeriko, den stad som
är omtalad i N.T., främst i samband
med Jesu besök där, låg ett stycke
sydväst om det gamla Jeriko. Där hade
Herodes den store sitt vinterresidens,
och där dog han år 4 f.Kr. Hans son
Arkelaus residerade i Jeriko hela året.
Vid utgrävningar har man bl.a. funnit
rester av Herodes den stores vinterpalats samt av andra byggnader och
inrättningar från romartiden. Jeriko
var genom sitt goda läge ett viktigt
handelscentrum. En betydande kommunikationsled var vägen från J erusalem till Jeriko, jfr Luk.1O:30. Att
Jeriko på Jesu tid var huvud tullstation,
antydes i Luk.19 :2, där Sackeus nämnes
som architelones, övertullman, chefspublikan. Efter Jerusalems förstöring
år 70 e.Kr. och därmed sammanhängande händelser förlorade Jeriko alltmer
sin betydelse.
Det arabiska Jeriko, er-Richa, som
också är det moderna Jeriko, är beläget i en oas öster om den romerska '
staden, ca 2 km sydost om Tell esSultan och 7 km väster om Jordan.
Jeriko, som är världens lägst belägna
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JERIBAI
hebr. stridande el. Herren strider. En av
Elnaams två söner, som tillhörde Davids
hjältar. I.Krön.ll :46.
JERIEL
hebr. grnndlagd av Gud. En son till
Isaskars son Tola. I.Krön.7 :2.

Jeriko - Jerobeam
stad, ca 250 meter under havsytan (ca
1000 meter lägre än Jerusalem), har
genom traktens stora fuktighet ett
nästan tropiskt klimat. Trakten utmärker sig för samma rika växtlighet,
som vi känner från Bibelns beskrivningar av Jeriko, Palmstaden. De palmer, som växer här, är främst dadelpalmen. Området är också känt för sina
p.runkande trädgårdar samt för sina
apelsin- och bananodlingar .
JERIKO
andra sidan Jordan mitt emot J. 4 .Mos. 22:1
34:15
andra sidan Jordan mitt emot J.
vid Jordan mitt emot J.
26:3,63; 31:12
33:48,50; 35:1; 36:13
berget Nebo gent emot J.
S.Mos.32:49
berget Nebo gent emot J.
34:1
Jordanslätten, det är lågslätten vid J. 34:3
Gån och besen landet och J.
Jos. 2:1
för konungen i J. blev inberättat
2:2
sände konungen i J. till Tahab
2:3
folket gick över mitt emot J.
3:16
kämpa inför H. på J.s hedmarker
4:13
höllo påSk högt id på J. s hedmarker
5:10
medan Josua var vid J " hände sig
S :13
J. hade sina portar stängda
6:1
jag har givit J. i din hand
6:2
Josua sänt för att bespeja J.
6:25
att åter bygga upp denna stad, J.
6 :26
Josua sände från J. några män
7:2
med Ai på samma sätt som med J.
8:2
hörde vad Josua gjort med J . och Ai
9:3
med Ai på samma sätt som med 1.
10:1
Mackeda på samma sätt s. i J.
10:28
(Libnas) konung på samma sätt s. i J. 10 :3 0
konungen i J. en
12:9
andra sidan J ordan mitt emot J .13 :32j 20:8
Landet från Jordan vid J. till
16 :1
J.s vatten österut, öknen s. frän J.
16:7
(Efraims gräns) träffade så J.
gränsen drog sig så upp mot J.s höjd
18:12
18:21
J., Bet-Hogla (tillföll Benjamin)
när I haden kommit till J.,
gåva sig J.s borgare i strid med eder
24 :11
Stannen i J.
2.Sam.l0:5
byggde beteliten Hiel upp J.
l.Kon.16:34
H. har sänt mig till J.
2.Kon . 2:4
(Elia och Elisa) kommo till J.
2:4
profetlärjungarna i J. till Elisa
2:5
profetlärjungarna s. vara vid J.
2 :1 S

medan (Elisa) vistades i J.
2: 18
hunna upp (Sidkia) på J .s hedmark er 25:5
a ndra sidan J o rdan mitt emot 1.1.Krö n. 6:78
Stannen j J .
19:5
förde (fångarna) så till J.
2.Krön. 28:1 S
J.s barn : 345
Esr. 2 :34
Därbredvid byggde J. s m än
Neh. 3:2
J.s barn : 3 45
7:36
Sidkia på J.s hed marker
Jer. 39:S
hunna upp Sidkia på 1.s hedmarker
52:8
När de gingo ut ifrå n J.
Matt.20:29
de kommo till J.
Mark . 10 :46
gick ut från J ., följd av lärjungar
10 :46
begavsig från J eru s. till J .
Luk.10:30
Då han nu nalkades J.
18 :35
(Jesus) kom in i J. och gick fram gm 19:1
Gm tron föllo J .s murar
H eb r. 1 1 :30

JERIKOOMRÅDET
Gilgal, på gränsen av öst ra J .

JERlMOT
hebr. höjder el. upphöjelse.
l. Son till Benjamins son Bela. I.Krön.
7:7.
2. En benjaminit, ~om slöt sig till
konung David i Siklag. l.Krön.l2:5.
3. En levit, son till Meraris son Musi.
I l.Krön.23 :23 skrives hans namn
Jeremot. l.Krön.24:30.
4. En levit, av Hemans släkt, också
kallad Jeremot, se Jeremot 4. l.Krön.
25:4.
5. Asriels son, hövding för NaftaIi stam
på konung Davids tid. l.Krön.27:19.
6. En son till konung David och fader
till Rehabeamshustru Mahalat. 2.Krön.
11:18.
7. En levit, tillsyningsman i templet på
konung Hiskias tid. 2.Krön.31 :13.
JERlOT
hebr. tältdukar, förhängen. En dotter
till Kaleb. Hennes moder var troligen
Asuba. Somliga läser : »Och Kaleb ,

Från utgrävningarna av det äldsta Jeriko, nuv. Tell es-Sultan.
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Hesrons son, födde med sin hustru
Asuba Jeriot...» l.Krön.2:18.
JEROBEAM
hebr. folket blir talrikt el. f olket skall
strida.
l. Jerobeam I, Tiostamsrikets (lsraels)
förste konung. Han var son till efraimiten Nebat, och hans moder hette Seruga , l.Kon.ll :26. Jerobeam visade sig
som en duglig arbetare, när Salomo
byggde på beHistningsverken under
Sions borg. Därför satte konungen
honom över allt arbete, som ålåg Josefs
hus, v.28. Några år senare förutsade
profeten Ahia från Silo, att Jerobeam
skulle bli konung över de tio stammarna, v.29-39. Salomo , som tydligen
fick veta detta, försökte nu dräpa
Jerobeam, men denne flydde till Egypten, där han fann skydd hos konung
Sisak. Där blev han till Salomos död,
vAO.
Då Salomos son och efterträdare på
tronen , Rehabeam, gav folket ett hårt
svar på dess bön om en mildare regim ,
frigjorde sig de tio nordliga stammarna
från Davids hus och gj orde Jero beam
till konung i ett nytt Israels rike (även
kallat Tiostamsriket eller Nordriket),
12 :1-20. Härmed hade Ahias profetia
gått i uppfyllelse.
För att ytterligare markera delningen gjorde Jerobeam slut på de årliga pilgrimsvandringarna till Jerusalem.
Han lät göra två guldkalvar, den ena
ställde han upp i Betel och den andra i
Dan, och därefter sade han till folket:
»Se här är din Gud, Israel, han som har
fört dig upp ur Egyptens lanm). Vem
han ville, gjorde han till präst, även
om denne icke var av Levi stam, och
han offrade själv på altaret, 12:25-33.
Trots varningar fortsatte han med sin
avgudadyrkan,kap.13.
När Jerobeams son Abia blev sjuk,
sände konungen sin hustru förklädd till
profeten Ahia. Denne förutsade barnets
död och utrotande t av hela Jerobeams
hus, 14:1-13. Inte lång tid därefter dog
Jerobeam själv. Han hade då regerat
i 22 år, 14:20. Han hade stått i ständig
strid med Juda, även om vi endast har
berättelsen om ett enda slag - det som
han förlorade mot Rehabeams son,
Abia,2.Krön.13:1-19.
JEROB EAM
en av Salomos tj änare hette J. l. Kon . I l :26
Nu var J . en dugande man
I l :28
J. hade begivit sig ut ur Jeru salem
11 :2 9
Därefter sade (Ah ia) till J.
11 :3 1
11 :40
Salomo sökte tillfälle att döda J .
11 :40
men J . flydde till Egypten
12 :2
När J ., Nebats son, hörde detta
12 :2
J. bodde alltså i Egypten
kom J . med allt folket till Rehabeam 12:12
s. H . talat till J . gm Ahia
12 :15
hela Israel hörde att J . kommit
12 :20
J . befäste Sikem
12 :2 5
J. sade vid sig själv
12 :26
J. anordnade högtid i 8.månaden
12 :32
13 :1
just när J . stod vid altaret
13 :4
När konung J . hörde dessa o rd
Dock vände J . icke om från sin onda 13 :33
blev han för J .s hus orsak till synd
13 :34
blev Abia, J .s son, sjuk
14 :1
Då sade J . till sin hustru
14 :2
ingen märka att du är J .s hustru
14 :2
14:4
J.s hustru gjorde så
Just nu kommer J.s hustru att
14 :5
(Ahia:) Kom in, du J.s hustru
14:6
Gå och säg till J.: Så säger H .
14 :7
låta olycka komma över J.s hus
14 :10
utrota allt mankön av J .s hus
14 :10
14 :10
och jag skall bortsopa J .s hus
14:11
Den av J.s hus, s. dör i staden
av J .s h us skall allenast han
14 :13
därför att i J .s hus blev funnet nägot 14:13
14:14
konung s. skall utrota J.S hu s
sy nders skull s. J . har begått
14 :16
14 :17
J.s hustru gick sin väg
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O m J. i Israels konungars krönika
14 :19
Den tid J. rege rade var 22 å r
14 :20
Rehabeam och J. lågo i krig m e d
14 :30
I konun g I.s 18 . regeri ngsår
l 5:1
Rehabeam och J. lågo i krig m ed
15 :6
Abiam oc h J . lågo i krig med
l 5 :7
I J .s 20.regeringsår blev Asa konung
15 :9
15:25
Na dab, J .s so n , blev konung
fö rgj o rd e han h ela J .s hu s
15 :29
lät intet bliva kvar av J .s hu s
15 :2 9
de sy nd ers skull s. J . begått
l S :3 0
(Baesa) vandrad e på J.s väg
l S :34
du har vandrat på J .s väg
16:2
ss. j ag gjord e m ed J. s hus
16 :3
måste gå hm ss. det gick J. s hus
16:7
(Simri) vandrade på J.s väg
16 : 19
(Omri) vandrade i allt p å J .s väg
16 :26
var (Ahab) icke n og .. .i J .s sy nde r
16 :3 1
ss. jag gjorde med J.s hus
21 :22
(Ahasja) vand rad e p å J. väg
22:53
höll fast vid de J .s synde r
2. Kon. 3:3
göra m ed A hab s hus ss. med J .s hu s
9:9
från J.s synder avstod icke J eh u
10 :29
(Jehu) avstod icke från J.s synder
10:31
(Joahas) f ö ljde efter J.s synder
13:2
avstodo de icke f rån J.s synder
13:6
(Joas) avstod icke från J.s synde r
13:11
(Jerobeam) avstod icke från J .s
14:24

Sigill, som blev anväl1l av konung
Jerobeams tjänare.
(Sakarja) avstod icke från I.s synder 15:9
(Menahem) avstod icke frå n J.s synder 15:24
15 :2 8
(Peka) avstod icke från J .s sy nd er
när de gjort J . till kanu ng ,
förförde J. Israel till att avfalla
17 :21
alla de synder s. J . h ade gjort
17 :22
offerhöjd s. J . hade byggt upp
23:15
siaren Jedais sy ner om J.
2.Krön. 9:29
När 1., Neba t s son, hörde detta
10 :2
kom J. tillstädes jämte hela Israel
-10 :3
kom J. m ed allt folket till
10 :1 2
s. han talat till J. gm Ahia
10 :15
de droga icke mo t J .
11 :4
J . drev (leviterna) bort ifrån
11 :14
Re habeam och J. lågo i krig med
12 :1 5
I konung J. s 18.regeringsår blev Abia 13 :1
Abia och J . lågo i krig med
13 :2
J. ställde upp sig till strid
13 :3
Hören mig, du J ., och I, hela Israel
13 :4
J ., Salomos tjänare, upprest e sig
13 :6
guldkalvar s. J. låtit göra åt eder
13 :8
J. hade låtit kringgå (Juda)
13 :13
lät Gud J. och hela Israel bliva slagna 13 :15
Abia förföljde J .
13 :19
13 :2 0
J . förmådde ingenting m er

2. Jerobeam II , Joas' son och tronföljare . Han var Tiostamsrikets (Israels)
trettonde konung. Han var lyckosam i
krig, och han befriade sitt land från
Syrien , jfr 2.Kon.13:4; 14:26,27. Han
erövrade städerna Damaskus och Hamat, 14:28, jfr Am.l:3-5 , återupprättade Israels gamla östgräns från Libanon till Döda havet, 2.Kon.14:25, jfr
Am.6 :14, och segrade över Ammon
och Moab, jfr Am.1 :13; 2:1-3.
I Jerobeams rike härskade emellertid moraliskt förfall. Förtryck, avgudadyrkan, våld mot de fattiga, dryckenskap och andra laster florerade , synder
som profeterna Hosea och Amos riktade sina domsord emot, Am .2:6-8; 4:1;
6:6; 7:13; HosA:l2-14; 1:2.
Amos förutsade, att Jerobeams hus
skulle gå under genom svärd, dvs.
genom krig , Am.7:9,17. Jerobeam själv
synes ha dött en naturlig död , 2.Kon .
14:29, och han blev begraven i Samaria.
Han hade då regerat i 41 år.
JEROBEAM
J . besteg (Joas') tron
2.Kon. 13 :13
hans son J . blev konung efter hm
14:16
blev J . konung över Israel iSamaria
14 :23
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Jeroham - Jerusalem
av Gud». En del av Juda öken mellan
En-Gedi och Tekoa. 2.Krön.20:l 6.

frälste h an de m gm J . , J o as' so n
14 :27
o m J. j Israels ko nun gars krö nika
14 :28
J. gic k till vila hos sina fäd er
14 :29
I J.s 2 7.r egeringså r blev Asarj a
l S :1
Sakarja , 1.5 so n , konung ö ver Isra el
1 5 :8
i släktr egistret i 1.5 tid
l.Krö n . 5 :17
H. ord kom till Hosea i J .s tid
Ho s. 1 :1
skådad e angåe nd e Israel i L s tid A m . 1:1
mo t J .s hu s skall jag uppre sa mig
7 :9
Amasja, präst en i Betel, sä nd e till J.
7 :10
Am os sagt : J . skall d ö fö r svärd
7 :1 l

JEROHAM
hebr. älskad, en som blir föremål för
barmhärtighet.
l. Profeten Samuels farfader. I .Sam.
1:1; I.Krön .6:27,34.
2. En präst, Adajas fader , av Malldas
släkt.I.Krön.9:l 2;Neh.l1:l2 .
3. En benjaminit, vilkens söner Joela
och Sebadja anslöt sig till David, då
denne uppehöll sig i Siklag. Hebr.
min-haggeljor, som i vår kyrkobibel
återgivits me~ »av strövskararl)), uppfattas av de flesta i betydelsen »från
Gedom. Detta bör i så fall avse en ort i
Benjamin, möjligen nuv. Chirbet Djedur, ca 10 km nordnordväst om Jerusalem. Somliga menar, att orten är densamma som det Gedor, som nämns i
Jos.lS :S8 m.fl. ställen, se Gedor I.
I.Krön.12 :7.
4. En familjehuvudman i Benjamin.
Han är förmodligen identisk med Jeremot 2. I.Krön.8:27.
5. En benjaminit, fader till Jibneja (se
Jibneja I). Han kan vara identisk med
nr 4. I.Krön.9:8.
6. Fader till Dans hövding Asarel.
I .Krön .27 :22.
7. Fader till underhövitsmannen Asarja,
se Asarja 12. 2.Krön.23 :1.
JERUBBAAL
hebr. må Baal strida, Baal utföre sin sak.
Ett namn som gavs Gideon, se d.o.
l 2.Sam.l1 :21 är namnet utbytt mot
Jerubbeset, se d.o.
J E RUBBAAL
kallad e man (G id eo n) J .

Do m. 6 :32

JERUSA
hebr. egendom , besittning. Sadoks dotter , moder till konung Jotam i Juda.
2.Kon.IS :33 ; 2.Krön.27 :1.

från en av trappgatorna i Jerusalems gamla stadsdel.
dro g lo , d et är G ideo n , åstad
7 :1
J ., J oas' son , gick h em
8:29
Ej visade d e J .s !lus ngn kärlek
8 :35
A bimelek , 1.5 so n, gick till Sik e m
9 :1
70 mä n , alla J. s sö ner. råda öve r eder
9:2
d rä pte sina brö der , J .s sö ner
9 :5
9 :5
blev J o tam , 1.s yngst e son, vid liv
o m l fö rfarit väl m o t J . oc h hs hu s
9 :16
fö rfarit riktigt oc h red ligt mo t J.
9 :19
våld et mo t J .s 70 sö ner hämnat
9 :24
(Abimelek) är ju J .s so n
9 :28
Jo tam s, J .s so ns, fö rbann else ifallbo rd . 9:57
Då sände H . J . oc h Beda n
J.S am . 12: 1 I

JERUBBESET
hebr. må skam (avguden) strida, skam
(avguden) utföre sin sak. En benämning, som brukades i stället fö r Jerubbaal (se d.o.), troligen av ovilja mot att
nämna avguden Baals namn . 2.Sam .
11: 21.
JERUELS ÖKEN
hebr. midb ar Jeru'el, ö/men »Grundlagd

Från östra delen av Jerusalem. I fö rgrunden syns Tempelplatsen
en del av Kidrondalen och Oljeberget.
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JERUSALEM
hebr. trol. fridens grundval el. fridens
boning. Det heliga landets huvudstad .
Stadens hebreiska namn, som av massoreterna Gudiska lärde) vokaliserats
JeruWåjim , har säkerligen från början
uttalats ieruWem , jfr den kortare
namnformen Salem (hebr. Sälem) , I.
Mos.l4:18, samt aram. Jeru§elem el.
Jihu§eläm. De grekiska namnformer,
som förekommer i N.T., är Hierousalem och Hierosolyma. l utombibliska
källor omtalas staden under namnen
Urusalim (i de s.k. Amarnabreven, se
Egypten, sp.114S) och Urusalimrnu (i
assyriska inskrifter). Jerusalem kallas
av araberna el-Quds, »den heliga
(staden)) el. »he1gedomen».
Jerusalem omtalas i Bibeln bl.a.
också med följande namn: Jebus, Jos.
15 :8; Dom.19:10, Sion, I.Kon.8:·I ,
Davids stad, 8:1 ; 2.Kon .14:20 m.fl.
ställen (se avsnitt II , punkt 3). Mer
poetiska benämningar är Ariel (»Guds
lejon»), Jes.29:1 , Guds stad, Ps.46:5 .
Vidare kallas Jerusalem : »rättflirdighetens stad», Jes.1 :26, ))den heliga stadeID),
48 :2; Matt.4 :5, eller endast ))stadeID) (i
motsats till ))Iandeb)), Jer.32 :24 ff. ;
Hes.7 :23 .
l. Geografi
J erusalem är beläget på en platå i
Juda bergsbygd, nära 800 meter över
havet, och är på tre sidor omgivet av
djupa dalgångar. - Kidrondalen skiljer
staden från Oljeberget i öster, i söder
och väster går Hinnoms dal, och sydost
om staden möts de två dalarna och
bildar den dalsänka, som numera går
under namnet Wadi en-Nar. Från Jerusalem är det 52 km till Medelhavet och
22 km till Döda havet. - Runt omkring
Jerusalemsplatån (utom i sydost) är
utsikten stängd av höjder och bergskedjor, och resande kan svårligen se
staden på avstånd. Om dessa bergskedjor skrev psalmisten : ))Jerusalem
omhägnas av ber!!)), PS.125 :2.
Josefus säger om Jerusalem : ))Staden
är byggd på två höjder, som ligger
mitt emot varandra och som åtskiljes
aven dab. Han avser Tyropoiondalen,
som gick tvärs igenom staden i nordsydlig riktning men som numera i det
närmaste är igenfylld . Platån var sålunda uppdelad i en östlig och en västlig
del , vilka i sin tur var indelade genom
sidodalar . Den östra delen bestod av
flera avsatser, och ungefar mitt i denna
stadsdel låg tempelplatsen. Längre ned
mot söder låg Ofel och Sion (se d.o.).
På stadens sydvästra höjd, kallad Övre
staden, låg på Jesu tid Herodes' palats.
l senare tid byggdes här ))Davlds torID).
- Mitt emot denna höjd, österut, låg
den s.k. Nedre staden, i G.T. kallad
Davids stad (se Sion), 2.Sam.5 :7. Denna
del ligger avsevärt lägre än både övre
staden i väster och Tempelhöjden i
norr. Senare kom emellertid Nedre
staden att beteckna hela stadsdelen
öster om Tyropoiondalen. - Den del
av staden i norr , som låg mellan Hiskias
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Jerusalem
mur och gamla muren, kallar Josefus
Förstaden.
Enligt Josefus och Tacitus var Jerusalem i norr skyddat av tre murar, när
Titus angrep staden år 70 e .Kr. , medan
den endast hade en mur på de övriga
sidorna. På Jesu tid fanns endast två
murar - den tredje byggdes först år 40
e.Kr. Stadens andra mur i norr hade
byggts av konung Hiskia (se punkt 11:4).
Murarna var försedda med många
torn, jfr Ps.48 :13. Dessas höjd anges av
Tacitus till 60-120 fot. Murarna var
försedda med en rad portar, som sannolikt var placerade i följande ordning:
i norr Efraimsporten, Gamla porten,
Fiskporten och Fårporten, i öster Östra
porten, Hästporten och Vattenporten,
i sydost Källporten och Dyngporten
och i sydväst Dalporten.
Ä ven om kalkstensklipporna i och
utanför Jerusalem var fattiga på vattenkällor , tycks staden ändå ha varit
känd som en vattenrik stad. Vattenförsörjningen var ordnad på tre sätt :
l) naturliga källor, 2) cisterner, 3) kanaler och vattenledningar. - Det fmns
i Jerusalemsområdet endast en källa av
betydelse , nämligen Mariakällan el.
»Jungfrukällaro>, i G.T. kallad Gihon. Då Jerusalem har starkt säsongbetonade regnperioder , gjorde man redan
tidigt (åtminstone 2000 år f.Kr.) ansträngningar för att samla upp vatten,
först med hjälp av stendammar och
sedan i cisterner både i och utanför
själva staden. För att förse staden med
vatten under belägringstider lät konung
Hiskia bygga en tunnel från Gihonsvattnet till Tyropoiondalen, en sträcka
på över 500 meter, 2.Kon .20:20;
2.Krön.32:30. Se: Siloa. Senare anlades
även andra vattenledningar till staden.
Se: Damm, Källa.

Skiss av gammalt sigill från Jerusalem.
Att Jerusalem anlades högt uppe i
Juda berg, motiverades tydligen av att
platsen hade naturliga försvarsmöjligheter samt av den goda tillgången på
vatten i det för övrigt vattenfattiga
området. Staden blev aldrig något stort
handel:r- eller kulturcentrum. Därtill
låg Jerusalem alltför långt från handelsvägen mellan Egypten och Mesopotamien. Sitt stora inflytande och sin betydelse genom tiderna har Jerusalem
fått i egenskap av det gammaltestamentliga gudsfolkets huvudstad och Israels
religiösa centrum.
II. Historia
l. Förisraelitisk period. Jerusalems
grundläggning går längre tillbaka än
historien vet att berätta. Det har fastslagits, att Jerusalemsplatån har varit
bebyggd många århundraden före ko-
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Från Israels Nationalmuseum i västra delen av Jerusalem. Bilden visar den konstnärliga inramningen till det hus,
kallat »Bokens skrin», där de s.k. Dödahavsrullama förvaras. Det vita taket, som syns i bakgrunden, har samma
form som locken till de krukor, i vilka man fann de berömda skriftrullarna.

3. Expansion. Det Jerusalem, som konung David erövrade från jebuseerna,
senare kallat »Davids stad», var troligen
ett relativt litet område, omgärdat av
mäktiga murar. Den vanliga uppfattningen är, att staden inskrän ktes till
höjden söder om den s.k. Temp'elhöjden (se Ofel), med Kidrondalen i
öster och Tyropoiondalen· i väster.
Efter konung Davids erövring synes det
emellertid ha inträtt en expansionsperiod, emedan den ursprungliga staden
rimligtvis in te kunde rymma de stora

folkgrupper , som G.T. talar om, jfr
2.Sam.15 :18; 20:7 osv.
Under konung Salomo upplevde
Israel en storhetstid, som i första
hand kom Jerusalem till godo. Salomos
många byggnader (t.ex. templet, I.Kon.
6, hans eget palats, Libanonskogshuset,
tronförhuset och huset som han byggde
åt Faraos dotter, 7:1 ff.) måste nödvändigtvis ha varit orsaken till en
betydande ökning av stadens invånarantal. Denna tillväxt skapade behov av
en ny mur, och G.T. nämner på två
ställen, att Salomo byggde »muren
runt omkring Jetusalem», 3:1 , jfr 9:15 .
Här avses sannolikt m urens norra och
västra del. Dessutom byggde han Millo
(se d.o.) , 9:15,24; 11 :27.
4 . Jerusalem som Sydrikets huvudstad.
Efter rikets delning år 932 f.Kr. blev
Jerusalem huvudstad endast för Tvåstamsriket (Juda). Nu började en nedgångsperiod. Fiendehärar erövrade staden , plundrade dess skatter och rev ned
dess murar. I konung Rehabeams femte
regeringsår drog den egyptiske konungen Sisak (Sosak) upp mot Jerusalem ,
I.Kon.14:25, och »han intog de fasta
städerna i J uda och kom ända till
Jerusaleffi» , 2.Krön.12:4. Det har tidigare varit en allmän uppfattning, att
också Jerusalem erövrades och intogs
av egyptierna, men det fmns litet som
tyder på att detta var fallet. Troligtvis
friköptes staden med »skatterna i Herrens hus och skatterna i konungshuseo>,
I.Kon.14:26, och lämnades därmed i
fred . - Medan Joram var konung i
Juda, blev såväl Jerusalem som det
övriga Juda plundrat av filisteer och
araber, 2.Krön.21 :16-17. Senare raserade Israels konung Joas en bit av
Jerusalems mur från Efraimsporten till
Hörnporten, efter att först ha besegrat
Juda konung Amasja.

5. Jerusalems fall och återuppresning.
Efter några decennier i fred upplevde
Jerusalem sin första ödeläggelse. Guds
dom över det folk, som hade vänt
honom ryggen, förkunnades av profeten Jeremia, Jer.5:1 ff., och redan
under J ojakims regeringstid föll staden
i händerna på Babels konung Nebukadnessar, 2.Kon.24:1. Han bortförde Jerusalems skatter och nästan hela stadens
befolkning, v.13-14. Efter det att Sidkia några år senare hade avfallit från
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nung Davids tid och att Jerusalem har
varit en benist stad redan långt innan
Israel intog Kanaan. Det är en traditionell uppfattning, att den stad, som i
I.Mos.14:18 kallas Salem och som
Melki-Sedek var konung över, är identisk med Jerusalem.
2. Israeliternas invandring. När Josua
förde Israels här in i Kanaans land,
residerade den amoreiske konungen
Adoni-Sedek i Jerusalem, jfr uttrycket
»din fader var en amore», Hes.16:3.
Konungen hörde om Israels erövring av
Jeriko och Ai och om Josuas förbund
med invånarna i Gibeon. Tillsammans
med fyra andra amoreiska konungar
drog han då ut och belägrade Gibeon.
Gibeoniterna bad Josua om hjälp , och
Herren gav amoreerna i Josuas hand,
Jos.IO:1-27 .
Senare blev en annan konung, AdoniBesek, slagen av Juda, som intog Jerusalem och brände staden, Dom.1 :8.
Men Jerusalem förblev i jebuseernas
händer. många år efter det att staden
hade tilldelats Benjamins stam, Dom.
1:21; jfr 19 :11. Först i konung Dåvids
åttonde regeringsår erövrades Jerusalem defInitivt från jebuseerna och gjordes till Israels huvudstad (ca år 1000
f.Kr.), 2.Sam.5:6 ff.

Under Amasjas son och tronföljare
Ussia började en restaurationsperiod
för Jerusalem , 2.Krön.26:1 ff. Stadens
försvagade befastningar förstärktes, v.9,
och något av det inflytande och välstånd, som präglade Salomos tid, synes
nu ha återvänt, v.8. Förbättringarna av
Jerusalems murar fortsattes av konung
Jotam, 27:3. Detta befastningsarbete
skulle för den följande konungen i Juda,
Ahas, visa sig vara av stor betydelse.
Jerusalem omringades på hans tid av
Israels och Syriens konungar i det s.k.
syrisk·efraimitiska kriget , 2.Kon .16:5,
men de kunde inte erövra staden.
HisIda , Ahas ' son, besteg Jerusalems
tron i en politiskt orolig tid, som dock
för Jerusalems del blev en lycklig och
stor tid. Den återuppbyggnadsperiod ,
som hade börjat under Ussia, nådde
nu sin höjdpunkt. Samarias fall och
Israels bortförande till Assyrien var
förmodligen den direkta orsaken till
att konung Hiskia verkställde sina
drastiska försvarsanordningar. Han reparerade den gamla stadsmuren och
byggde därtill en annan mur åt norr.
Sålunda förenade han den nyare bebyggelsen med den gamla staden, 2.
Krön .32 :5. Vidare lät han anlägga den
tidigare nämnda kanalen från Gihonsvattnet till Tyropoiondalen.

Jerusalem
honom, intog han staden på nytt,
satte den i brand och rev ned dess
murar (år 586 f.Kr.), 25:9-10.
Efter den sjuttioåriga fångenskapen
i Babel, sedan den första gruppen av de
bortförda hade återvänt, började under
ledning av Nehemja återuppbyggnaden
i första hand av templet och de raserade murarna Ateruppbyggnaden av
templet kunde avslutas år 516 f.Kr.
Se: Tempel.
6. Jerusalem under romarriket. Från
återuppbyggnaden av Jerusalem efter
folkets återvändande från Babel och
fram till romarnas erövring av staden
under ledning av Pompejus, år 63 f.Kr.,
bytte staden herrar flera gånger. Såväl
Alexander den store som de egyptiska
ptolemeerna och de syriska seleukiderna lät emellertid judarna i stort sett
sköta sig själva. Men då syrien'\' Antiokus Epifanes med makt ville införa
grekisk kultur och religion, gick mackabeerna till väpnat motstånd och gjorde
sig till herrar över Jerusalem efter
blodiga kamper.
Av romarna gjordes staden till huvudstad för en av landets fem provinser.
När Herodes år 37 f.Kr. blev konung
över Jerusalem, började en ny och
omfattande byggnadsperiod, som delvis
förändrade stadens arkitektoniska utseende. Han byggde ett stort palats och
företog ett omfattande tempelbygge.
Ar 40 e.Kr. uppfördes i norr en tredje
mur, vilken förenade de nya stadsdelarna med de gamla.
7. Jerusalems andra förstöring. Liksom
profeten Jeremia hade förutsagt Jerusalems första förstöring, så förkunnade
Jesus, att staden på grund av folkets
synd åter skulle jämnas med marken,
Matt.24:2.
Upptakten var judarnas tilltagande
missnöje med den romerska regimen.
Ar 66 e.Kr. bröt det ut en öppen strid,
och judarna lyckades taga makten i
Jerusalem. Emellertid fick de kort tid
efteråt betala dyrt för sin seger. Efter
fyra månaders belägring intog den
romerske härföraren Titus staden år
70 e.Kr. och krossade den fullständigt.
Aldrig förr hade Jerusalem varit så
praktfull t, fästningsverken så starka och
invänarantalet så högt som under denna
tid, och aldrig förr hade staden blivit så
totalt förstörd.
Omsider återuppbyggdes Jerusalem
ännu en gäng, och av kejsar Hadrianus
fick staden namnet Aelia Capitolina.
Från år 637 och fram till är 1917, då
Palestina blev engelskt protektorat, var
staden i muhammedanernas händer.

III. Det moderna Jerusalem
Ar 1949 förklarades Jerusalem som
huvudstad i den nyupprättade staten
Israel. Numera är den en modern stad,
byggd på gamla ruiner. Murarna, som
idag omger den gamla stadsdelen, dateras till 1542 och är 6-18 meter höga.
Där Salomos praktfulla tempel en gång
stod, är nu en muhammedansk moske.
Sedan sommaren 1967 har Israel
kontroll över hela Jerusalem, också
dess östra del, som tidigare var i Jordaniens händer. Den gamla staden
innanför murarna är fortfarande bebodd av araber. Jerusalem är en helig
stad för tre världsreligioner: judendom,
kristendom och islam.
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11 :12
Joab förde Absalom till J.
14:23
med Absalom följt 200 män från J.
1 5:11
15:14
sade David till sina tjänare i J.
förde Guds ark tillbaka till J.
15:29
jämväl Absalom drog in i J.
15:37
16:3
(Mefiboset) är kvar i J.
då konungen drog ut från J.
19:19
sörja för dina behov hos mig i J.
19 :33
följa m ed konungen upp till J.
19 :34
följde hm från Jordan till J.
20:2
(Joabs män) drogo ut från J.
20:7
Joab vände tillbaka till kon. i J.
20:22
ängeln räckte ut sin hand över J.
24:16
Bygg dig ett hus i J.
1. Kon. 2 :36
Simei begivit sig från J. till Gat
2 :41
kände åstundan att bygga i J.
9:19
(vagnarna) förlade han dels i J.
10:26
10:27
silver lika vanligt i J. s. stenar
offerhöjd på berget öster om J.
11:7
för J.s skull s. jag har utvalt
11:13
Jerobeam hade begivit sig ut ur J.
11:29
för J.s skull, den stads s. jag utvalt
11 :32
David har lampa inför mitt ansikte iJ. 11 :36
Rehabeam måste fly till J.
12:18
slaktoffer i H. hus i J.
12:27
nog med edra färder upp till J.
12 :28
drog Sosak upp mot J.
14:25
lät H. hm få en lampa i J.
15:4
och lät J. hava bestånd
1 5:4
förde (Ahasja) I vagnen till J. 2.Kon. 9:28
ställde Hasael ~tt tåg upp mot J.
12:17
lämnade (Hasael) J. ifred
12:18
(Amasjas) moder Joaddin, från J.
14:2
14:19
sammansvärjning mot (Amasja) i J.
(Amasjir) blev begraven I J.
14:20
(Asarjas) moder hette Jekolja, från J. 15:2
16:5
drogo upp för att erövra J.
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H. skall rädda J. ur min hand
19:10
J. icke i assyriske konungens hand
skakar huvudet efter dig, dottern J.
19 :21
19:31
från J. skall utgå en kvarleva
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23:5
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28:10
gjorde sig altaren i vart hörn i J.
28 :24
28:27
begrov (Ahas) i J. inne i staden
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han lyfter sin hand mot J.s höjd
10:32
22: 1O
Husen i J. räknaden I
24 :23
H. Sebaot skall vara konung i J.
27:13
tillbedja på det heliga berget i J.
I s. råden över folket här i J.
28:14
du folk s. bor på Sion, i J.
30:19
så skall H. Sebaot beskärma J.
31 :5
säger H. s. har sin ugn i J.
31 :9
låt dina ögon betrakta J.
33 :20
(Sanherib) sände åstad Rab·Sake till J. 36:2
H. skall rädda J. ur min hand
36:20
J. icke i assyriske konungens hand
37:10
skakar huvudet efter dig, dottern J.
37:22
från J. skall utgå en kvarleva
37:32
Talen ljuvligt till J. och prediken
40:2
häv upp din röst med kraft, J.
40:9
förste s. bringar J. detta budskap
41 :27
44:26
Jag är den s. säger om J.
(Kores) skall säga om J.
44:28
Vakna upp, vakna upp, stå upp, J.
51:17
ikläd dig din högtidsskrud, J.
52:1
och Intag din plats, J.
52:2
Ijubel tillsammans, I 1.s ruiner
52:9
H. tröstar sitt folk, han förlossar J.
52:9
för J.s skull vill jag ej unna mig ro
62:1
förrän han åter byggt upp J.
62:7
J. (blivit) en ödemark
64:10
jag vill skapa J. till jubel
65:18
jag skall jubla över J. och fröjda mig 65 :19
66:10
Glädjens med J. och frÖjden eder
i J. skolen I få tröst
66:13
fram till mitt heliga berg i J.
66:20
säte vid ingången till J.s portar
Jer. 1:15
Gå åstad och predika för J.
2 :2
den tiden skall man kalla J. 'H. tron'
3:17
säger H. till Juda män och till J.
4:3
Förkunnen i Juda, kungören i J.
4:5
svårt bedrog du detta folk och J.
4:10
sägas om detta folk och om J.
4:11
ditt hjärta rent från ondska, J.
4:14
kungören i J. att belägringshär
4:16
Gån omkring på gatorna i J.
5;1
Bärgen edert gods ut ur J.
6:1
och kasten upp vallar emot J.
6:6
Låt varna dig, J.
6:8
göra i Juda städer och på J.s gator
7 :17
J.s gator ... s1ut på fröjderop
7:34
beständig avfällighet, detta folk i J.
8:5
Jag skall göra J. till en stenhop
9:11
Predika detta på gatorna I J.
11 :6
så många s. gatorna äro i J.
11:13
13:27
Ve dig, J.
ett klagorop stiger upp från J.
14:2
skola komma att ligga på J.s gator
14:16
för det s. Manasse gjort I J.
1S :4
vem kan hava misskund med dig, J.
15:5
i 1.s alla andra portar
17 :19
17:21
på sabbatsdagen föra gm J.s portar
från J.s omnejd skall man komma
17:26
17:27
icke bära ngn börda gm J.s portar
elden skall förtära J.s palatser
17 :27
husen i J. ss. Tofetplatsen
19:13
22:19
långt utanför J.s portar
hos J.s profeter de gruvligaste ting
23:14
från profeterna i J. har gudlöshet
23:15
hade fört ifrån J. Jekonja
24:1
skall jag göra med kvarlevan i J.
24:8
J. med Juda städer
25 :18
26 :18
J. skall bliva en stenhop
sändebud s. kommit till Sidkia i J.
27:3
kärl s. ännu äro kvar i J.
27:18
förde bort Jekonja från J. till Babel
27 :20
det s. ännu är kvar i J.
27 :21
29:1
brev Jeremia sände från J.
folket s. N ebukadressar fört ifrån J.
29:1
Jekonja givit sig fången i J.
29:2
fångar jag låtit föra bort ifrån J.
29:4
fångna s. jag från J. sänt bort
29:20
brev till allt folket i J.
29:25
32:2
belägrade babyloniske kon. här i J.
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JERUSALEM
Uppdelning: allmänt, bo i Jerusalem, i förbindelse med församla, Jerusalems invånare,
Juda och Jerusalem, komma till (mot) Jeru·
salem, Jerusalems mUf, regera i (över) Jerusa-

lem, tillbaka till (mot) Jerusalem.

Jerusalem
vittnen i J.s omnejd
32:44
på J.s gator inga människor
33:10
i J.s omnejd och i Juda städer
33:13
33:16
Juda frälst och J. bo i trygghet
34:1
m ed all. folk .ngrep J.
J eremia tal.de allt detta i J ..
34:6
bebyloniske kon. här belägr.de J.
34:7
slutit ett förbund med folket i 1.
34:8
vi vilja begiva oss till J.
35:11
35:11
så bosatte vi oss i J.
36:9
fasta av allt folket i J.
folk s. från Juda städer kommit till 1. 36:9
37:5
kaldeerna s. belägrade J.
37:5
dragit sig tillbaka från J.
dragit sig tillbaka från J. för Faraos
37:11
37:12
ville Jeremia lämna J.
38:28
till den dag då J. blev intaget
38:28
Sedan nu J. hade blivit intaget
44:2
olycka jag IlItit komma över J.
44:6
brann i Juda städer och på J.s gator
44:9
förgätit vad de gjorde pli J.s gator
44:13
likasom jag hemsökte J.
44:17
ss. vi gjorde ... pll J.s gator
offereld pli J.s gator
44:21
Mitt blod komme ... sll mil J. säga
51 :35
51 :50
Kommen ihllg H. och tänken på J.
52:3
pli grund av H. vrede skedde med J.
52:12
konungens förtroendeman vid J.
52:13
all. hus i J. brände han upp
52:29
(bortförde) 832 personer frlln J.
I sitt eländes tid kommer J. ihåg K1ag. 1:7
1:8
Svllrt hade J. försynd.t sig
1:17
J. har blivit en styggelse
2:10
J.s jungfrur sänka sina huvuden
2:13
fr.mlägga för dig, du dotter J.
2:15
sk.k. huvudet lit dottern J.
4:12
ovän komma in gm J.s portar
Hes. 4:1
rista in en stad, nämligen J.
4:7
blott.de arm mot belägr.de J.
4:16
fördärv. livsuppehället för J.
5:5
J. s. jag satt ibland hednafolken
8:3
.ndekr.ft förde mig, i en syn, till J.
9:4
Gå igenom 1.s stad, och teckna med
9:8
utgjuter din vrede över J.
12:10
uts.g. gäller fursten i J.
13:16
Israels profeter s. profeterade om J.
14:21
sänder str.ffdomar över J.
14:22
olycka jag IlItit komma över J.
16:2
förehåll J. dess styggelser
16:3
Sil säger H., H. till 1.
,
21 :2
ffiskobarn, vänd ditt ansikte mot J.
21:20
dels Juda med det befästa J.
21:22
fllr han dl ut lotten 'J.'
22:19
därför sk.1I jag hopsamla eder i 1.
23:4
Ohola är S.mari., och Oholiba J.
24:2
kon. i Babel ryckt fram mot J. '
26:2
eftersom Tyrus sade om J.
fllrhjordar i J. vid dess högtider
36:38
kärl tagit ur templet i J.
Dan. 5:2
5:3
gyllene kärl tagna ur tempelsalen i J.
6:10
fönster öppna i riktning mot J.
9:2
70 år gli till änd., medan J. IlIg öde
9:12
s. det s. nu har skett i J.
9:16
vända sig ifrlln din stad J.
9:16
J. och ditt folk blivit till smälek
9:25
ordet om att J. skulle byggas upp
i J. finnas en räddad skara
Joel 2:32
3:16
frlln J. Illter han höra sin röst
3:17
J. skall vara en helgad plats
3:20
och J. frlln släkte till släkte
Am. 1:2
frlln J. IlIter han höra sin röst
2:5
den skall förtära J.s p.latser
Ob. v.11
utlänningar kastade lott om J.
v.20
bortförda frlln J.
Mika 1:1
<~ika) ~lIdade angående J.
1:5
Ar det Icke J.
1:9
slaget har nått ... ända till J.
1:12
en olycka kommit, intill J.s port
3:10
byggen upp J. med orättfärdighet
3:12
för eder skull J. bliva en stenhop
4:2
H. ord (utgll) frlln J.
4:8
lItervända dottern J.s konung.välde
genomleta J. med lyktor
Sef. 1:12
3:14
glad och fröjda dig du dotter J.
3:16
den tiden skall det sägas till J.
Sak. 1:12
förbarm.r dig över J.
1:14
J ag har stor nitälskan för J.
1:16
vända mig till J. i barmhärtighet
1:16
mät snöret skall spänn.s över J.
1:17
ännu en gllng sk.1I h.n utvälja J.
1:19
de horn s. h.v. förstrött Juda, och J.
2:2
Han svarade: Till att mäta J.
2:4
J. skall ligga ss. obefäst plats
3:2
han s. h.r utvalt J.
7:7
medan J. ännu tronade i god ro
8:3
J.g vill taga min boning i J.
8:3
J. skall k.llas 'den trogna staden'
8:4
gamla kvinnor pli gatorna i J.
8:8
komma och bosätt. sig i J.
8:15
beslutit göra gott mot J.
8:22
hednafolk söka H. Sebaot i J.
höj jubelrop, du dotter 1.
9:9
9:10
sk.1I jag utrota hästar ur J.
göra J. till berusningens kalk
12:2
12:2
över Juda när J. bliver belägrat
12:3
göra J. till en lyftesten för alla
12:6
1. skall framgent trona pli sin plats
12:6
där J. nu är
12:11
skall i 1. hållas stor dödsklagan
14:4
pli Oljeberget, gent emot J.
14:8
rinnande vatten utgll frlln J.
14:10
landet söder om J. skall förvandlas

1. skall trona i trygghet
14:11
folk s. drogo ut att strida mot 1.
14:12
Också Juda skall strida mot J.
14:14
folkstammar icke drager upp till J.
14:17
styggelse bedriven i Israel och J. Mal. 2:11
Juda offergåvor och J.s behaga H.
3:4
(Herodes) förskräckt, och hela J. Matt. 2:3
från 1. och hela Judeen gick folket
3:5
hm följde folk ifrån ... J.
4:25
icke svärja ... ej heller vid J.
5 :35
måste gå till J. och lida mycket
16:21
Då Jesus ville gå upp till 1.
20:17
Se, vi gå nu upp till J.
20:18
När de nu nalkades J.
21:1
När han så drog in i 1.
21 :10
J., J., du s. dräper profeterna
23:37
skriftlärde s. kommit från J.
Mark. 3:22
de voro på vägen upp till J.
10:32
Se, vi gå nu upp till 1.
10:33
När de nu nalkades 1.
11:1
Så drog han in i J.
11:11
När de sedan kommo fram till 1.
11:15
Så kommo de åter till J.
11 :27
kvinnor s. vandrat upp till J.
15:41
förde de hm upp till 1.
Luk. 2:22
I J. levde en man vid namn Sim eon
2:25
alla s. väntade på förlossning för J.
2 :38
plägade hs föräldrar begiva sig till J.
2 :41
stannade gossen J esus kvar i J.
2 :43
(djävulen) förde hm till J.
4:9
ock en stor hop folk ifrån J.
6 :17
bortgång, vilken han skulle fullborda i 1.9 :31
beslöt ställa sin färd till J.
9:5 l
han var stadd pli färd till J.
9:53
begav sig från J. ned till Jeriko
10:30
(Jesus) fortsatte sin färd till 1.
13:22
profet förgöres annorstädes än i J.
13:33
J., J., du s. dräper profeterna
13:34
Då han var stadd på sin färd till J.
17:11
Se, vi gå nu upp till J.
18:31
liknelse, eftersom han var nära J.
19:11
19:28
gick framför de andra upp mot J.
när I fln se J. omringas
21 :20
J. förtrampat av hedningarna
21 :24
Herades, s. också var i J.
23:7
I J.s döttrar, gråten icke över mig
23 :28
Emmaus 60 stadiers väg från 1.
24:13
Du är väl en främling i 1.
24:18
predikas bland alla folk och först i J. 24:47
sänt till (Johannes) präster från J.loh. 1:19
Jesus begav sig dl upp till J.
2:13
Medan han nu var i 1., under påsken
2 :23
4:20
sägen att i 1. den plats finnes
varken på detta berg eller i J.
4:21
sett aUt vad han gjort i J.
4:45
och Jesus for upp till 1.
5:1
Vid FlIrporten i J. ligger en damm
5:2
sade några av folket i J.
7:25
tempelinvigningens högtid i 1.
10:22
Nu låg Betania nära J., 15 stadier
11 :18
11:55
begåvo sig till J. för att helga sig
höra att J. var pli väg till J.
12:12
Lämnen icke 1.
Apg. 1:4
mina vittnen, både i J. och
1:8
Oljeberget, vilket ligger nära 1.
1:12
städerna runt omkring J.
5:16
uppfyllt J. med eder undervisning
5 :28
lärjungarnas antal förökades i J.
6:7
förföljelse mot församlingen i 1.
8:1
apostlarna i J. fingo höra
8:14
begllvo sig tillbaka till J.
8:25
väg So leder från 1. till Gasa
8 :26
9:2
skulle kunna föra dem bundna tiD J.
ont mannen gjort dina heliga i J.
9:13
i J. förgjorde dem s. lIkallade
9:21
(Saulus) ut och in bland dem i 1.
9:28
vittna om allt han gjorde i J.
10:39
När så Petrus kom upp tiD J.
11:2
Ryktet nådde församlingen i J.
11:22
profeter från 1. ned tiD Antioki.
11 :27
Saulus fullgjort sitt uppdrag i J.
12:25
med hm gått upp till J.
13:31
upp tiD de äldste i J.
15:2
När de kommo fr.m till J.
15:4
stadg.r f.stställd. av apostl.rn. i 1.
16:4
bestämde sig Paulus att fara till J.
19 :21
20:16
till pingstd.gen kunna vara i J.
begiver jag mig nu till J.
20:22
icke borde begiva sig till J.
21 :4
skol. judarna så bind. i J.
21 : 11
icke skulle begiva sig upp till J.
21 :12
l.g är ju redo att dö i J.
21:13
begåvo oss upp till J.
21 :1 5
anmäldes .tt hela J. v.r i uppror
21 :31
beg.v mig dit för att föra dem till 1. 22:5
Sky nda dig bort ifrån 1.
22: 18
ss. du har vittnat om mig i 1.
23:11
kom upp till J. för att tillbedj.
24:11
for (Festus)frlln Cesarea till J.
25:1
11It. hämta (P.ulus) till 1.
25:3
de judar s. kommit ned från J.
25:7
Vill du f.ra upp till J.
25:9
när j.g var i J. anmälde
25:15
frllgade jag om han ville fara till J.
25 :20
hela hopen av judar, både i J. och här 25 :24
26:4
jag har framlevat det i J.
(Paulus:) sil gjorde jag ock i J.
26:10
predikade för dem s. voro i J.
26:20
i J. överlämnad i romarnas händer
28:17
frlln J. förkunnat evangelium
Rom. 15:19
far jag till 1. med understöd
15:25
sammanskott lit de heliga i J.
15 :26

understöd jag för med mig till J.
15:31
åstad med brev till J.
1. Kor. 16:3
ej for jag upp till J.
Gal. 1 :17
tre år därefter for jag upp till J.
1:18
Efter 14 lirs förlopp ... åter upp till J.
2:1
Sina svarar emot nuvarande J.
4:25
det 1. s. är därovan, det är fritt
4:26
Gudens stad, himmelska J.
Hebr.12:22
min Guds stad, det nya J.
Upp. 3:12
den heliga staden, ett nytt 1.
21 :2
den heliga staden J.
21:10
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JER USALEM (bo i Jerusalem)
jebuseerna s. bodde ;'J.
Jos. 15:63
bodde jebuseerna kv.r i J.
15:63
jebuseern. s. bodde i J.
Dom. 1 :21
jebuseerna bland Benjamins ... i J.
1 :21
bodde Mefiboset i J.
2.Sam. 9:13
Absalom bott tvll år il.
14:28
Bygg ett hus i J. och bo där
1. Kon. 2:36
Simei bodde i J. lång tid
2 :38
(Huld.) bodde i 1.
2.Kon.22:14
(Benjamin s huvudmän) bodde i JJ.Krön.8:28
bodde jämte sina bröder i J.
8:32
I J.:;bodde en del .v Jud. b.rn
9:3
de bodde i J.
9:34
bodde jämte sina bröder i J.
9:38
Reh.beam bodde i 1.
2.Krön. 11:5
befallde folket s. bodde i J.
31 :4
(Hulda) bodde i J.
34:22
h.n är den Gud s. bor i J.
Esr. 1:3
anklagelseskrift mot dem s. bodde i J. 4:6
folkets furstar bodde i 1.
Neh.ll:1
var tionde man utses att bo i J.
11:1
huvudmän ... s. bodde i J.
11 :3
I J. bodde en del .v Juda barn
11:4
Peres' barn s. bodde i J.
11 :6
Lovad v.re H., han s. bor i 1.
Ps. 135:21
skall J. bo i trygghet
Jer.33:16
mer brottslig •... s. bo i 1.
Luk. 13:4
bodde iJ. fromma judiska
Apg. 2:5
JERUSALEM (församla sig i, mot, till)
församlade till Salomo i J.
1. Kon. 8:1
församlade äldste i Juda och J. 2.Kon.23:1
David församlade Israel till J. l.Krön.15:3
David församlade till J. Israels'
28:1
församlade Salomo ... till J.
2.Krön. 5:2
Juda furstar s. församlat sig i J.
12:5
församlade sig till J. i tredje månaden 15:10
icke hunnit försami. sig till J.
30:3
församla de äldste i Juda och J.
34:29
församlade sig folket till J.
Esr. 3:1
utropa att de skulle församla sig i J.
10:7
församlade sig Judas män till J.
10:9
församla sig hednafolk i J.
Jer. 3:17
församla alla folk till strid mot J. Sak. 14:2
församlade sig rådsherrar i J.
Apg. 4:5
JERUSALEM (Jerusalems invånare)
J.s invån.re följde (Josia)
2. Kon. 23:2
Akten härpå I J.s invån.re
2.Krön.20:15
J.s invån.re föllo ned för H.
20:18
(Jo83fat:) Hören mig I J.s invån.re
20:20
(Joram) förledde så J.s invånare
21:11
du har förlett J.s invånare
21:13
J.s invånare gjorde Ahasja till kon.
22:1
frälste H. Hiskia och 1.s invånare
32:22
Hiskia ödmjukade sig och J.s invånare 32:26
J.S invånare bevisade hm ära
32:33
Manasse förförde Juda och J.s inv.
33:9
insamlade från J.S invånare
34:9
upp till H. hus med 1.s invånare
34:30
J.s invånare gjorde efter Guds
34:32
påskhögtid hölls av J.s invånare
35:18
ställa ut vakter av J.s invånare
N eho 7:3
I J.s invånare, fällen eder dom
J es. 5:3
för J.s invånare en snara
8:14
(Eljakim) fader för 1.s invånare
22:21
då 1.s invånare fördes bort
J er. 1:3
Omskären eder I J.S invånare
4:4
J.s invånares ben ur deras gravar
8:1
talen till Juda och tUll.s invånare
11:2
J.s invånare sammansvurit sig
11:9
om J.s invånare ropa till de gudar
11 :12
jag skall fylla J.S invånare
13:13
Hören H. ord I J.s invånare
17 :20
draga in följda av J.s invånare
17:25
säg nu till Juda män och J.s invånare 18:11
Hören H. ord, I J.s invånare
19:3
talade J eremia ti11 J.s invånare
25:2
ondskas skull s. 1.s invånare bedrivit 32:32
säg till Juda och till J.s invånare
35:13
över .lIa J.s invånare den olycka
35 :17
över J.s invånare låta all den olycka
36:31
min vrede ... över 1.s invånare
42:18
till vilka 1.s invånare säga
Hes. 11:15
säger H., H. om J.s invånare
12:19
skall jag ock göra med J.s invånare
'15:6
måste blygas ...1.s invånare
Dan. 9:7
uträcka min hand mot J.s inv.
Sef. 1:4
J.s invånare äro vår styrka
Sak. 12:5
icke J.s invånare tillräkna sig12:7
skall H. beskärma J.S invånare
12:8
över J.s invånare utgjuta en ande
12:10
l.s invånare få en öppen brunn
13:1
Mark. 1:5
alla l.s invånare gingo ut
bekant för alla J.s invånare
Apg. 1 :19
I alla J.S invånare .. .Iyssnen
2:14
är uppenbart för alla l.s invånare
4:16
eftersom J.s invånare icke kände hm 13:27

JERUSALEM (Juda och Jerusalem)
(Hiskia) sade till Juda och 1.
2.Kon.18:22
olycka komma över 1. och Juda
21 :12
de äldste i Juda och J.
23:1
s. skedde med J. och Juda
24:20
H. lät Juda och J. föras bort
l.Krön. 6:15
konstförfarna i Juda och 1.
2.Krön. 2:7
11 :14
begåvo sig ti11 Juda och J.
H. frälsar, I av Juda och 1.
20:17
från Juda och 1. indriva skatt
24:6
lät utropa i Juda och J. att den skatt 44:9
förtörnelse över Juda och 1.
24:18
kommo till Juda och J. och utrotade 24:23
H. förtörnelse över Juda och J.
29:8
Hiskia sagt till Juda och J.
32:12
förtörnelse över Juda och J.
32:25
begynte rena Juda och J.
34:3
Så renade (Josia) Juda och J.
34:5
församla äldste i Juda och J.
34:29
Juda och J. sörjde Josla
35 :24
Eljakim konung över Juda och 1.
36:4
Sidkia konung över Juda och J.
36:10
tillbaka till J. och Juda
Esr. 2:1
mot dem s. bodde i Juda och J.
4:6
profeterade för judarna i Juda·och J.
5:1
undersökning om Juda och J.
7:14
en hägnad plats i Jud. och J.
9:9
lät utropa i Juda och J.
10:7
tillbaka till J. och Jud.
Neh. 7:6
syner angående Juda och 1.
Jes. 1:1
skådade angående Juda och J.
2:1
ifrån J. och Juda .lIt slags stöd
3:1
(Hiskia) sade tillluda och J.
36:7
fördärv över Judas och J.s högmodler.13:9
om intet Judas och J.S råd
19:7
förde bort ädlingar i Juda och 1.
27 :20
jämte Judas och J.s furstar
29:2
nämligen ludas och J.s furstar
34:19
bland fångar ifrån 1. och Juda
40:1
skedde med J. och Juda
52:3
åter upprättar Juda och J.
Joel 3:1
3:6
sålt Judas och J.s barn
var gryta i J. och Juda helgad
Sak. 14:21
JERUSALEM (komma från, mot, till)
H.låter mig komma till J.
2.Sam.15:8
Absalom hade kommit tUl J.
16:15
När (Mefiboset) nu kom tUl J.
19:25
Så kom David hem igen till J.
20:3
kommo de efter nio mån. hem till J. 24:8
när (Salomo) kom till 1.
l.Kon. 3:15
(drottningen ~v Saba) kom tUl J.
10:2
när Rehabeam kom till J.
12:21
när de kom mo till 1.
2.Kon.14:13
Dessa kommo till J.
18:17
Nebukadnessar till 1. och belägrade
25:1
kom Nebusaradan ti11 J.
25:8
Joab kom så hem till J.
l.Krön.21:4
när Rehabeam kom till J.
2.Krön.ll:1
kommo till J. för att offra åt H.
il :16
(Sisak) kom ända till J.
12:4
när (leviterna) kommo till J.
23:2
ödmjukade sig och kommo till J.
30:11
folk kom tillhopa i 1.
30:13
lät (Manasse) komma tillbaka till J.
33:13
ur fångenskapen kommit till J.
Esr. 3:8
judar kommit ti11 oss i J.
4:12
(Esra) kom till J. i femte månaden
7:8
i femte månaden kom han tUl J.
7:9
vi kommo till J. och blevo stilla där
8:32
När jag sedan kommit till J.
Neh. 2:11
från Juda städer kommit till J.
ler. 36:9
efter att Nebukadressar kommit till J. 39:1
kom Nebukadnessar med ... ti11 J.
52:4
konungen i Babel kom till J.
Hes. 17 :12
kom en flykting ifrån J. ti11 mig
33:21
kom Nebukadnessar mot J.
Dan. 1:1
förgöra alla s. komma mot J.
Sak. 12:9
folk s. kommo mot J.
14 :16
kommo vise män ti11 J . .
Matt. 2:1
f.riseer och skriftlärde från 1.
15:1
från ludeen och 1. kom stor hop Mark. 3:8
skriftlärde s. kommit från 1.
7:1
hade kommit dit från 1.
Luk. 5 :17
Denne hade kommit till 1.
APg. 8:27
När (Saulus) kom till J.
9 :26
närvikommo tillJ.
21:17
när jag (Paulus) kommit ti11baka till J. 22:17
JERUSALEM (Jerus.lems mur)
byggt murelfrunt omkring 1.
l.Kon. 3:1
9:15
bygga H. hus ävensom J.s murar
bröt ned ett stycke av J.s mur 2.Kon.14:13
murarna runt J. brötos ned
25:10
bröt ned ett stycke av J.s mur 2.Krön.25:23
man bröt ned J.s mur
36 :19
l.s mur är nedbruten
Neh. 1:3
besåg J.s murar, huru de voro
2:13
låt oss bygga upp J.s mur
2:17
höll på med att laga upp J.s murar
4:7
när J.s mur skulle invigas
12:27
bygg upp J.s murar
Ps. 5 1 :20
på dina murar, J., har jag ställt
Jes.62:6
kaldeerna bröto ned J.s murar
ler.39:8
murar runt J. brötos ned
52:14
JER USALEM (regera i)
i J. regerade (David) 33 år
2.Sam. 5:5
l.Kon. 2:11
i 1. regerade (David) 33 år
Den tid Salomo regerade i 1. var 40 år 11 :42
(Rehabeam) regerade 17 år i J.
14:21
(Abiam) regerade 3 år i J.
15:2
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Jesabel- Jesaja
(Asa) regerade 41 år i J.
15:10
(Josafat) regerade 25 år i J.
22:42
(Joram) regerade 8 år i 1.
2.Kon. 8:17
(Ahasja) regerade 1 år i J.
8 :26
(Joas) regerade 40 år i J.
12:1
14:2
(Amasja) regerade 29 år i J.
(Asarja) regerade 52 år i J.
15:2
(Jotam) regerade 16 år i 1.
15:33
(Ahas) regerade 16 år i J.
16:2
(Hiskia) regerade 29 år i J.
18:2
(Manasse) regerade 55 år i J.
21:1
(Amon) regerade 2 år i J.
21 :19
(Josia) regerade 31 åri1.
22:1
(J oahas) regerade 3 månader i 1.
23 :31
(Jojakim) regerade 11 år i J.
23 :36
(Jojakin) regerade 3 månader i J.
24:8
(Sidkia) regerade 11 år i J.
24'18
I J. regerade (David) i 33 år
l. Krön. 3:4
i J. regerade (David) i 33 år
29:27
Salomo regerade i J. i 40 år
2. Krön. 9:30
(Rehabeam) regerade 17 år i J.
12:13
(Abia) regerade 3 år i J.
13:2
(Josafat) regerade 25 år i J.
20:31
(Joram) regerade 8 år i J.
21:5,20
(Ahasja) regerade 1 år i J.
22:2
(Joas) regerade 40 år i J.
24:1
(Amasja) regerade 29 år i J.
25:1
(Ussia) regerade 52 år il.
26:3
(Jotam) regerade 16 år i J.
27:1,8
(Ahas) regerade 16 år i 1.
28:1
(Hiskia) regerade 29'år i J.
29:1
(Manasse) regerade 55 år il.
33:1
(Amon) regerade 2 år i J.
33 :21
34:1
(Josia) regerade 31 år i J.
(Joabas) regerade 3 månader i 1.
36:2
(Jojakim) regerade 11 år i J.
36:5
(Jojakin) regerade 3 månader i J.
36:9
(Sidkia) regerade 11 år i 1.
36:11
s. före mig regerat över J.
Pred. 1:16
(Sidkia) regerade 11 år i J.
Jer.52:1

3. En levit, av Mose son Eliesers släkt.
l.Krön.26:25.
4. Ataljas son, huvudman för dem av
Elams släkt, som återvände från Babel
med Esra. "Esr.8:7.
S. En levit av Meraris ätt. Esr.8:19.
6. En benjaminit, förfader i sjunde generationen till den Sallu, som frivilligt
bosatte sig i Jerusalem på Nehemjas
tid. Neh.ll :7.
7. Profet, verksam i Juda rike under
konungarna Ussia, Jotam, Ahas och
Hiskia, dvs. i huvudsak under 8.årh.
f.Kr. Möjligen har han varit verksam
någon tid under Manasse men i så fall
mera tillbakadraget. I N. T. brukas den
grekiska namnformen Esaias.
Jesajas faders namn var Amos, Jes.
1:1. Om honom vet man intet med
säkerhet. En judisk tradition berättar,
att han var broder till konung Amasja,
2.Kon.14:1. I så fall var Jesaja konung
Ussias syskonbarn. Att Amos var en
man i hög ställning och väl känd, framgår av att Jesaja icke mindre än fjorton
gånger omtalas som »Amos' son». Flera
ting tyder på att Jesaja verkligen tillhört konungallUset, även om det är
omöjligt att med säkerhet fastslå detta.
Han synes ha haft fritt tillträde till
konungens hus, och han hade inflytande hos folkets ledande män. Ä ven hans
politiska insats kommer här in i bilden.
Hans ansedda ställning röjes även däri
att konung Hiskia sände sina främsta
ämbetsmän och de äldste bland prästerna som sändebud till Jesaja, 2.Kon.
19:2. Det är mycket sannolikt, att han
var ledare för en profetorden i Jerusalem och hade samma ställning och
inflytande som Elisa i Samaria.
Av Jesajas bok framgår, att han var
bosatt i Jerusalem, antagligen i närheten av templet, 7:3; 22:15-16; 28:7.
Han var gift, 8:3, hans hustru kallades
profetissa; hon torde därför också ha
haft profetisk utrustning. Hon födde
honom sonen MalJersalal-Hasbas. Detta
symboliska namn, som gavs barnet på
Herrens befallning, betyder »rovet hastar, bytet skyndan>. I 7:3 omtalas en
annan son, Sear-Jasub, »en kvarleva
skall omvända sig». Jesajas barn var
»tecken», och deras namn erinrar om
huvudinnehället i hans budskap till
Israel: Guds dom som snart skall komma över folket, och den »heliga kvarleva», som skall omvända sig till Herren
och bliva frälst.
Jesaja var också själv ett »tecken»
för sitt folk. Genom sitt uppträdande
åskådliggjorde han sitt budskap. Vanligtvis gick han klädd i en hårig, mörk
profetmantel, 20:2, jfr Elias hårmantel,
2.Kon.1 :8. Dylika mantlar bars ofta av
sörjande. På Herrens befallning lade
han av sig sin profetmantel och gick
under tre år »naken och barfota.» för
att symbolisera egyptiernas och etiopiernas bortförande genom konungen
i Assyrien, Jes.20:2 f. Så skulle de
krigsfångar se ut, vilka den assyriske
konungen skulle släpa med sig genom
Juda.

2. En levit, Jedutuns tredje son, ledare
för tempelsångarnas åttonde avdelning enligt konung Davi,ds indelning.
l.Krön.25:3,15.

Med Jesaja når den gammaltestamentliga profetian en aldrig överträffad
höjdpunkt. Bakgrunden till hans profetgärning utgör Amos' och Hoseas verksamhet, som torde ha utövat ett starkt
inflytande på honom i hans ungdom.

Toner från dessa tidigare profeter ljuder
iJesajas starka och personliga budskap.
Vid sidan härav torde själva tidshändelserna ha gjort ett djupt intryck på
honom. Han följde på ett levande sätt
med vad som skedde. Förutom den
bok, som bär hans namn, skrev han
flera historiska verk, såsom konung
Ussias historia, 2.Kon.26:22, konung
Hiskias historia, 2.Krön.32:32. Bägge
dessa skrifter var medtagna i en bok
om Judas och Israels konungar, vilken
gått förlorad.
Det som har utövat det starkaste
inflytandet på Jesaja, har emellertid
varit den mäktiga kallelsesyn, som han
fick samma år som konung Ussia dog.
Han hade även före denna tid verkat
som profet, men visionen blev tvivelsutan bestämmande för hela hans senare
tjänst. Jesaja berättar själv om de väldiga upplevelser han hade, 6:1 ff. Beskrivningen av synen i templet är en av de
mest upphöjda skildringar, som finnes
av Herrens majestät och härlighet. Den
unge profeten ser Herren sitta på en hög
och upphöjd tron. Han ser himmelska
väsen, de sexvingade seraferna, och han
hör dem ropa: »Helig, Helig, helig är
Herren Sebaot; hela jorden är full av
hans härliglIet». Hela bilden - Herrens
härliglIet, de darrande dörrposterna,
det glödande kolet från altaret, rösten
som kallar honom till profettjänst allt måste för profeten ha stått som en
gudomlig, sällsam verklighet, ~om präglade hela hans återstående liv.
Jesaja kom att tjäna Herrens ord i en
av de mest allvarliga och ödesdigra
epokerna av sitt folks historia, då det
utvalda folket genom sina ständiga avfall höll på att uttömma Guds tålamods
mått. Hans verksanIhetstid var också
mycket skiftande med hänsyn till
folkets ställning. Under den gudfruktige
konung Ussia och sedan under hans son
Jotam upplevde Juda rike en jämförelsevis god tid. För en ytlig betraktare
kunde det se ut som om allt stod väl
till. Men Jesaja såg det andliga förfall,
som rådde; i kraftiga och träffande
bilder frambars hans doms- och botspredikan.
Under Jotams son, den ogudaktige
Ahas, visade sig folkets synd helt öppet.
Konungen själv gick därvid i spetsen.
Tempeltjänsten förföll, och till slut
stängdes dörrarna till templet. Avgudadyrkan florerade över hela landet.
Därtill kom, att Ahas ingick förbund
med Assyriens konung, emedan han
hotades av Syrien och Israels rike, som
förenat sig mot Juda. Jesaja framträdde
öppet och bestraffade synden. Han
varnade konungen mot att alliera sig
med Assyrien och bringade honom det
budskapet, att Gud trots folkets avfall
ännu ville bevara det. Det kom till ett
dramatiskt möte mellan profeten och
konungen. Denne erbjöds att av Herren
begära ett tecken som bevis på sanningen i profetens ord, men han avslog
erbjudandet. Jesaja förkunnade då, att
Herren ändå skulle giva ett tecken,
Immanuels-tecknet om framtidens frälsarkonung Immanuel, »Gud med oss»,
som skulle födas aven jungfru. Men
innan han vuxit till, skulle landet l~ggas
öde, 7:3-16. Följden av mötet blev ett
brott mellan konungen och profeten,
och denne drog sig för en tid tillbaka i

JESAJA
sände (Hiskia) till profeten J.
2.Kon.19:2
När Hiskias tjänare kommo till J.
19:5
sadeJ.tilldem
19:6
Då sände J. bud till Hiskia
19 :20
profeten 1. kom till honom
20:1
innan J. hunnit ut kom H. ord
20:4
1. sade: Hämten hit en fikonkaka
20:7
Hiskia sade till J.
20:8
J. svarade: skuggan har gått tio steg
20:9
Då ropade profeten J. till H.
20:11
profeten J. kom till konung Hiskia
20:14
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JERUSALt:M (vända tillbaka till)
vände David tillbaka till J.
2.Sam. 12 :31
vände så tillbaka till J.
17:20
vände (Jo sia) tillbaka till J.
2.Kon. 23 :20
vände David ...tillbaka till J.
1. Krön. 20:3
(Asa) vände så tillbaka till J. 2.Krön.14:15
När (Josafat) vände tillbaka till J.
19:8
vände glada tillbaka igen till J.
20:27
vände (Josia) tillbaka till J:
34:7
s. vände tillbaka till J.
Esr. 2:1
män s. vände tillbaka till J.
Neh. 7:6
vände de tillbaka till J. och sökte Luk. 2 :45
(lärjungarna) vände tillbaka till J.
24:33
(lärjungarna) vände tillbaka till J.
24:52
vände (apostlarna) tillbaka till J. Apg. 1:12
(J ohannes) vände tillbaka till 1.
13 :13

JESABEL
grek. = hebr. lsebel, se d.o. En falsk
profetissa i Tyatira. Genom sin undervisning förledde hon de troende till
deltagande i hednisk kult och därmed
förbunden otukt och måltid på avgudaofferkött. Hennes lära betecknas i Upp.
2:24 som »Satans djupheten>. Namnet
Jesabel är symboliskt och anspelar på
drottning lsebels Baals-kult och hennes
förförande av Guds egendomsfolk Israel, l.Kon.16:30-33; 2.Kon.9:22.
Tyatira var en betydande handelsstad och hade som sådan en mängd
handelsgillen, vilka stod i nära förbindelse med hedniska religioner och
kulter. Bland dessa kan nämnas dyrkan
av den kaldeiska sibyllan Sambate eller
Sambete. Somliga menar, att många
kristna i Tyatira lät sig förledas att söka
sig till hennes orakel. Andra anser, att
Jesabel är liktydigt med en falsk läroriktning i Mindre Asien, inom eller
utanför den kristna församlingen (jfr
andra i Upp.2 omtalade villoläror).
I så fall skulle emellertid ordet »kvinnan» före namnet vara överflödigt. Hela
beskrivningen (sjuklägret osv.) tyder på
en bestämd person. Upp.2:20.
JESAJA
hebr. Herren frälsar, Herren är frälsning.

1. Son till Serubbabels son Hananja.
l.Krön.3 :21.

stillhet. Han samlade omkring sig en
skara lärjungar, som han undervisade,
8:16.
Då Hiskia övertog konungadömet
efter sin fader, begynte en stor religiös
reformation. Jesaja fick nu tillfalle att
utveckla hela sin väldiga profetiska
gåva. Då Juda hotades av Assyrien,
kom profeten att betyda mycket för
konungen och folket genom sin uppmuntran till förtröstan på Gud och förutsägelse om befrielse från den assyriska
övermakten, kap.37. Han var också
redskap för märkliga underverk.
Trots den' andliga förnyelse, som
gick över Juda rike, insåg Jesaja dock,
att det endast kunde röra sig om ett
uppskjutande av domen. Avfallet bland
folket hade nått så långt, att det endast
behövdes en ogudaktig konung på
tronen, för att det åter skulle bryta
fram i öppen dager. Jesaja förutsade
därför, att dagar skulle komma, då
konungens skatter skulle bortföras till
Babel och konungens efterkommande
skulle vara tjänare i den babyloniske
konungens palats, kap.39. Men liksom
han förkunnade domen, så förutsade
han också befrielsen. Folket skulle icke
gå under helt och hållet, en helig kvarleva skulle räddas, och den skulle utgöra
mittpunkten i det kommande gudsriket, kap.40-66.
Här kommer starka eskatologiska
drag in i profetens framtidsbild. Han
förutsäger, att det kommer en Herrens
dag med dom »över allt stolt och övermodigt». Men efter domen och mörkret
gryr frälsningens dag. Då skall fridens
rike upprättas, fridsfursten Messias skall
härska såsom konung.
Jesajas skildring av den kommande
Messias är en av höjdpunkterna i den
gammaltestamentliga profetian. Här beskrives Messias' gärning och uppgift
som den lidande Herrens tjänare på ett
sätt, som förskaffat Jesaja namnet
»den evangeliske profeten». Se särskilt
kap.53.
Jesajas senare dagar är föga kända.
Men under den gudlöse konung Manasse
var det trångt för Herrens profeter.
»Manasse utgjöt ock oskyldigt blod i så
stor myckenhet, att han därmed uppfyllde Jerusalem från den ena ändan
till den andra.», 2.Kon.21 :16. Profetens
offentliga verksanIhet synes i varje fall
vid denna tid vara avslutad. Kanske
var det under denna tid han samlade
och fullbordade sin profetiska bok,
som blev till sådan hjälp och tröst för
hans folk under den domsperiod, som
förestod.
Enligt judisk tradition led Jesaja
martyrdöden under Manasse, som lät
söndersåga honom. Man menar, att
detta åsyftas i Hebr.11 :37.
En teori går ut på att Jes.40 ff. icke
skulle ha Jesaja till upphovsman. Dessa
textkritiska frågor är behandlade i
kommentaren till Jesajas bok i verkets
avslutande del.

Jesana-Jesus Kristus
sade J. till Hiskia
20:16
Hiskia sade till J. Gott är det H. ord 20:19
har profeten J. tecknat upp
2.Krön.26:22
32:20
vid allt detta bådo Hiskia oph J.
upptecknat i »Profeten J.s syner»
32:32
Detta är J .s, Amos' sons, syner
Jes. 1:1
2:1
är vad J. skådade angående Juda
H. sade till J.: Gå åstad och möt
7:3
utsaga om Babel s. uppenbarades för J. 13:i
den tiden talade H. gm J.
20:2
Likasom min tjänare J. gått naken
20:3
sände (Hiskia) till profeten J.
37:2
När Hiskias tjänare kommo till J.
37:5
37:6
sade J. till dem
Då sände J. bud till Hiskia
37:21
38:1
profeten J. kom till honom
38:4
Då kom H. ord till J.
38:21
J. tillsade ... taga en fikonkaka
39:3
profeten J. kom till konung Hiskia
sade J. till Hiskia: Hör H. Sebaots ord 39:5
Hiskia sade till J.: Gott är det H. ord 39:8

JESANA
hebr. gammal. Stad, som tillsammans
med Betel och Efron erövrades av Juda
konung Abia från Israels konung Jerobeam. Den låg alltså i Efrairns bergsbygd, i gränstrakten mellan Nord- och
Sydriket. Tidigare blev Jesana identifierat med Ain Sinia, halvvägs mellan
Jerusalem och Nablus (Sikem). Numera
förknippas orten vanligen med Burdj
el-Lisane, ca 25 km norr om Jerusalem.
2.Krön.13:19.
JESANJA
hebr. Herren hör. En härförare, i
2.Kon.25:23 kallad Jaasanja, se Jaasanja 1. Jer.40:8; 42:1.
JESARELA
hebr. han kämpar med Gud el. uppriktig
mot Gud. En levit, ledare för tempelsångarnas sjunde avdelning enligt konung Davids indelning. l.Krön.25:14.

lESSAl
Jobed födde J.
J. födde David, konungen
(David) s. var son av J.
Jag har funnit David, J.s son
T elningen från 1.s rot skall

Matt. 1:5
1 :6

Luk. 3:32
Apg.13:22
Rom.IS:12

JESUA
hebr., senare form av Josua, Herren
frälsar, Herren är frälsning. En av de
orter i Juda, där de frän Babel återvända bosatte sig. Den är troligen
identisk med nuv. Tell es-Sawe (nyhebr. Tel Jeshua), ca 15 km ostnordost
om Beer-Seba. Neh.11 :26.
JESUA
hebr., senare form av Josua, Herren
frälsar, Herren är frälsning.
1. Huvudman för prästernas nionde
avdelning enligt konung Davids indelning. J fr nr 5. l.Krön.24: 11.
2. En av leviternas förtroendemän på
konung Hiskias och översteprästen
Asarjas tid. 2.Krön.31:15.
3. Josadaks son, överstepräst, som återvände med Serubbabel från fångenskapen i Babel. I Haggais och Sakarjas
böcker skrives hans namn J osua, se
Josua 2. Jesua, som ofta nämns jämsides med Serubbabel, ledde tillsammans med denne återuppbyggande t av
brännofferaltaret och restaureringen av
tempeltjänsten i Jerusalem, därtill uppmuntrad av profeterna Haggai och
Sakarja, Esr. kap.3-6, jfr Haggais bok.
I Sakarjas bok skildras Jesua (Josua)
som en Herrens tjänare och samtidigt
som en förebild till den kommande
messianska förnyelsen, Sak. kap.3;
6:9-15. Jesuaoch Serubbabel är »de två
oljesrnorda», 4:14, som genom sina
ämbeten är förebilder till Messias'
översteprästerliga, resp. konungsliga
ämbeten.

med Serubbabel från fångenskapen i
Babel. Han är förmodligen identisk
med nr 11. Neh.12:8.
13. Kadrniels son, en av leviternas
huvudmän, en av ledarna för tempelsångarna efter återkomsten från Babel.
Neh.12:24.
JESUEL
hebr. bestänkt av Gud. En benjaminit,
en av Asmavets två söner, som anslöt
sig till David i Siklag. l.Krön.12:3.
JESURUN
hebr. uppriktig, redlig. Ett poetiskt
namn på Israels folk. 5.Mos.32:15; 33:
5,26; Jes.44:2.
JESUS
grek. form av namnet J esua el. J osua,
se d.o.
1. En man i Jesu Kristi släkttavla, åtta
släktled före Serubbabel. Han var son
till Elieser och fader till Er. Luk.3:29.
2. En kristen med tillnamnet Justus,
en av Paulus' få medarbetare av judisk
börd. Ko1.4:1l.
JESUS KRISTUS
Se även: Frälsare, Herre, Messias, Kristus, Guds Son, Immanuel, jungfrufödelse, Människoson, konung, överstepräst, Ordet, kors, förnedring, frälsning,
försoning, förlossning, död, uppståndelse, tillkommelse, himmel.

JESSAI
En grekisk form'av namnet Isai, se d.o.
Jfr uttrycket »av Jesse rot och stam» =
av Isais (Davids faders) släkt (jfr les.
11 :1).

4. Huvudman el. stamfader för en
släkt, som återvände med Serubbabel
från fångenskapen i Babel. Esr.2:6;
Neh.7:11.
S. Huvudman eller stamfader för en
prästsläkt, som återvände med Serubbabel. Han är möjligen densamme som
nr 1. Esr.2:36; Neh.7:39.
6. Huvudman för en levitsläkt, som
återvände med Serubbabel. Esr.2:40;
3:9; Neh.7:43.
7. Fader till leviten Josabad, som återvände med Esra. ~sr.8:33.
8. Fader el. stamfader till hövdingen
över Mispa, Eser, som hjälpte Nehemja
med återuppbyggnaden av Jerusalems
mur. Denne Jesua kan vara densamme
som nr 4. Neh.3:19.
9. En av de leviter, som undervisade
folket i lagen på Esras tid. Neh.8:7;
9:4,5.
10. Nuns son, eljest kallad Josua, se
Josua l. Neh.8:17.
11. Asanjas son, en levithövding, som
undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.l0:9.
12. En av de leviter, som återvände

Jesus Kristus
Källor
De utombibliska källorna till Jesu
liv är fåtaliga och ytterst sparsamma.
Det synes tillhöra hans »förnedring»,
att hans liv i köttet gick den stora
yttervärlden så obeaktat förbi. Som
den Uppståndne korn han däremot
under loppet av kort tid att omforma
hela världshistorien.
De antika historikerna har endast
korta notiser. Tacitus nämner de kristna
(chrestianerna) i förbindelse med berättelsen om Roms brand och säger att
detta namn härstammar från en »Chrestus, som prokuratorn Pontius Pilatus
hade låtit avrätta under härskaren
Tiberius». - Sedan utöser Tacitus sin
kulturkritik över »den fördärvliga övertro», som liksom allt annat skändligt
också har utbrett sig i Rom.
Något senare säger Suetonius i sin
berättelse om kejsar Klaudius, att denne
»från Rom jagade judarna, som under
anstiftan aven Chrestus ständigt vållade
orO». Jfr Apg.18:2. Både Tacitus och
Su~tonius uppfattar Chrestus-namnet
som ett egennamn.
Den judiske historieskrivaren J osefus berättar ca år 90 (Ant.XX, 9:1) om
Jakobs avrättning och kallar honom
»broder. till Jesus, den så kallade KristuS». Han är jude" och vet, att Kristus är
en titel, och som icke-kristen säger han
föraktfullt »den så kallade» Kristus.
Därnäst förekommer en del korta
notiser i den judiska skriftsarnlingen
Talmud, där Jesu namn nämnes, alltså
från den icke troende judendomens
sida.
Dessa vittnesbörd ger icke något
väsentligt bidrag till vår kunskap om
Jesu historiska liv, men de visar, att
Jesus är en historisk person och icke,
som några har velat hävda, endast en
mytologisk, uppdiktad gestalt.
N. T. Pauli brev ger en del upplysningar
om Jesu liv. Grundläggande historiska
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JESEBAB
hebr. faderns säte. Huvudman för prästernas fjortonde avdelning· enligt konung Davids indelning. l.Krön.24:13.
JESER
hebr. (nr 1) skapelse, verk; (nr 2) uppriktighet, redlighet.
1. Naftalis tredje son, stamfader till
jeseritema. l.Mos.46:24; 4.Mos.26:49;
l.Krön.7:13.
2. En son till Kaleb. l.Krön.2:18.
JESERITER
Efterkommande till Naftalis son Jeser,
se Jeser l. 4.Mos.26:49.
JESIMIEL
hebr. Gud skall sätta el. placera. En av
de hövdingar i Sirneons stam, vilka med
sina familjer bosatte sig i närheten av
Gedor. l.Krön.4:36.
JESISAI
hebr. gammal. Son till Jado, av Gads
stam. l.Krön.5:14.
JESODPORTEN
§å 'ar hajesog, grundvalsporten. En port
i Jerusalem, an tingen en sidoingång till
konungens palats eller en port i tempelmuren. Jesodporten är möjligen densamma som Surporten, se d.o. 2.Krön.
23:5.
JESOHAJA
hebr. möjl. Herren nedböjer. En av de
hövdingar i Sirneons stam, vilka med
sina familjer bosatte sig i närheten av
Gedor. l.Krön.4:36.

JESUA
i det att de fÖljde med J.
Esr. 2:2
3:2
J., Josadaks son, byggde Israels Guds
3:8
begyntes verket av lOJ Josadaks son
4:3
Serubbabel och J. sade tiD dem
J. begynte bygga på Guds hus
5:2
10:18
Av Ls barn
i det att de följde med J.
Neh. 7:7
12:1
s. droga med Serubbabel och J.
12:7
huvudmän för prästerna i J.s tid
J. födde J ojakim
12:10
i Jojakims, J.s sons, tid
12:26

data är hans födelse av Davids ätt, Rom.
1:3, hans instiftande av nattvarden,
l.Kor.11 :23 ff., hans död, begravning
och uppståndelse, 15:3 ff. Det paulinska ordet »om vi än efter köttet hade
lärt känna Kristus», 2.Kor.5:16, anses
av många som uttryck för att aposteln
själv sett den historiske Jesus.
Hebreerbrevet vittnar om att Jesus
föddes av Juda stam, 7:14. Det talar
om hans lidanden, 2:18; 4:15; 5:8;
12:2 f. och om hans död utanför stadsporten, 13:12. - Apostlagärningarna
har i flera av missionstalen en rad grundläggande historiska data i Jesu liv,
2:22ff.; 4:10; 5:30; 10:36 ff.; 13:27 ff.
Av Lukasevangeliets prolog hör vi,
att det är många, som har försökt
framställa en Jesus-berättelse redan på
Lukas' tid. Senare kommer också de
skrifter, som kallas de apokryfiska
evangelierna. De har flera data utöver
de kanoniska evangelierna, men då de
tydligen är präglade av legendariskt
stoff, har de litet eller intet källvärde.
Huvudkällan till Jesu liv är de fyra
evangelierna. Av dessa står de tre första
i ett visst beroendeförhållande till
varandra, ett förhållande som ännu är
ouppklarat. En vanlig mening bland
forskarna är, att Markusevangeliet är
äldst. Matteusevangeliet innehåller 606
av Markusevangeliets 661 verser. Lukas
har omkring hälften av Markus' stoff.
Över 200 verser är gemensamma för
dessa tre evangelier och ofta likalydande. Matteus har ca 300 och Lukas ca
400 verser särstoff. Det är tydligt, att
Lukas och Matteus har skrivit oberoende av varandra, något som klart framgår t.ex. utifrån en jämförelse av deras
framställningar av Jesu barndomshistoria. Johannesevangeliet synes förutsätta
de synoptiska evangelierna, vilkas framställning det kompletterar och tolkar.
Det är uppenbart, att evangelisterna
avser att berätta trovärdigt och historiskt sant om Jesu liv. Lukas understryker, att han endast ämnar skriva
»om de händelser, som bland oss hava
timat», alltså icke myter och legender.
Han berättar om händelser, som har
inträffat på det historiska planet. Han
vill inte komma med något andrahandsreportage utan endast vad som meddelats »av dem som från begynnelsen
själva voro åsyna vittnen». Han försäkrar sin vän Teoftlus, att han »grundligt
har efterforskat allt ända ifrån begynnelsen», »så att .du kan inse, huru tillförlitliga de stycken äro, i vilka du har
blivit undervisad», 1:1 ff.
Nyare teologi har med rätta påpekat,
att evangelisterna inte skriver som
vanliga historieskrivare, vilka står i ett
mer eller mindre passivt förhållande
till sitt stoff och berättar av rent
historiskt-biografiskt intresse. Evangelisterna är vittnen, trosvittnen, och
just evangelister i den meniilgen, att
deras skrifter är värvande förkunnelse,
rnissions- och uppbyggelseskrifter. Man
drar emellertid en felaktig slutsats härav, om man av denna orsak vill undandraga dessa skrifter historiskt bedömande och säga; att de icke är ägnade
som källor för korrekt vetande om den
historiske Jesus. Det har t.ex. hävdats,
att N. T.s skrifter helt och hållet skulle
vara präglade av församlingens Kristustro, dess senare tro på hans gudornlig-
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het. Den ursprungliga J esus-bilden
skulle enligt denna syn vara övermålad
av ett idealiserande förhärligande av
Jesus. Om en sådan framställning av
evangelietraditionen kan följande sägas:
evangelisterna är visserligen vittnen,
men de är samtidigt också profana och
verkliga historievittnen. De vill berätta
om vad ögonvittnena har sett och hört
i sin samvaro med Jesus. - »Ty det var
icke några slugt uttänkta fabler(mythoi,
myter) vi följde, när vi kungjorde för
eder vär Herres, Jesu Kristi, makt och
hans tillkommelse, utan vi hade själva
skådat hans härlighet», 2.Pet. i :16.
Evangelisterna avser uppenbarligen
att ge en framställning av Jesu liv, som
stämmer med verkligheten, Joh.19:35;
20:30-31; 21 :24; l.Joh.l :1-3; Luk.
l :1-4. Apostlarnas bild av Jesus under
hans jordeliv är naturligtvis den historiskt sett primära. Men de berättar, att
deras Jesus-förståelse - i ljuset av
uppståndelsen och pingstens gåva har blivit berikad också såtillvida, att
de såg hans jordiska liv och de.t de hade
upplevat med honom i ett nytt trons
och klarhetens ljus, Joh.2:22; 12:16.
På grund av.sin bristande andliga kunskap kunde de tidigare inte förstå det
de var vittnen till, Luk.9:45; 18:34.
Jesus själv klagade ofta över deras oförstånd. >>Så lång tid har jag varit hos eder,
och du har icke lärt känna mig», Joh.
14:9. Deras bristande kunskap om Jesus
hänger delvis också samman med det
förhållandet, att Jesus under sitt liv
i köttet uppträdde under »Messiashemlighetens» täckmantel.
Den bild av Jesus, som evangelisterna
återger i evangelierna, är en Jesus-bild,
som i förhållande till apostlarnas primära, erfarenhetsmässiga bild av Jesus
blivit upplyst och utfylld av den helige
Ande, Joh.16:13-15; 14:26; 15:26.
Men denna av Anden upplysta Jesusbild är icke en komplettering i riktning
mot församJingsteologi utan ett steg
bakåt till den historiska verklighet, som
ögonvittnena hade tagit del av men som
de på grund av. sin tröghet att se och
förstå icke hade upplevat adekvat.
Denna av Anden upplysta Jesus-bild är
således avsedd som historiskt mer
adekvat, riktigare och sannare än den
första. Det rör sig endast om en justering och korrigering aven Jesus-bild,
som apostlarna efter påsk- och pingstupplevelsen erkände som ofullkomlig
och ofullständig. - Tron behöver därför icke söka efter en ursprunglig bild
av den historiske Jesus bakom den bild
som evangelisterna ger. Just evangeliernas Jesus-bild ger den korrekta bilden
av honom. Den historiske Jesus är
identisk med den i evangelierna förkunnade Kristus, »den kerygmatiske
KristuS».

följden på det berättade beror således
icke på någon tradition. Endast passionshistorien utgör här ett undantag.
Inte heller tecknar evangelisterna någon
bild av Jesus som religiös personlighet,
de berättar inte något om hans inre
psykologiska utveckling. Evangelisterna
är överhuvudtaget icke författare i
vanlig mening utan snarare redaktörer
av traditionsstoff. De refererar endast
det som redan är fast utfornlat och
auktoriserat i apostlarnas muntliga
tradition. I denna förelåg ingen samlad
framställning av Jesu liv. Evangelisterna
ger därför inte heller någon hellietsbild
härav. Markus- och Johannesevange-

Jesu liv
Jesu liv är kronologiskt-biografiskt
svårt att teckna med säkerhet, då
källorna är av den art, att de inte avser
att ge fullständiga upplysningar i detta
avseende. Detta beror på att evangelierna främst är meddelande av traditionsmaterial, som har uppkommit för att
tjäna förkunnelsen ,av Jesu religiösa
betydelse. Traditionen består av små
enheter, som i huvudsak endast ger
situationsbilder från Jesu liv. Ordnings-

lierna berättar intet om honom, förrän
han framträder som vuxen vid Johannesdopet. Matteus och Lukas har båda
en barndoms- eller snarare en födelsehistoria, Matt.J ~2; Luk.1-2. Endast
Lukas har en kort barndomshistoria,
2:41 ff. Jesu ungdomstid och första
mandomsår är en för oss helt okänd
period i hans liv.
Jesu födelseår är svårt att exakt
fastställa. Enligt Luk.3:1 ff. började
Johannes döparen sin verksaniliet i
kejsar Tiberius' 15 .regeringsår, alltså
år 27-28 eller 28-2ge.Kr. - Enligt 3:23
är Jesus vid sitt framträdande omkring
30 år. - Enligt Matt.2:1 och Luk.l:5
föddes han under Herodes den stores
tid, men denne dog redan fyra år före
vår tideräknings början. Således måste
vår tideräkning vara minst fyra år felaktig, möjligen ~öddes Jesus 6-7 år före
vår tideräkning. Det tycks nämligen ha
gått en tid (upp till två år) från det att
de vise männen såg stjärnan och till dess
att de kom till Herodes, Matt.2:7, jfr
v.16. - Skattskrivningen synes också
ha ägt rum 6 år f.Kr. - Pilatus härskade
år 26-36 e.Kr.
Jesus föddes enligt skrifterna i
Betlehem, Mika 5:1 ff. Han var av
Davids ätt. Se: Släktregister.
Jesu moder Maria och hennes man,
timmermannen Josef, var bosatta i
Nasaret, där de slog sig ned efter den
kortvariga flykten till Egypten, Matt.
2:19-23; Luk.2:39. Jesus blev därför
kallad »Jesus från Nasaret». - Josef
synes ha dött förhållandevis tidigt,
Mark.6:3. Jesus hade flera syskon, fyra
bröder: Jakob, Joses (Josef), Judas och
Simon, samt minst två eller tre systrar,
6:3. Jesu egennamn betyder »Herren är
frälsning», Luk.2:21, och var ett förhållandevis vanligt använt namn i Israel,

jfr Josua, Jesaja. Kristus är däremot en
titel, en ämbetsbeteckning,. som betyder »den Smorde». Kristus heter på
grekiska Christ6s, vilket är en återgivning av den hebreiska titeln Messias
(mä§iaJ:!). Jesus Kristus är sålunda ursprungligen en bekännelseformel: »J esus
är Messias», dvs. den i G.T. utlovade
frälsningskonungen.
Jesu föräldrar synes ha tillhört den
krets av fromma, som kallas >><le stilla i
landet». I sin skildring av Hanna och
Simeon ger Lukas en bild av denna
grupps profetiska representanter. Apokalyptisk fromhet och den s.k. anawimfromheten från Jesajas bok och Psaltaren tycks ha präglat Jesu barndomshem Ciinäwim kallas de fattiga och
saktmodiga, som bl.a. omtalas i Ps.
25:16-22; 69:30; 86:1-6; Jes.61:1, jfr
Bergspredikans första saligprisning,
Matt.5:3).
Tolv år gammal ·gick Jesus in under
»hela lagens ok», som sed var i Israel,
och han följde med sina föräldrar till
högtiden i Jerusalem, Luk.2:41 ff. Jesus
utövade tydligen sin faders yrke som
timmerman, Mark.6:3.
Jesu verksamhet började först efter
det att han hade låtit döpa sig av Johannes. Johannes' väckelse tycks ha varit
ett förebud för Jesus om att hans egen
gärning stod för dörren. Johannes var
Jesu släkting på mödernet, Luk.1:36,
och måste ha känt honom. Han tycks
även ha knutit messianska förhoppningar till Jesu person, Joh.1 :26. Han
kände sin underlägsenhet och menade,
att Jesus icke behövde omvändelsens
dop, Matt.3:14. Dock kände han enligt
sitt eget vittnesbörd inte Jesus som den
Herrens lidande tjänare (Ebed-JHWH),
vilken i Jesajaboken omtalas som
offerlammet, Jes.53:7;Joh.l :31. Denna
insikt fick Johannes först vid Jesu dop
i förbindelse med det gudomliga ordinationsord, som ljöd från himmelen
och som utgjordes av det första ordet
i den första sången om Herrens tjänare,
Jes.42:!. I det att Jesus mottager
syndares dop, bekräftar han, att han
har kommit för att uppfylla Jes.53
genom sin Messias-gärning, att han
skulle vara en Ebed-JHWH-Messias. I
sitt dop trädde Jesus också in i skaran
av dem som väntade på Guds rikes
snara ankomst, vilket var temat i
Johannes döparens profetiska budskap
till sin samtid, Matt.3 :2. Därmed trädde
han, som förmedlar rikets ankomst, in
bland det väntande, botfärdiga väckelsefolket.
Den andeutrustning, som Jesus får i
dopet, är nådegåvor för messiasgärningen, en uppfyllelse av Jes.l1 :2.
Enligt Johannesevangeliet tycks Jesus vid begynnelsen av sin verksaniliet
ha stått i intim kontakt med Johannes
döparen, Joh.4:1-3; 3:22-26, särskilt i
Judeen. Efter förelöparens och vägröjarens fångsIande fortsatte Jesus sin
verksaniliet i Galileen, Mark. 1 :14; Matt.
4:12.
Centrum för Jesu verksaniliet var
Kapernaum och byarna omkring sjön
Gennesaret i Galileen. Landsfursten
Herodes Antipas, son till Herodes den
store, regerade där vid denna tidpunkt.
Han omtalades i ett sammanhang av
Jesus som >><len räven», Luk.13:32.
I trakterna kring Tyrus och Sidon

verkade Jesus mer sporadiskt, Mark.
7 :24 ff., likaså i Cesarea Filippi, Matt.
16:13 ff., och iDekapolis, Mark.5:20;
7:31. Enligt Luk.9:51 ff. och Joh.4:4ff.
verkade han också sporadiskt i Samarien. Jesus bedrev sin verksaniliet bland
judar och upptog icke något arbete
bland hedningar. Före sin död gav han
lärjungarna uttrycklig kallelse att endast gå till judar, Matt.l0:5-6. Det var
endast de hedningar, som uppsökte
honom, som han hjälpte, Matt.8:28-34;
8:5-13; 15:22-28; Mark.7:31-37; Luk.
17: 11-19. Hans verksaniliet under jordelivet gällde endast »de förlorade
fåren av Israels hus», Matt.15 :24 ff.
Han var en tjänare för de omskurna
»till ett vittnesbörd oIl). Guds sannfardighet», Rom.15:8.
Till bilden av den historiske Jesus
hör, att han erkände judarnas företrädesrätt till den messianska frälsningen, Mark.7:27; Luk.13:16; 19:9.
Judarna står enligt Jesus i en frälsningshistorisk särställning. Pauli ord: »först
och främst för juden, så ock för greken»,
Rom.1 :16, är bestämt av Jesu egen
hållning. Detta partikularistiska drag i
Jesu gärning står inte i motsättning
till hans universalistiska missionssyn.
Enligt Guds frälsningsplan är Israel
förmedlingscentrum för den messianska
frälsningen intill jordens ändar. Jesus är
därför så in tensivt upptagen med hedningarnas frälsning. Han sändes till Israel just därför att hans sändande gällde
hela världen. Den nya messiasförsamlingen måste grundläggas i den gammaltestamentliga. »Frälsningen kommer
från judarna», J oh.4:22; Matt.16:18.
Jesus verkade även i Jerusalem Israels religiösa centrum. Genom en
sammanställning av synoptikernas och
Johannesevangeliets skildringar av Jesu
offentliga gärning måste man draga den
slutsatsen, att Jesu verksamhet omfattade minst två-tre år. Johannes uppehåller sig väsentligen vid Jesu upprepade besök i Jerusalem vid de stora högtiderna, 2:13 ff.; 5:1 ff.; 7:10 ff.; 10:22
ff.; 12:1 ff. Johannes nämner i varje
fall tre påskhögtider, som Jesus deltog
i, 2:13; 6:4; 11 :55. Det fjärde evangeliet omtalar Jesu verksaniliet i Galileen
endast i förbigående, 4:43-54; 6:1-7,9.
Egentligen förutsätter också Matt.23:
37 och Luk.13:34, att Jesus upprepade
gånger gjorde försök att kalla Jerusalem
till omvändelse, jfr Luk.19:42. För
övrigt berättar synoptikerna, att Jesus
hade flera vänner och anhängare i Jerusalem, t.ex. ägaren av åsnefålen i Betfage, ägaren av nattvardssalen, den
unge mannen (troligen Markus) som
följde med till Getsemane, Josef från
Arimatea, Marta och Maria och deras
broder Lasarus i Betania. Johannesevangeliets och synoptikernas ram omkring Jesu liv låter sig alltså harmonisera. De svärigheter, som uppstår vid
försök att kronologiskt-biografiskt
framställa Jesu offentliga verksamhet,
beror på att evangelisterna icke hade
intresse av att ge en sådan utan däremot
en berättelse om hans förkunnelse och
gärning, med avsikt att befrämja tron,
Joh.20:30-31; Luk.1 :4.
Jesu framträdande satte tidvis hela
landet i rörelse, Joh.12:19, men lärjungaskaran var relativt liten, Matt.22:1
ff. Hans umgänge med syndare, Luk.
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5:29; 15:2, väckte stor förbittring i
lagfromma, fariseiska kretsar, 15:1 ff.;
7:39. Genom att bota sju~a på sabbaten
fick han särskilt fariseemas parti som
motståndare, Mark. 1 :21 ff.; J oh.5:1 ff.,
och evangelierna omtalar många stridssamtal med dem, Mark.2:1-3 ,6, jfr Luk.
5:17-6:11; Matt.12:1-45; 15:1-20; 19:
1-12. Jesus angrep deras 1agpraxis,
som han menade var ett kringgående
av Guds bud, 15:1 ff. Konflikten
skärptes inte minst genom att Jesus
åsidosatte »de äldstes stadgan>, som
fariseema aktade lika högt som Mose
bud. I en ännu skarpare motsättning
stod Jesus till sadduceema, om vilka
han fållde den domen, att de var utan
kännedom om skrifterna och Guds
kraft. De var med andra ord totalt
främmande för allt andligt liv. Detta
motsatsförhållande förde Jesus i en aktuell konflikt med sadduceerna i frågan
om uppståndelsen, Matt.22:23 ff.
Jesu liv präglades av hans messianska
självvittnesbörd och undergärningar ,
Luk.11:20; Matt.11:3-6, vilka han förklarade som »teckern> på Guds rikes
frambrytande genom honom. Motståndet mot Jesus kulminerade, när han
offentligen lät sig hyllas som Messias
vid intåget i Jerusalem, Mark. 11 :1 ff.,
när han renade templet, 11 :15 ff., och
talade domsord över den heliga platsen,
13:1-2 med par.; Joh.2:19. Medhjälp av
Judas, en av »de tolv», lyckades man
arrestera honom. Lidandeshistorien,
som utgör en-relativt stor del av evangeliernas innehåll, berättar förhållandevis ingående om den domsprocess, som
leder till hans korsfästelse, Matt.26-27;
Mark.14-15; Luk.22-23; Joh.18-19. De
skriftlärde och de äldste dömde honom
i sitt Stora råd som en hädare på grund
av hans självvittnesbörd om att han var
Guds Son och hans förment hädiska
ord mot templet, Matt.26:63-65 med
par., jfr v.6l. Inför Pilatus, som inte
ville bli inblandad i judarnas religiösa
tvistefrågor, anklagades Jesus som en
politisk förbrytare. Han beskylldes för
att ha politiskt-messianska pretentioner, Luk;23:1 ff. Jesus blev anklagad
för att vara just en sådan Messias, som
han icke ville vara. Pilatus dömde
honom till döden, och hans soldater
verkställde straffet med korsfästelse,
som romarna huvudsakligen använde på
slavar och politiskt farliga personer.
Korsfästelse var ett mycket vanhedrande och smärtfullt dödsstraff, avsett
att avskräcka. På Jesu kors lät Pilatus
sätta upp överskriften: »Jesus från
Nasaret, judarnas konun!!», men detta
uppväckte förtret bland judarna, som i
stället ville, att Pilatus skulle skriva, att
Jesus hade »sagt sig vara judarnas
konung», Joh.19:19 ff.
Jesu anhängare övergav honom i
hans ödestimme, Matt.26:15-16,40.56,
69-75, och det såg ut som om hela hans
sak var förlorad; lärjungarnas alla förhoppningar till honom gick också verkligen under, Luk.24:2l. Jesus dog strax
före påskhögtidens början, den 14.
Nisan, ca år 30, på en fredag, Joh.18:28.
Uppståndelsen, den stora händelsen
på söndagens morgon, skapade en helt
ny situation för lärjungarna. Jesu uppenbarelser hade givit dem visshet om
att han åter var levande och att hans
död i ljuset av Jes.53 var ett led i hans
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Liksom Johannes döparen och de
gammaltestamentliga profeterna uppträder Jesus med ett mäktigt gudomligt
budskap till folket. Han är medveten
om att bringa världen Guds sista, avgörande ord. Jesus kan karakteriseras
som en eskatologisk profet. Vad alla
före honom hm;. längtat efter att få
höra, nämligen Guds ändtids sändebud
med »glädjens budskap», förkunnas nu
i Jesu profetiska förkunnelse, Luk.4:
17-21; 10:23-24; Matt.13:16-17, jfr
Jes.40:9; 52:7; 61:1. - Jesu profetiska
gärning är en uppfyllelse av frälsningslöftena, Mark. 1:15 . Jfr He br.1 :1: »Sedan Gud fordom många gånger och på
många sätt hade talat till fäderna
genom profeterna, har han nu på det
yttersta av denna tid talat till oss
genom sin Som>. Först och främst förkunnar JeSus, att Guds dömande och
förlossande konungavälde håller på att
bryta in. De sista tiderna har kommit.
Väntetiden är slut.
Jesu profetiska budskap samlas i
ordet: »Gören bättring (Omvänden
eder), ty himmelriket (el. Guds rike) är
närID>, Matt.4:17; 10:7; Mark.1:15.
Jesus förutsätter Israels kännedom om
vad >>Guds rike» betyder i de profetiska
löftena, nämligen att Gud i ändens tid
skall taga makten genom sin representant Messias, genomföra sitt konungavälde i världen. Detta innebär också,
att han skall hålla dom över alla sina
fiender och genom en väldig världskatastrof låta »denna tidsålder (eon»>
gå under. Därefter skall han efter de
rättfärdigas uppståndelse låta en messiansk tidsålder frambryta, där han härskar i evig rättfärdighet och frid. Se Dan.
2:44; 7:14 ff.; Ps.2:8 ff.; 110:2,6; Jes.
9:6-7; Mika 4:7 m.fl. ställen, vilka har
sin utgångspunkt i löftet till David i
2.Sam.7:12-16.
Judafolkets messiasförväntningarvar
intensiva vid vår tideräknings början,
men det judiska gudsrikeshoppet hade
i den officiella judendomen en nationell, jordisk slagsida. Messiasidealet var
i icke ringa grad på motsvarande sätt
nationellt-politiskt orienterat. Messiashoppet blev ofta omspunnet med mer
eller mindre världsliga lyckodrömmar.
Jesu budskap om Guds rike är däremot
i första hand koncentrerat om frälsning
för Israel från Guds dom genom omvändelse och syndernas förlåtelse, upprättelse till ett nytt liv efter Guds vilja,
befrielse från Satans herravälde samt
botande från lidande och död genom
löftet om evigt liv efter uppståndelsen.

Se närmare: Rike (Guds).
Det nya i Jesu budskap om Guds
rike är, att riket har kommit nära
genom hans budskap och gärning. Det
vill inte bara säga, att det står för
dörren utan att det har brutit in, att
det på ett begynnande sätt redan har
kommit och är en närvarande storhet,
Matt.13:16-17; 11:3 ff.;-Luk.1i:20. Jesus ställer sin egen person i centrum
av sitt gudsrikesbudskap. Därmed
spränges det rent profetiska. Meningen
är, att riket är nära genom att han har
kommit, som är rikets konung, Messias.
Jesu profetiska ord om rikets närhet är
på det intimaste knutet till hans självmedvetande och självvittnesbörd som
Messias. Han vet, att hans messianska
uppgift är att upprätta Guds rike. (Se
närmare nedan: Jesus som Messias.)
Den messianska tiden är en glädjens
tid, Mark.2:18 ff. Nu utropas det stora
jubelåret, Luk.4:18-19. Nu skall denna
världens furste dömas och kastas ut.
Den Starkare har övervunnit den starke,
och Satans rike håller på att falla,
10:18 ff.; 11 :20 ff.; Joh.12:31.
Riket är bestämt för de »fattiga i
andern>, Matt.5:3. De som hörsammar
Jesu bättringsrop och inbjudan, får
syndernas förlåtelse och arvedel i Guds
rike, Mark.2:7 ff.; Luk.7:36-50. Levande . beskrives Jesu kärlek till de förlorade, Matt.11:28 ff.; 9:36. Jesus
stänger däremot Guds rike för de
egemättfärdiga, Luk.18:1O ff.; Matt.
23:13.
Jesu profetiska omvändelserop är
radikalt. Guds vredeshot vibrerar här
starkare än hos någon av de gammaltestamentliga profeterna, Luk.13:1-5;
10:10-15; Matt.5:22,29-30; 21:41;
22:7. Den som icke tager emot Guds
sista frälsningserbjudande och låter sig
räddas av rikets förlossningsnåd, hemfaller ofrånkomligen åt den sista vredesdomen, 21 :37 ff. Jesus förkunnar fruktan för Gud, Luk.12:5.
Men Jesu bättringsrop är i huvudsak
bestämt av det glada nådeserbjudandet.
Riket är den kostbara pärlan, skatten,
som gör, att de som erbjudes rikets
gåva, med glädje offrar allt vad de åger
för att komma i besittning av den,
Matt.13:44-52.
Jesu omvände1sebudskap kräver också ett fullständigt brott med synden,
Matt.5:29-30; 19:21, och med allt som
hindrar ett helhjärtat liv under Guds
konungavälde, 10:37-38; Luk.9:57-62.
»Ingen som ser sig tillbaka, sedan han
har satt sin hand till plogen, är skickad
för Guds rike», 9:62.
Den port är trång och den väg är
smal, som leder till rikets eviga liv.
Endast de som mister sitt liv, skall
bevara det, Mark.8:34-35; Matt. 10:3839; Lpk.14:27. Jesus kallar människor
in i ett absolut lydnadsförhållande till
Gud, Matt.6:24. I mötet med Jesus är
ingen neutralitet möjlig, Luk.ll :23.
Som eskatologisk profet förkunnar
Jesus också domen över det otrogna
och obotfärdiga Israel. Jerusalem skall
ödeläggas, och Israel skall på nytt förskingras, Luk.21: 24. Det är just Israels
förkastelse av Guds Son, som utlöser
vredesdomen, Matt.21:38 ff. Jesus förkunnar, att ett annat folk i framtiden
skall bli rikets barn, 21:43; 8:11-12, jfr
l.Pet.2:10. - I sina eskatologiska tal

Jesus uppträdde också som en judisk
rabbi. Till bilden av den historiske
Jesus hör, att han lärde och undervisade folket. Denna verksamhet var
helt naturligt präglad av hans profetiskteskatologiska budskap. Liksom andra
judiska skriftlärde, samlade han lärjungar omkring sig, vilka skulle leva tillsammans med honom för att genom
hans lära och vandel bli »en lärjunge
för himmelrikeb>, Matt.13:52.
Redan tidigt knöt Jesus lärjungar
till sig, Joh.l :37 ff.; Matt.4:18 ff.;
Mark.3:13 ff. En judisk lärare utlade
skrifterna, tolkade lagen (Guds vilja),
gav visdomsord och levnadsregler. Så
gjorde även Jesus. Vi fmner honom
ofta i synagogan som den som utlägger
och tolkar skrifterna, Luk.4:16 ff.
Inte minst är Jesus som lärare upptagen med att undervisa sina lärjungar
om >>Guds rikes hemligheten>. Det var
lärjungarna givet att lära känna himmelrikets hemligheter, Matt.13:1l. För de
utomstående förkunnade Jesus dessa
hemligheter endast i liknelser, för att
de icke skulle förstå, Mark.4:11-12. I
enrum delgav han sedan lärjungarna
liknelsens betydelse, 4:10,13 ff. Liknelserna om himmelriket representerar
något av det mest särpräglade i Jesu
undervisning, Matt. 13; Mark.4. Den
bärande tanken i de centrala växtliknelserna är, att riket sås i och med
Jesu evangelieförkunne1se och att det
måste genomgå en tid av växt, innan
det kan komma i härlighet. I liknelserna om himmelriket är rikets väsen och
frälsningsfullhet bildligt uppenbarade.
De kastar ljus över rikets öde i världen
och i människohjärtana. Kampmotivet
är också framträdande. Riket kommer
endast under strid med Satans rike.
I centrum för Jesu undervisning står
hans utläggning av Guds vilja (lagen).
Hans etiska undervisning är på ett särskilt sätt samlad i Bergspredikan, Matt.
kap.5-7. En mäktig förenkling och
koncentration präglar Jesus som laglärare. Han förkastar de äldstes stadgar
och återupprättar de mosaiska huvudbudens auktoritet, 15:1 ff. Det sker en
koncentration om de två huvudbuden,
det dubbla kärleksbudet, Mark.12:28 ff.
I Bergspredikan kräver han en laguppfylleise, som betyder uppfyllelse av de
gammaltestamentliga profetiorna i Hes.
36:26-27; Jer.31:33, löftena om att
Gud i ändens tid skall skriva sin lag i
sitt folks hjärtan och genom Anden
verka en helt ny laguppfyllelse, så att
Guds vilja sker i sanning. I Guds rike
skall det realiseras en laguppfyllelse,
en rättfärdighet som övergår fariseernas
och de skriftlärdes, Matt.5:20. Den
består inte bara i ett nytt sinnelag,
utan först och främst i ett nytt o-
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messianska gärning. Hans död blev förstådd som ett ställföreträdande strafflidande till försoning av folkets, ja,
hela världens, synd, l.Kor.15:3: »Kristus dog för våra synder enligt skrifternID>. Han dog >>enligt vad Gud i sitt rådslut och sin försyn hade bestämb>, Apg.
2:23. Hans uppståndelse blev uppfattad
som en gudomlig kraftgärning, Ef.1 :20,
varigenom Jesus insattes i sitt messianska maktvälde som allsmäktig Herre
(Kyrios), Apg.2:36; Rom.1:4. Genom
himmelsfärden intog han sin plats vid
Faderns högra sida. Som sin sista vilja
befallde han sina lärjungar att gå ut
med evangelium till alla folk, Matt.
28:18-20; Mark.16:15-16; Luk.24:4648; Apg.1:8.

Jesus som profet

förkunnar Jesus de yttersta tidernas
händelser med hjälp av kända apokalyptiska bilder och begrepp, Matt.24;
Mark.13; Luk.21. - Efter de messianska »födslovåndornID> skall Människosonen komma på himmelens skyar i
sin härlighet för att samla de utvalda
och hålla dom över de ogudaktiga.
Som världens domare och förlossare
skall han fullborda världens pånyttfödelse, Matt.19:28, och härska i det
fulländade gudsriket, 24-25; Mark.13;
Luk.2l.

Jesus som lärare

Jesus Kristus
skrymtat förverkligande av Guds vilja.
Gudsrikesmedborgarens främsta kännetecken är kärleken till nästan, en kärlek
som spränger alla gränser och som
också omfattar ovännerna, Matt.5 :3848; Luk.10:29-37.
Hos Jesus kommer de etiska buden
in i centrum av Guds lag, och de
ceremoniella och rituella budens tillfållighetskaraktär förkunnas, Luk.16:
16; Matt. 11 :12,13. Med Gudsrike
kommer ett nytt livsinnehåll, som icke
kan rymmas i G.T.s livsformer, Matt.
9:14-17. Jesus skall själv föra ceremonialbuden till uppfyllelse som Herrens
tjänare, som överstepräst och offerlamm, 20:28; 26:28, jfr 5:17. De
rituella renhetsbuden omtolkas andligen eller åsidosättes, 15:18 ff., jfr v.2.
Jesu lära om Gud är, som all hans lära om Guds vilja, bestämd av hans eskatologiska budskap. Gudsrikets medborgare får erfara det son-förhållande till
Gud som Fadern, vilket fOrutsagts hos
profeterna, Hos.1:10; 2:23; Jer.3:19;
Jes.63 :16; 64:7. Jesus framställer icke
en ny gudsbild, utan han förkunnar,
att den tid nu är kommen, då allt som
stänger för en öppen, förtrolig gemenskap med Herr\ln, blir avlägsnat. Gud
är i Jesu lära hans lärjungars Fader,
Matt.5:16,48; 6:1,4,6 osv.
Tanken på Guds aktiva, uppsökande kärlek är det dominerande draget i
Jesu undervisning om Gud. Hela hans
eget liv var en enda åskådningsundervisning av denna centrala lära. Jesus.är
Guds representant, Guds kärleks sändebud till de förlorade, Matt.9:13; 10:6;
15 :24. Jesu ständiga sällskap med
syndare är från hans lärarfunktions
synpunkt en ständig påminnelse om att
Gud älskar syndare. Liknelserna om
den förlorade sonen och om arbetama
i vingården är framställda som försvar
för denna lära, levandegjord i Jesu
samvaro med syndare, Luk.15:11-32;
Matt.20:1-16.
Jesu lärarverksamhet kan jämställas
med rabbinernas, när det gäller själva
metoden . Det är viktigt att veta detta
fOr att förstå, hur Jesu förkunnelse har
kunnat traderas till oss i en verkligt
trogen och exakt återgivning.
På judisk grund härskade mycket
bestämda lagar för överlämnande av
heligt traditionsmaterial. »De äldstes
stadgar (traditioner)>> blev överlämnade
(traderade) från generation till generation med en märklig noggrannhet. Det
var in te menighetens sak att tillvarataga denna tradering, utan det var en
uppgift för en utvald skara av skriftlärde och deras lärjungar. Rabbinernas
undervisning blev memorerad. Icke ett
enda ord fick gå förlorat eller tillfogas.
Vi har här att göra med en strängt
kontrollerad, samvetsgrann tradering av
stoff från dem, som hade ~uktoritet att
förfoga över det, till andra som var
speciellt utvalda och auktoriserade till
att lära det. Idealet 61and rabbinernas
lärjungarvar:»Jagharicke talat ett ord,
som jag icke har hört av min lärares
mun».
Har Jesus uppträtt som lärare och
ansett sig som Guds sändebud,som
talar Guds sista ord till släktet, ord
som hans kommande församling skall
leva av och förkunna vidare, så måste
han i högsta grad ha ansett sitt ord som
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ett heligt ord. Och emedan han icke
själv skrev, är det rimligt, att han har
sörjt för Iftt hans ord skulle traderas på
ett tillförlitligt sätt. Icke minst av
detta skäl har han utvalt »de tolv»,
vilka skulle vara auktoriserade traditionsbärare av hans lära. Liksom de
skriftlärde har han framställt sentensartade, koncisa och rytmiska utsagor
som sammanfattning av sin undervisning. Jesusorden synes vara medvetet
formade med tanke på att memoreras
och reciteras. Bevis härpå är Jesusordens iögonfallande formella likhet
och pregnanta form i den synoptiska
traditionen. Jesustraditionens begränsade omfattning talar för detsamma,
vidare det förhållandet att vi i urkristendomen finner en verbalt utformad tradition av Jesusord, som är känd i urförsamlingen, l.Kor.11 :23-25; 7:10,25,
40; 9:14; 14:37 t.ex.
Det är en helt orealistisk uppfattning
att tro, att endast tillfålliga fragment
av Jesu tal har bevarats i minnet och
sedan återgivits fritt, uppblandade med
evangelisternas eller församlingens egna
tillägg. Tvärtemot har Jesus som lärare
i sentensform framställt läroutsagor ,
visdomsord, likuelser, etiska bud osv.
som koncentrat av sin förkunnelse.
Dessa sentenser har han parafraserat
över för att åter och åter memorera
dem med lärjungarna, alldeles som
rabbinerna gjorde. Jesu »tab) i evangelierna visar sig vara just sådana samlingar av korta sentenser och icke tal i
vanlig mening. Parafrasen finns icke
med. Vad Jesus har menat vara fundamentalt för sin församling, tycks han
ha låtit den utvalda auktoriserade apostlaskaran lära sig utantill. Hans ord har
mottagits som Herre-<>rd och återgivits
med den reverens som tillkommer
»heligt orw) i Israel. Därför kan det
sägas, att kuappast någon annan lära
från antiken har överlämnats till oss
klarare och koncisare, mer präglad av
sin upphovsmans uttryckssätt och stil.

»Jag hade ännu mycket att säga eder,
men I kunnen icke nu bära det», Joh.
16:12. Men först och främst knytes
lärjungarna till Jesu person. Eftersom
de går i skola hos Jesus, öppnar han för
dem alltmer av sin personhemlighet,
så att han för dem blir mer än en rabbi,
han blir deras frälsningskonung, Messias, ja, Guds Son. Lärjungaskapets program kan sammanfattas i dessa ord:
»Det är såsom sig bör att han växer till,
och att jag förminskaS», Joh.3 :30.
Liksom Jesu profetiska gärning
spränger profetämbetets ram, så spränger hans lärargärning fullständigt rabbinatets kategori. Liksom Jesus är mer än
en profet, så är han också mer än en
judisk rabbi. Grunden härtill är Jesu
messianska självmedvetande.
Jesus som läkare (terapeut)
Enligt källorna har Jesus upplevts
inte bara som en helt exceptionell förkunnare. Hans gärningar var av det
slaget, att folket vid åsynen av dem utbrast: »Sådant har aldrig förut varit sett
i Israeb), Matt.9:33. Till det mest karakteristiska i evangeliernas berättelse om
Jesus hör, att han uppträdde som
terapeut. I sammanfattningarna av Jesu
verksamhet heter det: »Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor och predikade
evangelium om riket och botade (therapeuön, botande) alla slags sjukdomar
och allt slags skröplighet», 9:35, jfr
4:23. Jesu underverk var: 1) Helbrägdagärelser (av feber, lamhet, blindhet,
dövhet, stumhet, värk, spetälska) samt
uppväckanden av döda. 2) Demonutdrivningar. Gränsen mellan besätte1se
och sjukdom är inte klart fixerad i

Det var särskilt två saker, som skilde
Jesu lärarfunktion från rabbinernas.
Han åberopade sig i sin undervisning
icke mänsklig auktoritet, varken de
äldstes stadgar eller den rabbinska
tolkningen av Skriften. Han sade inte
som profeterna: )>Så säger Herrern).
Jesus talade med en fullmakt, som var
enastående. Hans lära stödde sig endast
på hans egen auktoritet: »Men jag säger
eden), Matt.5:22,28,32,34, jfr 19:1 ff.
Därför »häpnade folket över hans förkunnelse; ty han förkunnade sin lära
för dem med makt och myndighet och
icke såsom deras skriftlärde», 7:28-29;
Mark.1:22. »Aldrig har någon människa
så talat, som den mannen talan), Joh.
7:46.
Därnäst kan nämnas att i vanligt
förhållande mellan judiska rabbiner och
deras lärjungar är det så, som i alla
lärare-elev-förhållanden, att alltefter
som lärotiden framskrider, växer eleverna upp till sina läromästare, och
bandet och beroendeförhållandet upplöses. Eleverna kommer till sist på nivå
med sina lärare. - I lärjungamas förhållande till Jesus är utvecklingen däremot den motsatta. Hans lära har i sig
sådana djup, att lärjungama under sin
jordiska silmvaro med honom icke har
förutsättningar för en full förståelse. -

När det gäller historiciteten i Jesu
under, må åtetigen betonas, att evangelisterna avser att berätta icke legender
utan ögonvittnenas upplevelser med sin
mästare. Se: Under.
Modernistisk teologi förnekar historiciteten av Jesu under utifrån s.k.
moderna naturvetenskapliga verklighetskriterier eller kunskapsteoretiska
axiom. Man tror icke på undrets möjlighet. Man försöker följaktligen att
bagatellisera undrens plats i evangeliernas Jesusbild för att i stället försöka förklara dem dels utifrån religionshistoriska paralleller, dels utifrån
Jesu samtids påstådda tendens att skapa
legender omkring religiösa personligheter.
Enligt denna teologi skall Jesu under
väsentligen ha tillkommit på hellenistisk mark genom missionärernas förkunnelse. Dessa mötte ideligen de s.k.
taumaturgerna (mirakelmän), som reste
omkring och &jorde magiska under
och påstod sig vara bärare av gudomlig kraft. Underberättelserna skall
så ha tillkommit för att man skulle
kunna berätta, att Jesus hade gjort
större under än dessa mirakelmän. Denna förklaring håller icke av flera
grunder. Såväl evangeliernas underberättelser som talstoffet har en palestinensisk kolorit, som visar, att de måste
ha tillkommit på judisk mark. Se t.ex.
Luk.5:14; Joh.5:1O; Matt.l5:26. För att. det skulle bli tid för en sådan
legendbildning, måste man emellertid
förutsätta en långt senare datering av
berättelsernas uppkomst än yad som

nyare forskning tillåter. Inte heller
håller talet om att man på judisk mark
hade en tendens att göra stora religiösa personligheter till mirakelmän.
Johannes döparen tillägges t.ex. inga
under. Jfr Joh.1O:41. - Vidare kan
nämnas, att underberättelserna har en
framträdande plats i evangeliernas
Jesusbild. De är integrerade i Jesu liv
och verksamhet, Matt.11:4-5. Tendensen att åsidosätta undren och endast
koncentrera sig om talstoffet är ett
allvarligt metodiskt fel i behandlingen
av själva traditionsmaterialet ..Genom
nyare forskning har klarlagts, att Jesu
förkunnelse ända ifrån begynnelsen har
varit ledsagad av åtföljande tecken som
verifiering av hans budskap om Guds
rikes närvaro, Joh.5:36; Luk.13:17;
24:19; Joh.1O:32,37-38; 14:10-11.
Jesu undergörande verksamhet är
präglad av ett märkligt helhetsmönster.
Den är helt och hållet bestämd av hans
budskap om Guds rikes frambrytande,
och därför är hans under manifestationer av Guds rike. Jesu undergärningar är messianska barmhärtighetsgärningar . De har ett klart samband med
hans förkunnelse av glädjens budskap
för »de fattiga», Matt.11:4-6. De är en
uppfyllelse av Israels eskatologiska
hopp. De är en restitution av det som
fördärvsmakterna har ödelagt, vittnesbörd om och tecken på den kommande
världens förlösande och nyskapande
krafter, 12:28.
Jesus gör icke de »tecken från himmelern), som den icke troende judendomen kräver av honom, Matt.4:1 ff.;
16:1 ff. Jesu under är tecken för tron
och motsäges därför av otron, Mark.
3:22; Luk.11 :15 ff. Jesus vägrar att
uppträda som mirakelman. Vill man
se siållnaden på evangeliernas underberättelser och legendariska mirakel,
så kan man endast gå till den efterapostoliska Jesustraditionen , sådan den
kommer till uttryck i de senare uppdiktade. syriska och islamiska Jesuslegenderna.
Att Jesus har gjort undergärningar ,
måste anses som ett historiskt faktum.
Flera vittnesbörd från den icke troende
judendomens sida bekräftar detta.
Rabbi Elieser ben Hyrkanos berättar
sålunda omkring år 95, att Jesus var
)>en trollkonstnän). Från år 95-110 härstammar den kända judiska förbannelseformeln: »Iesus har utfört trolldomskonster och därmed förfört Israeb>.
Den judiska polemiken mot Jesus medger hans undergörande verksamhet men
tolkar den endast demoniskt. Jesu
motståndare menade, att »han var besatt av Beelsebul och att det var med
de onda andarnas furste, som han drev
ut de onda: andarna», Mark.3:22; Luk.
11:15 ff.
Evangelierna använder icke begreppet »under», terata, om Jesu gärningar,
men synoptikerna kallar' dem gärna
»kraftgärningar», dyndmeis, Matt.11:20;
13:58. Därmed karakteriseras de som
maktmanifestationer av Guds förlösande och frälsande konungavälde, som
Jesus uppenbarar. De är uttryck för
det messianska gudsrikets avslöjande
av och frigörelse från Satans ödeläggande maktvälde, Luk.13:16; 11:14-22;
10:1 'Z-20. - J~su barmhärtighet mo
alla, som Satan har bundit, är ofta
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evangelierna.3)lVaturunde~

Jesus Kristus
särskilt starkt framträdande i berättelserna, Luk.13:16; Matt.9:36; 20:30,34;
Mark.l:40-41; Luk.7:12-13.
I undrens dynainik är den helige
Ande verksam. Jesus säger, att han
driver ut de onda andarna genom Guds
Ande, Matt.12:28. I undren bryter den
eskatologiska andekraften igenom. Jesu
undergörande verksamhet är betingad
av tro, Matt.8:1O,13; 15:28; Mark.5:36;
9:23 ff., och kan hindras av otro,
6:5-6. Se: Kraft.
För dem som genom tron ser och
erfar Jesu kraftgärningar som gudsrikesmanifestationer, kommer de även att
vittna om Jesu messianitet. De förhärligar Jesus. Denna tanke är särskilt
framhävd i Johannesevangeliet. De blir
»tecken», semeia, som skapar tro på
Jesus som 'Messias, Guds Son, 2:11,23;
4:54; 20:30-31. Se: Tecken.
ÖVer Jesu underverksamhet ligger
dock en messiashemlighet ända fram
till hans död. När Jesus vittnat om sig
själv, gör han det under messiashemlighetens slöja och täckelse, och på samma sätt förhåller det sig med hans gär.
ningar. Därför är det ett genomgående
drag i evangelierna, att de som blir
helade av Jesus, inte får tillåtelse att
tala om det för andra, Mark. l :44; 5 :43;
7:36; 8:26. Undren är icke mirakel,
som sker för miraklets egen skull, inte
heller är de demonstrationsunder för
att öka Jesu prestige, utan de är ett led
i Guds frälsning, Luk.7:50; 18:42. Därför är bot och syndaförlåtelse intimt
förbundna med Jesu helande gärning.
I t.ex. Mark.2:3-12 är syndaförlåtelse
och helbrägdagörelse organiskt förenade. Undren är bestämda för den som i
Jesu botsförkunnelse vill höra om sitt
radikala frälsningsbehov , icke för någon
annan.
Härmed är vi framme vid frågan
om Jesu messianska självvittnesbörd,
själva hemligheten i Jesu enastående
liv och gärning.

Jesus som Messias
Messiashemligheten står bakom alla
Jesu ord och gärningar. Han som förkunnar Guds "rikes ankomst med sådan
auktoritet och som på ett sådant sätt
ställer sin egen persOn in i centrum av
gudsrikesförkunnelsen, att tillträdet till
riket förbindes med anslutningen till
honom, Mark.8:38; Matt.7:21-23; 10:
32-33, som meddelar syndernas förlåtelse, Mark.2:5; Luk.7:47, och skänker
medborgarskap i riket och det nya barnaskapet, Matt.5:3,9, han har sprängt
alla profetiska och rabbinska kategorier
så att messiasfrågan blir ofrånkomlig:
»Månne icke han är Messias?» Joh.4:29,
jfr 7:12,31.
Tydligt är, att Jesus har menat, att
Guds rike kommit nära i och med hans
ankomst, hans förkunnelse och gärning.
Han ställer sin egen person och gärning
in i själva det eskatologiska skeendet,
Matt. 11:3-6; 13:16-17; 11:27-28. I
vilken grad Jesus har haft messianska
pretentioner och avlagt ett messianskt
självvittnesbörd, är den mest omdiskuterade frågan inam evangelieforskningen. Man har gjort gällande, att den
historiske Jesus inte har velat vara
Messias och att han inte har använt
någon av de messianska titlarna om sig
själv. Evangeliernas framställning skulle
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då vara förvrängd; det är den senare demonerna, som ända från början av
försarnlingstron på Jesu messianitet . Jesu framträdande visar sig ha övernaoch gudomlighet, som här skulle ha turlig insikt i hans personhemlighet och
daterats tillbaka till Jesu historiska liv. messianska fullmakt att omintetgöra
- De bevis, som har anförts för ett Satans rike. De förbjudes att förkunna
såd,ant antagande, har alla visat sig vara hans. messianitet, Mark. l :34; 3:12.
ohållbara.
Vidare får de som blivit helade, befallDäremot är det riktigt, att det låg en ning att icke sprida ut ryktet om hans
messiashemlighet över Jesu förkunnelse makt, 1:44; 5:43; 7:36; 8:26 (endast
och gärning ända fram till hans . sista hedningarna synes stå utanför detta
dagar. Även om Jesus redan under sin förbud). Också sina lärjungar förbjuder
verksamhetstid vid enstaka tillfallen Jesus att avslöja hans personhemlighet
tillkännagav sin messianitet, Joh.4:25- före hans uppståndelse, Mark.8:30; 9:9.
För övrigt är det ett stående drag i
26, jfr 10:24-25; Matt.ll:3-5, så var
det först mot slutet av sin levnad, som bilden, att Jesu lärjungar, till och med
han öppet framträdde som Messias, sedan de har bekänt sin tro på Jesu
21:2 ff. med par. Alla de fyra evange- messianitet, visar sig oförstående inför
lierna förutsätter detta. »Huru länge det innersta i hans messianska gärning,
vill du hålla oss i ovisshet? Om du är nämligen hans medvetande om att fullMessias, så säg oss det. öppet», Joh. borda sitt kall som Herrens lidande
10:24.
tjänare (les. 53) innan han kan »ingå i
Av flera skäl var Jesus återhållsam i sin härlighet», Luk.24 :26; Mark.8 :31 ff.
proklamerandet av sin messianitet. F ör Lärjungarnas bristande förståelse är ett
det första var messiastiteln politiskt ofta återkommande tema i evangelieroch nationellt belastad bland den breda na, 4:40f.; 6:52; 8:16 ff.; 9:32 m.fl.
massan, och Jesus ville inte vara en ställen.
nationell, politisk messias. När dylika
Människosonen är den kristologiska
förhoppningar väcktes, bl.a. efter beurbenämningen i evangelierna (70
spisningsundret, då folket ville göra
gånger hos synoptikerna och 12 gånger
Jesus till konung, drog han sig tillbaka,
hos Johannes, se art. Människosonen).
Joh.6:15. Den vanliga messiasföreställ- Det sätt, på vilket titeln brukas, är
ningen var en satanisk frestelse för
ett viktigt indicium på att den är histoJesus. Den hade han gjort upp med
risk. Jesus säger aldrig: »Jag är Männiredan vid inledningen av sin gärning skosonew). Varken evangelieförfattarna
under frestelsen i öknen, Matt.4:1 ff.
själva eller någon av evangeliernas permed par.
soner kallar Jesus för Människosonen.
För det andra måste Jesus vara förDetta är oförklarligt, om kyrkan själv
siktig inför myndigheterna. Dessa överskulle vara upphovet till denna benämvakade med stor uppmärksamhet alla
ning. Det särpräglade förhållandet, att
rörelser, som kunde tända de politisktJesus omtalar sig själv i tredje personen,
messianska förhoppningar, som stänsvarar till Jesu personhemlighet. Folket
digt pyrde i det ockuperade folket och
måste fråga: »Vem är denne Människosom gång efter aiman - inte minst son?» Joh.12:34, grt. Jfr 8:25,53.
genom zelotiska rörelser - hade lett till Titeln Människosonen lämpade sig som
uppror. Jfr Apg.5:36-37.
Jesu självbeteckning, då den inte var
Vidare behövdes ro till att förbereda en vanlig Messiastitel och väsentligen
lärjungarna på de grundläggande fräls- endast känd inom apokalyptiska fromningshistoriska händelserna: hans död hetsriktningar. Jesus hämtar den från
och uppståndelse, pingsten och grund- Dan.7:13. Titeln har en innehållsfullläggandet av det nya förbundets för- het , som ligger i de mer vanliga kristosamling, Mark.8:31; 99; 10:33; Matt. logiska benämningarna: Herre (Kyrios),
16:13 ff. Det krävdes tid både till Messias och Guds Son. I apokalyptisk
proklamationen av rikets närhet och litteratur betecknar titeln en gudomlig,
till undervisningen av den skara, som himmelsk och preexistent person hos
skulle bli Kristi församlings grund- Gud, en som har förmedlat skapelsen
element. Ett offentligt messiasvittnes- och som är bestämd till världsdomare
börd skulle snabbt ha skapat en kris- och en som bringar den eskatologiska
situation, såsom fallet var i samband frälsningstiden, själva världsförnyelsen.
Med denna titel tillskriver Jesus sig därmed Jesu intåg i Jerusalem.
för den högsta tänkbara rollen i hela
Det viktigaste är dock, att Guds tid
det eskatologiska dramat. Titeln sprängrent frälspingshistoriskt icke var inne
er
alla nationella, politiska messiasför en öppen och offentlig proklamation förrän mot slutet av Jesu liv. Först föreställningar och talar om en universtrax före Jesu ställföreträdande so- sell' himmelsk Messias.
Jesus har förenat titeln Människoningsoffer för världens synd, och strax
innlm han upphöjes av Gud till den sonen med Ebed-lliWH-tanken. Det
universelle, himmelske Messias, är Guds paradoxala i hans självvittnesbörd är
tid inne för messiashemlighetens av- att han, som är den himmelske, mäkslöjande. Endast själva händelserna, tige Människosonen, vandrar på jorden
påsktilldragelsen, Jesu död och upp- i· djupaste förnedring, ja, är på väg till
ståndelse, kunde awärja varje feltolk- Jerusalem för att överlämnas i syndares
ning av vem Jesus var bestämd att vara. händer. ~Människosonen har kommit,
icke för att låta tjäna sig, utan för att
Jesus hade som han själv säger, icke
kommit för att vittna om sig själv, utan tjäna och giva sitt liv till lösen för·
Fadern skulle ge honom sitt vittnes- många», Matt.20:28. I en tjänares skepnad inkarnerar Jesus sin jordiska messi-·
börd, Joh.5:31-32.
anska hemlighet. Som sådan är Jesus
Flera drag visar, att Jesus icke vill den misskände, utstötte, förkastade
provocera något avslöjande av sin per- Messias, en helt annan än den messiassonhemlighet utan hellre fördröja det. gestalt, som folket väntar sig. »Han
Detta visar de s.k. talförbuden inför hade ingen gestalt eller fägring; när vi
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sågo på honom, kunde hans utseende
ej behaga oss. Föraktad var han ... tuktad
av Gud och pinad», Jes.53:2-4.
Jesu messianska kallelse- och självmedvetande är bestämt av Jes. kap.53.
Utan att vika åt sidan fullför han sin
uppgift som Herrens lidande tjänare.
På grund av sitt förestående frivilliga,
självutgivande soningsoffer för världens
synd instiftar han sista kvällen före sin
död den nya förbundsrnåltiden, nattvarden. Här förkunnar han, att hans
blod är det nya förbundsblodet, som är
utgjutet för många (dvs. för allmänheten, alla) till syndernas förlåtelse,
Matt.26:28. När Jesus dagen därpå dör
på korset, utropar han: »Det är fullbordat» - en proklamation av att hans
messianska verk som Herrens tjänare
är fullfört, Joh.19:30. Då rämnar förlåten i templet som gudomligt tecken
på att soningen är fullbordad och att
allt, som utestänger ett syndigt .släkte
från gemenskap med Gud, är undanröjt,
Matt.27 :51.
Jesus visste, att han måste lida allt
detta för att sedan ingå i sin messianska
makthärlighet på Faderns högra sida,
Luk.24:26.
Denna frälsningshistoriska väg till
härlighet för Jesus som Messias förklarade Jesus fullt ut för sina lärjungar
först under dagarna mellan uppståndelsen och himmelsfärden. Se: Messias.
Jesus Kristus
I. Förebilder till Kristus.
1. Personer. Adam, Rom.5:14; 1.
Kor.15:45. Abel, Hebr.11:4; 12:24.
Melki-Sedek, I.Mos.14·:18-20; Hebr.7:
1-7. Isak, I.Mos.22; Hebr.ll :17. Jakob,
I.Mos.32:28; Hos.12:4. Mose, 4.Mos.
12:7; Hebr.3:1,2. Aron, 2.Mos.28:1;
Hebr.5:4,5; 3.Mos.16:15; Hebr.9:7,24.
David, 2.Sam.8:15; Hes.37:24; Ps.89:4,
5,20.
2. Andra förebilder. Noas ark, 1.
Mos.6-7; 1.Pet.3:20. Himlastegen, 1.
Mos.28:12; Joh.l :51. Kopparormen,
4.Mos.21 :9; Joh.3:14. Påskalammet,
2.Mos.12 :3-6; 1.Kor.5:7. Syndoffret,
3.Mos.16:11-22; Hebr.9:11-16; 13:12.
Horebsklippa, 2.Mos.17:6; 1.Kor.1O:4.
Manna, 2.Mos.16:11-15; Joh.6:32-36.
Fristäderna (tillflyktsorterna), 2.~os.
21 :13; 4.Mos.35:6; Rom.8:1. Nådastolen, 2.Mos.25:16-22; Rom.3:25.

II. Benämningar pd Kristus.
Stjärnan från Jakob, 4.Mos.24:17.
Förlossare, Job 19:25; Jes.59:20; Rom.
11 :26. Den fromme, Ps.16:10;jfr Apg.
2:29-31. Immanuel, Jes.7:14; jfr Matt.
1:23. Underbar i råd, Jes.9:6. Väldig
Gud, Jes.9:6. Evig fader, Jes.9:6. Fridsfurste, Jes.9 :6. Telningen från Isais rot,
Jes.11 :10. Domare, Jes.33:22. Herrens
tjänare, Jes.42:1; 52:13. Herrens utkorade, Jes.42:1. Furste och hövding
för folken, Jes.55 :4. Herren vår rättfärdighet, Jer.23:6. Telningen, Jer.23:5;
Sak.3 :8; 6 :12. Höghelig helgedom, Dan.
9:24. En smord (Messias), Dan.9:25;
Joh.l:41. En furste, Dan.9:25. Israels
domare, Mika 5:1. Konung, Sak.99;
Matt.21:5; 25:34. Herrens herde, Sak.
13:7. Herren, Mal.3:1; Matt.7:21; Upp.
22:6. Förbundets ängel, Mal.3:1. Rättfärdighetens sol, Mal.4:2; jfr Luk.l :78.
Jesus - frälsaren, Matt. l :21; 1.Tess.
1:10. Judakonungen, Matt.2:2; Joh.
19:19. Nasareen, Matt.2:23. Davids son,
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Jesus Kristus
B. Sann människa. I) Mänsklig härstamning, Luk.2:7 ; Apg.13 :23; Gal.4:4.
2) Mänsklig natur, Joh.1 :14; Hebr.2:14;
1.Tim.2:S. 3) Mänsklig begränsning:
Han blev trött, Joh.4:6, hungrig, Matt.
21 :18, törstig, Joh.19:28, sömnig, Matt.
8:24, frestad, Matt.4:1 ff. Han var beroende av bön, Matt.14:23; Mark.l:3S;
Luk.22:41-45. Han dog, Matt.27:S0.
4) Mänsklig kropp, Fil.2:7-8; även efter
uppståndelsen, Luk.24:39.
C. Gud och människa. Sann Gud och
sann människa, Joh.l:14; Rom.l:3,4;
8:3; 9:5; Gal.4:4; Fil.2:Il; !.Joh.4:3;
Matt. I :23; Luk.l :31,32.
IV. Kristi egenskaper.
Barmhärtig, Hebr.2:17. Felfri, LPet.
1:19. Förlåtande, Luk.23:34. God,
Matt.4:23; Apg.IO:38. Helig, Luk.1 :35;
Apg.4:27; Upp.3:7. Gudhängiven, Luk.
22:42. Kärleksfull, Joh.13:1; 15:13.
Långmodig, 1.Tim.l :16. Lydig emot
Fadern, Ps.40:9; Joh.4:34; 15:10, mot
föräldrarna, Luk.2:S1. Medlidsam, Jes.
40:11; Luk.19:41. Oskyldig,Matt.27:4;
Hebr.7:26. Rättfärdig, Jes.S3:11; Hebr.
1:9; Sak.9:9; Apg.22:14. Saktmodig,
Jes.53:7; Sak.9:9; Matt.11:29. Sannfårdig. Joh.I:14; 7:18; !.Joh.S:20.
Självförnekande, Matt.8:20; 2.Kor.8:9;
Fil.2:8. Ståndaktig, Matt.4:1-10. Svekfri, Jes.S3:9; 1.Pet.2:22. Syndfri, Joh.
8:46; 2.Kor.S :21. Tjänande, Luk.22:27;
Joh.13:1-20. Trofast, Jes.Il :5; 1.Tess.
5:24. Tålmodig, Matt.27:14. ödmjuk,
Jes.S3:7; Matt.ll:29.

Matt.9:27. Guds Helige, Mark.I:24.
• Den Högtlovades Son, Mark.14:61.
Den Högstes Son, Luk.1 :32. Guds Son,
Luk.1 :35; Joh.1 :49. Frälsningens horn,
Luk.1 :69. Israels tröst, Luk.2:2S. Guds
Smorde, Luk.9:20. Profeten, Luk.24:
19; Joh.7:4O. Ordet, Joh.I:1. Det sanna
ljuset, Joh.1:9. Enfödd Son, Joh.1:14.
Guds lamm, Joh.1 :29,36. Israels konung, Joh.! :50. Messias, Kristus, Joh.
4:25. Människosonen, Joh.S:27; 6:27.
Livets bröd, Joh.6:3S,48. Världens
ljus, Joh.8:12. Dörren, Joh.IO:7. Den
gode herden, Joh.10:14. Uppståndelsen och livet, Joh.Il :25. Vägen, Joh.
14:6. Sanningen, Joh.14:6. Livet, Joh.
14:6; !.Joh.1 :2. Det sanna vinträdet,
Joh.IS:1. Livets furste, Apg.3:IS. Den
Rättfårdige, Apg.7:S2. Allas Herre,
Apg.IO:36. Den förstfödde bland många bröder, Rom.8 :29. Gud, över allting,
Rom.9:S. Härlighetens Herre, 1.Kor.
2 :8. Påskalanunet, I.Kor.S:7. Klippan,
1.Kor.10:4. Den siste Adam, 1.Kor.
15:45. Hörnstenen, Ef.2:20; 1.Pet.2:6.
Församlingens huvud, Ef.S:2~; Kol.
1 :18. Förstfödd före allt skapat, Kol.
1:15. Vårt liv, Ko1.3:4. Medlaren, l.
Tim.2:S; Hebr.9:IS. Arvinge av allt,
Hebr.1:2. Frälsningens hövding, Hebr.
2 :10. Apostel, Hebr.3:1. ÖVerstepräst,
Hebr.3:1; 4:14; 8:1. Förelöpare, Hebr.
6:20. Löftesman, Hebr.7:22. Trons
hövding och fullkomnare, Hebr.12:2.
ÖVerherden, I.Pet.S:4. Frälsaren, 2.Pet.
2:20; 3:18. Livet-s ord, !.Joh.I:1. Det
eviga livet, !.Joh.I:2; 5:20. Förespråkaren, !.Joh.2:1. Den Sanne, !.Joh.
5:20. Den sanne Guden, !.Joh.S:20.
Det trovärdiga vittnet, Upp.1 :5; 3:14.
Den förstfödde bland de döda, Upp.
1 :5. Härskaren över konungarna på
jorden, Upp.! :5. A och O, Upp. 1 :8;
22:13. Den förste och den siste, Upp.
1:17; 2:8. Den levande, Upp.l :18. Den
Helige, Upp.3:7. Den Sannfårdige, Upp.
3:7. Amen, Upp.3:14. Det trovärdiga
och sannfårdiga vittnet, Upp.3:14.
Lammet, Upp.13:8;21:22; 22:3. Herrarnas herre, Upp.l7:14. Konungarnas
konung, Upp.!7:14. Guds Ord, Upp.
19:13. Herren, profeternas andars Gud,
Upp.22:6. Telningen från Davids rot
och kommen av hans släkt, Upp.22:16.
Den klara morgonstjärnan, Upp.22:16.
III. Kristi person.
A. Sann Gud. I) Från evighet, Mika
5:2; Joh.l:l; Kol.1:17; !.Joh.!:L 2)
Skapelsernedlare, Joh.l :3; Kol.1 :16;
Hebr.l :2,10.3) Hyllad som Gud, Matt.
2:11; 14:33; Luk.24:S2; Apg.7:S9,60;
2.Kor.12:8,9; Gal. l :5.4) Tilldelad gudomliga egenskaper: a. Allvetande,
Mark.2:8; Luk.5:22; 9:47; Joh.2:24,2S,
jfr 1.Kon.8:39; Matt.Il:27. b. Allsmäktig: Makt över sjukdom, Luk.4:39,
över döden, 7:14-1$; 8:54-55; Joh.
11:43-44, över naturen, Matt.8:26-27,
över onda andar, Luk.4:3 S, jfr Ef.!:
20-23; Matt.28:18. c. Allestädes närvarande, Matt.18:20; Joh.14:20, jfr
Joh.3:13. d. Oföränderlig, Hebr.13:8;
1 :12. e. Mäktig till att förlåta synder,
Mark.2:S-12; Ko1.3:13. f. Makt att
döma levande och döda, Joh.S:22,
27; 2.Tim.4:1. S) Given gudomliga
namn: Guds Son, Matt.3 :17; Rom. l :4.
Enfödd Son, Joh.l :18. Den förste och
den siste, Upp. l :17; 22:13. Herren,
Mal.3:1;Luk.2:Il;Apg.9:17. Gud, Joh.
20:28.

V. Jesu verksamhet.
1. Som lärare: a) Han hade ett budskap för alla: de trötta, Matt. I I :28-30,
de sökande, Joh.7:37-39, de bundna,
Mark.IO:21, de sörjande, Luk.7:12-13,
de egenrättfårdiga, Matt.23:1-33, de
tvivlande, Luk.24:2S-27. b) Han talade
ofta i liknelser. Om himmelriket: såningsmannen, Matt.13:3-8, ogräset i
åkern, 13:24-30, senapskornet, 13:31,
32, surdegen, 13:33, den gömda skatten, 13:44, den dyrbara pärlan, 13:4546, noten, 13:47-48, arbetarna i vingården, 20:1-6, konungasonens bröllop,
22:1-14, det stora gästabudet, Luk.
14:16-24. -Om kärlek till de förlorade:
det förlorade fåret, Luk.15:3-7, den
borttappade penningen, 15:8-10, den
förlorade sonen, 15:11-32. -Om bönen:
vännen på natten, Luk.Il:S-8, den
orättfårdige domaren, 18:1-8, fariseen
och publikanen, 18:9-14. - Om det
kristna livet: tornbyggaren, Luk.14:2830, den krigförande konungen, 14:3133, fIkonträdet, 13:6-9, den barmhärtige samariten, 10:30-37, den obarmhärtige medtjänaren, -Matt.18:23-24, vinträdet och grenarna, Joh.lS:I-6, de
anförtrodda punden, Matt.2S:14-30,
de tio jungfrurna, 25:1-13.
2. Som läkare: Han botade sjuka av
alla slag: lama, Matt.4:24; 8:5-13; 9:2-8,
besatta, Matt.4:24; 17:14-18, spetälska,
8:1-3; Luk.17:Il-14, blinda, Matt.9:
27-30, dövstumma, 9:32-33; 12:22;
Mark.7:32-3S, halta, Matt. I l :5; 21 :14,
febersjuka, 8:14-15, vattusiktiga, Luk.
14:1-4, en man med förvissnad hand,
Matt.12:10-13.
3. Som undergörare: Han gick på
vattnet, Matt.14:2S. Mättade folket,
14:15-21; 15:32-38. Stillade stormen
på sjön, Mark.4:3S-41. Förbannade
fIkonträdet, Matt.21:18-19. Förvand-
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lade vatten till vin, Joh.2:1-11. Upp- Förebedjare, Rom.8:34; Hebr.7:2S; 4:
väckte Jairus' dotter från de döda,
14-16. Utdelar nådegåvor, 1.Kor.12;
Mark.S:41-42, änkans son i Nain, Luk. Ef.4:8,11. Leder sin församling, Ef.
7:14-15, Lasarus, Joh.Il:43-44.
1:22. Bereder rum för de sina, Joh.
14:2.
VI. Jesu död.
Han blev delaktig av kött och blod IX. Kristus som överstepräst.
l. Ställning. Han är insatt av Gud,
för att han skulle dö, Hebr.2:14. Hans
död var förutbestämd, Luk.9:30-31; Hebr.3:1-2; 5:4,5. Invigd med edlig
1.Pet.l :11-12. Hans död är Bibelns bekräftelse, Hebr.7:20,21. Efter Melkihuvudsanning, 1.Kor.1S:1,3,4. Han dog Sedeks sätt, Ps.IlO:4; Hebr.S:6; 6:20;
för att bringa försoning, Jes.53:S; 7:15-17. ÖVergår Aron och de levitiska
Matt.20:28; Rom.3:2S; Gal.l:4; Hebr. prästerna, Hebr.7:11,16,22; 8:1,2,6.
9:28. Han dog en ställföreträdande Sitter på Faderns högra sida, Hebr.
död, 2.Kor.5:21; 1.Pet.3:18. Han dog 8:1,2. Har ett oförgängligt prästadöme,
för alla, 1.Tim.2:6; Hebr.2:9; !.Joh. Hebr.7:24,28.
2:2. Hans död bör hållas i åminnelse,
2. Egenskaper. Han är helig, Hebr.
1.Kor.11 :26.
7 :26. Trofast, Hebr.2 :17. Barmhärtig,
Hans död var av största betydelse Hebr.2:17-18; 4:15.
för: syndens utplånande, Hebr.9:26;
3. Offertjänst. Inför Gud; Hebr.2:17.
friköpande från lagens förbannelse, I det sannskyldiga tabernaklet, den
Gal.3:13; anklagelseskriftens utplånan- himmelska helgedomen, Hebr.8:2; 9:
de, KoI.2:14; vår delaktighet med de 24. Med gåvor och offer, Hebr.7:27;
heliga, Ef.2:Il-13,19; vår försoning
8:3. Utan offer för sig själv, Hebr.7:27.
med Gud, Rom.S:IO; beredande av Frambar sig själv som offer, Hebr.9:
frid, Kol. l :20-22; rättfärdiggörelse,
14,26. Frambar offret en gång för alla,
Rom.8:33-34; helgelse, Hebr.IO:10.
Hebr.7:27; 9:25-26. Bragte försoning,
VII.Jesu uppstdndelse.
Hebr.2 :17 . Vann en evig förlossning,
l. Förutsagd: I Gamla Testamentet, Hebr.9:12.
PS.16:1O. Av Jesus själv, Matt.!2:40; X. Kristus - vdr herde.
16:21; 17:22,23; Luk.9:22.
l. Omtalad i Gamla Testamentets
2. Skedde: På första veckodagen, profetior, Jes.4O:11; Hes.34:23; 37:24.
Mark.16:9. På tredje dagen efter hans
2. Kallas: Den gode herden, Joh.
död, Lilk.24:46; Apg.10:4O; 1.Kor. 10:11,14. Den store herden, Hebr.13:
15:4. Genom Guds kraft, Apg.2:24; 20. ÖVerherden, 1.Pet.S:4.
5:15; Rom.8:Il; Ef.l:20; KoI.2:12.
3. FörMIlandet till fdren. Han gav
Genom hans egen kraft, Joh.2:19; sitt liv för fåren, Joh.l0:l1,IS; Matt.
10:18. I den helige Andes kraft, LPet. 26:31; Apg.20:28. Han känner dem,
3:18.
. Joh.10:14,27. Kallar dem vid namn,
3. Bevittnades av: Maria från Magda- Joh.IO:3. Samlar dem i sin famn, Jes.
la, Mark.16:9; Joh.20:18. Den andra 40:11. Leder dem, Joh.l0:l0; jfr Ps.
Maria, Matt.28:9. Simon Petrus, Luk. 23:3. Vårdar dem, Jes.40:11; Hes.
24:34. Två av lärjungarna, Luk.24:13, 34:23. Föder dem, Joh.IO:9. Jfr Ps.
31. Lärjungarna, utom Tomas, Joh. 23:1,2. Beskyddar och bevarar dem,
20:19,24. Lärjungarna vid Tiberias' sjö, Sak.9:16; Joh.l0:28. Ger dem evigt liv,
Joh.21:1. De elva lärjungarna i Galileen, Joh.IO:28.
Matt.28:16,17. Alla lärjungarna, även
XI. Kristus - vdr konung.
Tomas, Joh.20:26-29. Mer än fem
1. Hans konungavärdighet. F öruthundra bröder på en gång, 1.Kor.1S:6.
Jakob, 1.Kor.IS:7. Alla apostlarna, sagd, 4.Mos.24:17; Ps.2:6; Jes.9:7;Jer.
Luk.24:SI; Apg.I:9; 1.Kor.IS:7. Pau- 23:5; Mika 5:2. Bekräftad av: de vise
männen, Matt.2:2, Natanael, Joh.1 :49,
lus,1.Kor.1S:8.
lärjungarna, Luk.19:38, jfr Joh.12:13,
4. Beviset på att han var Guds Son,
Pilatus, Joh.19:19, Jesus själv, Joh.
Rom.1:4.
18:37.
S. Betydelse för de troende. Grund2. Hans konungarike. Präglat av rättval för tron, 1.Kor.lS:17; 1.Pet.! :21.
Pånyttfödelsen, I.Pet.1 :3. Rättfårdig- fårdighet, PS.4S:S. Jfr Hebr.l:8,9; Jes.
görelsen, Rom.4:2S. Vår uppståndelse, 32:I;Jer.23:S,6. Evigt, Dan.2:44; 7:14;
2.Kor.4:14; 1.Kor.6:14; 15:21-23. Le- Luk.l :33; Hebr.1 :8. Alltomfattande,
vandegör, Rom.8 :11, och bringar frukt, Ps.2:8; 72:8; Upp. 11 :15. Icke av denna
världen, Joh.18:36. Andligt, Luk.17:21;
7:4.
Rom.14:17; Kol.1 :13.
VIII. Jesu himmelsfärd.
Kristus är ärans konung, PS.24:7-IO.
l. Förutsagd: I Gamla Testamentet, _ Härskaren över konungarna på jorden,
Ps.68:19; 110:1; jfr Apg.2:31-34. Av Upp. 1 :5; 19:16. Han sitter på Davids
Jesus själv, Joh.6:62; 7:33; 14:28; 16:5; tron, Jes.9:7; Hes.37:24,2S; Luk.1:32;
20:17.
Apg.2:30, på Guds tron, Upp.3:21.
2. Bekräftad av: Stefanus, Apg.7 :55- Han är folkens konung, Upp.15:3,
56. Johannes, Upp.l:13. Andra ny- Sions konung, Ps.2:6; Jes.S2:7; Matt.
testamentliga författare, Mark.16:19; 21:5; Joh.12:12-1S. De troende är
Luk.24:S1; Apg.1:9-Il; Ef.4:8-1O; hans undersåtar, Kol.1 :13, och har del
Hebr.8:1; 10:12.
i hans rike, Luk.22:29-30.
3. Skedde: Från. Oljeberget, Luk.
Han är en konung, som bör äras,
24:50. Fyrtio dagar efter uppståndel- Ps.24:7-1O. Konungarna skall hylla
sen, Apg.l:3. På ett synligt sätt, Apg. honom, Ps.72:10-1l; Jes.49:7. De tro1:9-11; Luk.24:51. Han for upp över ende ska11 få se honom, Jes.33:17;
alla himlar, Ef.4:1O; Hebr.4:14; 7:26. Upp.22:3,4. Israel skall söka honom,
Blev sitt folks förelöpare, Hebr.6:19,20. Hos.3 :5. Han skall övervinna alla fIenIntog platsen vid Guds högra sida, Ef. der, Ps.lIO:I; Mark.12:36; 1.Kor.1S:
1:20; KoI.3:1.
25; Upp.17:14, och alla ska11 till slut
4. Hans gärning i himmelen: Sänder böja sig för honom, Ps.72:11; Jes.49:7;
den helige Ande, Joh.16:7; Apg.2:33. Fil.2:9-1l.
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Jesus Kristus

XII. Jesu Kristi tillkommelse.
l. Förutsagd. Han har själv sagt att
han skall komma igen, Matt.24:30;
Joh.l4:1-3; Upp.1 :7; 3:11. Förkunnad
av änglarna, Apg.1:10,11. Av apost-,
lama: Paulus, Fil.3:20,21; l.Tess.2:19;
3:13; 4:16; 5:2,23; 2.Tess.1 :10; 2:1,
Petrus, Apg.3:19-21; l.Pet.1:13; 4:13;
5:4; 2.Pet.3:10, Johannes, l.Joh.2:28;
3:2, Jakob, Jak.S:7-8, Judas, Jud.v.l415. Förutsagd av profeter, Dan.7:13,
2, Benämningar på hans tillkommelse. Vår Herres, Jesu Kristi dag, l.KOL
1:8. Jesu Kristi uppenbarelse, 1. Pet,
1:7,13; l.Tim.6:14. Den store Gudens
och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets
uppenbarelse, Tit.2 :13. Guds dags tillkommelse, 2.Pet.3 :12. Tider av vederkvickelse från Herren, Apg.3 :20. De
tider, då allt skall bliva upprättat,
Apg.3:21, jfr Rom.8:21. Den yttersta
tiden, l.Pet.1 :5.
3. Hur han kommer. På samma sätt,
som han for upp till himmelen, Apg.
1:9,11. Personligen, Joh.14:3; l.Tess.
4:16; l.Joh.3:2; Upp.3:11. Synlig för
alla, Upp.1 :7. Oväntat, Matt.24:37-44;
Mark.13:36; Luk.12:40. På himmelens
skyar, Matt.24:30; 26:64; Upp.1:7. I
sin Faders härlighet, Matt.16:27. I sin
härlighet, Matt.2S :31. I lågande eld,
2.Tess.l:8. Med stor makt och härlighet, Matt.24:30. Vid ljudet av ett maktbud, en överängels röst och en Guds
basun, l.Tess.4:16. Med alla sina heliga,
l.Tess.3:13; Jud.v.14. Med sina änglar,
MatU6:27; 25:31; Mark.8:38; 2.Tess.
1:7.
Hans tillkommelse liknas vid: en
tjuv om natten, l.Tess.S:2; 2.Pet.3:10;
Upp.l6:1S, ljungelden, Matt.24:27.
4. Varför han kommer. Han kommer
för att draga allt fram i ljuset, l.Kor.
4:5. Hålla räkenskap med sina tjänare,
Matt.2S:19. Vedergälla var och en
efter hans gärningar, Upp.22:12. Döma,
Joh.S:22; 2.Tim.4:1; Jud.v.1S; Upp.
20:11-13. Förhärligas i sina heliga,
2.Tess.l :10. Visa sig underbar, 2.Tess.
1:10. Uppenbara de sinas frälsning,
Hebr./):28; l.Pet.1 :5. Förvandla deras
förnedringskropp, Fi1.3 :20-21. Omintetgöra dödens makt, l.KoL1S:2S,26.
Hämta de sina, Joh.14:3; 17:24; l.Tess.
4:16-17. Upprätta ett rike, som aldrig
skall förstöras, Upp.19:11-16.
S. Vad skall ske när han kommer.
De i Kristus döda skall uppstå, l.Tess.
4:16. De troende, som ännu lever,
skall förvandlas, l.Kor.1 5:5 l. De uppståndnas och de förvandlades bortryckelse, l.Tess.4:17.
6. När skall han kom ma. a) Dag och
stund vet ingen, Matt.24:36,42; Mark.
13:32; Apg.1:7. b) Han kommer oväntat, Matt.24:44; l.Tess,S:1-3. c) I en
materialistisk tid, Luk.17 :26-30; Matt.
24:37-39. d) I en ond tid, Dan.12:10;
2.Tim.3:1-S; l.Tim.4:l. e) Tecken på
hans tillkommelse: falska profeter och
lärare, Matt.24:4,S; l.Tim.4:1, moraliskt förfall, 2.Tim.3:1-S, andlig sömn,
Matt.2S:1-S, hungersnöd och jordbävningar, Matt.24:7, krigslarm och rykten
om krig, Matt.24:6,7, judafolkets församlande till sitt land, Luk.21 :20,24.
7. De troendes ställning till hans tillkommelse. a) De är: väntande, Fil.3:20;
Tit.2:13; l.Kor.1:7; 2.Pet.3 :12, bedjande, Upp.22:20. b) De bör vara: redo,
Matt.24:44; Luk.12:40, vakande, Matt.
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24:42; Mark.13:3S-37; Luk.21:36, tåliga, Rom.12:12; Jak.5:7,8, ostraffliga,
l.Kor.1:8; l.Tess.3:13; 5:23; Jud.v.24,
påskynda hans tillkommelse genom
helig vandel och gudsfruktan, 2.Pet.
3:11-12. c) De skall: bliva bevarade,
2.Tim.4:18; l.PeU :5; Jud.v.24, icke
nödgas gå bort med skam, l.Joh.1:28;
4:17, med sin tro hålla provet, LPet,
1:7, undfå härlighetens segerkrans, 5:4;
2.Tim.4:8, regera med honom, Dan.
7:27; 2.Tim,2:12;Upp,20:6; 22:5, bliva
lika honom, Fil.3 :21; 1.1oh.3 :2,

JESUS (allmänt)
av henne föddes J., s. kallas K. Matt. 1 :16
hm skall du giva namnet J,
1 :21
hm gav (Josef) namnet J,
1 :25
När nu J, var född i BeUehem
2:1
kom J. från Galileen till Johannes
3:13
när J. var döpt, steg han strax upp
3:16
blev J, av A. förd upp i öknen
4:1
Från den tiden begynte J. predika
4:17
När J, hade slutat detta tal
7:28
När J, hörde detta, förundrade han sig 8:10
När J: sedan kom in i Petrus' hus
8:14
Då nu J, säg mycket folk omkring sig 8:18
gick hela staden ut för at,t möta J,
8 :34
När J, säg deras tro
9:2
Men J. förstod deras tankar
9:4
När J. gick därifrån fick han se Matteus 9:9
vore bordsgäster där jämte J.
9:10
Då stod J, upp och följde honom
9:19
Då vände J. sig om
9:22
När J, kom in i föreståndarens hus
9:23
När J. gick därifrån följde hm två
9:27
J. frågade (de blinda)
9:28
J. tillsade dem strängeligen
9 :30
J. gick omkring i alla städer och
9:35
Dessa tolv sände J. ut
10:5
När J, givit lärjungar dessa bud
11:1
begynte J. tala om Johannes
11:7
talade J, och sade: J ag prisar dig
11 :25
tog J, vägen gm ett sädesfält
12:1
när J, fick veta detta
12 :15
Samma dag gick J. ut från huset
13:1
13 :34
Allt detta talade J. i liknelser

När J, framställt dessa liknelser
13 :53
fick Herodes höra ryktet om J.
14:1
(Johannes'lärj,) omtalade för J.
14:12
Då J. hörde detta, for han i en båt
14:13
kom J. gående fram över sjön
14:25
J. begynte strax tala till dem
14:27
(Petrus) begynte gå på vattnet till J.
14:29
strax räckte J, ut handen
14:31
fariseer och skriftlärde till J.
15:1
J, begav sig bort därifrån
15:21
J, kom till Galileiska sjön
15:29
J. kallade sina lärjungar till sig
15 :32
J. frågade dem: Huru många bröd
15:34
när J, märkte detta
16:8
när J, kom till trakten av Cesarea
16: 13
begynte J. förklara för sina lärjungar 16 :21
tog J. med sig Petrus, Jakob och
17:1
Petrus till orda och sade till J,
17:4
J. gick fram och rörde vid dem
17:7
sägo de ingen utom J. allena
17:8
bjöd J. dem och sade: Omtalen icke
17:9
J, tilltalade hm strängt
17:18
trädde lärjungarna fram till J,
17 :19
förekom (Petrus) J, med frågan
17 :25
till J. och frågade: Vilken är störste
18:1
När J, hade slutat detta tal
19:1
J. såg på dem och sade: för Gud är
19:26
Då J. ville gå upp till Jerusalem
20:17
kallade J, (lärjungarna) till sig
20:25
När dessa (blinda) hörde att det var J, 20:30
stannade J. och kallade dem till sig
20:32
Då förbarmade sig J. över dem
20:34
då sände J. åstad två lärjungar
21:1
lärjungarna gjorde ss, J, befallt
21 :6
Det är J" profeten från Nasaret
21 :11
J. gick in i helgedomen
21 :12
De svarade alltså 1.: Vi veta det icke 21 :27
J, begynte åter tala i liknelser
22:1
J. märkte deras ondska
22:18
frågade J. (fariseerna)
22 :41
Därefter talade J. till falket
23:1
J. gick därifrån ut ur helgedomen
24:1
När J. hade talat allt detta till slut
26:1
låta gripa J, med list och döda hm
26:4
när J. var i Betania, i Simon
26:6
När J. märkte detta, sade han
26:10
trädde lärjungarna fram till J.
26 :17
lärjungarna gjorde ss. J. befallt
26:19
tog J, ett bröd och välsignade det
26:26
Därefter kom J, till Getsemane
26:36
(Judas) trädde nu fram till J,
26:49
stego de fram och grepo J.
26:50
s. voro med J. förde handen till
26 :51
de s, gripit J. förde hm bort
26:57
efter falskt vittnesbörd mot J,
26:59
Men J, teg
26:63
Också du var med J. från Galileen
26:69
Denne var med J. från Nasaret
26:71
Då kom Petrus ihåg J. ord
26:75
beslutet angående J., att döda hm
27:1
J. ställdes fram inför landshövdingen 27:11
giva lös Barabbas eller J" s, kallas
27:17
av avund dragit J. inför rätta
27:18
övertalat folket att förgöra J.
27 :20
Vad skall jag då göra med J,
27 :22
J. lät (Pilatus) gissla
27:26
toga J. med in i pretoriet
27 :27
Denne är J., judarnas konung
27 :37
ropade J, med hög röst: Eli, Eli
27:46
Äter ropade J. med hög röst
27 :50
s. höllo vakt om J, sågo jordbä'vningen 27 :54
kvinnor s, hade följt J,
27:55
Josef s. blivit en J, lärjunge
27:57
(Josef) utbad sig att få J, kropp
27:58
I söken J., den korsfäste
28:5
då kom J, emot dem och sade: Hell
28:9
dit J. hade bjudit dem att gå
28:16
trädde J, fram och talade till dem
28:18
J, kom från N asaret
Mark. 1:9'
kom J. till Galileen och predikade
l: 14
Vad har du med oss att göra, J.
1 :24
J. tilltalade hm strängt
1 :25
visade J. strax bort (den spetälske)
1 :43
J. icke mer kunde öppet gå in i stad
1 :45
När J, säg deras tro
2:5
Strax förnam J. i sin ande
2:8
När J. låg till bords i hs hus
2:15
voro där ss. bordsgäster , jämte J.
2: 15
När J. hörde detta, sade han till dem
2 :17
J. drog sig undan till sjön
3:7
När denne nu fick se J, på avstånd
5 :6
Vad har du med mig att göra, J.
5:7
J. skulle nämligen just säga till hm
5:8
När de då kommo till J" fingo de se
5:15
huru stora ting J, gjort med hm
5 :20
när J. farit över i båten
5 :21
Hon hade fått höra om J. och kom nu 5 :27
då J. inom sig förnam vilken kraft
5 :30
när J. märkte vad s. talades, sade han
5:36
apostlarna församlade sig hos J.
6 :30
J. förbjöd dem att omtala detta
7 :36
J. bjöd (den blinde) gå hem och sade
8:26
J. gick med sina lärjungar
8:27
tog J, med sig Petrus, Jakob och
9:2
(Elia och Mose) samtalade med J.
9:4
tog Petrus till orda och sade till J,
9:5
icke ngn hos dem utom J. allena
9:8
de förde (gossen) till J.
9 :20
strax då han fick se J., slet anden hm
9:20
J. frågade då hs fader: Huru länge
9:21
när J. såg att folk strömmade
9:25
J, tog hm vid handen och reste upp
9:27

När J, såg detta, blev han misslynt
10:14
såg J. på hm och fick kärlek till hm
10:21
såg J. sig omkring och sade
10:23
tog J. åter till orda och sade
10:24
Men J, säg på dem och sade
10:27
l. gick före dem
10:32
Då kallade J, dem till sig
10:42
När denne hörde att det var J.
10:47
J., Davids son, förbarma dig
10:47
stannade J. och sade: Kallen hm hit
10:49
(blinde) kom fram till J,
10:50
J, talade till hm: Vad vill du
10:51
svarade dem ss, J, bjudit
11 :6
de förde fålen till J,
11 :7
De svarade alltså J.
11:33
Då J. märkte att han svarat
12:34
Medan l. undervisade i helgedomen
12:35
begynte J. tala till dem och sade
13:5
grepo de J, och togo hm fången
14:46
J. talade till dem och sade
14:48
förde de l. till översteprästen
14:53
sökte efter vittnesbörd mot J.
14:55
översteprästen frågade J.
14:60
14:67
du var med nasareen. denne J.
Då kom Petrus ihåg J. ord
14:72
läto de strax binda J.
15:1
av avund dragit J. inför rätta
15:10
men J, lät (Pilatus) gissla
15:15
ropade J. med hög röst: Eloi, Eloi
15:34
J. ropade med hög röst och gav upp
15 :37
och utbad sig att få J, kropp
15:43
att J, redan skulle vara död
15:44
I söken J. från Nasaret
16:6
Luk, 1 :31
hm skall du giva namnet J.
gavs hm namnet J.
2:21
när föräldrarna buro in barnet J.
2:27
2:43
stannade gossen J. kvar i Jerusalem
J. växte till i ålder och vishet
2:52
När J, blev döpt, sä skedde därvid
3:21
l. var vid pass 30 år gammal
3:23
vände J. tillbaka från J ordan
4:1
J, vände i A. kraft tillbaka
4:14
Vad har du med oss att göra, J.
4:34
J, tilltalade hm strängt
4:35
föll (Petrus) ned för J. knän
5:8
När (spetälske) fick se J., föll han
5:12
att lägga (den lame) framför J.
5:18
släppte honom ned framför J.
5:19
l. förnam deras tankar och svarade
5:22
vad de skulle kunna företaga sig mot J. 6:11
Då (hövitsmannen) fick höra om J.
7:3
När dessa kommo till J" bådo de
7:4
Då gick J, med dem
7:6
När J. hörde detta, förundrade han sig 7:9
Just då höll J. på med att bota
7:21
Då tog J. till orda och sade
7:40
Då denne fick se J., skriade han
8:28
8:28
Vad har du med mig att göra, J.
J. skulle just bjuda den orene anden
8:29
J. frågade hm: Vad är ditt namn
8:30
bådo J. att han icke skulle befalla
8:31
När de kommo till J., funno de
mannen sitta invid J. fötter, klädd
8 :35
bad J. att han skulle gå bort
8:37
J. tillsade hm att gå
8 :38
huru stora ting J. gjort
8:39
När J. kom tillbaka, mottogs han
8 :40
(J airus) föll ned för J. fötter
8 :41
J, frågade: Vem var det s. rörde
8:45
när J, hörde detta, sade han
8:50
förtäljde för J, huru stora ting
9:10
sade Petrus till J.: Mästare, här är gott 9 :33
funno de J. vara där allena
9:36
tilltalade J. den orene anden
9 :42
J. förstod deras hjärtans tankar
9:47
ville han rättfärdiga sig och sade till J. 10:29
Då J. fick se henne, kallade han
13:12
att J. på sabbaten botade sjuka
13:14
Då tog J. till orda och sade
14:3
J., Mästare, förbarma dig över oss
17:13
föll ned på sitt ansikie för J. fötter
17:16
Då kallade J, barnen till sig
18:16
När J, hörde detta, sade han
18:22
Då J. såg huru det var med hm
18:24
att det var J. från Nasaret s. kom
18:37
J., Davids son, förbarma dig
18:38
stannade J. och bjöd att mannen
18 :40
(Sackeus) ville veta vem s. var J.
19:3
När J. nu kom till det stället
19:5
Sedan J. hade sagt detta
19 :28
de förde fålen till J.
19 :35
läto J. sätta sig därovanpå
19:35
(Judas) trädde fram till J. för att
22:47
s, voro med J. sägo vad s, var på färde 22:49
de män s. höllo J. fången
22:63
När Herodes fick se J.
23:8
(Herodes) ställde många frågor på J. 23:9
(Pilatus) önskade kunna giva J. lös
23:20
men J, utlämnade han
23:25
(Simon) skulle bära det efter J.
23:26
Då vände J. sig om till dem och sade 23:28
J., tänk på mig, när du kommer i
23:42
J. ropade med hög röst och sade
23:46
(Josef) utbad sig att få J. kropp
23:52
Medan de samtalade, nalkades J.
24:15
Det s. skett med J, från Nasaret
24:19
Dagen därefter säg han J. nalkas Joh. 1 :29
När J. kom gående, såg Johannes på
1 :36
de två lärj. hörde hs ord och följde J.
1 :37
Då vände J. sig om
1 :38
En av de två s. följt J., var Andreas
1 :40
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Blicken på Jesus
1) Se honom korsfäst, Joh.19:3S.
2) Se honom krönt, Hebr.2:9. 3) Se
hans tillkommelse, Upp. 1 :7,
Jesu fullkomlighet
1) Synd fanns icke i honom, l.Joh.,
3:5.2) Han visste icke av synd, 2.KoL
5:21. 3) Han gjorde icke synd, LPet.
2:22. 4) Han var utan synd, Hebr.4:1S.
S) Han bar våra synder i sin kropp upp
på korsets trä, l.Pet.2 :24.
Jesus som »steneIl»
1) Stötesten för Israel, Jes.8:14;
Rom.9:33. 2) Hörnsten i församlingen,
l.Pet.2:6; Ef.2:20. 3) Lösriven sten
från världen och världsrikena, Dan.2:4S,
Den levande
1) Levande sten, som vi bygger på,
l.Pet.2:4. 2) Levande bröd, vår föda,
Joh.6:Sl. 3) Levande väg, på vilken vi
kan få komma till Gud, Hebr.IO:20.
4) Levande präst, vår förebedjare, Hebr.
7:25. S) Levande hopp, söm vi väntar
på, l.Pet.1.:3.
Jesus Kristus för världen
1) På korset, 2.KoLS:19 - vår ställföreträdare. 2) I himmelen, Hebr.9:24
- vårrepr~sentant. 3) I hjärtat, Ef.3:!7
- vår styrka.
Jesus Kristus i himmelen
1) Det fullkomliga offret, Hebr.
10:12. 2) Sitt folks Frälsare, Fil.3:20.
3) Vår överstepräst, Hebr.4:14. 4) Sina
tjänares Herre, Kol.4:1. S) Församlingens huvud, Ef.1 :20,22. 6) Vår förelöpare, Hebr.6:19-20. 7) Människosonen, Apg.7:S6.
JESUS
Uppdelning: allmänt; Herren Jesus, Herren
Jesus Kristus, Iesus Kristus, Kristus Jesus;
Jesus sade, Jesus svarade.

Jesus Kristus
(Andreas) förde (Simon) till J.
1:42
Då såg J. på hm och sade
1:42
D.gen därefter ville J. gå till Galileen
1:43
hava vi funnit,-J., Josefs son
1:45
När J. såg Natanael nalkas, sade han
1:47
bröllop i Kana, och J. moder var där
2: l
Också J. och hs lärjungar blevo bjudna 2:2
sade J. moder: De hava intet vin
2:3
var det första tecken J. gjorde
2: 11
J. begav sig upp till Jerusalem
2:13
trodde det ord s. J. h.de sagt
2 :22
själv betrodde sig J. icke åt dem
2 :24
(Nikodemus) kom till J. om natten
3:2
begav sig J. till judiska landsbygden
3:22
J. vann flera lärjungar än Johannes
4:1
dock var det icke J. själv s. döpte
4:2
Eftersom J. var trött av vandringen
4:6
J. vittnade själv att en profet icke är
4:44
När han hörde alt J. h.de kommit
4:47
trodde mannen det ord s. J. aade
4:50
andra i ordningen s. J. gjorde
4:54
J. for upp till Jerusalem
5:1
Då J. fick se denne, där han låg
5:6
J. hade dragit sig und.n
5:13
Sedan träffade J. hm i helgedomen
5:14
att det var J. s. gjort hm frisk
5:1 S
förföljde judarna J.
5:16
Då talade J. åter och sade till dem
5:19
Därefter for J. Över Galileiska sjön
6: 1
J. gick upp pä berget och satte sig där 6:3
Då nu J. lyfte upp sin. ögon och såg
6:5
tog J. bröden och t.ckade Gud
6:11
J. märkte att de tänkte komma med
6:15
J. hade ännu icke kommit till dem
6:17
se J. komma gående på sjön
6:19
att J. icke stigit i den båten
6:22
När folket såg att J. icke var där
6 :24
till Kapernaum för att söka efter J.
6 :24
Är denne icke J., Josefs son
6:42
J. visste inom sig att hs lärj. knorrade 6 :61
J. visste vilka de voro s. icke trodde
6:64
vandrade J. omkring i Galileen
7:1
gick J. upp i helgedomen
7:14
stod J. där och rop.de och sade
7:37
J. ännu icke blivit förhärligad
7:39
J. gick ut till Oljeberget
8:1
Då böjde J. sig ned och skrev
8:6
J. blev lämn.d allena med kvinn.n
8:9
Då såg J. upp och sade till kvinnan
8:10
Ater t.lade J. till dem och sade
8 :12
J. gömde sig undan och gick sedan ut 8:59
Den man s. heter J. gjorde en deg
9:11
det var sabbat då J. gjorde degen
9:14
s. bekände J. vara Messias
9:22
J. fick hör. att de drivit ut hm
9 :35
talade J. till dem i förtäckta ord
10:6
J. gick fram och åter i Salomos
10:23
II :3
Då sände systrarna bud till J.
När J. hörde detta, sade han
II :4
J. hade Marta ... och Lasarus kära
11 :5
J. talat om (Lasarus') död
II :13
När J. kom dit, f.nn han att den döde 11 :17
Då Marta fick höra att J. kom
11 :20
Marta sade till J.: H., hade du varit
11:21
J. hade ännu icke kommit in i byn
11 :30
Mari. kom till det ställe där J. var
11 :32
Då J. såg henne gråt ....upptändes
11 :33
och J. grät
11 :34
upptändes J. åter i sitt innersta
11 :38
J. lyfte upp sina ögon och sade
11 :41
jud.r s. sett vad J. hade gjort
11 :45
omtalade för dem vad J. hade gjort
11 :46
J. skulle dö för folket
11:51
v.ndrade J. icke längre öppet
11 :54
de sökte efter J. i helgedomen
Il :56
sex dagar före påsk kom J. till Bet.nia 12:1
h.n s. av J. blivit uppväckt
12:1
(Maria) smorde därmed J. fötter
12 :3
hade det blivit känt att J. var där
12 :9
mänga judar trodde på J.
12:11
att J. v.r på väg till Jerusalem
12:12
J. fick sig en åsnefäle
12 :14
när J. blivit förhärligad
12: 16
H., vi skulle vilja se J.
12 :21
Andreas och Filippus s.de det till J.
12 :22
Detta talade J. och gick sedan bort
12:36
J. visste att stunden var kommen
13:1
djävulen ingivit Judas förråda J.
13:2
J. visste att Fadern givit allt i hs
13 :3
När J. sagt detta. blev han upprörd
13:21
s. låg till bords invid J. bröst,
13:23
den lärjunge s. J. älskade
13:25
Han lut.de sig då mot J. bröst
13:29
menade några att J. velat säga
märkte J. att de ville fråga hm
16:19
17 :1
Sedan J. talat detta, lyfte hlln upp
När J. sagt dett., begav han sig
18:1
18:2
hade J. och hs lärj. kommit tillsam.
J. s. visste vad s. skulle övergå hm
18:4
De sv.r.de hm: J. från Nasaret
18:5
18:7
De svar.de: J. från N.saret
rättstjänarna' grepo J. och bundo hm 18:12
18:15
Simon Petrus följde efter J.
18:15
g.ick med J. in på översteprästens
ÖVersteprästen frågade J. om hs lärj. 18:19
18:22
När J. sade detta, gav hm en av
18:28
förde de J. från Kaifas till pretoriet
18:32
J. ord skulle fullbordas
18:33
Pilatus k.ll.de J. till sig och sade
tog Pilatus J. och lät gissla hm
19:1
19:5
J. kom ut, klädd i törnekronan
19:9
(Pilatus) frågade J.: V.rifrån är du

Men J. gav hm intet svar
19:9
lät h.n föra ut J.
19:13
(judarna) togo J. med sig
19:16
19:18
en på vaIa1era sidan, och J. i mitten
19:19
1. från Nasaret, judarnas konung
det ställe där J. var korsfäst
19:20
19:23
Då krigsmännen hade korsfäst J.
19:25
vid J. kors stodo hs moder
19:26
När J. fick se sin moder
J. visste att allt annat v.r fullbordat
19:28
19:30
när J. tagit emot vinet, sade han
19:33
När de därefter kommo till J.
19:38
J osef bad Pilatus få t.g. J. kropp
19:40
de togo J. kropp och omlind.de
19:42
Där lade de nu J.
den andre lärjungen s. J. älskade
20:2
änglar sitta där J. kropp legat
20:12
(Maria) fick se J. stå där
20:14
20:14
hon visste icke att det var J.
20:19
På aftonen samma dag kom J.
20:24
Tomas var icke med när J. kom
kom 1., medan dörrarna vara stängda 20:26
20:30
många andra tecken gjorde J.
20:31
för att l skolen tro .tt J. är Messias
21 :1
uppenbarade sig J. åter för lärj.
stod J. där p'å str.nden; dock visste
lärjung.rna icke .tt det var J.
21 :4
Den lärjunge s. J. älskade sade då
21 :7
J. gick då fram och tog brödet
21 :13
tredje gången J. uppenbarade sig
21: 14
den lärjunge s. J. älskade följde med 21 :20
frågade (Petrus) J.: H., huru bliver det 21 :21
J. hade icke sagt till hm att han icke 21 :23
mycket .nn.t var det s. J. gjorde
21 :25
Apg. 1:1
allt v.d J. gjorde och lärde
J. s. blivit uppt.gen till himmelen
l : Il
i bön tillika med Maria, L moder, och
några andra kvinnor samt J. bröder
1:14
vägvisare åt de män s. grepa J.
1:16
J. s. fick vittnesbörd av Gud
2:22
Denne· J .. h.r Gud låtit uppstå
2:32
denne J. s. I haven korsfäst
2 :36
förhärlig.t sin tjänare J.
3:13
tro s. verkas gm J. har gjort
3:16
sänder Messias s. han utsett ... J.
3:20
i J. förkunnade uppståndelsen
4:2
påminde alt de varit med J.
4:13
förbjödo att undervisa i J. n.mn
4:18
församl.de sig mot din helige tjänare J. 4:27
låta tecken och under ske gm J. namn 4:30
Våra fäders Gud h.r uppväxkt J.
5:30
förbjödo dem tala i J. namn
5:40
att J. skall bryta ned denn. byggn.d
6 :14
(Stefanus) såg J. stå på Guds högra
7:55
Filippus förkunnade evangelium om J. 8:35
J ag är J., den du förföljer
9:5
H. har·sänt mig, J. s. visade sig
9:17
begynte (Saulus) predika om J.
9 :20
bevisade att J. var Messias
9:22
frimodigt predikat i J. namn
9:27
förkunnelsen om J. från Nasaret
10:38
låtit J. komma, ss. Frälsare åt Israel
13:23
att han h.r låtit J. uppstå
13:32
J. A. tillstadde dem det icke
16:7
Denne J. s. jag förkunnar för eder
17:3
säga att en annan, en s. heter J.
17:7
förkunnade evangelium om J.
17 :18
betygade alt J. var Messias
18:5
(Apollos) undervis.de om J.
18:25
bevisade att J. var Messias
18:28
att det är på J. de skulle tro
19:4
Jag besvär eder vid den J. s. Paulus
19:13
J. känner jag, Paulus är välbekant
19:1 S
Jag är J. från Nasaret, den du förföljer 22:8
tvist angående en viss 1., s. är död
25 :19
strida mot J., nasareens, namn
26:9
Jag är 1., den s. du förföljer
26:15
övertyga dem i fråga om J.
28:23
låter bero på tro på J.
Rom. 3 :26
dens A., s. uppväckte J. från de döda
8:11
säger: Förb.nnad vare J.
1. Kor. 12:3
Vi predika ... för J. skull
2.Kor. 4:5
bära vi J. dödsmärken
4:10
för att J. liv skall bliva uppenb.rat
4:10
överlämnas vi för J. skull åt döden
4:11
att ock J. liv må bliva uppenbarat
4:11
han skall ock uppväcka'oss med J.
4:14
predikar en annan J.
11 :4
jag bär J. märken på min kropp
Gal. 6:17
lärda i hm, s. sanning är i J.
Ef. 4:21
i J. namn alla knän skola böja sig Fil. 2:10
vänts J. s. frälsar oss undan
1. T ess. l: 1 O
lik. visst s. J. har uppstått
4:14
skall ock Gud gm J. föra dem fram
4:14
hm, 1., se vi krönt med härlighet Hebr. 2:9
bekännelses apostel och överstepräst, J. :3; l
en stor överstepräst, J., Guds Son
4:14
dit J. har gått in för oss
6 :20
förbund bättre, s. h.r J. till löftesman 7:22
i det allrahelig.ste gm J. blod
10:19
må vi därvid se på J.
12:2
till ett nytt förbunds medlare, J.
12:24
J. utstod sitt lidande
13:12
J., hs Sons, blod renar oss
1.Joh. 1:7
den s. förnek.r at! J. är K.
2:22
ande s. bekänner att J. är K.
4:2
s. icke så bekänner J'J är icke av Gud
4:3
Den s. bekänner alt J. är Guds Son
4:15
s. tror att J. är K., är född .v Gud
5:1
s. tror att J. är Guds Son
5 :5
icke bekänna att J. är K.
2.Joh. v.7
del i ståndaktigheten i J.
Upp. 1:9

JESUS (Herren Jesus Kristus)
kommit till tro på H.J.K.
Apg.11 :17
sina liv för vår H.J.K. namns skult
15 :26
(P.ulus) undervis.de om H.J.K.
28:31
förkunna om J.K., vår H.
Rom. 1:4
frid ifrån Gud, vår Fader och H.J.K.
1:7
frid med Gud gm vår H.J. K.
S: l
berömma av Gud gm vår H.J.K.
5:11
evigt liv, gm J.K., vår H.
5:21
gåva är evigt liv, i K.J., vår H.
6 :23
Gud vare tack, gm J.K., vår H.
7:25
från Guds kärlek i K.J., vår H.
8:39
Ikläden eder f.stmer H.J.K.
13 :14
prisen vår H., 1.K., Gud och Fader
15:6
uppmanar eder vid vår H.J.K.
15 :30
VAr H., J.K., nåd vare med eder
16:20
s. åkallavårH.,J.K. namn
l. Kor. 1:2
och frid ifrån Gud, och H.J.K.
1:3
vänten på vår H., J.K., uppenbarelse
1:7
ostr.ffliga på vår H.J. K. dag
1 :8
gemenskap med hs Son, J.K., vår H.
1:9
förmanar vid vår H., J.K., namn
1:10
rättfärdiggjorda i H., J.K., namn
6:11
så sant j.g i K.J., vAr H., kan
1 ~ :31
giver oss segern gm vår H. J.K.
15:57
frid ifrån Gud, och H.J .K.
2.Kor. 1:2
Lovad vare vår H., J .K., Gud oc_h
1:3
l kännen ju vår H., J.K., nåd
8:9
H., J.K., nåd vare med eder alla
13:13
Nåd och frid ifrån H.J .K.
Gal. 1:3
berömma mig av vår H., J.K., kors
6:14
Vår H., J.K., nåd vare med eder ande
6:18
ifrån Gud, vår Fader, och H.J.K.
Ef. 1:2
Välsignad vår H., J.K., Gud och Fader 1:3
vår H., J .K., Gud, härlighetens Fader
1:17
beslut h.n utförde i K.J., vår H.
3:11
tacken i vår H.J.K. namn
5:20
Frid frän Gud, F.dern, och H.J.K.
6:23
alla s. älska vår H.J .K.
6 :24
frid ifrån Gud, och H.J.K.
Fil. 1:2
kunskapen om K.J., min H.
3:8
vänta vi ock H. J.K., ss. Frälsare
3 :20
H., J.K., nåd v.re med eder ande
4:23
Vi tacka Gud, vår H., J .K., Fader Kol. 1:3
haven mottagit K.J., H.
2:6
hälsa i H.J.K.
I.Tess. 1:1
ståndaktighet i hoppet, i vår H.J .K.
1:3
vinna frälsning gm vår H., J. K.
S :9
vid vAr H., J .K., tillkommelse
5:23
var H., J.K., nåd vare med eder
5:28
hälsa i H.J.K.
2.Tess. 1:1
1:2
frid ifrån Gud. F.dern, och H.J .K.
efter vår Guds och H., J.K., nåd
1 :12
I fråga om vår H., J.K., tillkommelse
2:1
delaktig. av var H., J.K., härlighet
2:14

JESUS (Kristus Jesus)
förkunna evangelium om K.J.
Apg. 5:42
(Felix) hörde (P.ulus) om tron på K.J. 24:24
då Gud gm K.J. dömer
Rom. 2:16
gm förlossningen i K.J.
3:24
s. blivit döpt. till K.J.
6:3
och leven för Gud, i K.J.
6:11
ingenfördömelse i K.J.
8:1
livets A. lag har i K.J. gjort mig fri
8:2
han s. uppväckte K.J. från de döda
8:11
K.J. lir den s. har dött
8 :34
ens till sinnes i K.J. efterföljelse
15 :5
förrätta K.J. tjänst bland hedningarn. l S: 16
i K.J. jag har ngt att berömma mig av 15: 17
Prlska och Akvila, medarbet.re i K.J. 16:3
kallad till K.J. apostel
1. Kor. 1 :1
hälaar de i K.J. helgade
l :2
Guds nåd s. blivit given i K.J.
1:4
hans verk är det, att I ären i K.J.
1 :30
i K.J. gm ev.ngelium födde eder till liv 4:15
Min kärlek är med eder, i K.J.
16:24

2957

2958

2959

2960

s.

Guds ords och J. vittnesbörds skull
s. hålla Guds bud och hav. J. vittnesb.
och bevara tron på J.
drucken av J. vittnens blod
deras s. hava J. vittnesbörd
J. vittnesbörd är profetians ande
halshuggna för J. vittnesbörds skull
Jag, J., har sänt min ängel

l :9
12:17
14:12
17:6
19:10
19:10
20:4
22:16

JESUS (Herren Jesus)
Sedan H.J. tal.t med dem
Mark. 16:19
funno icke H. J. kropp
Luk.24:3
då H.J. gick ut och in bland oss Apg. 1:21
vittnesbördet om H.J. uppståndelse
4:33
(Stefanus:) H.J., tag emot min ande
7:59
allenast döpta i H.J. n.mn
8:16
förkunnade ev.ngelium om H.J.
11 :20
gm H.J. nåd vi bliva frälsta
1 S : Il
(Paulus:) Tro på H.J.
16:31
läto de döpa sig i H.J. namn
19:5
judiska besvärjare ... nämna H.J. namn 19:13
H.J. namn blev storligen prisat
19: 17
tro på vår H.J.
20 :21
ämbete jag mottagit av H.J.
20:24
komma ilIåg H.J. ord
20 :35
dö för H.J. namns skull
21: 13
uppväckte J., vår H.
Rom. 4:24
med din mun bekänner J. v.ra H.
10:9
i H.J. viss om att intet i sig självt
14:14
i H.J. namn skola vi komma
l. Kor. 5:4
med vår H.J. kraft
5:4
.nden bliva frälst på H.J. dag
5:5
Har jag icke sett L, vår H.
9:1
l den natt då H.J. blev förrådd
11 :23
kan ej heller ngn säga: J. är H.
12:3
H.J. nåd vare med eder
16:23
vår berömmelse på H.J. dag
2.Kor. 1:14
han s. uppväckte H.J.
4:14
H.J. Gud och Fader vet
11 :31
fick höra om eder tro i H.J.
Ef. 1:15
Jag hopp.s i H.J. att snart
Fil. 2 :19
gören det allt i H.J. n.mn
Kol. 3:17
dödade både H.J. och profeternal.Tess. 2:15
berömmelses kron. inför vår H.J.
2 :19
vår H.J. mA jämna vägen till eder
3:11
ostraffliga vid vår H.J. tillkommelse
3:13
bedja vi och förm.na eder i H.J.
4:1
bud vi givit eder gm H.J.
4:2
när H.J. uppenbar.r sig
2.Tess. 1:7
icke vår H.J. evangelium lydiga
1 :8
vår H.J. namn bliver förhärligat
1 :12
>>den Laglöse» sk.ll H.J. döda
2:8
tro du har till H.J.
Filem. v.5
frän de döda återfört vår H.J.
Hebr.13:20
Amen. Kom, H.J.!
Upp.22:20
H.J. nåd vare med alla
22:21

vår H.J.K. själv och Gud, vår Fader
bjuda eder i vär H., J.K., n.mn
Sådana förmana vi i H.J.K.
Vår H., J.K., nAd vare ined eder
frid ifrån Gud, och K.J., vår H. 1. Tim.
Vår H.K.J. tack.r j.g
sunda ord· vår H .• J.K., ord
intill vår H., J.K., uppenbarelse
frid ifrån Gud, och K.J., vår H. 2.Tim.
Nåd och frid ifrån ... H.J.K.
Filem.
H., J.K., nåd vare med eder
Lovad vare vår H., J. K. Gud
1.Pet.
kunsk.p om Gud och H.J .K.
2.Pet.
kunsk.pen om vår H.J. K.
inträdet i vår H., J .K., eviga rike
har vår H.J .K. givit till känna
kungjorde vår H., J.K., m.kt
gm kunskapen om H., J.K., undkommit
J.kob, Guds och H., J.K. tjänare Jak.
icke att tron på vAr H.J.K. kan stå
förutsagt av vår H., J.K., .postl.r Jud.
Vänten på vAr H., J.K., b.rmhärtighet
vär Frälsare gm J .K., vår H.

2:16
3:6
3:12
3:18
1:2
1:12
6:3
6 :14
1:2
v.3
v.25
1:3
1:2
1:8
1:11
1 :14
1 :16
2:20
1:1
2:1
v.17
v.21
v.25

JESUS (Jesus Kristus)
Detta är J.K. släkttavla
Matt. 1:1
Med J.K. födelse gick det så till
1 :18
begynnelsen avevang. om J .K. Mark. 1:1
sanningen kommit gm J.K.
Joh. 1:17
känna dig ... den du har sänt, J.K.
17:3
låten dÖp. eder i J.K. namn
Apg. 2:38
I J.K., nasare ens, namn: Stå upp
3:6
det är gm J.K., nasareens, namn
4:10
förkunnade evangelium om J.K. namn 8:12
Ene.s. J. K. bot.r dig
9 :34
gm J.K., s. är .llas H., förkunnar det 10:36
döpa dem i J.K. n.mn
10:48
I J.K. namn bjuder j.g dig far. ut
16:18
Paulus, J.K. tjänare, kallad
Rom. 1:1
s. ären kallade och J. K. egna
1:6
tackar jag Gud gm J.K. för eder .lla
1:8
rättfärdighet gm tro på J.K.
3:22
näd gm en enda mska, J.K.
5:15
konungsligt välde i liv gm ... J. K.
5:17
min predikan om J. K.
16 :25
Guden, tillhör äran, gm J.K.
16:27
icke ngt annat lin J.K.
l. Kor. 2:2
den (grund) s. är lagd, nämligen J. K.
3 :11
en enda H.: J.K., gm vilken allt är
8:6
Guds Son, J.K., kom icke ss.
2.Kor. 1:19
kilnnen I icke att J.K. är i eder
13:5
Paulus, .postel gm J.K.
Gal. 1:1
gm uppenb.relse från J.K.
1 :12
också vi satt vår tro till J.K.
2:16
fått J.K. målad för edra ögon
3:1
välsignelse skulle i 1.K. komma
3:14
av tro på J.K., komma dem till del
3:22
barnaskap hos sig gm J.K.
Ef. 1:5
rättfärdighetens frukt gm J.K.
Fil. 1:11
därigenom.tt J.K. A. förlänas mig
1:19
alla tungor bekänn. att J.K. är H.
2:11
Tänk på J.K., s. är uppstånden 2.Tim. 2:8
Paulus, J.K. apostel
Tit. 1:1
rikligen utgöt över oss gm J .K.
3:6
att J.K. kropp blivit offrad
Hebr.10:10
J .K. är densamme i går och i d.g
13:8
han verke i oss gm J.K.
13:21
Petrus; J .K. apostel, häls.r
LPet. 1:1
bestänkelse med J .K. blod
1 :2
gm J.K. uppstAndelse från de död.
1:3
ära vid J .K. uppenbarelse
1:7
i och med J. K. uppenbarelse
1 :13
gm J.K. välbehagliga för Gud
2:5
i kraft av J .K. uppståndelse
3 :21
Gud i allt bliver örad gm J.K.
4:11
Simon Petrus, J.K. tjänare
2.Pet. 1:1
Frälsarens, J .K., rättfärdighet
1:1
kunsk.p om vår H. och Frälsare, J.K.
3:18
vår gemenskap med J.K.
I.Joh. 1:3
en förespråkare hos Fadern, J.K.
2:1
tro på hs Sons. J.K., namn
3:23
s. kom gm vatten och blod, J .K.
5:6
vi äro i den Sanne, i hs Son, 1.K.
5:20
ifrån J .K., Faderns Son
2.Joh. v.3
Judas, J.K. tjänare, hälsar
Jud. v.l
s. äro bevar.de åt J .K.
v.l
ogudaktiga s. förneka vår herre, J.K.
vA
en uppenbarelse från J.K.
Upp. 1:1
Guds ord och J.K. vittnesbörd
1:2
från J. K., det trovärdiga vittnet
1:5

Jeter - Jigeal
gm Guds vilja K.J. apostel
2.Kor. 1:1
vi predika icke oss själva, utan K.J .
4:5
frihet s. vi hava i K.J .
Gal. 2:4
rättfärdig gm tro på K.J.
.2:16
Alla ären I Guds barn gm tron, i K.J.
3:26
alla ären I ett i K.J.
3 :28
togen emot mig ss. K.J .. själv
4:14
i K.J. betyder det intet huruvida
5:6
s. höra K.J . till hava korsfäst sitt kött 5 :24
gm Guds vilja K.J . apostel
Ef. 1:1
1:1
s. bo i Efesus, de i K.J. troende
i den himmelska världen, i K.J.
2:6
gm godhet mot oss i K.J.
2:7
skapade i K.J . till goda gärningar
2:10
Nu, då I ären i K.J.
2:13
där hörnstenen är K.J . själv
2 :20
ja" Paulus, s. är K.J. fånge
3:1
hedningarna i K.J. våra medarvingar
3:6
hm tillhör äran, i K.J.
3 :21
Paulus och Timoteus, K.J . tjänare
hälsa alla de heliga i K.J.
Fil. l: 1
ock fullborda det, intill K.J . dag
1:6
längtar efter eder med K.J . kärlek
I :8
berömmelse överflöda i K.J.
1 :26
Varen si till sinnes s. K.J. var
2:S
icke vad s. hör K.J. till
2 :21
och berö'mma oss av K.J.
3:3
eftersom jag själv blivit vunnen av K.J. 3:12
3 :14
gm Guds kallelse ovanifrån, i K.J.
4:7
edra hjärtan och edra tankar. i K.J.
i K.J . giva eder allt I behöven
4:19
Hälsen de heliga i K.J.
4:21
gm Guds vilja K.J. apostel
Kol. 1 :1
hört om eder tro i K.J .
1:4
ss. I nu mottagit K.J ., H.
2:6
Epafras, en K.J . tjänare
4 :12
efterföljare .. . i K.J.
I.Tess. 2:14
att I så gören är Guds vilja i K.J.
5:18
Paulus, K.J. apostel, förordnad av
Gud och K.J . , vårt hopp
I.Tim. 1:1
1:14
tron och kärleken i K.J .
K.J. har kommit i världen
1 :15
K.J. skulle främst på mig bevisa
1:16
2:5
en enda är medlare. en mska, K.J.
den tro de hava i K.J .
3 :13
ss. en god K.J. tjänare
4:6
uppmanar dig inför Gud och K.J.
5 :21
6:13
inför K .J 0' manar .jag dig
gm Guds vilja K.J . apostel
2.Tim. 1:1
1:1
löfte s. gavs om liv, livet i K.J .
1 :9
nåd s. gavs oss i K.J.
gm vår frälsares, K.J. , uppenbarelse
1:10
tron och kärleken i K.J.
1 :13
starkare i den nåd s. är i K.J .
2:1
Ss. en god K.J. stridsman
2 :3
vinna frälsningen i K.J.
2:10
s. vilja leva gudfruktigt i K.J.
3:12
frälst gm den tro du har i K.J .
3:15
uppmanar dig ifrån Gud och K.J .
4:1
ifrån Gud, och K.J., vår Frälsare Tit. 1:4
vänta på ... K.J. härlighets uppenbarelse 2:13
Paulus, K.J. fånge
Filem. v.1
därtill är en K.J. fånge
v.9
Epafras, min medfAnge i K.J hälsar
v.23

J . sade till (tjänarna på bröllopet)
2:7
J. sade till (samaritiska kvinnan) 4:7,17,21
J. sade till (lärj.): Min mat är att
4:34
Då sade J . till hm: Om I icke sen
4:48
skett just den timme då J . sade
4:53
J. sade till (sjuke vid Betesda)
5 :8
J. sade (till Andreas): Låten folket
6:10
J. sade då till (judarna)
6:53
Då sade J . till de tolv
6 :67
Då sade J. till (sina bröder)
7:6
sade J . med 'h ög röst, där han
7:28
J. sade till folket: Ännu en liten tid
7 :33
sade J.: När I upphöjt Människosonen
8 :28
sade J. till de judar s. satt tro till hm
8 :31
J. sade till (judarna)
8:39,58
J . sade till (den blindfödde)
9 :37
J. sade: Till en dom har jag kommit
9:39
Ater sade då J. till (judarna)
10:7
J . sade: Många goda gärningar
10:32
sade J. öppet till (lärj.)
11:14
J . sade till (Marta)
11 :23,25
J . sade : Tagen bort stenen
11 :39
J . sade: Lösen hm
11 :44
J. sade: Låt henne vara
12:7
J . sade till (folket): Ännu är ljuset
12:35
J. sade med hög röst
12 :44
J. sade till (Judas)
13 :27
när (Judas) gått ut, sade J.
13 :31
J. sade till (romerska vakten)
18:5
När J . nu sade till (vakten)
18:6
J. sade: det är jag .. JUen dessa gå
18:8
Då sade J. till Petrus
18: 11
J. sade till (Maria från Magdala) 20:15,16,17
Ater sade J. till (lärj .)
20:21
J. sade till (Tomas)
20:29
J. sade: Miha barn, haven I ngt att
21:5
J. sade: Tagen av de fiskar
21 :10
sade J.: Kommen hit och äten
21 :12
När de ätit, sade J . till Simon Petrus 21:1 S
sade J. till (Petrus): Föd mina får
21 :17

JESUS (sade)
J. sade till (djävulen)
Matt. 4:7
Då sade J. till (djävulen)
4:10
J . sade till (den spetälske)
8:4
J. sade till hövitsmannen
8:13
J . sade till dem (folket)
13:57
J. sade til" (lärjungarna)
14:16; 16:6
sade J. till sina lärjungar
16 ;24
sade J. till (Iärjungarpa)
17:22
Då sade J. till (Petrus)
17 :26
Då sade J . (till lärjungarna)
19:14
sade J. till (lärjungarna): För den s.
i'9 :23
J. sade till (översteprästerna)
21 :31,42
sade J . till (Lärjungarna): I denna natt 26:31
J. sade till (Petrus)
26 :34
26:50
J . sade till (Judas)
Då sade J. till honom
26:52
I samma stund sade J. till folkskaran 26:55
Dl sade J. till (kvinnorna)
28:10
J. sade till (Simon, Andreas)
Mark. l :17
Då sade J . till (folket)
6:4
Då sade J. till (gossens fader)
9:23
men J. sade
9:39
sade J. till (fariseerna)
10:5; 12:17
J. sade till (den rike)
10:18
J. sade till (Sebedeus' söner)
10:38
Då sade J . till dem
10:39
J. sade till (den blinde)
10:52
sade J. till (översteprästerna)
11 :33
J. sade: Låten henne vara
14:6
medan de lågo till bords, sade J .
14 :18
sade J. till (lärj.) : I skolen alla
14:27
J . sade till (Petrus): Redan i denna
14 :30
J. sade till Simon
Luk. 5:10
sade J. till (fariseerna)
6:9
J. sade: någon rörde vid mig
8:46
J. sade till (Johannes)
9:50
Då sade J. till (den lagkloke)
10:37
J . sade till (den rike)
18:19
J. sade till (den blinde)
18:42
J. sade om (Sackeus)
19 :9
Då sade J . till (översteprästerna)
20:8
J. sade till (Judas)
22:48
sade J. till dem s. kommit emot
22:52
J . sade: Fader, förlåt dem
23:34
J. sade till (Filippus)
Joh. 1 :43

JESUS (svarade)
svarade J . (Johannes döparen)
Matt . 3:15
Då svarade J . (den skriftlärde)
8 :20
Då svarade J. (lärjungen)
8:22
J . svarade (Johannes' lärjungar)
9:15
svarade J . och sade till dem
11:4
svarade J . och sade till (kananeiskan) 15 :28
svarade J. och sade till (Petrut)
16:17
svarade J . och sade: O du otrogna
17: 17
J . svarade (Petrus)
18:22
J. svarade: Du skall icke dräpa
19:18
J . svarade (den rike)
19 :21
19 :28
J. svarade (lärjungarna)
J. svarade och sade: I veten icke
20:22
Då svarade J. (översteprästerna)
21 :16
svarade J. och sade .till (Iärj.)
21 :21; 24:4
J. svarade: Också jag vill ställa fråga
21 :24
J . svarade och sade till (sadduceerna) 22 :29
J. svarade (översteprästen)
26 :64
J . svarade (Pilatus)
27 :11
Mark. 2 :19
J . svarade (Johannes'lärj.)
J. svarade: Ingen s. för min skull
10:29
J . svarade och sade till (lärj.)
11 :22
J . svarade (översteprästerna)
11 :2 9
12 :24
J . svarade (sadduceerna)
J. svarade: Det förnämsta är detta
12 :29
J . svarade (lärjungen)
13:2
J. svarade: I skolen se Människosonen 14:62
Men J . svarade intet mer
1 S:S
J. svarade (djävulen)
Luk. 4:4
J. svarade och sade till (djävulen)
4:8
svarade J. och sade till (djävulen)
4:12
svarade J. och sade till (fariseerna)
5 :31
l. svarade (fariseerna)
5 :34
J. svarade och sade till (fariseerna)
6:3
svarade J. och sade: Du otrogna och
9 :41
svarade J . (den skriftlärde)
9 :58
Då svarade J . : Ingen s. ser sig tillbaka
9:62
J. svarade: En man begav sig från JerusJO:30
J. svarade och sade till (Natanae!) Joh . 1 :48
J . svarade och sade till (Natanael)
1 :50
J . svarade (sin moder)
2:4
J . svarade och sade till (judarna) 2:19; 6:43
J. svarade och sade till (Nikodernus) 3:3,10
J . svarade .. .icke bliver född av vatten
3:5
J . svarade och sade (samaritiskan)
4:10,13
J . svarade (samaritiskan)
4:26
J . svarade: Gå; din son får leva
4:50
J . svarade (folket) och sade
6:26
J. svarade och sade (folket)
6:29; 7 :21
Då svarade J. (folket)
6 :32
J. svarade: Jag är livets bröd
6:35
J. svarade: ...jag själv utvalt eder
6:70
J. svarade (judarna) och sade
7:16
J . svarade och sade till (fariseerna)
8:14
J. svarade : I kännen varken mig eller
8 :19
J . svarade (judarna)
8:25 ,34 ,42; 10:25 ,34
J. svarade: Jag är icke besatt av ngn
8:49
J. svarade: Om jag ville skaffa ära
8 :54
J. svarade ...varken denne s. syndat
9 :3
J. svarade (fariseerna)
9 :~11
J. svarade: Dagen har ju tolv timmar 11:9
J . svarade (Marta)
11 :40
J. svarade (Andreas, Filippus)
12 :23
svarade J .: Denna röst kom icke
12 :30
J. svarade och sade till (Petrus)
13 :7
J. svarade (Petrus)
13:8 , 10
Då svarade J ... vilken jag räcker
13 :26
J. svarade (Petrus)
13 :36,38
J. svarade (Tomas)
14:6
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J. svarade (Filippus)
14:9
svarade och sade till (Judas)
14:23
J. svarade : Nu tron I
16:31
J. svarade: Jag har öppet talat
18:20
J. svarade (rättstjänaren)
18 :23
J . svarade (Pilatus)
18 :34,36,37
J. svarade: Du hade alls ingen makt
19:11
J . svarade: Om jag vill att han skall
21 :22

J.

JETER
hebr. rest el. överflöd.
I. Mose svärfader. Se: Jetro. 2.Mos.
4:18.
2. Gideons förste son. Dom.8 :20.
3. En ismaelit, fader till härföraren
Amasa, se Amasa2. I 2.Sam.17:25
kallas han Jitra och omtalas han som
israelit (trol. avskrivningsfel för ismaelit). 1.Kon.2 :5,32; 1.Krön.2:17.
4. Jadas äldste son, av Juda stam.
1.Krön.2:32.
5. Esras äldste son, av Juda stam.
1.Krön.4:17.
6. Huvudman i Asers stam, troligen
identisk med den i v.37 nämnde Jitran,
Sofas son. I .Krön .7 :38.
JETERIT
Troligen benämning på en person från
Jattir, se d.o.
JETERIT
(till de 30) j.en Ira; j.en Gareb 2.Sam . 23:38
Kirjat-Jearims släkter j.erna
l. Krön. 2 :53
(tappra hjältar) j .en Ira; j.en Gareb II :40

JETET
hebr., betydelse osäker. En av Edoms
stam furstar. 1.Mos.36:40; l.Krön.1:51.
JETRO
hebr. rest el. överflöd. En präst i Midjan, Mose svärfader. I 2.Mos.4:18 kallas
han Je'ter. Han omtalas ibland under
namnet Reguel, se d.o. Jetro var sannolikt en titel. Hos honom tjänade Mose
som boskapsherde i om kring 40 år.
Efter Israels barns befrielse från Egypten finner vi honom som Mose rådgivare. Jfr Hobab .
JETRO
Mose vaktade fåren åt J .
2.Mos. 3:1
J. sade till Mose: Gå i frid
4:18
J. fick höra vad Gud hade gjort
18:1
tog J . med sig Sippora, Moses hustru 18 :2
Då J. kom med Moses söner och
18:5
Jag, din svärfader J ., kommer till dig 18 :6
J. frÖjdade sig över det goda s. H.
18:9
J. sade: Lo vad vare H ., s. räddat
18:10
J. frambar brännoffer åt Gud
18 :12

JETVR
hebr. tältläger, nomadby.
I. En son till Hagars son Ismael, en
stamhövding. 1.Mos.25 :15; 1.Krön.
1:31.
2. Jeturs (nr I) efterkommande som
folk och nation. Se : Itun!en. 1.Krön.
5:19.
JEVS
hebr. (nr 1-2,4-6) han (Herren) skall
hjälpa; (nr 3) han tar emot råd.
I. Den förste av Esaus söner med Oholibama. Han var furste i Edom.
JEUS
Oholibama födde J .
söner till Oholibama ... J .
Oholibamas söner: fursten J .
Esaus söner Elifas. Reguel, J.

I.Mos.36 :5
36:14
36 :18
1. Krön. 1 :35

2. Benjaminiten Bilhans äldste son.
1.Krön.7:10.
3. En av Saharaims söner med Hodes.
Han var huvudman för en familj -i
Benjamins stam . 1.Krön.8:10.

6. Konung Rehabeams äldste son med
Mahalat. 2.Krön.11 :19.
JIBHAR
hebr. hon (Herren) utväljer. En av konung Davids söner, som föddes åt honom i Jerusalem. 2.Sam.5 :15; 1.Krön.
3:6; 14:5.
JlBLEAM
hebr., betydelse osäker. En stad i norra
Palestina. Den tillföll Manasse stam,
som dock icke lyckades fördriva de
kananeiska invånarna. StadelI är troligen identisk med levitstaden Bileam,
1.Krön.6 :70, och har förknippats med
IIUV . Tell Belarne, ca 25 km 1I0rr om
Sikem. Jos.17:11; Dom.l:27; 2.Kon.
9 :27.
JIBNEJA
hebr. Herren bygger.
I. Benjaminiten Jerohams son, bosatt i
Jerusalem . 1.Krön.9 :8.
2. En benjaminit, fader till Reguel.
I.Krön.9 :8.
JIBSAM
hebr. välluktande. Son till Isaskars son
Tola. 1.Krön.7 :2.
JlDALA
hebr. möjl. han blir stor. Gränsstad i
SebuIon, möjligen identisk med nuv.
Chirbet el-Huwara, ca 2 km sydost om
Bet-Lehem 3 och 22 km öster om Haifa.
Jos.19:15 .
JIDBAS
hebr. honungssöt. En son till Abi-Etam,
av Juda stam. 1.Krön.4:3.
JIDDO
hebr. kunnig, förståndig el. älskad, vän.
Sakatjas son, hövding för den östra
hälften av Manasse stam. I.Krön. 27 :21 .
JIDLAF
hebr. han gråter. En son till Abrahams
broder Nahor. 1.Mos.22 :22.
JIFDEJA
hebr. Herren befriar. En son till Sasak,
av Benjamins stam . 1.Krön.8:25.
JlFTA
hebr. han (Herren) öppnar. Stad i Juda
lågland. Den har förknippats med Tarqumija, ca 10km nordväst om Hebron,
men denna lokalisering är inte helt
säker. J os.15 :43 .
JIFTA-ELS DAL
hebr. ge jiptal).-'el, dalen :;Gud öppnar».
En dal på gränsen mellan Aser och Sebulon. Den synes vara identisk med
nuv. Wadi el-Melek, en slätt nordväst
om Nasaret. Man har velat återfinna
det bibliska namnet i Tell Djefat, som
ligger norr om den nämnda slätten och
som möjligen motsvarar den av J osefus
omtalade orten Jotapata. Jos.19:14,27.
JIGDALJA
hebr. Herren är stor. Fader till gudsmannen Hanan, se Hanan 9. Jer.35:4..

4. Benjaminiten Eseks andre son. 1.
Krön .8:39.
5. Leviten Simeis tredje SOIl , av Gersons
ätt. 1.Krön.23 :10,11.

JIGEAL
hebr. han (Herren) befriar el. förlossar.
I. En spejare, som togs ut från Isaskars
stam för att bespeja Kanaan. 4.Mos.
13:8.
2. En av Davids hjältar, Natans son
från Soba. 2.Sam.23 :36.
3. Semajas son, av konung Jekonjas
(Jojakins) ätt. 1.Krön.3 :22 .
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Jimla-Jisri
JISREEL
hebr. Gud sår.
1. Stad i Juda bergsbygd, i området
söder om Hebron. Orten nämns tillsammans med bl.a. Juta och Jokdeam.
Det var tydligen detta Jisreel , som var
konung Davids hustru Ahinoams hemort.
JlSREEL
( i Bergsbygden) J.
David tagit Ahinoam från J .
Ahinoam från J. o c h Abigail
israeliterna lägrade vid källan i
filisteerna drogo upp till J.
Ahinoam frå n J . och Abigail
Ahinoam från J . och Abigail
Amnon med Ahinoam från J .
Amnon, av Ahinoam från J.

Jos. 15 :56
I.Sam. 25 :43
27 :3
29 :1
J.
29 :11
30 :5
2.Sam. 2 :2
3:2
1. Krön . 3 :1

2. Befast stad i Isaskar, inte långt från
Gilboa berg. En källa nedanför staden
hade mycket gott vatten. De gamla
vingårdarna tycks ha varit förlagda
öster om staden. Där finns nämligen
vinpressar uthuggna i berget. Staden
var Ahabs och Isebels vinterresidens.
Orten motsvaras av nuv . Zerin, ca 17
km söder om Nasaret. Se även: Jisree!s
dal.

Från den fruktbara Jisreelsslätten.
JIMLA
hebr. uppfyllelse, fullbordan. Fader till
profeten Mika i Nordriket. I .Kon .22 :8,
9; 2.Krön.18 :7,8.
nMNA
hebr. (nr 1,3) han räknar eJ. tilldelar;
(nr 2) han håller tillbaka eJ. hindrar.
1. Asers äldste son. I.Mos.46:17; 4.
Mos.26:44; I.Krön.7:30.
2. En son till Helem, av Asers stam.
I.Krön.7 :35 .
3. Fader till leviten Kore. 2.Krön.3I :14.
JIMNASLÄKTEN
Efterkommande till Asers son Jimna,
se Jimna 1. 4.Mos.26:44.
JIMRA
hebr. möjJ. gensträvighet eJ. byte. En av
Sofas söner, en hövding i Asers stam.
J.Krön.7 :36 .
JIREON
hebr. fruktan. En benist stad i Naftali,
möjligen identisk med nuv. J arun, 16
km väster om Hulesjön och 26 km
nordväst om Gennesarets sjö . J os.
19 :38.
JIRIA
hebr.Herren ser eJ. han fruktar Herren.
Son till Hananjas son Selemja. Han var
vakthavande vid Benjaminsporten i Jerusalem . Han hejdade profeten Jeremia,
då denne ville lämna Jerusalem , och
förde honom till J uda furstar. J er.
37 :13 ,14.
JIRPEEL
hebr. Gud helar. En stad i Benjamin.
Jos.18:27 .
JISBA
hebr. prisande eJ. prisad. Esternoas fader, efterkommande till Esra, av Juda
stam. I.Krön.4 :17.
nSBAK
hebr. han lämnar eJ. överträffar. En av
Abrahams söner med Ketura. LMos.
25 :2; I .Krön .1 :32.

i Filisteen). En av fllisteernas kämpar,
en avkomling till rafaeerna. Han blev
dödad av Abisai, Serujas son, då han
angrep David i en strid mellan fiJisteerna och IsraeJ. 2.Sam.21 :16.
JISEI
hebr. min frälsning.
l. En son till Appaim, en efterkommande till Hesrons son JerameeJ. I.Krön.
2:31.
2. En man av Juda stam, fader till Sohet.
1.Krön.4 :20.
3. En man av Simeons stam. Fyra söner
till Jisei omtalas som ledare för de 500
man av Simeons stam, som drog till
Seirs bergsbygd. 1.Krön.4:42.
4. En familjehuvudman i Manasse öster
om Jordan. I.Krön.5:24.
JISHAR
hebr. (nr l) olja eJ. glänsande; (nr 2) vit
eJ. vitaktig.
1. En son till Levis son Kehat och fader
till Kora. I I.Krön.6 :22 omtalas han
under namnet Amminadab . Jishar blev
stamfader för jishariterna.
JlSHAR
Kehat s söner Amram , J.
2.Mos. 6:18
J .s sö ner Kora , Nefeg och Sikri
6 :21
Kehats sö ner ... 1.
4 .Mos. 3:19
Kora , son till 1. , son till Kehat
16:1
Kehats söner vorD Amram , J . 1. Krö n. 6 :2
Kehats söner vorD Amram , J .
6 :18
(Kora) son till 1. , son till Kehat
6 :38
Kehats sö ner voro Amram , J.
23 :12
J .s söner Selomit, huvudmannen
23:18

2. En av Ashurs söner med Helea, av
Juda stam . I.Krön.4:7 .
JISHARITER
Efterkommande till Kehats son Jishar,
se Jishar 1.
JlSHARITER
4 .Mos. 3 :27
Frå n Kehat j.nas släkt
I.Krön . 24 :22
till j.na Selomot
26 :23
Vad angår amramiterna. j.na
26 :29
Av j.na togos Kenanja och h s söner

judisk tradition identifierar Jiska med
Abrahams hustru Sara (jfr v.3l) .
I.Mos.11 :29 .
nSLIA
hebr. möjJ. han (Herren) bestänker eJ.
evig, bestående. En av Elpaals söner, av
Benjamins stam. I.Krön.8 :l8.
JISMA
hebr. öde eJ. han (Herren) hör. En av
Abi-Etams söner, av Juda stam. I .Krön.
4 :3.
JISMAJA
hebr. Herren hör.
1. En gibeonit, en av de benjaminiter,
som anslöt sig till David i Siklag. Han
omtalas som anförare för Davids. trettio
hjältar. J.Krön.12 :4.
2. Hövding för Sebulons stam på konung Davids tid . I.Krön.27:19 .
JISMAKJA
hebr. Herren stöder eJ. uppehåller. En
levit, tillsyningsman i templet på konung Hiskias tid. 2.Krön.31 :13.
JISMERAI
hebr. Herren skyddar eJ. bevarar. En
son till Elpaal, av Benjamins stam.
I.Krön.8:18.
nSPA
hebr. troJ. kal, bar. En son till Beria, av
Benjamins stam. I.Krön.8:16.
JISPAN
hebr. möjl. han döljer (sig) eJ. kal, bar.
En son till Sasak, av Benjamins stam.
J.Krön .8:22.
JISRAIT
Troligen detsamma som serait , dvs.
efterkommande till Judas son Sera.
I.Krön .27 :8 .
JISRAJA
hebr. Herren uppgår eJ. visar sig.
l. En familjehuvudman i Isaskars stam,
son till Ussi, av Tolas ätt. J.Krön.7 :3.

JISR EE L
(Isaskars) gräns o mfattade J.
Jos.19:18
gjo rde (ls· Boset) till kon . i J.
2.Sam . 2 :9
budskapet om Saul kom fr å n J .
4 :4
Bet·Sean, nedanför J.
loKon. 4 :12
Ahab steg upp i sin vagn och for till J. 18:45
framför Ahab ända till inemot J.
18:46
Nabot had e en vingård i J .
21 :1
Hundarna äta Isebel invid J .s murar
21 :23
i J. hela sig från de så r
2.Kon. 8 :29
för att besö ka Joram i J.
8 :29
hundarna äta upp Isebel på J .s åkerfält 9:10
ingen berätta detta i J.
9 :15
9 :15
i J. låta hela sig frå n de sår
Jehu steg upp i sin vagn och for till J . 9 :16
När väktaren s. stod på tornet i J .
9:17
Så kom nu Jehu till J .
9:30
På J.s åkerfält skula hundarna äta
9:36
I sebels döda kropp på 1.s åkerfält
9 :37
Jehu skrev till de överste i J.
10 :1
kommen i morgo n till mig i J .
10:6
sände (huvudena) till (Jehu) i J .
10:7
dräpte s. voro kvar av Ahabs hus i J.
10:11
i J. låta hela sig från de sår
2.Krön. 22:6
för att besöka Joram i J .
22:6

3. Symboliskt namn på Nordriket. Hos.
1:4,11; 2 :22.
JISREEL
hebr. Gud sår.
l. Profeten Hoseas äldste son. Namnet
har symbolisk betydelse, jfr Jisreel 3
(geogr.). Hos.l :4.
2. Abi-Etanis äldste son , av Juda stam.
I.Krön.4:3 .
JISREELIT
En person från det norra Jisreel, se
Jisreel 2. Benämningen används om
Nabot , se d.o.
lISREELlT
J .en Nabot hade en vingård
I.Kon . 21:1
s. j .en Nabot hade givit hm
21 :4
när jag talade till j .en Nabot
21 :6
skaffa dig (Ahab) j .en Nabots vingård 21:7
Stå upp och tag j .en Nabots vingård
21 :15
b egav sig till j .en Nabots vingård
21 :16
på j.en Nabots å kerstycke
2. Kon . 9:21
kasta ut (Joram) p å j.en Nabots
9:25

JISREELS DAL
En fruktbar dalsänka , nordväst om det
norra Jisreel , se Jisreel2. Den är Palestinas största slätt och utmärker sig för
sitt strategiska läge. I Jisree!s dal har
många slag utkämpats, t.ex . Deboras
och Baraks strid mot Sisera (i Dom.
5:15 omtalas den som >x1alem» . Se även :
Harmagedon, Megiddos slätt. J os.l7 :16;
Dom .6:33; Hos. I:5 .

JISBO-BENOB
hebr. troJ. en som bor i Nob (okänd ort

JISKA
hebr. troJ. han (Herren) ser. En dotter
till Abrahams broder Haran och syster
till Lot och Nahors hustru Milka. En

i samband med invigningen av Jerusalems mur under Nehemja. Neh.12 :42.

JlSRI
hebr. skapare el. skapad; min skapelse,
mitt verk. En levit, ledare för tempelsångarnas fjärde avdelning. I v.3 omtalas
han bland Jedutuns söner under namnet Seri. I.Krön.25 :11.
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2. Ledare fö r tempelsångarna, omtalad

Jissia - Joas
nSSIA
hebr. Herren lånar ut e~. förgäter.
I. En son till Ussis son Jisraja, av Isaskars stam. Han var huvudman för en
familj. 1.Krön.7:3.
2. En korait, som gick över till David i
Siklag. 1.Krön.12:6.
3. En levit, Ussiels andre son, av Kehats
ätt. 1.Krön.23:20; 24:25.
4. En levit, huvudman för Rehabjas
släkt. 1.Krön.24:21.
nsVA
hebr. jämn. Asers andre son. LMos.
46:17; 1.Krön.7:30.
nSVI

hebr.jämn.
l. Asers tredje son. l.Mos.46:17; 4.Mos.
26:44; 1.Krön.7:30.
2. En son till konung Saul. l.Sam.14:49.
nSVITER
Efterkommande till Asers son Jisvi, se
Jisvi 1. 4.Mos.26:44.
»TLA
hebr. höjd, kulle el. hängande. Gränsstad i Dan, nämnd tillsammans med
bl.a. Ajalon och Elon. Jos.19:42.
nTMA
hebr. förundran el. ostrafflighet. En
moabit, en av konung Davids hjältar.
1.Krön.11:46.
nTNAN
hebr. gåva, skänk. Gränsstad i Juda,
mot Edoms gräns, nämnd tillsammans
med bl.a. Hasor och Sif. Jos.15:23.

nTRA
hebr. rest el. överflöd. En ismaelit, vanligen kallad Jeter, se Jeter 3. 2.Sam.
17:25.
»TRAN
hebr. rest el. överflöd.
l. En horl!, Disans tredje son. LMos.
36:26; 1.Krön.l:41.
2. Sofans son, av Asers stam, troligen
densamme som i v.38 kallas Jeter.
1.Krön.7:37.
nTREAM
hebr. folkets rest el. överflöd. Konung
Davids son med Egia. 2.Sam.3:5; l.
Krön.3:3.
J., när I kommen tillsammans 1. Kor. 14:26
J., vi förfalsks icke av vinnings 2.Kor. 2:17

JOA
hebr. Herren är broder.
l. Asafs son, kansler hos konung Hiskia.
JOA
kansleren J., Asafs son
2.Kon.18:18
sade Eljakim ...och J. tut Rab·Sake
18:26
och kansleren J. kommo tut Hiskia
18:37
Jes.36:3
kansleren J., Asafs son
sade Eljakim ... och J. tut Rab·Sake
36:11
kansleren J. kommo tut Hiskia
36:22

2. Simmas son, en levit av Gersons ätt.
I.Krön.6 :21.
3. Obed-Edoms tredje son, en dörrvaktare i templet. 1.Krön.26:4.
4. Simmas son, en levit av Gersons ätt.
Han levde på konung Hiskias tid och bör
ej förväxlas med nr 2. 2.Krön.29:12.
S. Joahas son, kansler hos konung Iosia.
2.KlÖn.34:8.
JOAB
hebr. Herren är fader.
l. Davids syster Serujas son, Davids
härförare och rådgivare.
Den första skildringen av Ioab är
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berättelsen om hur han med sina bräder, Abisai och Asael, gick i spetsen för
Davids här och slog Sauls son Is-Bosets
här under Abner, vilken under flykten
dödade sin förföljare, Asael, 2.Sam.
2:12-23. Ioab hämnades genom att
döda Abner, sedan han under en falsk
förevändning hade kallat honom till sig,
ett dåd som väckte Davids avskY, 3 :2630.
Ioab uppehöll sig mestadels vid
hovet i Ierusalem. Av 2.Sam.14:30
framgår, att han hade en jordegendom,
och i 1.Kon.2:34 sägs det, att han hade
ett hus i öknen, dvs. Iuda öken, säkerligen i närheten av Jerusalem.
Ioab hade tio vapendragare, 2.Sam.
18:15, däribland Naharai, som blev en
av Davids hjältar, 2.Sam.23 :37; 1.Krön.
11:39. Ioab utmärkte sig som härförare
i flera krig. Han slog ammoniterna och
arameerna (syrierna). De sistnämnda
blev slagna av David själv i en strid på
andra sidan av Eufrat, 2.Sam.10. I
striden mot Edom vanns också den
avgörande segero av David själv, i Saltdalen, 8:13, men det var Ioab, som i
spetsen för hären utrotade alla Edoms
män, 1.Kon.ll :15,16.
Då Ioab under striden med ammoniterna hade angripit deras huvudstad
Rabba och var i färd med att intaga
den, sände han bud på David,för att
denne skulle få äran av att ha intagit
staden, 2.Sam.12:26-28. Det var under
denna strid, som Ioab på Davids befallning hade ställt Uria, Bat-Sebas man,
längst fram, där striden var som häftigast, för ått han skulle bli slagen till
döds, 11 :1-25.
Ioab förblev trogen mot David under dennes son Absaloms uppror, och
han följde honom på flykten över Iordan. Emot konungens vilja dräpte han
Absalom, 18:2,11-15. Under jakten på
upprorsmakaren Seba sammanträffade
Ioab med sin kusin och rival Amasa,
vilken David hade satt över hären i
Joabs ställe, 17:25, och vilken Joab nu
förrädiskt mördade, 20:8-11. - Joab
avrådde den folkräkning, som David
ville genomföra, och företog den ytterst
långsamt, troligen för att på så sätt ge
konungen betänketid, kap.24.
Ioab tog upprorsmännens parti, när
Adonia reste sig mot den gamle konungen, 1.Kon.1 :5-7,18-19. Han kunde
emellertid inte uträtta något, utan
Salomo blev utropad till konung. Sedan
Salomo låtit döda Adonia och ryktet
härom hade nått Ioab, flydde denne
till tabernaklet och fattade i hornen på
altaret, 2:23-25,28. Där blev han på
Salomos befallning dödad, varefter han
blev begraven på sitt gods i öknen, v.
29-34, jfr v.5.
Joab tillhör de mest sammansatta
naturerna i Bibelns persongalleri. Hans
strategiska begåvning var påfallande,
och han utmärkte sig för trohet mot
sin herre, konung David, under större
delen av dennes regering. Ioabs häftighet och hämndlystnad är mindre hedrande drag i hans personlighet. I Israels
historia intar han en aktad ställning
framförallt på grund av sina insatser för
rikets växt och stabilisering.

söner tut Seruja: J., Abisai, Asael
se din broder J. i ansiktet
J. och Abisai förföljde Abner
Abner ropade tut J. och sade
Därefter Ilit J. stöta i basunen
J. samlade tuthopa allt folkei
tågade J. och hs mlin hela natten
kommo Davids folk och J. hem
när J. och hela hs här kom hem
Då gick J. in tut konunge n och sade
när J. hade gått ut från David
förde J. (Abner) avsides
(David:) Må det komma över J.s huvud
mi i J.s hus aldrig fattas män
hade J. och Abisai drlipt Abner

2:18
2 :22
2 :24
2 :26
2 :28
2 :30
2:32
3:22
3 :23
3 :24
3:26
3:27
3:29
3:29
3 :30

2. Serajas son, av Kenas' ätt och Iuda
stam, fader till Timmerrnansdalens
släkt. 1.Krön.4:14.
3. Huvudman el. stamfader för en släkt,
som återvände med Serubbabel och
Esra från fångenskapen i Babel. Esr.
2:6; 8:9; Neh.7:11.
JOADDA
hebr. smyckad av Herren. En benjaminit, densamme som laera, se d.o.
1.KlÖn.8 :36.
JOADDAN
hebr. trol. Herren är ljuvlighet. Moder
till Iuda konung Amasja. I 2.Kon.14:2
skrives hennes narim Ioaddin. 2.Krön.
25:1.
JOADDIN
Densamma som Ioaddan, se d.o. 2.Kon.
14:2.
JOAHAS
hebr. Herren har gripit, Herren håller
fast.
I. Israels konung Iehus son. Han efterföljde sin fader som konung över Israel
i Samaria. Som sina föregångare gjorde
han »vad ont var i Herrens ögon». Därför upptändes Herrens vrede mot folket, och han gav dem i den arameiske
konungen Hasaels ocp hans son BenHadads hand. I sin nöd bad Ioahas till
Herren, som bönhörde honom och
räddade Israel ur arameernas hand.
Trots detta avstod folket icke från sin
avgudadyrkan. Efter sjutton års regering dog Ioahas och blev begraven i
Samaria. 2.Kon.13:1-9.
JOAHAS
(Jehus) son J. blev konung
2.Kon.l0:35
blev J. konung över Israel
13:1
J. bönföll inför H., och H. hörde hm 13:4
icke litit J. behålla mer folk än
13:7
om J. i Israels konungars krönika
13:8
J. gick till vila hos sina fäder
13:9
blev J08S, J.' son, konung över Israel 13: 1 O
. förtryckt Israel, så länge J.levde
13:22
tog Joas, J.' son, tutbaka de stlider
13:25
tagit ifrån hans fader J.
13 :25
14:1
I Joas': J.' sons, andra regeringsår
14:8
Joas, son tut 1., son till Jehu
efter J08S', J.' sons, död
14:17
Joas, son till 1., son tut Jehu 2.Krön.25:17
efter Joas', J.' sons, död
25:25

2. Juda konung Iosias son och tronföljare. Efter endast tre månaders regering blev han tillfångatagen av Farao
Neko och förd till Egypten, där han
senare dog. JfrIohanan 2.
JOAHAS
tog Josias son J. och smorde
2.Kon.23:30
J. var 23 år, när han blev konung
23:31
23:34
J. tog (Farao Neko) med sig
tog Josias son och gjorde hm 2.Krön.36:1
J. var 23 år, när han blev konung
36:2
(Jojakims)broderJ. tog Neko
36:4·

JOAB
Abisai, Serujas son, 1.s broder l.Sam.26:6
J. och Davids folk drogo ut
2.Sam. 2:13
Abner sade tut J.: Må vi låta unga
2:14
J. svarade (Abner)
2:14,27

3. Iorams son, en av Iuda konungar.
Han kallas i· 2.Krön.22:6 Asarja, på
övriga ställen Ahasja, se Ahasja 2.
2.Krön.21 :17; 25:23.
4. Fader till konung Iosias kansler Ioa.
2.Krön.34:8.
JOANAN
grek. av hebr. Herren är nådig. En man
i Jesu släkttavla, son till Resa och fader
till loda. Luk.3:27.
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JOAS
hebr. (nr 1-5,7) trol. Herren ger; (nr 6,
8) trol. Herren skyndar (till hjälp).
l. En abiesrit, fader till Gideon, se d.o.
JOAS
.
s. tillhörde abiesriten J.
Dom.
att Gideon, J.' son, hade gjort det
männen till J.: För din son hitut
J. svarade alla s. stodo omkring
betyder Gideons, J.' sons, svärd
När Gideon, J.' son, vände tillbaka
Jerubbasl, J.' son, gick hem
Gideon, J.' son, dog i god ålder
begraven i sin fader J.' grav

6:11
6:29
6:30
6 :31
7:14
8:13
8:29
8:32
8:32

2. En son till Israels konung Ahab.
1.Kon.22:26; 2.Krön.18:25.
3. Iuda konung Ahasjas son och tronföljare. Hans faders syster, Ioseba,
räddade honom som mycket ung från
hans farmoder Atalja, som ville utrota
alla av konungaätten. Vid sju års ålder
var han den ende av Salomos efterkommande, och på översteprästen lojadas
initiativ blev han smord till konung.
Vid samma tillfålle blev Atalja dödad.
2.Kon.ll :1-16.
I 2.Kon.12:2 heter det ordagrant,
att »Ioas gjorde det rätta i Herrens
ögon alla sina dagar, som prästen Iojada undervisade honom», jfr 2.Krön.
24:2,14. Bland annat lät Joas sätta
templet i stånd, men folkets avgudadyrkan i form av offer och rökelse på
höjderna fortsatte. Då den arameiske
konungen Hasael hade intagit Gat och
med sin här tågade mot Jerusalem,
sände Ioas honom alla heliga skatter
och allt guld som fanns i skattkamrarna
i templet och i palatset, varefter Hasael
lämnade Ierusalem i fred. 2.Kon.12:
1-18.
Ioas regerade i 40 år ilerusalem.
Två av hans närmaste män, som hade
sammansvurit sig mot honom, mördade
honom, varefter han blev begraven i
Davids stad, 12:20-21, dock icke i
konungagravarna, 2.Krön.24:25.
Joas är ett exempel på en konung,
som var helt beroende av sina rådgivare.
Efter översteprästen lojadas död kom
han under sina underlydande furstars
inflytande med därav följande återgång
till hedniska kulter. Joas lät t.o.m.
döda lojadas son Sakarja, då denne
hade varnat folket för dess ogudaktighet. Sammansvärjningen mot Ioas och
hans tragiska slut kan förstås mot bakgrund av hans avfall från Herren. Denna
senare, mindre lyckosamma period av
Ioas' regering är beskriven i 2.Krön.
24:15-16.
JOAS
tog Joseba J., Ahasjas son
2.Kon.il:2
J. var 7 år när han blev konung
11 :21
12:1
J. regerade 40 år i Jerusalem
12:2
J. gjorde vad rätt var i H. ögon
J. sade till prästerna: Alla penningar 12:4
i konung J.' 23.regeringsår
12:6
kallade konung J. till sig J ojada
12:7
12:18
tog J. aUt vad hs f"åder hade helgat
om J. i Juda konungars krönika
12:19
dräpte J. i Millobyggnaden
12:20
I J.' 23.regeringsår blev Joahas
13:1
I J.' 37.regeringsår blev Joas, Joahas' 13:10
blev Amasja, J.' son, konung i Juda
14:1
14:3
(Amasja) gjorde ss. hs fader J. gjort
Amasja, son till J., son till Ahasja
14:13
Amasja, J.' son, levde i 15 år
14:17
I Amasjas, J.' sons, 15.regeringsår
14:23
(Ahasjas) son var J.
l. Krön. 3:11
tog Josabeat J. och skaffade 2.Krön.22:11
J. var 7 år när han blev konung
24:1
24:2
J. gjorde vad rätt var i H. ögon
J. betänkt på att upphjälpa H. hus
24:4
J. tänkte icke på den kärlek Jojada
24:22
fingo de utföra straffdomen över 1.
24:24
Amasja, son till 1., son till Ahasja
25 :23
Amasja, J.' son, levde i 15 ir
25:25

4. Israels konung Ioahas' son och tron-
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Joatam-Joel
följare. Han regerade i sexton år, 2.Kon.
13:10, de första åren tillsammans med
sin fader. Eilligt Skriftens skildring
gjorde Joas, som alla de andra konungarna i Israel, »vad ont var i Herrens
ögon» och fortsatte med Jerobeams
synder, dvs. dennes avgudakult, 13:11.
Joas synes emellertid ha satt stort
värde på profeten Elisa. Denne förutsade på sitt dödsläger, att Joas skulle
besegra arameerna (syrierna), 13:14-19,
vilka under sin konung Hasael hade
förtryckt Israel under hela Joahas'
regeringstid, v.22. Joas slog tre gånger
den syriske konungen Ben-Hadad III,
Hasaels son och tronföljare, och återerövrade de israelitiska städer, som
Hasael hade tagit från Joahas, 13:25.
Juda konung Arnasja, som förmodligen
missunnade Joas hans framgång, förklarade honom krig. Joas segrade och
ryckte fram mot Jerusalem. Han rev
ned en del av stadens mur oth drog sig
tillbaka till Samaria, sedan han hade
tagit skatterna från Jerusalems tempel
och palats samt gisslan, 14:8-14. - Joas
fick sin grav i Samaria, bland Israels
övriga konungar, 13 :13; 14:15.
Joas mottog från sin fader ett försvagat rike. Arameerna utgjorde ett
konstant hot mot Israels existens som
självständig nation, och vidare angreps
landet valje år av moabitiska rövarband,
2.Kon.13:20. Detta dåliga utgångsläge
står i skarp kontrast till J oas' senare
segrar över Ar!lfll och Juda och den
därmed följande konsolideringen av
Israels gränser och positioner.

JOD
hebr. (nr 1) förkortad form av Jasub el.
Jasib, se d.o.; (nr 2) möjl. förkortad
form av Jobab, se d.o., el. ett namn med
betydelsen: hatad, fiende el. botgörare.
1. Isaskars tredje son. Se: Jasib, Jasub l.
I.Mos.46:l3.
2. Huvudpersonen i Jobs bok. Namnet

Job har också påträffats i egyptiska besväljelsetexter från 19. årh. f.Kr. och i
de s.k. Arnarnabreven från 14. årh.
f.Kr. I de förra dokumenten är det
namnet på en furste i Damaskus' område, i de senare på en furste i Pella.
Antagandet, att Jobsbokens gestalt
skulle vara identisk med den edomeiske
konungen Jobab (se Jobab 2), har inte
kunnat bevisas. Intressant är emellertid,
att Vs' land, Job 1 :1, synes innefatta
bl.a. Edom, jfr Klag.4:21. Vs' land kan
avse stäppområdena öster om Syrien
och Palestina,· dvs. i huvudsak nordvästra Arabien.
Liksom de geografiska namnen Bus
och Sua (32:6; 8:1) för Vs tankarna till
patriarktiden och Abrahams släkt, l.
Mos.22:21; 25:2. I Jobs bok finns ting,
som erinrar om patriarktidens förhållanden, såsom vi känner dem från
Bibelns skildringar, t.ex. Jobs offertjänst för sitt eget hus, Job 1 :5, jfr
42:8, och hans höga ålder, 42:16. Den
enda i boken omtalade myntsorten hör
hemma i patriarktiden, 42:11,jfr I.Mos.
33:19. Att Job levde före Mose, synes
också framgå av att Sinailagen aldrig
nämns i Jobsboken. Kaldeerna, som
omtalas i 1:17, framträdde från ca 2000
f.Kr., ännu ett indicium på att Jobsbokens historiska ram kan föras tillbaka till 2. årtusendet f.Kr.
Att J ob har varit en historisk person,
synes vara förutsatt i Hes.14:14,20;
Jak.5:11. Jobsbokens inledning, kap.
1-2, och avslutning, iqlp.42, tyder på
att den själv vill bli uppfattad som en
autentisk skildring av verkliga begivenheter.
Job beskrives som en ostrafflig,
redlig och gudfruktig man, Job 1 :1,4-5.
Han hade en stor familj, många tjänare
och en myckenhet av boskap, v.2-3.
På Åklagarens (Satans) tillskyndelse
gick Job förlustig alltsammans, v.6-19.
I sin sorg och förtvivlan föll J ob ned i
tillbedjan, ·som mynnade ut i de kända
orden: »Herren gav, och Herren tog.
Lovat vare Herrens namn!» Det heter
om Job, att han under allt detta höll
fast vid sin gudsfruktan, v.20-22. När
hans lidanden och prövningar förvärrades, i det att hans egen kropp
blev angripen av svåra bulnader, talade
han likväl intet emot Gud utan tillrättavisade sin hustru med orden: »Om
vi taga emot det goda av Gud, skola vi
då icke också taga emot det onda?»
2:1-10.
I sin nöd fick Job besök av tre vänner, Elifas, Bildad och Sofar, som
kom för att trösta honom. I sju dygn
satt de med honom utan att kunna säga
ett ord, v.Il-13. Sedan tog Job till
orda, och i sin förtvivlan förbannade
han sin födelsedag och önskade sig
döden, kap.3. Därefter kom Elifas med
förmaningsord, som följdes av Jobs
klagan över sina vänners obarmhärtighet och sitt eget elände, kap.4-7. Sedan
talade Bildad, och Job bemötte hans
ord om att Gud endast· hemsöker de
onda och framhöll sin egen. oskuld, kap.
8-10. Till svar på Sofars ord om Guds
vishet framhöll J ob, att mänskligt förstånd är intet inför Guds vi,iliet och
makt och att Gud själv borde säga, på
vad sätt Job hade syndat, kap.ll-14.
Så följde nya dialoger med Elifas, kap.
15-17, Bildad, kap.18-19, Sofar, kap.

JOB
I Us' land levde en man ...J.
Job 1:1
1:5
sände J. efter (sina söner)
J. tänkte: Kanhända mina barn syndat 1:5
Så gjorde J. för var gång
l :5
givit akt på min tjänare J.
1:8
för intet s. J. fruktar Gud
1:9
kom en budbärare till J. och sade
1 :14
stod J. upp och rev sönder mantel
1 :20
Vid allt detta syndade J. icke
1 :22
Har du givit akt min tjänare J.
2:3
Åklagaren slog J. med bulnader
2:7
2:10
Vid allt detta syndade J. icke
tre vänner till J. fingo höra om
2:11
upplät J. sin mun och förbannade
3:1
3:2
J. tog tlll orda och sade
tog J. tlll orda och sade
9:1; 12:1; 16:1
19:1; 21:1; 23:1; 26:1
hov J. upp sin röst och kvad
27:1; 29:1
Slut på J.s tal
31 :40
tre männen upphörde att svara J.
32:1
Mot J. upptändes (Elihu) av vrede
32:2
icke svar varmed ...vederlägga J.
32:3
hade Elihu dröjt att tala till J.
32:4
ingen fanns, s. vederlade J.
32:12
Men hör nu, J 0' mina ord
33:1
Akta nu härpå, du· J., och hör mig
33 :31
Se, J. har sagt: J ag är oskyldig
34:5
Var finnes en man s. är ss. J.
34:7
J. talar utan någon insikt
34 :35
må J. utstå prövningar allt framgent 34:36
fåfönglist tal spärrar J. upp sin mun
35:16
Lyssna då härtill, du J.
37:14
H. svarade J. ur stormvinden
38:1
Så svarade nu H. J. och sade
39 :34
J. svarade H. och sade
39:36; 42:1
40:1
H. talade till J. ur stormvinden
Sedan H. talat sA till J., sade han
42:7
vad rätt är, ss. J:har gjort
42:7,8
gån till min tjänare J. och offren
42:8
låten min tjänare J. bedja för eder
42:8
H. tog nädigt emot J.s bön
42:9
då J. bad för sina vinner, upprättade 42:10
H. gav J. dubbelt igen
42:10
H. välsignade slutet av J.s levnad
42 :12
sköna kvinnor s. J.s döttrar
42 :15
J. levde däretter 140 ir
42:16
Sedan dog J., gammal och mätt på
42 :17
funnes tre män: Noa, Daniel, J.
Hes. 14:14

JOEL
hebr. Herren är Gud.
l. Profeten Samuels förstfödde son, i
I.Krön.6:28 kallad Vasni. I.Sam.8:2;
I.Krön.6:33; 15:17.
2. Huvudman för en familj i Simeons
stam på konung Hiskias tid. I.Krön.
4:35.
3. En hövding i Rubens stam. I.Krön.
5:4,8.
4. En huvudman i Gads starn. I.Krön.
5:12.
S. En levit av Kehats ätt, son till AsaIja
(se AsaIja 8). Han var en av profeten
Samuels förfäder. Samuels förstfödde
son hade samma namn, se nr l. I.Krön.
6:36.
6. En familjehuvudman i Isaskars stam,
son till Jisraja (se Jisraja l). 1.Krön.7:3.
7. En av Davids hjältar. I.Krön.ll:38.
8. En framstående levit av Gersons ätt.
Jfr nr 9. I.Krön.15:7,11.
9. En levit av gersoniten Laedans släkt.
Han hade tillsammans med sin broder
Setam uppsikten över skatterna i Herrens hus. Denne Joel är troligen densamme som nr 8. I.Krön.23:8; 26:22.
10. Padajas son, hövding för västra
hälften av Manasse stam. I.Krön.27:20.
11. En levit av Kehats ätt. Han levde på
konung Hiskias tid och var son till
AsaIja (se Asalja 23). 2.Krön.29:12.
12. En man av Nebos släkt, en av dem
som hade äktat främmande kvinnor.
Esr.IO:43.
13. Sikris son, tillsyningsman över benjaminiterna i Jerusalem på Nehemjas
tid. Neh.ll:9.
14. Petuels son, vilkens bok ingår i den
s.k. Tolvprofetboken. Om Joel och
hans liv vet vi icke så mycket mer än
att han levde i Juda och att han sannolikt profeterade i Jerusålem, jfr kap.2
och 3. Tidpunkten för hans framträdande är emellertid osäker. Några
placerar honom under Vssias regering,
samtidigt med Arnos och Jesaja, och
andra under Joas' regeringstid.
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JOAS
J. blev konung efter hm
2.Kon.13:9
blev J. konung över Israel ISamaria
13:10
om J. i Israels konungars krönika
13:12
J. gick tlll vila hos sina fäder
13:13
13:13
J. blev begraven ISamaria
när Elisa lAg sjuk, kom J.
13:14
tog J. tlllbaka de städer
13 :25
tre gAnger slog J. (Ben·Hadad)
13 :25
I J.' andra regeringsAr blev Amasja
14:1
14:8
skickade Amasja sändebud tlll J.
J. sände tlll Amasja
14:9
J., Israels konung, drog dA upp
14:11
14:13
Amasja tay,en till fAnga av J.
om J. i Israels konungars krönika
14:15
J. gick till vila hos sina fäder
14: 16
14:17
Amasja levde 15 Ar efter J.' död
blev Jerobeam, J.' son, konung
14:23
14:27
frälste de", gm Jerobeam, J.' son
sände (Amasja) tlll J. Israels 2.Krön.25:17
J. sände till Amasja, Juda konung
25:18
drog dA J. upp, de drabbade samman 25 :21
Amasja tagen till fånga av J.
25 :23
25:25
Amasja levde 15 år efter J.' död
i Jerobeams, J. t sons, tid
Hos. 1:1
Amos skådade il.' sons tid
Am. 1:1

S. En av Juda son Selas efterkommande, nämnd bland dem som härskade
över Moab. I.Krön.4:22.
6. En son till Benjamins son Beker.
I.Krön.7 :8.
7. En av gibeatiten Hassemaas två söner,
som gick över till David, då denne uppehöll sig i Siklag. I.Krön.12:3.
8, Davids uppsyningsman över oljeförråden. I.Krön.27:28.
JOATAM
En grekisk form av namnet Jotam, se
Jotam 2. Matt.l:9.

20-21, och återigen med Elifas, kap.
22-24, och Bildad, kap.25-26. I sitt
sluttal till vännerna höll Job fast vid
att han var rättfärdig och talade om
den sanna vishetens källa, som är förborgad hos Gud, kap.27-28. Han påminde sig sin lyckas tid och försäkrade,
att hans vandel varit ostrafflig, kap.
29-31.
Så framträdde Elihu, som var yngre
än de andra och därför förhållit sig
tyst. Han höll ett långt tal om Guds
rättfärdighet, vishet och makt, kap.
32-37. Till sist kom Herrens svar till
Job med hänvisning till Guds godhet,
vishet och makt, som de kommer till
uttryck i skapelsens och naturens
under, kap.38-41.
Inför Guds outgrundliga majestät
ödmjukade sig Job i ånger över sina
obetänksamma ord, och han fick av
Herren - till skillnad från Elifas, Bildad
och Sofar - det erkännandet, att han
hade talat rätt om Herren. Job bad för
sina vänner öch blev själv upprättad.
Han fick dubbelt igen mot vad han
förut hade haft, och slutet av J obs
levnad blev mer välsignad än begynnelsen. Han fick sju söner och tre döttrar,
och han levde i ytterligare 140 år och
fick se efterkommande i fyra släktled.
Kap.42.
Berättelsen om Jobs oskyldiga lidande och hans slutliga upprättelse har
varit till stor hjälp och tröst för Guds
folk i prövningar och trångmål. Mitt i
sina svåra plågor kunde Job uttala de
av hopp och tillförsikt präglade ord,
som böljar: »Dock, jag vet att min förlossare lever, och att han till slut skall
stå fram över stoftet», Job 19:25-27.
I Hes.14:14,20 nämns Job tillsammans
med Noa och Daniel som ett föredöme
i rättfärdighet, och i Jak.5:11 prisas
han för sin ståndaktighet.

om Noa, Daniel och J. vore därinne
14:20
Om J.s ståndaktighet haven I hört Jak. 5:11

JODAD
hebr. skrikIlnde, ropande.
1. En son till Sems efterkommande
Joktan. I.Mos.10:29; I.Krön.1 :23.
2. Seras son från Bosra, konung i Edom.
l.Mos.36:33,34; I.Krön.I:44,45.
3. Den kananeiska staden Madons konung. Jos.ll:1.
4. Benjaminiten Saharaims son med
Hodes. I.Krön.8:9.
S. En son till Elpaal, av Benjamins
stam. l.Krön.8:18.
JODED
En grekisk form av namnet Obed. Se:
Obed l. Matt. l :5; Luk.3:32.
JODA
grek. form av hebr. Juda, han (Herren)
skllll ha pris el. tack. En man i Jesu
släkttavla, son till Joanan, fader till
Josek. Luk.3:26.
JOED
hebr. Herren är vittne. Pedajas son, av
Benjamins stam, farfader till en man
vid namn Sallu, som bodde i Jerusalem
på Nehemjas tid. Neh.ll:7.

Joela - Johannes
I sitt första kapitel skildrar profeten
den gräshoppssvärm , som skall föröda
landet, och han kallar folket till fasta
och bot. Denna plåga avser uppenbarligen en kommande fiendehär , som skall
ödelägga all t på sin väg, vilket också
skildras i andra kapitlet. På nytt uppmanas folket att söka Herren, som då
vill tillintetgöra fienden och välsigna
folket rikligen . Profeten förutsäger så
den helige Andes utgjutande - inte
bara över enskilda personer, söm hittills i Israels historia, utan över allt
kött, oavsett kön, ålder och ställning.
Var och en som åkallar Herrens namn ,
skall bliva frälst. Slutligen skildrar Joel
gudsrikets härlighet efter Herrens dom.
Joels profetia om andeutgjutelsen
gick i uppfyllelse på pingstdagen, och
det var den som aposteln Petrus citerade i sitt stora tal , Apg.2: 16.
JOEL
H. ord kom till J., Petuels son
Joel 1:1
uppfylles s. är sagt gm prOfeten J. Apg. 2:16

JOELA
hebr. upprest, upphöjd. En av Jerohams (se Jeroham 3) två söner, som
gick över till David , då denne uppehöll
sig i,Siklag. LKrön.12:7.
JOESER
hebr. Herren är hjälp. En korait, en av
de benjaminiter, som förenade sig med
David i Siklag. LKrön.12:6.
JOGBEHA
hebr. högt belägen, hög. Benist stad i
Gad , öster om Jordan . Orten har förknippats med nuv. el-Adjbehat (elDjubehat), ca 10 km nordväst om Ame
mon. 4.Mos.32 :35 ; Dom.8: 1 L

lOGLI
hebr. blottad el. bortförd. Fader till
hövdingen Bucki i Dans stam. 4.Mos.
34:22.
lOHA
hebr. Herren lever el. kortform av Johanan , se d.o.
l. En son till Beria, av Benjamins stam.
LKrön.8 :16
2. En av Sirnris två söner, som tillhörde
Davids hjältar. Han o mtalas som »tisit»,
en benämning som troligen avser en för
oss okänd plats. L Krön. I I :45 .
lOHANAN
hebr. Herren är nådig.
l. Kareas son, en krigshövitsman . Han
underkastade sig Gedalja, som Nebukadnessar hade satt till guvernör över
Juda. Johanan varnade Gedalja för den
svekfulle Ismael, Netanjas son, men
Gedalja trodde honom icke. Emellertid fick Johanan rätt. Gedalja dödades ,
och Johanan fann det säkrast att fly
till Egypten tillsammans med judarnas
kvarleva, trots profeten J eremias varning.

Utsikt över den lilla byn Ain Karem, enligt en sen tradition Johannes döparens födelseby .
Orten ligger i en dalgång strax utanför Jerusalem.
dog förmodligen ung. Somliga förknippar honom emellertid med Joahas 2.
l.Krön.3 :15.
3. En son till Eljoenai, en efterkommande till ·konung Jekonja (Jojakin).
l.Krön.3:24.
4. Överstepräst, son till Asarja I och
fader till Asarja IL l.Krön.6:9, I O.
S. En av de benjaminiter, som gick
över till David i Siklag. LKrön.l2 :4.

6. En av de gaditer, som gick över till
David i hans bergfaste i öknen. I.Krön.
12:12.
7. En dörrvaktare , koraiten Meselemjas
sjätte son. LKrön .26:3.
8. En av Juda konung Josafats hövitsmän.2.Krön.l7:15.
9. Fader till underhövitsmannen IsmaeL
2.Krön.23 :1.
10. En efrairnit, fader till huvudmannen
Asarja. 2.Krön.28 :12 .

Il. Huvudman för dem av Asgads släkt,
som återvände med Esra från fångenskapen i Babel. Esr.8:12.
12. Eljasibs son, en av de ledande
prästerna, troligen överstepräst, på Esras tid . Han kallas i Neh.12:ll Jonatan.
Esr.1O:6; Neh.12:22,23.
13. En man av Bebais släkt , en av dem
som hade äktat främmande kvinnor.
Esr.10:28.
14. En son till Sekanjas måg, ammoniten Tobia. Han hade äktat en dotter
till Berekjas son Mesullam. Neh.6:18.

IS. En präst, huvudman för familjen
Amarja på konung Jojakims tid. Neh.
12:13.
16. En av de präster, som deltog i lovsångskören vid invigningen av Jerusalems mur på Esras tid . Neh.12 :42 .
JOHANNA
grek. av hebr. Herren är nådig. Hustru

JOHAN AN

till Gedalja ... J. , Kareas son
2.Kon. 2S :23
J. och lon8tan, Kareas söner
Jer.40 :8
J. och alla krigsh övitsmännen
40 :13
J. sade i hemlighet till Gedalja
40 :15
Gedalja sade till J., Kareas son
40:16
J. höra om allt det onda s. Ismael
41 :11
Då nu hela skaran fick se J .
41 :13
(fångarna) åstad tillbaka till J .
41:14
Ismael räddad e sig.o.undan J.
41 :15
J. toga med sig s. var kvar av folket
41 :16
trädde alla fram , jämte J.
42 :1
kallade (Jeremia) till sig J .
42 :8
när Jeremia talat svarade J.
43 :2
varken J . eller ... ville höra H . röst
43 :4
toga J ... med sig de kvarblivna
43 :5

2. Judakonungen Josias äldste son. Han
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Ett kapell, som rests där Johannes döparen säges ha börjat sin
offentliga verksamhet.
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till Herodes Antipas' fogde Kusas.
Luk.8:3; 24:10.
JOHANNES
grek. form av namnet Johanan, Herren
är nådig.
l. Johannes döparen , son till prästen
Sakarias av Abias' »dagsavdelning» (1.
Krön.24 :1O,19) och hans hustru Elisabet, som också var av Arons ätt och
som var en släkting till Maria, Jesu
moder, Luk.l :5,36. Om Sakarias och
Elisabet heter det : »De vor o båda rättfardiga inför G~d och vandrade ostraffligt efter alla Herrens bud och stadgaf)),
l :6. De tillhörde uppenbarligen »de
stilla i landet», dem som väntade på
»lsraels tröst» (2 :25) och på »förlossning för Jerusalem» (2 :38), jfr I :64-79.
När Sakarias en gång gjorde tjänst i
templet, fick han en uppenbarelse från
Herren genom ängeln Gabriel, som
förutsade Johannes' födelse och hans
gärning som en Guds nasir och en
Messias' förelöpare, 1:8-23. Johannes
föddes sex månader före Jesus, och
han omskars på den åttonde dagen ,
I :59 . Antagligen blev han samtidigt
invigd åt Herren som nasir, jfr 1:15;
4.Mos.6:1-21.
Om Johannes' barndom och uppväxttid säges, att han »växte upp och
blev allt starkare i anden. Och han
vistades i öknen intill den dag, då han
skulle träda fram för Israel», Luk.1 :80 .
Hans liv i Juda öken präglades av
största enkelhet, Matt.3 :1. Han hade
kläder av kamelhår, om livet bar han
ett läderbälte , och han levde av gräshoppor och vildhonung, 3:4.
Johannes' offentliga verksamhet introduceras i Johannesevangeliet med
orden : »En man uppträdde, sänd av
Gud; hans namn var Johannes. Han
kom såsom ett vittne för att vittna
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Johannes
om ljuset, på det att alla skulle komma
till tro genom honoJU», Joh.!:6-7. Att
Skriften tillskrev denne mans verksamhet den största betydelse, framgår
också av den utförliga tidsangivelsen
för hans framträdande. Medan kejsar
Tiberius, landshövdingen Pontius Pilatus, landsfurstarna Herodes, Filippus
och Lysanias samt översteprästerna
Hannas och Kaifas uppträdde på historiens arena, »då kom Guds befallning
till Johannes, Sakarias' son, i öknen»,
Luk.3:1-2.
Han som banade väg för den kommande Messias, var botspredikant. Han
talade om yxan, som var satt till roten,
om att bära bättringens (omvändelsens)
frukt, om att det inte var tillräckligt att
ha Abraham till fader. Folkets religiösa
ledare kallade han »huggormars avföda»
(ormyngel), och han frågade dem, vem
som hade ingivit dem att söka undkomma den tillstundande vredesdomen,
Luk.3 :8-9; Matt.3 :7-10.
Summan av han.s förkunnelse var:
>>Gören bättring (Vänden om), ty himmelriket är nära», Matt.3 :2. Himmelriket var nära, emedan Messias var nära,
han som skulle döpa i helig ande och
eld. Men Johannes var klart medveten
om att han endast var förelöparen till
den, vilkens skorem han in te var värdig
att upplösa, Joh.3:l6.
Johannes' förkunnelse skapade väckelse. Det blev rörelse i massorna. »Och
från Jerusalem och hela Judeen och
hela trakten omkring J ord an gick då
folket ut till honom och lät döpa sig av
honom i floden Jordan och bekände
därvid sina synden>, Matt.3 :5-6.
En dag kom också Jesus för att
låta döpa sig, Matt.3 :l3-l5. Därmed
hade Johannes fullfört den viktigaste
delen av sin uppgift. Messias själv hade
kommit, och förelöparen behövdes inte
längre. Trots detta fortsatte Johannes
och hans lärjungar att döpa ännu en
tid, Joh.3:23; 4:1. Men folkets uppmärksamhet vändes nu mot profeten
från Nasaret, och som brudgummens
vän gladde Johannes sig över brudgummens röst. »Det är såsom sig bör,
att han växer till och att jag förminskas», Joh.3 :26-30.
Johannes fortsatte ännu en tid att
ha sina lärjungar omkring sig, män som
han hade lärt att fasta och bedja, Matt.
9 :14; Luk.!l :1. Efterhand glesnade det
dock även i den inre kretsen. Johannes
hade pekat på Jesus som >>Guds lamm,
som borttager världens synd», och
flera av hans lärjungar kände sig nu
dragna till Jesus, J oh.! :29-40.
Herodes Antipas, landsfursten i Galilt\en, gjorde ett hastigt slut på Johannes'
verksamhet, Luk.3:1. Döparens djärva
tillrättavisning av Herodes' omoraliska
liv ledde till att denne lät kasta honom
i fångeise, Matt.l4 :3-5 med par. I sin
ensamma fängelsecell anfäktades J ohannes av tvivel. Han sände bud med
sina lärjungar till Jesus och lät fråga:
»Är du den som skulle komma, eller
skola vi förbida någon annan?» Sedan
Jesus hade svarat med att hänvisa till
sina messianska gärningar, gav han sin
anfåktade förelöpare attesten: »Bland
dem som äro födda av kvinnor har
ingen uppstått, som har varit större än
Johannes döparen», Matt.l 1:2-1 I.
Icke lång tid härefter fick Johannes
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sluta sitt liv, i det att Herodes lät halshugga honom i fångeiset, Matt.l4:6-11
med par. »Men hans lärjungar kommo
och togo hans döda kropp och begrovo
honom. Sedan gingo de och omtalade
det för Jesus», 14:12.

l akob. Johannes var i likhet med de

2. Aposteln Johannes, son till fiskaren
Sebedeus och broder till aposteln

flesta av de övriga apostlarna från
Galileen. Av Johannesevangeliets framställning framgår, att vi har att göra
med ett ögonvittne. Johannes var tydligen en av de två lärjungar, som
lämnade Johannes döparen för att följa
Jesus, loh.! :35-40. DäJefter följde han
uppenbarligen Jesus till Kana, 2 :2,
Kapernaum och Jerusalem, 2:12,23,
och tillbaka genom Samarien, 4:5, till
sjön Gennesaret, där han återupptog
fiskaryrket.
En tid därefter fick Johannes - jämte brodern Jakob samt Simon Petrus
och Andreas - Jesu kallelse till efterföljelse. Han lämnade allt för att följa
Jesus, Mark.l:16-20. Detta skedde strax
efter undret med det stora fiskafänget,
Luk.5:1-11 med par. Johannes hörde
till de tre lärjungar, som kom att stå
Frälsaren närmast.
Johannes omtalas bl.a. i samband
med helbrägdagörelsen av Petrus' svärmoder, Mark.!:29, förordnandet av de
tolv apostlarna, 3 :17, uppväckandet av
Jairus' dotter, 3 :17 med par., Jesu förklaring, Matt.17:1 med par. Jämte sin
broderJakob önskade han nedkalla eld
från himmelen över en samaritansk
stad, som icke ville ta emot Jesus, Luk.
9 :54. Hans moder utbad sig för sina
söner de två förnämsta platserna i Guds
rike, Matt.20 :20-24 med par. Johannes
var med Jesus på Oljeberget, och han
blev tillsammans med Petrus sänd att
bereda påskmåltiden, Luk.22 :8. Vid
nattvarden frågade han Jesus, vem det
var som skulle förråda honom, Joh.
13:23-25, och han var också med Petrus
och Jakob i Getsemane örtagård, Matt.
26:37 med par.
Sedan Jesus hade gripits, följde
Johannes och Petrus efter på avstånd
och fick komma in på översteprästens
gård, därför att Johannes var bekant
med översteprästen. Vid korsfasteisen
överlämnade Jesus sin moder i Johannes' vård, Joh.!9:26,27. Också senare
nämns Johannes och Petrus ofta tillsammans. Det var till dem som Maria
Magdalena först kom för att berätta
om den tomma graven, 20 :2. Under
minst en vecka var Johannes jämte de
övriga apostlarna i Jerusalem, 20 :26,
innan vi återigen fInner honom och
några av de andra vid Gennesarets sjö,
21:1ff.
Johannes var den förste, som kände
igen den Uppståndne, näJ denne mötte
sina lärjungar på stranden, 21 :7. Johannes var vittne till Jesu himmelsfård,
Apg.l:l ff. Tillsammans med Petrus
kastades han ifänge lse och ställdes
inför Stora rådet, 4:1 ff., och tillsammans sändes dessa två till de nyomvända i Samarien, 8 :14 ff.
Vid aposteln Paulus' andra besök i
Jerusalem befann sig Johannes ännu
där, och han tog del i utjämnandet
av tvisten mellan judekristna och hednakristna, Apg.15:6,13; GaI.2:9. Men i
samband med Paulus' sista besök i
Jerusalem hör vi däremot icke något
om Johannes, Apg.21.
Enligt traditionen var Johannes under flera år församlingsföreståndare i
Efesus. Under en förföljelse mot de
kristna på kejsar Domitianus' tid (8196 e.Kr.) förvisades han till ön Patmos
i Egeiska havet, Upp.!:9, där han ned-
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Johannes döparens vittnesbörd, Joh.!:
19-29.
1) Om sig själv, v.23 a. 2) Om den
heliga Skrift, v.23 b. 3) Om sin gärning,
v.26-31. 4) Om Kristus, v.26-27 ,29.
JOHANNES
den tiden uppträdde J. döparen Matt. 3:1
J. hade kläder av kamelhår
3:4
kom Jesus till J., vid Jordan
3 :13
hörde att J . blivit satt i fängelse
4:12
Därefter komma J.' lärjungar
9:14
när J. fick höra om K. gärningar
11 :2
omtalen för J. vad I hören och sen
11 :4
begynte Jesus tala till folket om J.
11:7
ingen.o.större än J. döparen
11 :11
från J . döparens dagar intill denna
Il :12
hava profeterat intill J.
Il :13
J . kom, och han varken äter eller
11 :18
(Herodes:) Det är J. döparen
14:2
Herodes hade låtit gripa J .
14:3
J . hade sagt till hm: Det är icke lovligt 14:4
Giv mig på ett fat J. dÖparens huvud 14:8
(Herodes) lät halshugga J.
14:10
Somliga säga J . döparen
16:14
att det var om J. döparen han talade 17 :13
1.' döpelse, varifrån var den
21 :25
alla hålla de J. för en profet
21 :26
J. kom och lärde rättfärdighetens väg 21 :32
uppträdde J. döparen i öknen
Mark. 1:4
J. hade kläder av kamelhår
l :6
(Jesus) lät döpa sig i Jordan av J.
1:9
sedan J. blivit satt i fängelse
l :14
J.' lärjungar ... höllo fasta
2 :18
då J.' lärj. och fariseernas fasta
2 :18
Det är J. döparen s. har uppstått
6:14
Det är J., s. jag lät halshugga
6 :16
Herodes hade låtit gripa J .
6 :17
J. hade sagt till hm: Det är ick.e lovligt 6:18
att J. var en rättfärdig och heUg man
6 :20
Hon svarade: J. döparens huvud
6 :24
6 :25
genast giver mig J. döparens huvud
J. döparen; andra 'säga Elias
8:28
J.' döpelse, var den från himmelen
11 :30
höllo före att J. var en profet
11 :32
skall du giva namnet J.
Luk. 1:13
(Elisabet:) han skall heta J .
l :60
skrev dessa ord: J. är hans namn
1:63
då kom Guds befallning till J.
3:2
om J. icke till äventyrs vore Messias
3:1 S
J . tog till orda·: Jag döper eder med
3:16
Herodes ...inspärrade J. i fängelse
3:20
J.' lärjungar fasta ofta
5 :33
allt detta fick J. höra berättas
7 :18
kallade ·J. till sig två av sina lärjungar
7 :19
J. döparen har sänt oss till dig
7 :20
omtalen för J . vad l sett och hört
7:22
J.' sändebud gått sin väg, begynte
(Jesus) tala till folket om J.
7:24
har ingen varit större än J. .
7 :28
och läto döpa sig med J.' dop
7:29
Ty J. döparen har kommit
7:33
Det är J., s. har uppstått från de döda 9 :7
(Hero des :) J . har jag låtit halshugga
9:9
J. döparen; dock säga andra Elias
9:19
bedja ss. ock J. lärde sina lärjungar
Il :1
16:16
profeterna haft sin tid intill J.
J.' döpelse, var den från himmelen
20:4
20:6
förvissade om att J. var profet
Joh. 1:6
sänd av Gud; hs namn var J.
1:15
J. vittnar onl hm
detta är vad J. vittnade
1:19
J. svarade: J ag döper i vatten'
1 :26
i Betania ... Jordan, där J. döpte
1:28
J . vittnade: Jag såg A. ss. en duva
1:32
Dagen därefter stod J. åter där
1:35
såg J. på hm och sade: Se, Guds lamm 1:36
1:40
En av de två s. hört vad J. sade
3:23
också J. döpte, i Enon, nära'Salim
J. hade ännu icke blivit kastad i
3:24
mellan J.' tärj. och en jude en tvist
3 :25
de kommo till J. och sade
3:26
J. svarade: En mska kan intet taga
3 :27
att (Jesus) döpte flera än J.
4 :1
l haven sänt bud till J.
5 :33
vittnesbörd s. är förmer än J.'
5:36
Jordan, där J. först hade döpt
10 :40
Väl gjorde J. intet tecken, men
allt vad J. sade om denne var sant
10 :41
Ty J . döpte med vatten
Apg. 1 :5
den dag då (Jesus) döptes av J.
1 :22
efter den döpelse J . predikade
10:37
J. döpte med vatten, men I skolen
11 :16
hade J . predikat bättringens döpelse 13 :24
när J. höll på att fullborda sitt lopp
13:25
allenast hade kunskap om J.' döpelse 18:25
Vi döptes med J.' döpelse
19:3
J.' döpelse var döpelse till bättring
19:4

tecknade den uppenbarelse, som har
fått hans namn . På Herrens befallning
adresserades skriften till de sju församlingarna i Mindre Asien, 1:11 , församlingar som Johannes antagligen hade
haft särskild kontakt med under sin
tid i Efesus och som hade varit föremål
för hans särskilda omsorg och verksamhet. Under kejsar Nerva (96-98) frigavs
Johannes, och enligt traditionen återvände han till Efesus. Antagligen var
det här, som han skrev sitt evangelium
och sina tre brev. Traditionen vet också att förtälja, att Johannes var den
ende av apostlarna, som inte led martyrdöden, jfr Joh.21 :18, att han dog i
en ålder av omkring 100 år samt att
han blev begraven i Efesus.
Det är betecknande, att det fjärde
evangeliet aldrig nämner aposteln Johannes vid namn. Han omtalas ofta
som »den lärjunge, som Jesus älskade».
Jfr uttrycket >)en av de två» i Joh.! :40.
NäJ Jesus utvalde de tolv, gav han
Johannes och Jakob, hans broder,
namnet Boanerges, »tordönsmäm>,
Mark.3 :17, möjligen på grund av deras
heta temperament, jfr Luk.9 :54. Benämningen har också uppfattats som
en antydan om de båda brödernas
zelotiska tendenser. Se: Ivrare .
Ingen av de heliga författarna har
skrivit så mycket om kärleken som
Johannes, både i evangeliet och ännu
mer i breven. Han har därför också fått
tillnamnet »kärlekens apostel». Traditionen berättar, att han på sin ålderdom
blev buren till de troendes sammankomster och att hans stående uppmaning till dem var: »Barn, älsken
varandra! »
»Den läJjunge. som Jesus älskade», Joh.
Pseudonymen används: l) Vid bordet, 13:23.2) Vid korset, 19 :26. 3) Vid
graven, 20:2. 4) Vid sjön, 21 :7.
JOHANNES
Jakob, Sebedeus' son, och J., hs Matt. 4:21
och J., hans broder
10:2
tog Jesus med sig Petrus, Jakob och J. 17:1
fick han se Jakob och J.
Mark. 1:19
begåvo de sig med Jakob och J.
1:29
vidare Jakob och J., Jakobs broder
3:17
ingen att fÖljå hm utom ... J.
5 :37
tog Jesus med sig Petrus, Jakob och J.
9:2
J. sade: Mästare, vi sägo huru en man
9:38
trädde Jakob och J. fram till (Jesus) 10:35
misslynta på Jakob och J.
10:41
frågade Petrus, Jakob och J. och
13:3
tog med sig Petrus, Jakob och J.
14:33
jämVäl Jakob och J.
Luk. 5:10
(apostlarna) Jakob, J., Filippus
6:14
tillstadde ingen utom Petrus, J.
8:S l
tog han Petrus, J. och Jakob upp på
9:28
J. tog till orda och sade
9 :49
Jakob och J . förnummo detta
9 :54
sände (Jesus) åstad Petrus och J.
22:8
upp i den sal. .. Petrus och J.
Apg. 1:13
Petrus och J. gingo till helgedomen
3 :1
fick se Petrus och J. , bad han om
3:3
3 :4
fäste Petrus och J ~ sina ögon på hm
höll sig till Petrus och J .
3 :11
sågo Petrus och J. vara så frimodiga
4:13
Petrus och J. svarade (rådsherrarna)
4 :19
sände de dit Petrus och J.
8 :14
Jakob, J.' broder, lät han avrätta
12:2
Cefas och J ...själva stödjepelarna Gal. 2:9
gav till känna för sin tjänare J.
Upp. 1:1
J. hälsar de sju församlingarna
l :4
Jag, J., eder broder, befann mig på
1:9
jag, J., var den s. hörde och såg detta 22:8

3. Aposteln Petrus' fader, en fiskare
från Betsaida i Galileen. l Matt'!6 :17
kallas han Jonas. Joh.l :42; 21 :15,16,
17.
4. En man av översteprästens släkt.
Apg.4:6.

s. En

läJjunge med tillnamnet Markus,
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Jojada-Jonadab
se d.o., och troligen den unge man som
omtalas i Mark.l4:51 ff. Hans moder
hette Maria, och han var kusin till
Barnabas. Johannes Markus följde Barnabas och Paulus till Antiokia och var
även med dem på deras första missionsresa. I Perge lämnade han dem för att
resa till Jerusalem. Senare följde han
Barnabas till Cypern och verkade åter
tillsammans med Paulus.
Enligt traditionen var han Petrus'
tolk och författare till Markusevangeliet.
JOHANNES
den J. s. ock kallades Markus
Apg.12 :12
togo med sig J. s. kallades Markus
12:25
De hade också med sig J. ss. tjänare
13:5
skilde sig J. ifrån dem och vände
13:13
Barnabas ville ...taga med sig J.
15 :37

JOJADA
hebr. Herren känner el. vet.
1. En präst, fader till hövdingen över
Davids livvakt, Benaja (se Benaja 1).
Han är troligen densamme som nr 3.
JOJADA
Benaja, J.s son, hade befälet
2.Sam. 8:18
Benaja, J.s son, hade befälet
20:23
Benaja, son till 1., son till tapper
23 :20
Sådana ting hade Benaja, J.s son
23:22
Benaja, J.s son ... hölla icke
I.Kon. 1:8
Benaja, J.s son, har han icke inbjudit
1 :26
kallen till mig Benaja, 1.s son
1 :32
svarade Benaja, J.s son, konungen
1 :36
1:38
Benaja, J.s SOfi, satte Salomo på
sänt åstad Benaja, J.s son
1 :44
lät utföra detta gm Benaja, J.s son
2 :25
sände Salomo Benaja, J.s son
2:29
2 :34
gick Benaja, J.s son, ditupp
satte Benaja. 1.5 son, över hären
2 :35
Benaja, J.s son, stätte ned (Simei)
2 :46
Benaja, J.s SOfi, var överbefälhavare
4:4
Benaja, son till J., son till
1. Krön. II :22
ting hade Benaja, J.s son, gjort
II :24
Benaja, J.s son, hade befälet
18 :17
Den tredje ... Benaja, prästen J.s son
27:5

2. Överstepräst på drottning Ataljas
och konung Joas' tid. Han var gift med
konung Jorams dotter. När Atalja ville
utrota alla tronarvingar, förde J ojada
den ettårige Joas i säkerhet i templet,
och sex år senare utropades han till
konung. J ojada bevisades den största
ära därigenom att han fick sin grav i
Davids stad.
JOJADA
J. lät hämta ... underhövitsmän 2.Kon.II:4
vad prästen J. bjudit dem
II :9
(underhövitsmännen) kommo till J.
11:9
prästen J. gav denna befallning
11:15
J. slöt förbundet mellan H., kon.
11 :17
prästen J. hade varit hs lärare
12:2
kallade Joas till sig prästen J.
12:7
tog prästen J. en kista och borrade
12:9
Josabeat, J.s hustru, hm dold 2.Krön. 22 :11
sjunde året tog J. mod till sig
23:1
J. sade: Konungens son skall vara
23:3
J. lät ingen avdelning vara fri
23:8
vad prästen J. hade bjudit dem
23:8
J. gav åt underhövitsmännen spjut
23:9
J. och hs söner smorde (Joas)
23:11
J.lät underhövitsmännen träda
23:14
J. slöt ett förbund
23:16
ställde J. ut vakter vid H. hus
23:18
Joas gjorde rätt så länge J.levde
24:2
J. tog åt (Joas) två hustrur
24:3
kallade kon. till sig översteprästen J. 24:6
lämnade J. dessa (penningar)
24:12
penningarna till konungen och J.
24:14
J. blev gammal
24:15
efter 1.s död kom mo Juda furstar
24:17
Sakarja, J.s son, beklädd med Guds A. 24 :20
tänkte icke på kärlek s. J. bevisat
24 :2.2
utgjutit prästen J.s söners blod
24:25

3. Huvudman för de aroniter, som anslöt sig till David i Hebron. Jfr nr 1.
I.Krön.l2 :27.
4. Benajas son, en av konung Davids
närmaste män, sonson till nr 1. l.Krön.
27:34.
5. Paseas son, en av dem som restaurerade Gamla porten i Jerusalem. Neh.3:6.
6. En son till översteprästen Eljasib.
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En son till denne Jojada var måg till
horoniten Sanballat, Nehemjas motståndare (se t.ex. Neh.2:10; 4:1), och
blev troligen på grund härav avlägsnad
av Nehemja.
JOJADA
Neh.12:10
Eljasib (födde) J.
12:11
J. födde J onatan
12:22
I J.s tid- blevo huvudmännen
13:28
J., Eljasibs son, måg till Sanballat

7. En präst i Jerusalem före den babyloniska fångenskapen. Han blev avsatt
och ersatt av prästen Sefanja. Jojada
kan emellertid också uppfattas i betydelsen: översteprästen Jojada (se nr 2)
och hans släkt. Jer.29:26.
JOJAKlM
hebr. Herren upprättar el. upphöjer.
1. Det namn Farao Neko gav Eljakim,
J osias son, när han gjorde honom till
konung efter Jomas. Jojakim gjorde
vad ont var, och han förföljde profeterna. Efter Nekos nederlag vid Karkemis (605 f.Kr.) blev Jojakim Nebukadnessars vasall. Tre år senare försökte
han att göra sig kvitt det babyloniska
oket men led nederlag och tillfångatogs.
Jojakim dog i fångenskapen. Hans son
Jojakin efterträdde honom på tronen.
JOJAKlM
(Eljakims) namn till J.
2.Kon. 23 :34
J. betalade ut silvret och guldet
23:35
J. var 25 år när han blev konung
23:36
J. blev (Nebukadnessar) underdånig
24:1
om J. i Juda konungars krönika
24:5
J. gick till vila hos sin. f"åder
24:6
(Sidkia) gjorde ss. J. hade gjort
24:19
Josias söner ... J., den andre
1. Krön. 3:15
J.s sönervoro hs son Jekonja
3:16
(Eljakims) namn till J.
2.Krön.36:4
J. var 25 år når han blev konung
36:5
om J. i boken om Israels och Juda
36:8
i J.s, Josias sons, tid
Jer. 1:3
Därför säger H. så om J.
22:18
om du Konja, J.s son, vore signetring 22:24
fört bort Jekonja, J.s son
24:1
25:1
i J.s fjärde regeringsår
26:1
l begynnelsen av 1.s regering
J. hörde vad (Uria) sade
26:21
sände konung J. män till Egypten
26:22
förde (Uria) till konung J.
26 :23
27:1
I begynnelsen av J.s regering
förde bort Jekonja, 1.s son
27:20
Jekonja, J.s son, skall jag föra tillbaka 28:4
i J.s, Josias sons, tid
35:1
i J.s fjärde regeringsår
36:1
36:9
l J.s femte regeringsår utlystes
förra rullen s. J. brände upp
36 :28
angående J. skall du säga
36:29
Därför säger H. så om J.
36 :30
bok s. J. bränt upp i eld
36:32
Sidkia konung i stället för ... J.s son
37:1
under J.s fjärde regeringsår
45:1
i J.s fjärde regeringsår
46:2
(Sidkia) gjorde ss. J. hade gjort
52:2
l J.s tredje regeringsår kom
Dan. 1:1
1:2
H. gav J. i (Nebukadnessars) hand

2. Jesuas (Josuas) son, överstepräst
efter återkomsten från Babel. Neh.
12:10,12,26.
JOJAKIN
hebr. Herren befäster. En son till Juda
konung Jojakim. Han kallas också
Jekonja (i N.T. Jekonias) och Konja,
se d.o. Jojakin blev konung vid 18 års
älder men fick regera i endast tre månader. Han blev tillfångatagen av Nebukadnessar och förd till Babel, där han
satt fängslad i 37 år. Nebukadnessars
tronföljare, Evil-Merodak, befriade Jojakin ur fängelset, satte honom främst
bland de underkuvade konungar, som
vistades i Babel, lät honom äta vid sitt
bord och gav honom ett livslångt underhäll. Bibelns utsagor om Jojakins fångenskap har bekräftats och kompletterats genom gjorda fynd av lertavlor från
denna tid.
JOJAKlN
(Jojakims) son J. blev konung 2.Kon.24:6
J. var 18 år, när han blev konung
24:8
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gav sig J. åt konungen i Babel
24:12
Han förde J. bort till Babel
24:15
sedan J. blivit bortförd
25 :27
tog Evil·Merodak J. till nåder
25 :27
hs son J. blev konung
2.Krön.36:8
J. var 8 år gammal, när han blev kon. 36:9
sedan J. blivit bortförd
Jer.52:31
tog Evil·Merodak J. till nåder
52:31
att konung J. blivit bortförd
Hes. 1:2

JOJARIB
hebr. Herren strider.
1. Huvudman för en prästfamilj i Jerusalem. I.Krön.9:1 O; Neh.ll :10.
2. Huvudman för prästernas första avdelning enligt konung Davids indelning.
I.Krön.24:7.
3. En lärare på Esras tid. Esr.8:16.
4. Sakaljas son, Adajas fader, av Juda
stam. Neh.ll:5.
5. En prästhövding, som återvände med
Serubbabel från fångenskapen i Babel.
Neh.12:6,19.
JOKDEAM
hebr. folkets eld el. brand. Stad i Juda
bergsbygd, i området söder om Hebron.
Den nämns tillsammans med bl.a.
Jisreel och Sanoa. Jos.15:56.
JOKEBED
hebr. He"en är härlighet. Amrams faster och hustru, Arons och Mose moder.
2.Mos.6:20; 4.Mos.26:59.
JOKlM
hebr. He"en upprättar el. upphöjer.
En av Juda son Selas efterkommande.
l.Krön.4:22.
JOKMEAM
hebr. md folket resa sig. En stad i Efraims bergsbygd. Den blev avskild till
levitstad. I Jos.21 :22 står Kibsaim.
l.Kon.4:12; I.Krön.6:68.
JOKNEAM
hebr. möjl. folkets besittning el. samma
betydelse som Jokmeam, se d.o. Levitstad i Sebuion, nära berget Karmel,
identisk med nuv. Tell Qajmun, som
ligger vid Karmels sydöstra fot. Jos.
12:22; 19:11;21:34.
JOKSAN
hebr. fdgelfängare. En av Abrmams
söner med Ketura. l.Mos.25:2,3;
I.Krön.l:32.
JOKTAN
hebr. liten, ringa. En son till Eber, av
Sems ätt. Från honom härstammade en
mängd folk och stammar.
JOKTAN
(Pelegs) broder hette J.
l.Mos.10:25
J. födde Almodad, Selef, Hasarmavet 10:26
alla dessa voro J.s söner
10:29
(Pelegs) broder hette J.
l.Krön. 1:19
J. födde Almodad, Selef, Hasarmavet
1 :20
alla dessa voro 1.s söner
1 :23

JOKTEEL
hebr. lydig mot Gud el. beskyddad av
Gud.
1. Stad i Juda lågland, nämnd tillsammans med bl.a. Mispe och Lakis.
Jos.15 :38.
2. Ett namn, som Juda konung Amasja
gav Sela (se d.o.), sedan han intagit
denna stad el. fästning från edomeerna.
2.Kon.14:7.

eller under Jerobeam Il.s regering och
förutsade dennes återerövringar av förlorade landområden. 2.Kon.14:25. Det
vi för övrigt vet om Jana, är hämtat
från den bok, som bär hans namn. Där
berättas det, att Jona fick Herrens
kallelse att gå till Nineve, Assyriens
huvudstad, för att förkunna Herrens
ord för den ogudaktiga staden. Till att
bölja med försökte Jona komma ifrån
det svåra uppdraget genom att gå ombord på ett skepp, som skulle gå från
J afo till Tarsis. Sedan han på underliga
vägar blivit räddad undan drunkningsdöden genom en stor fisk, i vars buk
Jona var i tre dygn, och sedan han på
nytt blivit kallad att gå till Nineve med
budskapet från Herren, gick han villigt,
Jona 1 :2-3 :3. Resultatet av Jonas
domsförkunnelse blev, att folket med
konungen (möjligen Adad-Nirari III, se
Assyrien, sp.392) i spetsen vände om
från sin ondska och att Guds vrede
över staden avvändes, 3:4-10.
Denna utgång väckte Jonas förtrytelse, och han blev också förargad över
att den ricinbuske, som Herren låtit
växa upp för att ge honom skugga,
förvissnade. Mot bakgrund av denna
profetens klagan framstod ännu klarare
Herrens medömkan med Nineve och
dess många människor och djur. Se
kapA.
Jesus talar om Jonas tecken, Matt.
12:39; 16:4; Luk.ll:29. Jonas tre dygn
i fiskens buk är en förebild till Jesu tre
dygn i graven före hans uppståndelse
från de döda, Mau.12:40. Liksom Jona
blev ett. tecken för nineviterna, skall
Jesus, Människosonen, vara ett tecken
för detta onda släkte, Luk.ll:30. Eftersom Nineves folk vände om vid Jonas
predikan, blir de till dom för det släkte,
som hört vad som är mer än Jona, dvs.
den fullkomliga gudsuppenbarelsen i
Jesus Kristus, v.32; Matt.12:41. Genom
sin förkunnelse för hedningar, ickeisraeliter, står profeten Jona som en
förebild till den kristna hednamissionen. Han har därför stundom blivit
kallad G.T.s hednamissionär. Jfr art.
Mission.
JONA
talat gm sin tjänare profeten J. 2.Kon.14:25
H. ord kom till J.
Jona 1:1
1:3
J. ville fly till Tarsis
J. hade gått ned i det inre
1:5
kastade lott, föll lotten på J.
1:7
togo de J. och kastade hm i havet
1 :15
2:1
H. sände en fisk s. slukade upp J.
J. var i fiskens buk tre dagar och
2:1
J. bad till H., sin Glid, i fiskens buk
2:2
kastade fisken upp J. på land
2 :11
H. ord kom för andra gången till J.
3:1
stod J. upp och begav sig till Nineve
3:3
J. begav sig på väg in i staden
3:4
detta förtröt J. högeligen
4:1
J. gick ut ur staden
4:5
H. Gud lät ricinbuske ... upp över J.
4:6
och J. gladde sig högeligen
4:6
solen stack J. på huvudet
4:8
Gud sade till J.: Menar du att du har
4:9

JONADAB
hebr. He"en är givmild.
1. En son till Davids broder Simea. Han
var Amnons vän och rådgivare.
JONADAB
Amnon en vän s. hette J.
2.Sam.13:3
J. var en mycket klok man
13:3
J. sade till (Am non) : gör dig sjuk
13:5
J. s. var son till Davids broder Simea 13:32
Då sade J. till konungen
13 :35

JONA
hebr. duva. .Profet, son till Amittai och
född i Gat-Hmefer (Gat-Hefer) i Sebulons område. Jonas bok utgör den femte
skriften i den s.k. Tolvprofetboken.
I N.T. omtalas profeten under namnformen Jonas, se Jonas 1.
Profeten J ona levde troligen före

2. En son till kaineen Rekab. Han understödde Jehu i dennes kamp mot
Baalsdyrkan i Israel. J onadab gav sina
efterkommande befallning att icke
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Jonam-Joram
dricka vin, bygga sig hus eller äga vingårdar, åkrar och säd, och han påbjöd,
att de alltid skulle bo i tält. Ännu på
konung Jojakims och profeten Jeremias
tid höll rekabiternas släkt fast vid de av
J onadab givna föreskrifterna.
JONADAB
träffade (Jehu) J., Rekabs son 2.Kon.10:15
J. svarade (Jehu): Ja.
10:15
gick Jehu in i Baals tempel med J.
10:23
vår fader J. har bjudit oss
J Jer.3S:6
hörsammat vår fader l.s befallning
35:8
gjort allt vad J. bjudit oss
35:10
Det bud s. J. gav sina barn
35 :14
ss. J.s barn hava iakttagit det bud
35 :16
Därför att I hörsammat J.s bud
35:18
då icke en avkomling av 1. står inför 35:19

JONAM
grek. av hebr., möjl. kortform av Johanan, Herren är nådig. En man i Jesu
släkttavla, omtalad som son till Eljakim.
Luk.3:30.
JONAS
grek. form av hebr. Jona, duva.
l. Profeten Jona, se d.o.
JONAS
intet annat än J.' tecken
Matt. 12:39
12:40
likasom J. var i fiskens buk
12:41
gjorde bättring vid J.' predikan
12:41
här är vad s. är mer än J.
16:4
intet annat tecken än J.' tecken
intet snnat tecken än J.' tecken Luk.11:29
ss. J. blev tecken för nineviterna
I l :30
gjorde bättring vid J.' predikan
11:32
11:32
här är vad s. är mer än J.

2. Fader till aposteln Petrus. Se: Johannes 3. Matt.l6:17.
JONATAN
hebr. Herren har givit.
l. En son till Manasses son Gersom. I
de hebreiska handskrifterna står bokstaven n i Manasse ett stycke ovanför
den övriga raden, något som kan tyda
på att den är ett senare tillägg. Den
ursprungligen ovokaliserade hebreiska
texten kan därför läsas »son till Gersom,
Moses som>. Att man i stället skrivit
»Manasses som>, kan bero på ovilja mot
Jonatan, som på grund av sitt uppträdande inte ansågs vara värd att kallas
en ättling till Mose. Jonatan och hans
söner var (avguda-)präster åt Dans
stam, tills folket blev bortfört i fångenskap. Utan tvivel är denne Jonatan
identisk med den levit, som tjänstgjorde som präst i efraimiten Mikas
hus, Dom.17:7-13, och som sedan slöt
sig till daniterna, 18:15-20. Dom.18:30.
2. Konung Sauls äldste son. Jonatans
historia består i huvudsak av berättelsen om hans bedrifter i striderna mot
fIlisteerna, l.Sam. kap.13-14, och om
den trofasta, osjälviska vänskap han
visade David från deras första möte
och fram till sin död. Denna vänskap
ingicks, när David återvände efter
segern över Goljat, och den bekräftades med ett högtidligt förbund, 18:1-4.
Till en början lyckades Jonatan
hejda sin fader i dennes planer på att ta
Davids liv. Emellertid dröjde det inte
länge, förrän Saul åter började tänka
på att dräpa David. De två vännerna
möttes och förnyade sitt förbund. Än
en gång försökte J onatan få sin fader
försonligt stämd mot David, men Saul
blev då förbittrad på sin son och kastade sitt spJut efter honom. Jonatan förstod då, att hans fader var fast besluten
att döda David, och klargjorde situationen för sin vän, varefter de skildes
åt. l.Sam.l9-20.

sista gången. Det heter om Jonatan, att
han gick till David i Hores i öknen Sif
och »styrkte hans mod i Gud». Han gav
också llttryck för sin övertygelse, att
David skulle bli konung och att han
själv (som ju i egenskap av Sauls äldste
son var den tilltänkte tronföljaren)
skulle inta platsen närmast under David
- ett äkta bevis på hans ödmjukhet
och vänskap. Jonatan och David slöt
sedan ett förbund inför Herren, varefter
Jonatan återvände hem, 23:15-18.
Jonatan deltog i slaget på berget
Gilboa, där han jämte sin fader och två
av sina bröder föll i striden mot fIlisteerna, 31 :2,8. De stridbara männen i
J abes i Gilead tog ned Sauls och hans
söners kroppar från Bet-Sans mur, där
fIlisteerna hade hängt upp dem, och
förde dem till J abes. Där förbrände de
kropparna och begrov sedan benen
under tamarisken i Jabes, v.10-13. Senare lät David hämta Sauls och Jonatans ben från J abes till Sela i Benjamins
område, där de blev begravna i Sauls
fader Kis' grav, 2.Sam.21:12-14. Jonatan efterlämnade en son, Mefiboset (se
d.o.), som vid faderns död var fem år
gammal, 4:4.
Jonatans personligiIet tecknas klart
och levande i Bibelns skildring av hans
tapperhet och trofastlJet. På ett särskilt
sätt träder dessa drag fram i den klagosång, som hans förtrogne vän David
stämde upp vid budskapet om Sauls
och Jonatans död, 2.Sam.1 :17-27. Den
intima vänskapen mellan Jonatan och
David kommer till uttryck i följande
ord: »J ag sörjer över dig, du min broder
Jonatan; mycket ljuvlig var du mig.
Dyrbar var mig din kärlek, mer än
kvinnokärlek», v.26. Se även: David.

sade Saul till sin son J.
20:27
J. svarade Saul: David utbad sig
20:28
Då upptändes Sauls vrede mot J.
20:30
J. svarade sin fader Saul
20:32
märkte J. att hs fader beslutit döda
20:33
J. stod upp från bordet i vredesmod
20:34
Följande morgon gick J. ut på marken 20:35
när gossen kom dit J. avskjutit pilen,
ropade J. efter gossen och sade
20:37
J. ropade ytterligare efter gossen
20:38
gossen s. J. hade med sig tog upp pilen 20:38
allenast J. och David visste det
20:39
J. lämnade sina vapen åt gossen
20 :40
J. sade till David: Gå i frid
20:42
men J. gick in i staden igen
20:43
J. gick till David i Hores
23:16
men J. gick hem igen
23:18
filisteerna dödade J.
31 :2
Saul och hs son J. äro ock döda 2.Sam. 1:4
Huru vet du att Saul och J. äro döda
1:5
(David) fastade för ... J.s skull
1:12
klagosång över Saul och hs son J.
1:17
från hjältars hull vek J.s båge icke
1:22
Saul och J., så kära för varandra
1:23
J. ligger slagen på dina höjder
1:25
Jag sörjer över dig, J.
1:26
J. hade lämnat efter sig en son
4:4
när budskapet om.Saul och J. kom
4:4
bevisa barmhärtighet för J.s skull
9:1
(Siba:) Ännu finnes en son till J.
9:3
Mefiboset, Sauts son J.s son
9:6
barmhärtighet för din fader 1.s skull
9:7
skonade Mefiboset, Sauts son J .s son 21 :7
ed s. David och J. svurit
21:7
David hämtade Sauls och J.s ben
21 :12
fört Sauls och hs son J.s ben upp
21 :13
begrov Sauls och J.s ben i Sela
21 :14
Saul födde J.
LKrön. 8:33
1.s son var Merib-Baal
8 :34
Saul födde J.
9:39
1.s son var Merib-Baal
9:40
filisteerna dödade J.
10:2

3. Prästen Ebjatars son. Han fungerade
tillsammans med Ahimaas som förbindelselänk mellan Husai och David under
dennes flykt undan Absalom. Det var
Jonatan, som bringade Davids son
Adonia budskapet om Davids insättande av Salomo till konung.
JONATAN
Ebjatars son J. må följa
2.Sam.15:27
(David:) Ebjatar (har) J.
15 :36
hade J. och Ahimaas sitt tillhåll
17:17
frågade var Ahimaas och J. voro
17 :20
Medan (Joab) talade, kom J.
LKon. 1:42
J. svarade Adonia: Nej
1:43

han blev förd till ett annat fängelse.
jer.37:15,20; 38:26.
17. Kareas son, en krigslJövitsman, som
tillsammans med sin broder Johanan
(se Johanan 1) och andra härförare
underkastade sig ståthållaren Gedalja.
Jer.40:8.
JOPPE
En grekisk form av namnet Jafo, se d.o.
JOPPE
I J. bodde en lärjunginna, Tabita Apg. 9 :36
Då nu Lydda låg nära J.
9:38
Detta blev bekant i hela J.
9:42
stannade (Petrus) en längre tid i J.
9 :43
sänd några män till J.
10:5
(Kornelius) sände dem åstad till J.
10:8
några av bröderna i J. följde med hm 10:23
sänd bud till J. och kalla till dig
10:32
(Petrus:) Jag var i staden J.
11:5
Sänd åstad till J. och låt hämta Simon 11:13

JORA
hebr. arlaregn (höstregn) el. han (Herren) undervisar (honom). Stamfader
för en släkt, som tillsammans med
Serubbabel återvände från fångenskapen i Babel. I Neh. 7 :24 kallas han Harif.
Esr.2:18.
JORAI
hebr. regnrik el. han (Herren) undervisar mig. Huvudman för en familj i Gads
stam. l.Krön.5:13.
JORAM
hebr. Herren är upphöjd.
1. En son till konung Toi i Hamat.
Se: Hadoram 2. 2.Sam.8:10.
2. Josafats äldste son och tronföljare i
Juda rike. Joram regerade i åtta år,
2.Kon.8:16-17; 2.Krön.21:1. Hans
hustru var Atalja, dotter till Ahab och
lsebel. Joram vandrade på Israels konungars väg, och han gjorde vad ont var
i Herrens ögon, 2.Kon.8:18.
Sin regeringstid började han med
att låta dräpa sina sex bröder och några
av landets furstar, 2.Krön.21:2-4. Han
återinförde även Baalsdyrkan i Juda,
21 :11. Å terstoden av hans regeringstid
var en oavbruten nedgångsperiod.
Edom avföll från Juda och valde sin
egen konung. Samtidigt avföll även
Libna, en av de äldsta städerna i Juda,
21:8-10. Filisteer och araber stormade
konungaborgen, plundrade den och
dräpte eller bortförde konungens hustrur och barn, utom den yngste sonen,
Jomas (Ahasja), 21 :16-17. Själv drabbades Joram aven obotlig sjukdom.
Det mesta av allt detta var förutsagt i
en skrivelse till konungen från profeten
Elia, 21 :12-15.
Joram dog 40 år gammal. Det heter
om honom, att »han gick bort utan att
bliva saknad»; han blev begraven i
Davids stad men inte i konungagravarna,21:20.

Under Sauls fortsatta jakt efter
David möttes de två vännerna för

JONATAN
1000 (män) hade J. hos sig
l.Sam.13:2
J. dräpte filisteernas fogde i Geba
13:3
Saul och hs son J. stannade i Geba
13:16
ingen enda av J.s folk hade svärd
13:22
allenast Saul själv och J. hade sådana 13:22
J. sade till sin vapendragare
14:1
folket visste icke om att J. gått bort
14:3
14:4
i passet, där J. sökte gå över
J. sade till sin vapendragare
14:6
sade J.: Välan, vi skola gå över
14:8
ropade utpostens manskap till J.
14:12
sade J. till sin vapendragare: Följ mig 14:12
J. klättrade på händer och fötter
14:13
de föllo för J.
14:13
nedgjorde J. vid pass 20 män
14:14
funno att J. och hs ... icke voro där
14:17
israeliter s. anfördes av Saut och J.
14:21
J. hade icke hört, när hs fader
14:27
J. svarade: Min fader har dragit olycka 14:29
om den ock vore begången av J.
14:39
vill jag med min son J. ställa mig
14:40
Då träffades J. och Saul av lotten
14:41
Saul: Kasten lott mellan mig och J.
14:42
Då träffades J. av lotten
14:42
Saul sade till J.: Omtala för mig
14:43
Då omtalade J. det för honom
14:43
(Saul:) du måste döden dö, J.
14:44
Skulle J. dö, han s. förskaffat seger
14:45
Och folket köpte J. fri ifrån döden
14:45
Sants söner vara J., Jisvi, Matki-Sua
14:49
fäste sig J.s hjärta vid Davids hjärta,
att J. hade hm lika kär s. sitt eget liv 18;1
J. slöt ett förbund med David
18:3
J. tog av sig manteln
18:4
Saul talade med J. om att döda David 19:1
omtalade J. detta för David
19:2
J. talade till Davids bästa
19:4
Saullyssnade till J.s ord
19:6
kallade J. David till sig; och J. omtalade
för hm allt. Därefter förde J. David
19:7
David flydde och kom till J.
20:1
J. skall icke få veta detta
20:3
sade J. till David: Vadhelst du önskar 20:4
David sade till J.: I morgon är
20:5
20:9
Då sade J.: Bort det
David sade till J.: Vem skall omtala
20:'10
J. sade till David: Kom, låt oss gå ut
20:11
J. sade till David: Vid H., om jag
20:12
H. straffe J. nu och framgent
20:13
J. slöt ett förbund med Davids hus
20:16
J. besvor David vid sin kärlek till hm 20:17
J. sade: I morgon är nymånad
20:18
J. stod upp, och Abner satte sig vid
20:25

4. En son till Davids broder Simeai
(Simea). 2.Sam.21:21; l.Krön.20:7.
5. En av Davids hjältar. 2.Sarn.23:32;
l.Krön.11:34.
6. En son till Jada, av Juda stam.
l.Krön.2:32,33.
7. Konung Davids farbroder och rådgivare. l.Krön.27:32.
8. Ussias son, Davids tillsyningsman
över förråden och fästningstornen.
l.Krön.27:25.
9. En levit i Juda rike på konung Josafats tid. 2.Krön.17:8.
10. Asaels son, en av de få män, som
opponerade sig mot Esras uppmaning
till de från Babel återkomna att skilja
sig från de främmande folken och från
sina hedniska hustrur. Esr.10:15.
11. Eljasibs son, densamme som i v.
22 kallas Johanan, se Johanan 12.
Neh.12:11.
12. En präst på översteprästen Jojakims
tid, huvudman för familjen Malluki.
Neh.12:14.
13. En präst på Jajakims tid, huvudman för familjen Semaja. Neh.12:18.
14. Fader till prästen Sakarja, som deltog i invigningen av Jerusalems mur på
Nehemjas tid. Neh.12:35.
15. Fader till Ebed, som var huvudman
för en av de familjer, som återvände
med Esra från Babel. Esr.8:6.
16. En sekreterare hos konung Sidkia.
I hans hus, som hade gjorts till fängelse,
hölls profeten J eremia fången, tills

JORAM
(Josafats) son J. blev konung
l.Kon. 22 :51
2.Kon. 1:17
i J.s andra regeringsår
blev J. konung i Juda
8:16
Då drog J. över till Soir
8 :21
om J. i Juda konungars krönika
8:23
J. gick till vila hos sina fäder
8 :24
blev Ahasja, J.s son, konung i Juda
8:25
Ahasja, 1.s son, for ned för att besöka 8:29
Joseba, konung J.s dotter
11:2
vad hs fäder J. och Ahasja helgat
12:18
(Josafats) son var J.
LKrön. 3:11
(Josafats) son J. blev konung 2.Krön.21:1
konungadömet hade han givit åt J.
21:3
När J. övertagit sitt konungadöme
21:4
J. var 32 år, när han blev konung
21:5
Då drog J. dit med sina hövitsmän
21:9
H. uppväckte mot J. filisteernas ande 21:16
blev Ahasja, J.s son, konung i Juda
22:1
Asarja, J.s son, for ned att besöka
22:6
Josabeat, konung J.s dotter
22:11
Josafat födde J., J. födde Osia. Matt. 1:8
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Joram-Jord
ska, åker, mark, grund, odla, så, plantera, frukt, gröda.

JORD
Se även: Stoft, aska, lera, muij, männi-

JORD (allmänt)
I Och j.en var öde och tom
l.Mos. 1:2
1 :10
1 Gud kallade det torra j.
1 Frambringe j.en grönska
1 :11
1:11
1 frukt vari de h.va frö, på j.en
1 j.en frambragte grönska
1:12

1 till ljus s. lysa över j.en
1:15
l Gud satte dem ... till att lysa över j.en 1 :17
1 f1yge ock fåglar över j.en
1:20
1 föröke sig ock fåglarna på j.en
1 :22
1 Frambringe j.en levande varelser
1:24
1 upp f yllen j.en och läggen den under 1:28
1 räden över djur s. röra sig på j.en
1 :28
I Men åt alla djur på j.en
1 :30
I åt allt s. krälar på j.en
1:30
l bar j.en ännu ingen buske
2:5
I icke låtit regna på j.en
2:5
l ingen fanns s. kunde bruka j.en
2:S
I en dimma steg upp från j.en
2:6
2 H. Gud danade mskan av stofLj.en 2:7
2 Gud danade av j. markens djur
2 :19
2 till dess du vänder åter till j.en
3 :19
3 :23
2 för att (Adam) skulle bruka j.en
4:10
2 din broders blod ropar från j.en
2 När du brukar j.en
4:12
l flyktig skall du bliva på j.en
4:12
1 flyktig skall jag bliva påj.en
4:14
2 händers möda, när vi bruka j.en
5:29
2 mskorna begynte föröka sig på j.en 6:1
1 den tiden levde jättarn. på j.en
6:4
1 mskornas ondska var stor på j.en
6:S
1 ångrade att han gjort mskorna på j.en 6:6
2 Mskorna vill jag utplåna från j.en
6:7
1 j.en blev alltmer fördärvad
6:11
1 och j.en uppfylldes av våld
6 :11
6 :12
1 Gud såg att j.en var fördärv.d
6 :12
1 allt kött i fördärv på j.en
l fördärva dem tillika med j.en
6:13
l floden komma med vatten över j.en 6 :17
6:17
1 s. finnes på j.en skall förgås
1 skall jag låta det regna på j.en
7:4
2 utplåna från j.en alla varelser
7:4
1 Noa 600 år, när floden kom över j.en 7:6
1 kom flodens vatten över j.en
7:10
1 ett regn kom över j.en 40 dagar och 7:12
1 kräldjur s. röra sig på j.en
7:14
I floden kom över j.en i 40 d.gar
7 :17
7 :17
I (arken) flöt högt uppe över j.en
I vattnet steg och förökade sig på j.en 7:18
1 vattnet steg mer och mer över j.en
7:19
1 förgicks .Ilt kött s. rörde sig på j.en
7 :21
7 :21
1 och alla smådjur s. rörde sig på j.en
2 utplånade all. varelser på j.en
7 :23
I de utplånades från j.en
7 :23
7 :24
1 vattnet fortfor stiga över j.en
8:1
I Gud lät vind gå fram över j.en
I vattnet vek bort ifrån j.en
8:3
1 vattnet torkat bort ifrån j.en
8:7
I v.ttnet sjunkit undan från j.en
8:11
8:13
I hade vattnet sinat bort ifrån j.en
1 var j.en alldeles torr
8:14
I kräldjur s. röra sig på j.en
8:17
1 för att de må växa till på j.en
8:17
1 frukts.mma och föröka sig på j.en
8:17
1 alla slags djur s. röra sig på j.en
8:19
1 Så länge j.en består
8:22
1 föröken eder och upp f yllen j.en
9:1
9:2
1 förskräckelse över alla djur på j.en
1 växen till på j.en och föröken eder
9:7
9:10
1 alla j.ens djur s. gått ut ur arken
1 ingen flod skall fördärvaj.en
9:11
I tecknetlill förbundet ... mig och j.en 9:13
1 låter skyar stiga upp över j.en
9:14
1 vad slags kött det vara må på j.en
9:16
1 mellan mig och allt kött på j.en
9:17
1 s. upprättade ett välde på j.en
10:8
1 i (Pelegs) tid blev j.en fördelad
10:25
I h.v. folken utbrett sig på j.en
10:32
2 släkter på j.en varda välsignade
12:3
13:16
I din säd ss. stoftet påj.en
I kan någon räkna stoftet på j.en
13 :16
1 bugade sig ned till j.en
18:2
1 Då nu solen gått upp över j.en
19:23
27:28
I av him. d.gg och .v j.ens fetma
1 fjärran ifrån j.ens fetma skall
27:39
1 såg en stege v.r. rest påj.en
28:12
1 din säd ss. stoftet på j.en
28:14
2 alla släkter på j.en välsignade
28:14
1 (Jakob) buk.de sig 7 gånger till j.en 33:3
1 bug. oss ned till j.en för dig
37:10
1 lät (On.n) det spiU.s på j.en
38:9
I lyfta ned var och en sin såck på j.en 44:11
1 att I skullen bliva kvar på j.en
45:7
2 intet annat än ... vår j.
47:18
2 Köp oss och vår j. för·bröd
47:19
2 vilja vi med vår j. bliv. Faraos
47:19
2 för att j.en icke må läggas öde
47:19
2 köpte Josef all j. i Egypten
47:20
I Så blev j.en Faraos egendom
47:20
2 pdistern.s j. köpte han icke
47:22
2 j.g h.r köpt eder och eder j. åt
47:23
2 (Josef:) besån nu j.en
47:23
2 s. ännu i dag gäller för Egyptens j. 47 :26
47:26
2 prästernasj. blev icke Faraos
1 och bliva talrika på j.en
48:16
1 tiD Aron: slå i stoftet på j.en 2.Mos. 8:16
l Aron slog i stoftet på j.en
8:17
1 bliva utrotad från j.en
9: 15
1 och eld for ned mot j.en
9 :23
1 regnet strömmade icke mer på j.en
9:33
2 från den d.g de blevo till på j.en
10:6
1 då uppslukades de av j.en
15:12
1 över öknen på j.en ngt fins
16:14
I eller av det s. är nere på j.en
20:4
1 av det s. är i v.ttnet under j.en
20:4
2 Ett alt.re .v j. skall du göra mig
20:24
1 I sex år skall du beså dinj.
23:10

2 förgöra dem från j.en
32:12
1 böjde Mose sig ned mot j.en
34:8
1 äta bland fyrfot.djur påj.en 3.Mos.11:2
1 två ben att hoppa med på j.en
I l :21
1 smådjur s. röra sig på j.en
I l :29
II :41
1 .Ila smådjur s. rÖr. sig på j.en
11 :42
1 bland smådjur s. rör. sig på j.en
1 av de smådjur s. rör. sig på j.en
11 :44
1 lagen om all. smådjur på j.en
11 :46
3 och övertäcka (blodet) med j.
17:13
1 När I säljen j.
25 :23
I så att j.en giver sin gröda
26:4
1 och eder j. ss. koppar
26:19
I eder j. skall icke giva sin grÖda
26 :20
I all tionde.v j.en
27:30
1 vare sig av säden på j.en
27:30
2 mer än ngn annan på j.en
4.Mos.12:3
1 j.en öppnade sin mun
16:32
1 j.en övertäckte (Koras folk)
16:33
1 bliva uppsluk.de av j.en
16:34
1 j.en öppnade sin mun
26:10
1 gud i him. eller på j.en
S.Mos. 3:24
2 så länge de lev. på j.en
4:10
1 bild av fyrfotadjur på j.en
4:17
l eller av fisk i vattnet under j.en
4:18
1 då Gud skapade mskor på j.en
4:32
1 på j.en har han låtit dig se sin eld
4:36
1 Gud uppe i him. och nere på j.en
4:39
1 eller av det s. är nere på j.en
5:8
1 eller av det s. är i vattnet under j.en 5:8
2 han utrotar dig frånj.en
6:15
I H. tillhöra j.en och allt vad därpå är 10:14
1 huru j.en öppnade sin mun
11 :6
l lika länge s. him. välver sig över j.en 11 :21
12:1
2 så länge I leven på j.en
1 I skolen gjuta ut (blodet) på j.en
12:16
I gjuta ut det på j.en ss. v.tten
12 :24
1 gjuta ut det på j.en ss. vatten
15 :23
1 j.en under dig sk.1l var. ss. järn
28:23
I sätta sin fot på j.en
28:56
I se huru all j. där är förbränd
29:23
1 och j.en höre min muns ord
32:1
1 den förtär j.en med dess gröda
32:22
1 med j.ens ädl.ste frukt
33:16
I Gud ... och nere på j.en
Jos. 2:11
I utrota vårt namn från j.en
7:9
I (Akan:) det är gömt i j.en
7:21
4 kommer mig .tt sjunk. till j.en Dom.11 :35
1 ingen brist på ngt s. j.en kan bära
18:10
1 (Rut) bugade sig mot j.en
Rut 2:10
1 Ty j.ens grundfästen äro H. l.Sam. 2:8
4:12
2 och med j. på sitt huvud
1 se Dagon ligg. fr.mstupa på j.en
5:3
I ånyo se Dagon fr.mstup. på j.en
5:4
1 och åt j.ens vilda djur
17:46
2 bort Davids fiender ifrån j.en
20:15
2 så länge Isais son lever på j.en
20 :31
24:9
1 böjde David sig ... mot j.en
1 Abigail bugade sig mot j.en
25 :23
26:7
1 S.ul med spjutet nedstött ij.en
1 spetsa hm fast ij.en med spjutet
26:8
28:13
1 ett gudaväsen komma upp ur j.en
1 böjde sig mot j.en
28:14
1 (Saul) stod upp från j.en
28:23
2 en man med j. på sitt huvud 2.Sam. 1:2
2:22
1 att jag skall slå dig till j.en
1 utrota eder från j.en
4:11
7:9
1 stort s. de störstes n.mn på j.en
7 :23
1 var finnes på j.en ngt enda folk likt
8:2
I lät dem lägga sig ned på j.en
2 du (Siba) skall bruk. j.en åt hm
9:10
2 namn eller efterkommande på j.en 14:7
1 ss. vatten s. spilles på j.en
14:14
1 min herre vet .Ilt s. sker på j.en
14:20
I (Absalom) bugade sig till j.en
14:33
2 Husai medj. på sitt huvud
15:32
1 v.rför slog du hm icke till j.en
18:11
20:10
1 (Am asas) inälvor runno ut på j.en
S j.ens grundval.r blott.des
22:16
1 stötte dem sönder till stoft på j.en 2·2 :43
23:4
1 då j.en grönskar gm solsken
I Bat·Seba ansiktet mot j.en
1. Kon. 1 :31
1:40
1 att j.en kunde rämna .v deras rop
1 i him. eller nere på j.en
8:23
1 k.n Gud verkligen bo på j.en
8:27
2 utplån.t och utrot.t från j.en
13:34
2 då H. låter det regna på j.en
17 :14
2 skall j.g låt. det regn. på j.en
18:1
18:38
3 föll H. eld och förtärde ... j.en
1 Elia hukade sig ned mot j.en
18 :42
1 bug.de sig till j.en för (Elis.) 2.Kon. 2:15
4:37
1 och bugade sig mot j.en
2 låt din tjänare få så mycket j.
5:17
I tilllsr.els konung: Slå på j.en
13:18
I upprätt.de välde på j.en
l.Krön. 1 :10
I i (Pelegs) tid blev j.en fördelad
1 :19
I Him. v.re gl.d och j.en fröjde sig
16:31
I han kommer för att döm. j.en
16:33
I s. de störstes n.mn på j.
17:8
I v.r finnes på j.en ngt enda folk
17 :21
I utgjutit så mycket blod på j.en
22:8
29:15
1 ss. skugga äro våra dagar på j.en
1 talrikt s. stoftet på j.en
2.Krön. 1:9
I lik dig i him. eller på j.en
6:14
1 k.n Gud verkligen bo på j.en
6:18
I böjde Jossfat sig ned mot j.en
20:18
I (Am mons barn) ligg. död. på j.en 20:24
1 tillbådo H. med .nsiktet mot j.en Neh. 8:6
9:1
2 strödde j. på sina huvuden
9:6
I Du h.r gjort j.en och allt vad
2 tionden av vår j. tilllevitern.
10:37
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3. Son till Ahab och lsebel och sin barnlöse broder Ahasjas tronföljare, den
siste regenten av Omris och Ahabs hus.
Han var Israels (Tiostamsrikets) tionde
konung och regerade i tolv år, 2.Kon.
1:17; 3:1. Joram säges ha gjort »vad
ont var i Herrens ögon» men »icke
såsom hans fader och moder»; han avskaffade sin faders Baalsstod (1.Kon.
16:31-32) men bibehöll Jerobeams
guldkalvskult i Betel och Dan (1.Kon.
12:28-29),2.Kon.3:2-3.
Efter Ahabs död försökte moabiterna frigöra sig från Israel genom att
tillbakahålla den föreskrivna skatten.
Emellertid fick Joram hjälp av Juda
konung Josafat, och moabitema blev
fullständigt slagna. Under detta fålttåg
blev israeliternas vattenbrist avhjälpt
genom ett gudomligt under, som förutsagts av profeten Elisa. Striden avbröts,
då Moabs konung hade offrat sin förstfödde son som brännoffer, 3:4-21.
Kort tid därefter utbröt krig mellan
Israel och Aram (Syrien), och på nytt
fick J oram god hjälp av Elisa, som för
konungen uppenbarade den arameiske
konungens hemliga råd och som genom
sin bön till Herren fick den arameiska
här, som omringade Samaria, slagen
med blindhet, 6:8-23. Vid ett senare
angrepp från Aram uppstod stor hungersnöd i det belägrade Samaria. J oram
gav Elisa skulden till olyckan och ville
dräpa honom, men detta förhindrades
genom ett gudomligt ingripande, och
staden blev räddad, 6:24-7:16.
Med Juda rikes hjälp ville Joram
återerövra staden Ramot i Gilead, men
han blev sårad i kampen och vände
tillbaka till Jisreel, 8:29. Jehu fick nu
ledningen av hären, sedan en av profeten Elisas läIjungar hade smort honom
till Israels konung, 9:1-13. I stället för
att försvara Ramot gjorde han uppror
emot Joram. Han skyndade till Jisree1
och fortsatte till jisreeliten Nabots
åkerstycke, där Joram och Juda konung
Ahasja, som hade följt efter honom,
träffade honom. Jehu dödade Joram
och lät kasta hans döda kropp på
samma plats, som Jorams fader Ahab
så orättfärdigt hade tagit från Nabot,
9:14-26, jfr 1.Kon.21 :1-24.
JORAM
J. blev konung efter (Ahasja) 2.Kon. 1:17
J., Ahabs son, blev konung
3;1
konung J. mönstrade hela Israel
3:6
I J.s femte regeringsår
8:16
I J.S tolfte regeringsår blev Ahasja
8 :25
(Ah.sj.) drog åst.d med J.
8 :28
J. blev sår.d av.rameerna
8:28
Då vände konung J. tillbak.
8:29
Ahasja for för att besök. J.
8:29
Jehu .nstift.de samm.nsvärjn. mot J. 9:14
J. h.de med hel. Israel legat vid Ramot 9:14
själv hade konung J. vänt tillbaka
9:1 S
ty J.låg sjuk där (Jisreel)
9:16
Ahasj .... för att besöka J.
9:16
bjöd J. att man skulle taga rytt.re
9:17
Då sade J.: Spänn för
9 :21
J OJ Israels konung for nu ut
9 :21
När J. nu fick se Jehu
9:22
Då svängde J. om vagnen och flydde
9 :23
Jehu sköt J. i ryggen
9:24
i J.s, Ahabs sons, elfte regeringsår
9:29
när (Ahasja) drog med J.
2.Krön.22:S
Men J. blev sårad av arameerna
22:5
As.rja for för att besök. J.
22:6
att (Ahasj.) skulle komma till J.
22:7
for med J. för.tt möta Jehu
22:7

4. J esajas son, av Eliesers släkt, en levit
på konung Davids tid. l.Krön.26:2S.
5. En präst i Juda på konung Josafats
tid. 2.Krön.17 :8.

-jord
arvejord 3.Mos.27 :24
leIjord Jes.41 :25
underjorden Hes.3 2 :23
åkeIjord 1.Mos.4:11
JORD

n

I) 'drä~,
l<
område; land; rike; jorden, jordkretsen.
Se: Främmande 8, Land 1.
2) 'adiimä, im, ~
jord, ~ark. JfrTI~t\ios.2:6, övers. mark.
Ordet förekommer också i uttrycket
'ol>eg 'ågarnä i I.Mos.4 :2, övers. åkerman. Se: Land 8.
3) 'iipiir, 18 V
damm, aska: ;toft; sand, lera, jord. Jfr
I.Mos.2:7, övers. stoft. Se: Aska 4,
Grav 8.
4) utf.ord.
I Dom.ll: 3 5 står hif. av kära', se Falla
46; övers. komma (någon) att sjunka
till jorden. N~h.IO:37 ordagrant: alla
vårt arbetes ('äl>ogä, se Arbete 2)
städer. Am.8:8b; 9:Sb ordagrant: dess
(= jordens) helhet; övers. hela jorden.
5) tegel, '; J.l'I
fastland; jordkretsen, världen. Jfr Ps.
19:5, övers. världen.
6) 'tira', V J~.
aram. = hebr. ;ärä~, se l.
7) 'lira~, fl '} ~
aram. = 'ara', Se 6; endast i Jer.IO:II,
emfatisk form 'arkå'.
8) jabbd~ä!, n lP, ;i ~
aram. torrt land; fastland. Jfr hebr.
jabbllbt i 2.Mos.4:9, övers. torra landet; Ps.9S:S det torra; jabbä§ä il.Mos.
1:9,10, övers. det torra.
9) ge, "Iii
jord, jordklotet; land, fastland; land,
område, rike; åkeIjord. Ordet motsyarar i LXX och N.T. främst hebr.
'ärä~, se l, och 'agarnä, se 2. Se: Land
26.
lO) chamai, xaj.tai
adv. på marken, påjorden. Jfr Joh.18:6,
övers. till marken.
11) ldchanon, XclXavov
trädgårdsväxter, grönsaker (eg. det som
växer på grävd jord i motsats till det
som växer vilt); i Rom.14:2 plur. övers.
vad som växer på jorden; av: lachainö,
gräva. Ordet är på övriga ställen övers.
kryddväxter, Matt.13:32; Mark.4:32;
Luk.II:42.
12) epigeios, €1I'L'Y€W<;
som är på jorden, som hör jorden till,
av jorden, jordisk; av: prep. epi, på, och
ge, se 9. Se: Jordisk l.
13) katachth6nios, Karax86vw<;
som är nedanför el. under jorden,
undeIjordisk; av: prep. katå och chtön,
jord, jordytan, jordklotet.
14) utf.ord.
IS) edaphizö, eö arpi~w
kasta el. slå till marken; övers. slå ned
till jorden; av: edaphos, mark (detta
ord förekommer i Apg.22:7).
JORD
Uppdelning: allmänt, jorden bävar, jordens
djup, falla till jorden, jordens folk, hel. jor·
den, himmel och jord, jordens inbyggare,
jordens konungar, jordens krets, jordens rike,
jordens ända.

Jord
4 de städer vid vilka vi brukade j.~n
10:37
1 Från en vandring utöver j.en
J ob 1 :7
1 på j.en finnes icke hs like
1:8
2:2
1 Från en vandring utöver j.en
2:3
1 på j.en finnes icke hs like
2:13
1 Sedan sutto de med hm på j.en
7:1
1 stridsmans liv lever mskan på j.en
3 med en skorpa lik j.
7:5
8:9
1 en skugga äro våra dagar på j.en
1 hm s. kommer j.en att vackla
9:6
9 :24
1 J .en är given i ogudaktigas hand
1 Dess längd strlicker sig vidare än j.en 11:9
12:8
1 t.ala till j.en, hon må undervisa
10m dess rot tynar hän ij.en
14:8
15 :29
1 hs skördar luta ej tunga mot j.en
16:13
1 min galla gjuter han ut påj.en
16:18
1 DUj., överskyl icke mitt blod
1 för din skullj.en skall bliva öde
18:4
1 Hs åminnelse förgås Ifrån j.en
18:17
1 den stund då mskor sattes på j.en
20:4
1 j.en reser sig upp emot hm
20:27
1 (Gud) hänger upp j.en på Intet
26:7
3 järn hlimtas upp ur j.en
28:2
1 Ovan ur j.en uppväxer bröd
28:5
3 bo i hålor under j.en
30:6
1 bjudit hm vårda sig om j.en
34:13
37 :13
1 lin med hjälp åt hans j.
1 låter j.en domna under sunnanvind. 37:17
1 Varvardu,nlirjagladej.ensgrund
38:4
1 fatta j.en i dess flikar
38:13
1 Har du överskådat j.ens vidder
38 :18
1 dit där stormen sprider sig över j.en 38 :24
1 ordnar du dess välde över j.en
38 :33
1 At j.en överlAter hon sina ägg
39 :17
41 :24
3 på j.en finnes Intet s. är hm likt
1 låten varna eder, domare på j.en Ps. 2 :10
1 trampe (fienden) mitt liv till j.en
7:6
10:18
1 människor, komna av j., ej vålla
1 silver s. rinner ned mot j.en
12:7
1 huru de skola böja mig till j.en
17:11
5 j.ens grundvalar blottades
18:16
1-livsfrukt skall du utrota från j.en
21 :11
1 alla mäktiga på j.en skola äta och
22 :30
1 j.en är full av H. nåd
33:5
1 blickade ned till dem s. bo på j.en 33:14
1 utrota deras åminnelse från j.en
34:17
1 vår kropp ligger nedtryckt till j.en 44:26
1 icke frukta, om än j.en omvälvdes 46:3
1 låter höra sin röst, försmll1ter j.en
46:7
1 glirningar s. väcka häpnad på j.en
46:9
1 hög bland hedningarna, hög på j.en 46:11
1 Gud tillhöra de s. äro j.ens sköldar 47:10
1 Gud talar och kallar j.en
50:1
1 kallar på j.en för att döma
50:4
1 finnes en Gud s. dömer på j.en
58 :12
65:10
1 när du så bereder j.en
1 att man på j.en må kllnna din väg
67:3
1 du leder folkslagen på j.en
67:5
1 J.en har givit sin gröda
67:7
1 lik regnskur s. vattnar j.en
72:6
1 deras tunga far fram på j.en
73:9
1 frågar jag efter intet på j.en
73 :25
1 s. skaffar frälaning på j.en
74:12
1 du s. fastställt j.ens gränser
74:17
1 Om lin j.en är I upplösning
75:4
1 alla ogudaktiga på j.en måste
75:9
1 förskräcktes j.en och vart stilla
76:9
1 frätaa alla ödmjuka på j.en
76:10
1 sin helgedom fast ss. j.en
78:69
1 j.ens alla grundvalar vackla
82:5
1 stå upp, Il Gud; håll dom över j.en 82:8
1 trofasthet växa upp ur j.en
85 :12
1 din ärockj.en
89:12
1 kastat den ned till j.en
89:40
1 slagit (Davids) tron till j.en
89:45
90:2
1 frambragte j.en och världen
1 Res dig, du j.ens domare
94:2
1 och j.en fröjde sig
96:11
96:13
1 ty (H.) kommer att dömaj.en
1 Därför fröjde sig j.en
97:1
98:9
1 (H.) kommer för att döma j.en
1 Därför skälver j.en
99:1
102:20
1 skådat från hlm. ned Ullj.en
11 urtiden lade du j.ens grund
102:26
1 så hög s. hlm. är över j.en
103:11
1 Du grundade j.en
104:5
1 icke åter skulle betäcka j.en
104:9
1 j.en mättas av den frukt du skapar 104:13
1 Så framalstrar du bröd ur j.en
104:14
1 J.en är full av vad du skapat
104:24
2 du förnyar j.ens anlete
104:30
1 må syndare försvinna Ifrån j.en
104:35
1 j.en öppnade sig
106 :17
1 åminnelse må utrotas från j.en
109:15
1 sönderkrossa huvuden på j.en
110:6
1 bliva väldiga på j.en
112:2
1 vem i hlm. och på j.en
113:6
1 j.en har han givit mskors barn
115:16
1 Jag är en främling påj.en
119:19
1 J .en är fuU av din nåd, o H.
119 :64
1 så nlir fördärvat mig på j.en
119:87
1 du har grundat j.en, och den består 119:90
1 ss. slagg ogudaktiga på j.en
119:119
1 vad han vill I hlm. och på j.en
135:6
1 hm s. utbrett j.en över vattnen
136:6
1 plöjt och ristat upp j.en
141:7
1 (fienden) trampar mitt liv till j.en 143:3
146:4
2 tillbaka till den j. varav han är
1 ogudaktiga slår han till j.en
147:6
147:8
1 hm s. bereder regn åt j.en
147:15
1 Han låter sitt tal gå ut tillj.en
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1 Loven H. från j.en, I havsdjur
148:7
148:11
1 I furstar och domare på j.en
1 har H. lagt j.ens grund
Ords. 3 :19
1 härska alla domare på j.en
8:16
1 ända ifrån j.ens urtidsdagar
8 :23
1 här han fastställde j.ens grundvalar
8:29
1 rättfärdige får sin lön på j.en
11 :31
1 Vem har fastställt j.ens gränser
30:4
1 j.en s. icke kan mättas med vatten 30:16
1 tre finnas, under vilka j.en darrar
30:21
1 fyra finnas, s. IIro små på j.en
30:24
1 och j.en består evinnerligen
Pred. 1:4
1 fänadens ande far ned under j.en
3:21
5:1
1 och du lir på j.en
7 :21
l ingen mska så rättfärdig på j.en
1 fåfänglighet s. bIInder på j.en
8:14
1 besvär man gör sig på j.en
8:16
1 så tömma de ut (regnet) på j.en
11:3
r och stoftet vänder åter till j.en
12:7
1 lyssna, du j.; ty H. talar
Jes. 1:2
3 göm dig i j.en, för H. makt
2:10
1 står upp att förskräckaj.en
2:19
1 står upp att förskräcka j.en
2 :21
1 skådar man ned på j.en, se
5 :30
1 de skola ock skåda ned på j.en
8:22
10:14
1 samlade jag j.ens alla länder
1 skipa lag åt ödmjuka på j.en
11 :4
11 :4
1 han skall slA j.en med sin muns
1 tillhopa från j.ens fyra hörn
11 :12
1 för att göra j.en till en ödemark
13:9
14:9
1 j.ens aUa väldige
1 icke blivit fälld till j.en
14:12
14:16
1 s. kom j.en att darra
1 De få ej besitta j.en
14:21
'1 I s. bon på j.en: sen till
18:3
19:24
1 till en vlllsignelse på j.en
1 dess gudabeläten nedbrutna till j.en 21:9
1 krämare voro stormän på j.en
23:8
1 ödmjuka aUa stormän på j.en
23:9
1 otukt medj.ens konungariken
23:17
1 H. ödelägger j.en och föröder den
24:1
1 J.en bliver I grund ödelagd
24:3
1 J.en sörjer och tvinar bort
24:4
1 j.en har blivit ohelgad
24:5
1 uppfräter förbannelse j.en
24:6
1 all j.ens fröjd har flyktat
24:11
24:18
1 j.ens grundvalar bäva
1 J.en brister, j.en rämnar, j.en vacklar 24:19
1 j.en raglar ss. en drucken
24:20
1 sitt folks smälek överallt på j.en
25:8
1 han slAr det till j.en
25 :12
26:5
1 ödmjukar den till j.en
1 när dina domar drabba j.en
26:9
1 j.en skall giva igen de avaomnade
26 :19
1 j.en skall lAta komma i dagen blod 26 :21
28:2
1 slår allt till j.en med makt
1 (Ariel) tala djupt nedifrån j.en
29:4
1 din röst höras ss. andes ur j.en
29:4
2 åsnorna med vilk8 man brukar j.en 30:24
5 j.en höre och allt vad på den är
34:1
3 deras j. bliver dränkt i fett
34:7
3 och dess j. till svave"
34:9
40 :12
1 Vem mlite.. upp stoftet på j.en
1 förstått vad j.ens grundvalar säga
40:21
1 Han är den s. tronar över j.ens grund 40:22
1 domarna på j.en till idel tomhet
40:23
1 har deras stam slagit rot I j.en
40:24
1 har grundat rlitten på j.en
42:4
1 H. s. har utbrett j.en
42:5
1 utan ngns hjälp breder ut j.en
44:24
1 Må j.en öppna sig
45:8
2 skärva bland skärvor av j.
45:9
1 Det är jag s. har gjort j.en
45:12
1 sliger H., s. har danat j.en
45 :18
1 slitt dig på j.en utan tron
47:1
1 Min hand har lagt j.ens grund
48:13
1 fröjda dig, du j., ty H. tröstar sitt
49 :13
1 skåden ock på.j.en härnere
51:6
1 j.en nötas ut ss. en klädnad
51:6
,
51 :13
1 H. s. har lagt j.ens grund
51 :16
1 övertäckt dig för att grunda en J.
53:2
1 ss. ett rotskott ur förtorkad j.
1 Noas nod. icke mer över j.en
54:9
1 s. himmelen är högre än j.en
55:9
1 förrIin det har vattnat j.en
55 :10
1 mörker övertäcker j.en
60:2
1 j.en låter sina vlixter spira fram
61 :11
1 ett ämne till lovsång på j.en
62:7
1 lät deras blod rinna ned på j.en
6):6
1 jag vill skapa nya himlar och ny j. .65 :17
66:1
1 j.en är min fotapall
66:22
1 de nya himlar och den nyaj.
1 Jag såg påj.en, den var öde
Jer. 4:23
1 Därför sörjer j.en
4 :28
1 JahÖr,duj.
6:19
2 min vrede ... över frukten på j.en
7:20
1 nid, rätt och rättfärdighet på j.en
9:24
6 de skola utrotas från j.en
10:11
1 Han har gjort j.en gm sin kraft
10:12
1 likasom i sorgdräkt luta de mot j.en 14:2
23:5
1 rätt och rättfärdighet på j.en
1 riken i världen, utöver j.ens yta
25 :26
1 J ag är den s. har gjort j.en, med de
1 mskor och djur s. äro på j.en
27:5
2 Se, jag skall taga dig bort ifrån j.en 28:16
31:37
1 j.ens grundvalar utrannsakade
33:15
1 rätt och rättfärdighet på j.en
46:12
1 klagorop bliver j.en full
1 så att han skaffar ro åt j.en
50:34
5 (H.) har gjort j.en gm sin kraft
51:15
1 Resen upp ett baner på j.en
51:27

1 om än våld råder på j.en
51 :46
K1ag. 2:1
1 ned till j.en kastade han
2:2
1 ja, han slog dem till j.en
1 Hennes portar sjönko ned i j.en
2:9
1 Sions äldste sitta stumma på j.en
2:10
1 slinka sina huvuden mot j.en
2:10
1 min lever är ss. utgjuten på j.en
2:11
2:21
1 På j.en, ute på gatorna, ligga de
Hes. 1 :15
1 fick jag se ett hjul stå på j.en
1 :19
1 när väsendena lyfte sig över j.en
1 när de lyfte sig upp över j.en
1 :21
7 :21
1 ss. rov åt de ogudaktigaste på j.en
10:16
1 keruberna ... höja sig över j.en
1 keruberna höjde sig från j.en
10:19
1 jag skall slå den till j.en
13:14
1 (vinträdet) blev kastat påj.en
19:12
1 stoder skola störta till j.en
26:11
26:16
1 nere på j.en skola de sitta
1 därför slog jag dig ned till j.en
28:17
1 Jag lät dig ligga ss. aska på j.en
28:18
1 Jag skaU kasta dig upp på j.en
32:4
1 j.en skaU giva sin gröda
34:27
1 där det bor på j.ens mittelhöjd
38:12
2 kräldjur s. röra sig på j.en
38:20
1 och aUa mskor på j.ens yta
38:20
1 s. ännu ligga kvar ovan j.
39:14
1 dricka blod av j.ens hövdingar
39:18
1 j.en lyste av (Guds) härlighet
43:2
8 Det finns ingen mska på j.en
Dan. 2:10
6 Jag såg ett träd stå mitt på j.en
4:7
6 må stubben llimnas kvar i j.en
4:12
6 dock må stubben lämnas kvar I j.en 4:20
6 aUa s. bo på j.en äro ss. intet
4:32
6 med dem s. bo på j.en
4:32
6 under i himmelen och på j.en
6:27
6 det restes upp från j.en
7:4
1 dock utan att röra vid j.en
8:5
8:7
1 Sedan slog han honom till j.en
1 kastade några av stjärnorna till j.en
8:10
1 (hornet) slAr sanningen ned till j.en 8:12
1 i vanmakt med mitt ansikte mot j.en 8:18
1 i vanmakt med ansiktet mot j.en
10:9
1 böjde mitt ansikte mot j.en
10:15
2 skall utskifta j. åt dem
11 :39
1 förbund med kräldjuren på j.en Hos. 2 :18
2:21
1 och den skall bönhöra j.en
1 och j.en skaU bönhöra säden
2 :22
6:3
1 lik ett vårregn, s. vattnar j.en
1 Vid deras åsyn darrar j.en
Joel 2:10
1 tecken på himmelen och på j.en
2:30
2 utvalt bland alla släkter på j.en Am. 3:2
1 s. går fram över j.ens höjder
4:13
1 slån rättfärdigheten ned till j.en
5:7
1 och gjuter det ut över j.en
5:8
1 SkuUe j.en icke darra
8:8
1 låta j.en 'Iiunka i mörker
8:9
1 Ty H., han s. rör vid j.en
9:5
1 gjuter (havets vatten) ut över j.en
9:6
9:8
2 skaU förgöra det från j.ens yta
1 Vem kan störta mig ned till j.en Ob. 1:3
1 j.ens bommar slöto sig bakom Jona 2:7
1 akta härpå, du j.
Mika 1:2
1 och går fram över j.ens höjder
1:3
11 fasta klippor, j.ens grundvalar
6:2
1 eljest skaU j.en bliva en ödemark
7:13
1 lika maskar s. krälapåj.en
7:17
5 J.en röres upp för hans anslkte Nab. 1:5
1 utrota ditt rövade gods från j.en
2:13
1 drager ut så vitt s. j.en når
Hab. 1:6
2:14
1 j.en varda fuU av H. hllrlighets
1 av hans lov är j.en fuU
3:3
3:6
1 kommer han j.en att darra
1 TUl strömfåror klyver du j.en
3:9
11 förgrymmelse går du fram över j.en 3:12
2 förgöra allt vad på j.en är
Sef. 1:2
2 mskorna skaU jag utrota från j.en
1 :3
1 göra aUa j.ens gudar maktlösa
2:11
1 j.en fÖrhållit sin gröda
Hagg. 1 :10
1 (H.) bjudit torka komma över j.ens
1 :11
1 slint ut att fara omkring på j.en Sak. 1 :10
1 VI hava farit omkring på j.en
1:11
6:7
1 ivriga att få fara omkring på j .en
1 J a, I mån fara omkring på j.en
6:7
1 de fora åstad omkring på j.en
6:7
8:12
1 j.en skall giva sin gröda
1 utsplint himmelen och grundat j.en 12:1
1 ngn av j.ens folkstammar Icke drager 14:17
9 de skola besitta j.en
Matt. 5:5
5 :13
9 I ären j.ens salt
5 :35
9 icke svärja... ej heller vid j.en
6:10
9 ss. i hlm., så ock påj.en
9 Samlen Icke skatter på j.en
6:19
9 makt här på j.en att förlAta synder
9:6
10:34
9 för att slinda frid påj.en
9 Människosonen vara i j.ens sköte
12:40
9 stengrund, där det Icke hade j.
13:5
9 eftersom det icke hade djup j.
13:5
13:8
9 Men somt föU i god j.
9 att den såddes i den goda j.en
13 :23
16: 19
9 aUt vad du binder på j.en
9 och allt vad du löser på j.en
16: 19
9 Allt vad I binden på j.en
18:18
9 och aUt vad I lösen på j.en
18:18
9 om två av eder här på j.en
18:19
9 Ej kalla ngn på j.en eder 'fader'
23:9
9 rättfärdigt blod s. är utgjutet på j.en 23:35
9 alla släkter på j.en jämra sig
24:30
9 grllvde en grop ij.en
25:18
9 gömde ditt pund i j.en
25 :25
27:51
9 j.en skalv, klipporna rämnade
28:18
9 makt i himmelen och på j.en

9 makt här påj.en förlåta
Mark. 2:10
9 där det icke hade mycket j.
4:5
4:5
9 eftersom det icke hade djup j.
9 Men somt föll I lod j.
4:8
9 att det såddes i den goda j.en
4:20
9 s. nlir en man sår slid i j.en
4 :26
9 Av sig själv bär j.en frukt
4:28
9 senapskorn, s. när det lägges i j.en,
4:31
4:31
9 är minst av alla frön påj.en
9 ingen valkare på j.en kan göra
9:3
Luk. 2:14
9 Ära vare Gud ... frid på j.en
9 makt här på j.en att förlåta synder
5 :24
9 byggde ett hus på blotta j.en
6:49
9 Men somt föU I god j.
8:8
8:15
9 att den föll i den goda j.en
12:49
9 kommit att tända en eld på j.en
12 :51
9 för att skaffa frid på j.en
9 Varför skaU det få utsuga j.en
13:7
9 Varken för j.en eUer för gödselhögen 14:35
9 finna tro här på j.en
18:8
15 skola slå ned dig tUlj.en
19:44
9 på j.en skall ångest komma
21 :25
24:5
9 böjde sina ansikten mot j.en
9 den s. är från j.en, är av j.en,
Joh. 3:31
9 och av j.en talar han
8:6
9 och skrev med fingret på j.en
8:8
9 han skrev på j.en
10 spottade han på j.en och gjorde
9:6
12 :24
9 vetekornet faller i j.en och dör
12 :32
9 nllr jag bliVit upphöjd från j.en
9 Jag har förhärligat dig på j.en
17:4
9 tecken nere på j.en
Apg. 2:19
9 aUa släkter på j.en välsignade
3 :25
9 j.en lir min fotapaU
7:49
9 hs liv ryckes undan från j.en
8:33
9:8
9 Saulus reste sig upp från j.en
9 (linneduk) slinktes ned till j.en
10:11
9 krälande djur s. leva på j.en
10:12
9 fyrfota djur s. leva på j.en
11:6
22:22
.9 Bort ifrånj.en med den mskan
9 dom skaU H. håUa på j.en
Rom. 9:28
11 äter vad s. växer på j.en
14:2
9 vare sig i him. eUer på j.en
l.Kor. 8:5
10:26
9 j.en är H., och allt vad därpå är
9 Den första mskan var av j.en
15 :47
9 finnes i him. och på j.en
Ef. 1:10
9 vad fader heter i him. och på j.en
3 :15
4:9
9 farit hit ned till j.ens 111gre rymder
9 du må länge leva på j.en
6:3
12 deras s. äro på j.en och
13 deras s. äro under j.en
Fil. 2!10
12 sinne vänt tUl det s. hör j.en till
3 :19
9 skapades aUt i him. och på j.en Kol. 1 :16
9 så ske med aUt vad på j.en
1 :20
9 icke tUl det s. är på j.en
3:2
3:5
9 döden edra lemmar s. höra j.en tUl
Hebr. 1:10
9 Du, H., lade j.ens grund
9 den j. s. indricker regnet
6:7
6:7
14 den j.en får välsignelse från Gud
9 Om han nu vore på j.en
8:4
9 gäster och främlingar på j.en
11 :13
9 s. här på j.en kungjor.de Guds yilja 12 :25
9 en j. s. kommit till av vatten 2.Pet. 3:5
3:7
9 de himlar och den j.
9 j.en och de verk s. äro därpå brännas 3:10
9 nya himlar och en ny j.
3:13
12 Sådan 'vishet' är av j.en
Jak. 3:15
9 I haven levat i kräslighet på j.en
5:5
5:7
9 åkermannen väntar på j.ens frukt
5 :12
9 svärjen Icke ...vid j.en
5 :17
9 det regnade icke på j.en under 3 år
9 j.en bar sin frukt
5:18
9 aUa släkter på j.en jämra sig
Upp. 1:7
9 vare sig i him. eUer på j.en
9 eUer under j.en
5:3
5:10
9 och de skola regera på j.en
9 skapat, i hlm. och på j.en
9 och under j.en
5:13
9 givet att taga friden bort ifrån j.en
6:4
9 makt över fjärdedelen av j.en
6:8
9 och gm vilddjuren på j.en
6:8
9 stjllrnor föllo ned på j.en
6:13
9 fyra änglar stå vidj.ens fyra hörn
7:1
9 och hålla tillbaka j.ens fyra vindar
7:1
9 för att ingen vind skuUe blåsa över j.en 7:1
7:2
9 sig givet att skada j.en och havet
9 Gören icke j.en någon skada
7:3
9 ängeln kastade elden på j.en
8:5
9 hagel och eld kastade. ned på j.en
8:7
9 tredjedelen av j.en brände. upp
8:7
9 stjärna faUen ifrån hlm. på j.en
9:1
9 ur röken kommo gräshoppor över j.en 9:3
9:3
9 makt s. skorpionerna på j.en
9 icke skulle skada grllset på j.en
9:4
9 och sin vänstra (fot) påj.en
10:2
9 ängeln ....tå på havet och på j.en
10:5
9 s. står på havet och på j.en
10:8
9 ljusstakar s. stå inför j.ens H.
11:4
9 makt slå j.en med alla slags plågor
11:6
9 fördärva dem å. fördärva j.en
11 :18
9 kastade (stjärnorna) ned på j.en
12:4
9 draken blev nedkastad till j.en
12:9
9 ve dig, du j., och dig, du hav
12:12
9 draken såg han var nedka.tad på j.en 12 :13
9 Men j.en kom kvinnan till hjälp
12:16
9 j.en öppnade sin mun
12:16
9 ett annat vilddjur stiga upp ur j.en 13 :11
13:12
9 det kommer j.en.. tillbedja
9 eld från hlm. påj.en
13:13
9 de 144000 friköpta ifrån j.en
14:3
14:6
9 förkunna för dem s. bo på j.en
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3000

Jord-Jordan
9 säden påj.en fullt mogen till skörd 14:15
14:16
9 högg till med sin lie på j.en
9 och j.en blev avbärgad
14:16
9 av druvklasarna från vinträden påj.en 14:18
9 ängeln högg till lI\ed sin lie påj.en
14:19
9 frukten ifrån vinträden på j.en
14:19
9 Guds sju vredesskålar på j.en
16:1
9 och göt ut sin skål påj.en
16:2
9 alltseGan mskor blevo till påj.en
16:18
9 till styggelserna på j.en
17:5
9 j.en upplystes av hs härlighet
18:1
9 köpmännen på j.en skaffat rikedom 18:3
9 köpmännen på j.en gråta
18:11
9 vars köpmän voro stormän på j.en '18:23
9 s. blivit slaktade påj.en
18:24
9 stora skökan s. fördärvade j.en
19:2
9 folk s. bo vid j.ens fyra hörn
20:8
9 draga fram över j.ens hela vidd
20:9
9 såg en ny him. och en ny j.
21:1
9 förra j.en voro förgångna
21:1

2 framför alla andra folk påj.en 2.Mos.33:16
2 framför alla andra folk påj.en 5.Mos. 7:6
2 framför alla andra folk påj.en
14:2
1 upphöja dig över alla folk på j.en
28:1
l alla folk på.,j.en skola se
28:10
l alla folk på j.en må förnimma
Jos. 4:24
l j.ens folk känna ditt namn
!.Kon. 8:43
1 arvedel bland alla folk på j.en
8:53
1 alla folk på j.en må förnimma
8 :60
1 j.ens folk må känna ditt
2. Krön. 6:33
1 högt bland j.ens folk försmäktar Jes.24:4
1 måste gå på j.en bland folken
24:13
1 denna stad för alla j.ens folk
Jer. 26:6
1 ära inför alla j.ens folk
33:9
1 smälek bland alla j.ens folk
44:8
1 alla folk påj.en draga bort
Hes.31:12
6 till alla folk s. finnas på j.en
Dan. 3 :31
6 :25
6 till alla folk s. funnos på j.en
Sef. 3 :20
1 lovsång bland alla j.ens folk
1 alla j.ens folk församla sig
Sak.12:3

JORD (jorden bävar)

JORD (hela jorden)
1 må de råda över hela j.en
I.Mos. 1 :26
1 frö bärande örter på hela j.en
1 :29
1 deras släkten vid liv på hela j.en
7:3
8:9
1 vatten betäckte hela j.en
1 hela j.en hade enahanda tungomål
11:1
1 bliva kringspridda över hela j.en
11 :4
1 spridde H. dem ut över hela j.en
11:8
1 H. förbistrade hela j.ens tungomål
11:9
1 spridde H. ut dem över hela j.en
11:9
1 han s. är hela j.ens domare
18:25
1 ingen ss. jag på hela j.en
2.Mos. 9:14
1 mitt namn förkunnat på hela j.en
9:16
1 ty hela j.en är min
19:5
1 hela j.en full av H. härlighet 4.Mos.14:21
1 helaj.ens H. förbundsark
Jos. 3:11
1 s. bära H., hela j.ens H., ark
3 :13
1 ingen Gud finnes på hela j.en 2.Kon. 5:15
1 över helaj.en gå hs domar
l.Krön.16:14
1 H. ögon överfara hela j.en
2. Krön. 16:9
1 härligt ditt namn över helaj.en
Ps. 8:2
1 huru härligt ditt namn över hela j.en 8:10
1 De sträcka sig ut över hela j.en
19:5
33:8
1 Hela j.en frukte H.
1 H. är stor konung över hela j.en
47:3
1 Gud är konung över hela j.en
47:8
1 hela j.ens fröjd, berget Sion
48:3
1 över helaj.en sträcke sig din ära
57:6
1 över helaj.en sträcke sig din ära
57:12
1 hela j.en vare full av hs ära
72 :19
83 :19
1 H., den Högste över hela j.en
1 Bergen smälta ... för helaj.ens Herre 97:5
1 är den Högste över hela j.en
97:9
1 över hela j.en gå hans domar
105:7
1 över hela j.en sträcke sig din ära
108:6
1 hela j.en är full av hs härlighet J es. 6:3
1 straffdom komma över hela j.en
10:23
1 vare kunnigt över hela j.en
12:5
1 att fördärva hela j.en
13:5
1 Hela j.en har fått vila och ro
14:7
1 beslut s. är fattat mot hela j.en
14:26
1 straffdom över hela j.en
28:22
1 han s. kallas hela j.ens Gud
54:5
1 detta gäller helaj.en
Jer.45:4
1 hammare s. slog hela j.en
50 :23
51:7
1 Babel gjorde hela j.en drucken
1 du s. fördärvade hela j.en
51 :25
51 :41
1 s. var hela j.ens berömmelse
1 mskor föUo slagna över hela j.en
51 :49
Klag. 2:15
1 helaj.ensfröjd
1 de vilda djuren på hela j.en
Hes. 32:4
1 över hela j.en äro mina får
34:6
1 TiD hela j.ens glädje skaU jag
35 :14
6 stort berg s. uppfyllde helaj.en Dan. 2:35
2:39
6 det skall råda över hela j.en
6 folk s. finnas på hela j.en
3 :31
6 syntes över hela j.en
4:17
6 alla folk s. funnos på hela j.en
6:25
6 (riket) skall uppsluka hela j.en
7:23
1 en bock ... gå fram över hela j.en
8:5
4 hela j.en höja sig ss. Nilen
Am. 8:8
4 hela j.en höjer sig ss. Nilen
9:5
1 deras skatter åt hela j.ens H. Mika 4:13
1 Hela j.en vare stiDa
Hab. 2 :20
1 nitälskans eld hela j.en förtäras Sef. 1 :18
3:8
1 av nitälskans eld hela j.en förtäras
1 tiD berömmelse på hela j.en
3:19
1 funnit hela j.en lugn
Sak. 1 :11
4:10
1 H. ögon s. överfara hela j.en
1 ss. tjänare inför helaj.ens H.
4:14
1 fått träda inför hela j.ens H.
6:5
1 H. vara konung över hela j.en
1~:9
9 snara över hela j.ens inbyggare Luk. 21 :35
9 bosätta sig utöver hela j.en
Apg. 17 :26
9 namn förkunnat på helaj.en Rom. 9:17
9 tal gått ut över hela j.en
10:18
9 andar, utsända över hela j.en
Upp. 5:6
9 helaj.en såg med förundran
13:3

1 när du drog ut, bävade j.en

Dom. S:4

1 Då skalv j.en och bävade
2.Sam.22:8
1 Då skalv j.en och bävade
Ps. 18:8
1 Du har kommit j.en att bäva
60:4
1 då bävade j.en inför Guds ansikte
68:9
1 j.en darrade och bävade
77 :19
1 j.en ser det och bävar
97:4
1 (H.) skådar på j.en;och hon bävar 104:32
1 För H. må du väl bäva, du j.
114:7
1 j.en skall bäva på hs vredes
Jes.13:13
1 för hs förtörnelse bävar j.en
Jer.10:10
1 Vid dånet av deras fall bävar j.en
49:21
1 ropar: 'Babel är intaget', bävar j.en 50:46
1 Då darrar j.en och bävar
51 :29
1 så att himmelen oChj.en bäva Joel 3:16
1 komma him. och j.en att bäva Hagg. 2:7
1 komma him. och j.en att bäva
2:22
9 Hs röst ko.m j.en att bäva
Hebr. 12 :26
9 icke allenast j.en att bäva
12 :26
JORD (jordens djup)
1 skola fara ned i j.ens djup
Ps.63:10
1 föra oss upp igen ur j.ens djup
71 :20
1 Han har j.ens djup i sin hand
95:4
1 när jag bildades ij.ens djup
139:15
1 j.ens djup kan ingen utrannsakaOrds.2S:3
1 glädjerop, I j.ens djup
Jes.44:23
1 får du ligga där i j.ens djup
Hes. 26 :20
1 måste ned i j.ens djup
31 :14
31 :16
1 tröstade sig i j.ens djup
31 :18
1 Edens träd störtas ij.ens djup
1 fara ned ij.ensdjup
32:18
1 måste fara ned i j.ens djup
32:24
JORD (falla till jorden)
1 föll till j.en på sitt ansikte
!.Mos. 19:1
24 :52
1 föll han ned på j.en och tillbad H.
1 föllo ned till j.en på sitt ansikte
42:6
1 föllo ned för hm till j.en
43:26
1 de föllo ned till j.en för (J osef)
44:14
1 föll ned till j.en på sitt ansikte
48:12
l föll Josua ned till j.en
Jos. 5:14
l föll ned på sitt ansikte till j.en
7:6
1 föllo ned till j.en
Dom.13 :20
1 H. lät intet falla till j.en
!.Sam. 3 :19
14:45
1 icke ett hår skall falla tiD j.en
1 (filisteen) föll med ansiktet motj.en 17:49
l (David) föll ned tiD j.en
20:41
1 (Abigail) föll ned till j.en
25 :41
26 :20
1 icke mitt blod falla på j.en
1 föll Saul raklång till j.en
28 :20
1 föll han ned till j.en
2.Sam. 1:2
1 föll ned tiD j.en på sitt ansikte
14:4
1 icke ett hår av din son falla på j.en 14:11
1 föll Joab ned till j.en på sitt ansikte 14:22
1 föU han ned till j.en på sitt ansikte 18 :28
24:20
1 (Arauna) föll ned till j.en
l föll till j.en på sitt ansikte
!.Kon. 1 :23
1 icke ett hår av hs huvud falla till j.en 1 :52
1 intet av H. ord faUer tillj.en 2.Kon.10:10
1 Ornan föll tillj.en på sitt
!.Krön.21:21
1 föUo ned ... mot j.en
2.Krön. 7:3
1 (Job) föll ned till j.en
Job 1 :20
I s låter regnet falla på j.en
5 :10
1 FaU ned till j.en
37:6
1 falla ned inför dig mot j.en
Jes.49:23
1 intet regn faller på j.en
Jer.14:4
1 murar falla tillj.en
Hes.38:20
1 altarhornen falla tiDj.en
Am. 3:14
1 icke minsta korn faUa på j.en
9:9
9 icke en faller tillj.en utan
Matt. 10:29
9 Men somt föll i godj.
13:8
9 Men somt föll.i god j.
Mark. 4:8
9 föll ned på j.en och vältrade sig
9:20
9 (Jesus) föD. ned på j.en och bad
14:35
9 somt föll i god j.
Luk. 8:8
9 att den föll i den goda j.en
8:15
9 blodsdroppar, s. föllo ned på j.en
22:44
9 vetekornet faller i j.en
Joh. 12 :24
Apg. 9:4
9 (Saulus) föll ned till j.en
9 viföllo alla ned till j.en
26:14
9 him. stjärnor föUo ned på j.en Upp. 6:13
9 en stjärna fallen ... ned på j.en
9:1
9 eld faUa ned från him. på j.en
13:13

1 tager him. och j. till vittnen
30:19
1 taga him. och j. till vittnen
31 :28
1 (Absalom) mellan him. och j. 2.Sam.18:9
1 du har gjort him. och j.
2.Kon.19:15
1 H.ängelmellanj.enochhim. l.Krön.21:16
1 allt vad i him. och på j.en är
29:11
1 H., him. och j.ens skapare
2.Krön. 2 :12
Esr. 5:11
6 him. och j.ens Guds tjänare
1 Hm love him. och j.en
Ps.69:35
1 hm s. gjort him. och j.
115 :15
1 H. s. gjort him. och j.
121:2
1 s. har gjort him. och j.
124:8
1 han s. gjort him. och j.
134:3
1 hm s. har gjort him. och j.en
146:6
1 hs majestät når över j.en och him. 148 :13
1 duhargjorthim.ochj.
Jes.37:16
7 gudar s. icke gjort him. och j.
Jer.l0:11
1 s. uppfyller him. och j_
23:24
1 den s. gjort him. och j.
32 :17
33 :25
1 fast ordning för him. och j.
1 him. och j. jubla över Babel
51 :48
Hes. 8:3
1 lyfte mig mellan him. och j.
1 him. och j.en bäva
Joel 3:16
1 him. och j.en att bäva
Hagg. 2:7
1 komma him. och j.en att bäva
2 :22
1 skäppan mellan j. och him.
Sak. 5:9
9 IntiD him. och j. förgås
Matt. 5 :18
11 :25
9 du him. och j.ens H.
9 Him. och j. skola förgås
24:35
9 Him. och j. skola förgås
Mark. 13:31
9 Fader, du him. och j.ens H.
Luk.10:21
9 j.ens och him. utseende
12 :56
9 snarare kunna him. och j. förgås
16:17
9 Him. och j. skola förgås
21 :33
Apg. 4:24
9 du s. har gjort him. och j.en
9 Guden s. gjort him. och j.en
14:15
9 han s. är H. över him. och j.
17 :24
Upp. 10:6
9 skapat him. och j.en
9 hm s. skapat him. och j.
14:7
9 för hs ansikte flydde him. och j.
20:11
JORD (jordens inbyggare)
1 j.en ohelgad under sina inb.
Jes.24:5
1 förtäras j.ens inbyggare av hetta
24:6
1 fällor vänta eder, j.ens inbyggare
24:17
l att hemsöka j.ens inbyggare
26 :21
Jer. 25 :29
1 svärd mot j.ens aUa inbyggare
1 skördeskri ... över alla j.ens inbyggare 2S :30
1 en ände på j.ens inbyggare
Sef. 1 :18
9 snara över hela j.ens inbyggare Luk. 21 :35
Upp. 3 :10
9 sätta j.ens inbyggare på prov
9 utkräva vårt blod av j.ens inbyggare
6:10
9 Ve, ve, ve över j.ens inbyggare
8:13
9 j.ens inbyggare skola glädjas
11 :10
9 en plåga för j.ens inbyggare
11 :10
9 alla j.ens inbyggare skola tillbedja
13:8
9 förvillar det j.ens inbyggare
13:14
9 förmår gm sitt tal j.ens inbyggare
13 :14
9 j.ens inbyggare druckit sig druckna 17:2
9 de av j.ens inbyggare, vilkas namn
17:8
JORD (jordens konungar)
1 från alla konungar på j.en
1. Kon. 4:34
l större än ngn konung på j.en
10:23
1 större än ngn konung på j.en 2.Krön. 9:22
lAlla konungar påj.en kommo
9:23
1 J .ens konungar resa .sig upp
Ps. 2:2
47:3
1 H. är stor konung över hela j.en
1 Gud är konung över hela j.en
47:8
1 fruktansvärd för konungarna på j.en 76:13
1 högste bland konungarna på j.en
89 :28
102:16
1 aUaj.ens konungar (frukta) din
1 j.ens konungar skola tacka dig
138:4
1 I j.ens konungar och alla folk
148 :11
2 hemsöka j.ens kon. nere på j.en Jes.24:21
1 Ingen kon. på j.en hade trott Klag. 4:12
1 riktade du j.ens konungar
Hes.27:33
6 fyra kon. uppstå på j.en
Dan. 7 :17
Sak. 14:9
1 H. skaU vara kon. över j.en
9 taga j.ens konungar tull
Matt. 17 :25
Apg. 4 :26
9 J .ens konungar trädde fram
9 härskaren över kon. på j.en
Upp. 1:5
6:15
9 konungarna på j.en dolde sig
9 j.ens konungar bedrivit otukt
17:2
9 välde över j.ens konungar
17 :18
18:3
9 konungarna på j.en bedrivit otukt
9 j.ens konungar skola gråta
18:9
9 såg vilddjuret och konungarna påj.en 19:19
9 j.ens konungar föra ditin härligt
21 :24

JORD (jordens riken)
1 varnagel för riken på j.en
5.Mos.28:25
1 råder över riken på j.en
2.Kon.19:15
1 alla riken påj.en förnimma
19:19
1 Alla riken på j.en har H.
2.Krön. 36 :23
Esr. 1:2
1 Alla riken på j.en har H. givit
Ps.68:33
1 I riken på j.en, sjungen
l råder över alla riken påj.en
Je5-37:16
1 alla riken på j.en förnimma
37:20
1 varnagel för alla riken på j.en
Jer.15:4
1 skräckbild för alla riken på j.en
24:9
1 varnagel för alla riken på j.en
29:18
1 de riken på j.en s. lydde under
34:1
1 varnagel för alla riken på j.en
34:17
6 fjärde riKe uppstå på j.en
Dan. 7:23
JORD (jordens ända)
1 från j.ens ena ända till
5.Mos.13:7
1 folk fjärran ifrån, ifrån j.ens ända
28:49
1 ifrån j.ens ena ända till den andra
28:64
lock dem s.bo vid j.ens ändar
33 :17
l.Sam. 2:10
1 H. dömer j.ens ändar
1 (Gud) skåda till j.ens ändar
Job 28:24
1 ljungeldar bort till j.ens ändar
37:3
l j.ens ändar till egendom
Ps. 2:8
1 Alla j.ens ändar betänka det
22:28
1 stillar strider intill j.ens ända
46:10
1 når ditt lov intill j.ens ändar
48 :11
1 Gud s. råder allt intill j.ens ändar
59 :14
61 :3
1 Från j.ens ända ropar jag till dig
1 tillflykt för alla j.ens ändar
65:6
1 De s. bo vid j.ens ändar häpna
65:9
1 och aUa j.ens ändar frukte hm
67:8
l härska ifrån floden intill j.ens ändar 72:8
1 j.ens ändar sett huru Gud frälsar
98:3
l regnskyar stiga upp frånj.ens ända 135:7
l dårens ögon äro vid j.ens ända Ords. 17 :24
l de skola komma från j.ens ända J es. 5 :26
l Från j.ens ända höra lovsånger
24:16
1 han s. har skapat j.ens ändar
40:28
l och j.ens ändar förskräckas
41:5
l du s. jag hämtat från j.ens ändar
41:9
1 (H.) lov frånj.ens ända
42:10
l mina döttrar ifrån j.ens ända
43:6
1 frälsta, ~ j.ens alla ändar
45 :22
1 ryktet därom till j.ens ända
48:20
1 frälsning må nå till j.ens ända
49:6
l j.ens ändar få se Guds frälsning
52:10
l ett rop, och det når till j.ens ända
62 :11
l stort folk vidj.ens yttersta ända Jer. 6:22
1 regnskyar stiga upp från j.ens ända 10:13
l hedningarna komma från j.ens
16:19
1 Dånet höres intill j.ens ända
25 :31
l oväder upp från j.ens yttersta ända 25 :32
1 strödda från j.ens ena ända till
25:33
l församla från j.ens yttersta ända
31:8
1 komma från j.ens yttersta ända
50:41
1 regnskyar stiga upp från j.ens ända 51 :16
6 syntes allt intill j.ens ända
Dan. 4:8
6 välde sträcker sig till j.ens ända
4:19
l vara stor intill j.ens ändar
Mika 5:4
1 ifrån floden intiD j.ens ändar
Sak. 9:10
9 kom från j.ens ända
Matt. 12:42
9 från j.ens ända till him. ända Mark.13:27
9 hon kom från j.ens ända
Luk.11 :31
9 mina vittnen intill j.ens ända
Apg. 1:8
9 frälsning intill j.ens ända
13 :4'7

JORDAGODS
giva dig din fader Sauls j.
du och Siba skolen dela j.et
1 Gå bort till ditt j. i Anatot
avvikit var och en till sitt j.
de uppkalla j. efter sina namn
s. övergivit j. för mitt namns
gingo bort, den ene till sitt j.
övergivit hus ... eller j.
hundrafalt igen ... och j.
Jag har köpt ett j.
de sålde sina j. och delade
Ananias och Safira sålde ett j.

2.Sam. 9:7
19:29
l.Kon. 2:26
Neh.13:10
Ps.49:12
Matt. 19:29
22:5
Mark. 10:29
10:30
Luk.14:18
Apg. 2:45
5 :1

JORD (jordens folk)
1 hava alla j.ens folk utgrenat !.Mos. 9:19
1 alla folk påj.en varda välsignade
18:18
1 skola alla folk påj.en välsigna sig
22:18
1 skola alla folk på j.en välsigna sig
26:4

JORD (himmel och jord)
11 begynnelsen ... him. och j.
l.Mos. 1:1
1 blevo him. och j.en fuUbordade
2:1
2:4
1 ordning på him. och j.en,
1 när Gud gjorde j. och him.
2:4
1 Gud, him. och j.ens skapare
14:19
1 Gud, him. och j.ens skapare
14:22
1 ed vid H., him. Gud och j.ens Gud 24:3
1 gjorde H. him. och j.en
2.Mos.20:11
1 på 6 dagar gjorde H. him. och j.
31 :17
5.Mos. 4:26
1 him. och j. till vittnen

JORD (jordens krets)
5 förjagas ifrån j.ens krets
Job 18:18
1 bördan av hela j.ens krets
34:13
1 ålägger dem på j.ens krets
37:12
5 han skall döma j.ens krets
Ps. 9:9
1 J.en är H., j.ens krets
24:1
1 bäve aUa s. bo på j.ens krets
33:8
5 min är j.ens krets med allt
50:12
5 ljungeldar lyste upp j.ens krets
77 :19
89:12
5 du har grundat j.ens krets
5 Han skall döma j.ens krets
96:13
5 ljungeldar lysa upp j.ens krets
97:4
5 j.ens krets och de s. bo därpå
98:7
5 Han skall döma j.ens krets
98:9
5 Jag skall hemsöka j.ens krets
Jes.13:11
5 inga födas till att bo på j.ens krets 26 :18
5 J.ens krets och vad s. alstras därav 34:1
5 han har berett j.ens krets
Jer.10:12
5 berett j.ens krets gm sin vishet
51 :15
5 ingen s. bor på j.ens krets
Klag. 4:12
5 j.ens krets med alla s. bo
Nah. 1:5

JORDAN
hebr. (haj)jarden, trol. (den) neddtstigande el. fallande; grek. J ordånes, därav
vår namnform Jordan. Araberna kallar
floden esh-Sheri'a el-Kebire, »det stora
vattningsstället». Jordan är Palestinas
längsta flod (fågelvägen ca 150 km)
och rinner genom världens djupaste dalsänka. Jordan har tre källflöden. Den
östligaste flodarmen, Nahr Banijas, upprinner vid orten Banijas, N. T.s Cesarea
Filippi (se d.o.), 329 m.ö.h., den mellersta, Nahr el-Leddan, har sin källa i
närheten av Tell el-Kadi, Bibelns Dan
(se Dan 2), 154 m.ö.h., och den västligaste, Nahr el-Chasbani, har sitt ursprung vid Chasbeja väster om Hermons
berg, 520 m.ö.h. För en sträcka av 3
km forenas de tre armarna i en flodarm
(80 m.ö.h.), men denna förgrenas sedan
i två, vilka utmynnar i Hulesjön, som
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Jordan

är ett omtyckt motiv i den kristna
konsten . Se även: Jordanslätten , Gennesarets sjö, Salthavet, Palestina.
J ORDAN
när (Jakob) gick över denna J . I. Mos. 32:10
GO Ten-Haatad, på andra sid an J.
50 :10
Abe l-M israim , på a ndra s idan J.
50 :11
kananeerna vid havet utm e d 1. 4. Mos. 13 :3 0

Från det s.k. Dopsstället i Jordan, öster om Jeriko. Det är enligt traditionen den plats,
där Jesus döptes av Johannes.
till större delen utgöres av numera
dränerade sumpmarker och som enligt
senaste mätningar ligger ca 70 m.ö .h .
Därifrån fortsätter Jordan i en tara till
Gennesarets sjö , som ligger 208 m.u.h.
I basaltklipporna i detta område har
Jordan genom sitt lopp plöjt en trång,
djup fåra. Den viktigaste bron över
denna del av Jordan är Djisr Benat
Ja 'qub , »Jakobs döttrars bro». Här
korsas floden av den berömda Havsvägen , se d.o .
Efter Gennesarets sjö rinner Jordan
vidare genom det stäppområde, som i
vår kyrkobibel kallas Hedmarken (se
d.o.), och ut i Döda havet, som ligger
ca 390 m.u.h. Denna sträcka är fågelvägen ca 105 km , men flodens lopp är
här mer än dubbelt så långt beroende
på att Jordan slingrar sig fram i serpentiner. Jordan är i regel 3-4 m djup och
blir aldrig djupare än 6 m . På över 50
ställen mellan Gennesarets sjö och Döda
havet kan man vada över floden . Jordan har flera bifloder, av vilka de
största är J armuk och J abbok, som
båda kommer från öster.
J ordans stränder omges aven halvtropisk, tät buskvegetation, som i äldre
tid bl.a. var ett tillhåll för lej on. Se Jer.
12 :5; 49 :19; 50:44; Sak.! I :3, där denna
växtlighet vid Jordans stränder betecknas med uttrycket ge'on hajjarden,
»Jordans höghet (el. härlighet)>>, övers.
»Jordanbygdens snår».
På grund av sitt brant fallande lopp
och sitt ringa vattendjup har Jordan inte
kunnat utnyttjas för sjöfart. Främst
har det fungerat som gränsflod mellan
OstjordanIandet och VästjordanIandet
(»på andra sidan Jordan» är i regel = på
flodens östra sida). Vad som givit floden dess särställning är den heliga historia, som är förknippad med den . J ordan
är känt bl.a. från berättelsen om israeliternas intågande i löfteslandet, Jos.
3:14-17 (se Adam). Denna händelse
hör till de stora begivenheterna i Israels
historia och nämns i PS.114 jämsides
med tåget över Röda havet. Man kan i

detta sammanhang också tänka på Israels kamp mot midjaniterna (se BetBara) och profeterna Elias och Elisas
verksamhet. Bekant är t.ex. berättelsen
om den syriske befalhavaren Naaman s
tillfrisknande , 2.Kon .5:9-14. Från N.T.
känner vi J ordan och trakten däromkring som Johannes döparens verksamhetsområde . I Jordan blev också Je sus
döpt av Johannes. Traditionen utpekar
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en plats ostsydost om Jeriko som Jesu
dop ställe Ofr Betania 2).
På grund av de händelser, som utspelats i och vid J ordan, inte minst
Israels intåg i Kanaans land, har floden '
kommit att spela en stor roll som ett
synligt tecken på Herrens förmåga att
frälsa och bevara sitt folk och som en
symbol på öve rgången från död till liv,
från mörker till ljus. Jesu dop i Jordan

Från Jordans nedre lopp, Floden slingrar sig fram genom
världens lägsta dalsänka.
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på Moabs hedar, på andra sidan J.

22 :1

Mose.o. talad e på Moabs h edar, vid J.
mö nstr ade Israels barn. o.vid J.

26:3

26 :63
Moabs hedar, s. ligga vid J .
31 :12
Låt oss slipp a att gå över 1.
32:5
icke vår arvedel på andra sidan J.
32:19
vår arvedel på andra sidan 1., på östra 32:19
edra väpnade män gå över J.
32 :21
Gads och Ru bens barn gå över J.
32:29
arvsbesittning på andra sidan 1.
32 :32
lägrade sig på Moab s h edar , vid J.
33 :48
läger vid J. sträckte sig
33:49
H. talad e till Mose ... vid J.
33:50; 35:1
När I haven gått över J .
33:51; 35:10
Sedan skall grä nsen gå ned till J.
34:12
arvedel på andra s idan J.
34 :15
35:14
Tre av städerna på andra sida n J.
bud s. H. gav på Moabs ... , vid J .
36 :13
Mose talade ... på andra sidan J. S.Mos. 1 :1
på andra sidan J. begynte Mose
1 :5
att jag ka n gå öve r J.
2:29
konungar s. härskade på andra sidan j.
3:8
vidare Hedm ar ken med J.
3 :17
s. H. vill giva på andra sida n J.
3 :20
goda landet på andra sid an J .
3:25
över denna J. ska ll du icke komma
3:27
svor att jag icke sk ull e få gå öve r J.
4:21
4 :22
jag skall dö oc h icke gå öve r J .
det land dit I nu gå n över J.
4:26
Mose avsk ild e tre städer på andra ... J.
4 :41
på andr a sidan J. i dal e n
4 :46
lände r, på andra sida n J.
4:47
hela Hedmarken på andra sidan J.
4:49
Hör. Israel! Du går nu över J.
9: 1
(berg) ligga på andra sidan J .
II :30
Ty I gån nu ö ver J .
11 :31
Men när I haven gått över J.
12 :10
när] kommen över J., in i det land
27:2
Men när I haven gått över J.
27:4 , 12
i det land dit du nu drager över J.
30 :18
Du ska ll icke komma över denna J.
31:2
land dit I nu dragen ö ver J.
31:13; 32 :47
stå upp och gå över den na J .
Jos. 1 :2
om tre dagar skolen l gå över J.
l :I l
land Mose givit på and ra sidan J.
1 :14 , 15
2 :7
satt e männen eft er dem åt J. till
på andra sidan 1., Sihon och Og
2:10
Josua med Israels barn kom tiU J.
3 :1
y tterst a randen av J.s vatten , skolen
] stanna där , vid J.
. 3:8
förbundsarken drage r framför ö ver J.
3:11
prästerna stå stilla i 1.s vatten,
skall J.s vatte n bliva avskuret
3 :13
Folket bröt upp för att gå över J.
3 :14
När d e s. buro arken kommo till J.
3 :1 S
vidrörde yttersta randen av vattn e t i J.
3:1 S
orörliga på torr mark mitt i J.
3:17
till dess allt folket kommit över J.
3 :17
Då allt folket kommit över J .
4 :1
Tagen h är ur J. tolv stenar
4:3
gån ut mitt i J.
4 :5
betyda att 1.s vatten blev avskuret
4:7
när (arken) gick över J.
4 :7
blev J.s vatten avsk uret i sitt lopp
4 :7
de togo upp tolv stenar ur J.
4 :8
reste Josua tolv stena r mitt i J.
4:9
prästerna blevo stående mitt i J.
4 :10
Bjud prästerna stiga upp ur J.
4 :16
(J osua :) Stigen upp ur J .
4 :17
När prästerna stego upp ur J.
4 :18
1.s vatten vände tillbaka till sin plats
4 :18
s. folket steg upp ur J .
4 :19
tolv stenarna s. de tagit ur J.
4:20
Israel gick på torr mark över J.
4:22
H. lät vattnet i J . torka ut
4:23
amoreernas konungar på andra sidan J. 5:1
H. lå tit vattnet i J . torka ut
5 :1
varför har du fört detta folk över J.
7:7
bes lutit oss att stanna på andra sidan J. 7:7
konungar s. bodde på and ra sidan J.
9:1
amo reernas konunga r, på and ra sidan J. 9:10
i besittning på andra sidan J.
12:1
slogo på andra sidan 1. , på västra
12 :7
s. Mose gav på andra sidan J.
13 :8
gränsen för Rubens barn v:ar J.
13 :23
intill 1. , s. utgjorden gränsen
13:27
(åt Gad) landet på and ra sidan J.
13 :27
utskiftade p å andra sidan J.
13 :32
fått arvedel p å andra sidan J .
14:3
Gränsen var Salthavet till J.s utlopp
1 5 :5
den vik där J. har sitt utlopp
1 5 :5
Landet från J. vid Jerik o
16 :1
(Efraims gräns) gick ut vid J.
16 :7
och Basan på and ra sidan J.
17:5
arvedel på andra sidan J.
18:7
(Benjamins) gräns begynte vid J .
18:12
gick gränsen ut vid J.s södra ända
18 :19
på östra sidan var J. gränsen
18 :20
(Isaskars) gräns gick ut vid J .
19:22
(Naftali gräns) gick så ut vid J.
19 :33
och Juda m e d J. i öster
19 :34
på andra sidan J. u t sågo de
20:8
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Jordanbygden - Josafat
Mose givit eder på andra sidan J .
22:4
(Manasse) på andra sidan 1., på västra 22:7
till stenkretsarna vid J.
22:10
byggde de där ett altare vid J .
22 :10
hava byggt ett altare vid J.
22:11
H. har ju satt J . till gräns
22 :25
23:4
allt ifrån J. intill Stora havet
amoreernas land ... på andra sidan J.
24:8
när I haden gått över J.
24 :11
besatte vadställena över J.
Dom. 3:28
Gilead stannade på andra sidan J.
5 :17
besätt en vattendragen, ävensom J .
7:24
besatte vattendragen, ävensom J .
7 :24
till Gideon på andra sidan J .
7 :25
När sedan Gideon kom till J.
8:4
israeliter s. bodde på andra sidan J .
10:8
gingo Ammons barn över J .
10:9
togo mitt land till Jabbok och till J.
11:13
intogo .. .från öknen ända till J .
11 :22
besatte vadställena över J.
12:5
höggo ned hm vid vadställena över J. 12 :6
hebreerna gingo över l.
l.Sam . 13 :7
israeliterna på andra sidan J.
31 :7
därefter gingo de Över J .
2.Sam. 2 :29
församlade Israel och gick över l .
10 :17
de gingo över J.
17:22
utan alla hade kommit över l .
17 :22
när Absalom gick över J.
17 :24
vände konungen och kom till J .
19 :15
för att föra konungen över J.
19:15
Dessa hade nu hastat ned till J.
19 :17
när (David) skulle fara Över J.
19 :18
drog sedan med konungen till 1.,
för att få ledsaga hm Över J.
19 :31
vill din tjänare vara med kon. över l . 19 :36
Därefter gick allt folket över J.
19 :39
föra kon. och hs familj över J .
19:41
från J. ända tiD Jerusalem
20:2
de gingo över l .
24:5
(Simei) kom till J . mig tiD mötes l.Kon. 2:8
bäcken Kerit , s. rinner ut i J.
17:3 ,5
2. Kon . 2 :6
(Elia :) H. har sänt mig till J .
att de båda stodo vid J .
2 :7
2 : 13
(Elisa) ställde sig vid J .s strand
bada dig sju gånger i J.
5:10
(Naaman) doppade sig i J. sju gånger
5 :14
Låt oss därför gå till J.
6 :2
kommo till 1. , begynte de hugga
6:4
foro efter (arameerna) ända till J.
7 :15
10 :33
(Hasael) intog på östra sidan om J.
(Merari) på andra sidan J .
l. Krön. 6 :78
öster om l., Beser i öknen
6 :78
12 :15
s. i första månaden gingo över J.
från andra sidan J. (kommo) 120000 12 :37
församlade (David) Israel...över J .
19: I 7
ämbetsförvaitningen på andra sidan J. 26 :30
om ock J. bryter fram mot hs
Job 40 :18
tänker jag på dig i I.s land
Ps.42:7
J . vände tillbaka
114:3
Du J ., varför vänder du tillbaka
114 :5
les. 9:1
till ära, landet pi andra sidan J.
skall gränsen utgöras av J .
Hes. 47 :18
från trakten omkring J .
Matt. 3 :5
lät döpa sig av (J ohannes) i J .
3 :6
kom J. till Johannes, vid J .
3 :13
landet på andra sidan J .
4 :15
4:25
folk från landet på andra sidan J.
gm landet på andra sidan J.
19: I
döpa sig av hm i floden J .
Mark. 1:5
1 :9
(J esus) lät döpa sig i J. av Johannes
från landet på andra sidan J.
3:8
gm landet på andra sidan J.
10: I
predikade i trakten omkring J .
Luk. 3:3
vände Jesus tillbaka från J.
4:1
Joh. 1:28
i Betania, på andra sidan J .
s. var hos dig på andra sidan J.
3 :26
till det ställe 'på andra sidan J .
10:40

JORDANBYGDEN
huru gå dig bland J.s snår
lejon s. drager från 1.s snår
när J .s snår varda förödda

Jer. 12:S
49 :19; 50:44
Sak. 11:3

JORDANSLÄTIEN
Hebr. kikkar hajjarden, Jordans krets,
och hakkikkår, kretsen, som är återgivet
med »1ordanslätten» (hakkikkär är i
I.Mos.13:12; 19:17,25,29 övers. Slätten, jfr 'ärä~ hakkikkär i v.28, övers.
Slättlandet), betecknar trakten omkring Jordan. Jfr grek. hii perichöros
tou J ordanou, övers. trakten omkring
Jordan. Jordanslätten (el. Slätten)
synes i första hand avse lågslätten vid
Jeriko (se d.o.), 5.Mos.34:3 , dvs. den
nedersta delen av Jordandalen före
flodens utlopp i Döda havet. I I.Mos.
19 :17 .etc. åsyftas slätten omkring Sodom och Gomorra (söder om Döda
havet), och i I.Kon.7:46 är det tal om
ett område mellan 'Döda havet och
Gennesarets sjö. Jfr Hedmarken.
JORDANSLÄ TTEN
(Lot) såg att J. var vattenrik
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l.Mos.13 :10

utvalde Lot åt sig hela J .
13 :11
(H . lät Mose se) J.
S.Mos.34 :3
Ahimaas tog vägen över J .
2.Sam.18 :23
På J. lät (Salomo) gjuta det
l. Kon. 7 :46
på J . lät (Salomo) gjuta det
2. Krön . 4 :17
arbetade prästerna, männen från J. Neh. 3 :22
beströk den med j . innan och

ss. murbruk begagnade de j.
beströk den med j. och tjära

l.Mos. 6:14
11 :3
2.Mos. 2:3
l.Mos. 14:10

JORDBRUK
arb etade på fältet med j .et

l. Krön . 27:26

JORDBRUKSARBETARE
J. hade (Ussia) i bergsbygden

2. Krön . 26 :10

JORDBÄVNING
Efter stormen kom en j.
1. Kon. 19:11
19 :11
me n icke var H. i j.en
Efter j .en kom en eld
19:12
hemsökelsen komma med j.
les. 29:6
bliva en stor j. i Israels land
Hes. 38 :19
s. talades av Amos tvi år före j .en Am . 1 :1
ss. [ flydden för j.en
Sak. 14:5
bliva hunger~nöd och j.ar
Matt. 24 :7
27 :54
sågo j.en och det övriga s. skedde
Då blev det en stor j .
28 :2
och det skall bliva j.ar
Mark. 13:8
det skaD bliva stora j .ar
Luk. 21 :11
Då blev det en storj.
Upp. 6:12
Då kommo .. .ljungeldar och j .
8 :5
i samma stund blev en stor j .
11 :13
gm j.en omkommo 7000 mskor
11 :13
Då kommo tordön och j.
11 :19
blev en stor j ., en j. så våldsam
16:18

JORDEGENDOM
rätt att återbörda j .

3.Mos. 25 :24

JORDELIV
få igen sitt j.s gärningar

2. Kor. 5 :10

JORDHÅLOR
man skall fly in i j . för H. makt

Jes. 2 :19

JORDISK

1) epigeios, E7rL'YEWC;
som är på jorden, som hör jorden till ,
av jorden, jordisk; i Joh.3:12 neutr.
plur. tå epigeia, övers. jordiska ting. Jfr
Himmelsk 3. Se : Jord 12.
2) ehoikos, XOLK OC;
av jord el. stoft, jordisk; av: chous, uppkastad jord, stoft (av : cheö, utgjuta;
kasta. upp). Subst. chous förekommer i
Mark.6:11; Upp .18 :19, övers. stoft.
acip~

kött; kropp . I Ef.6 :5; Ko1.3 :22 står :
katå sarka, efter köttet. I Kol.1 :22
står ordagrant : i hans kötts kropp. Se :
Kropp 18, Kroppslig 2, Kött 6, Köttslig 1, Lekamlig 3.
4) kosmikos, K oa/HK OC;
som är avel. som tillhör världen el.
jorden, världslig, jordisk; av : kosmos,
värld; jord, jordkretsen. I Hebr.9 :1 står
kosmikos som benämning på det gamla
förbundets helgedom, tabernaklet. Detta står som en avglans av det nya förbundets fullkomliga tabernakel i himmelen med Kristus som överstepräst. I Tit.2 :12 står ordet som beteckning på
de begärelser, som råder i den från Gud
avfallna världen; övers. världslig.
JORDISK
1 när jag talar om j.a ting

Joh. 3 :12
1. Kor . 15:40
1 j.a kropparnas av ett annat slag
15:40
2 första mskan av jorden och j.
15:47
2 Sådan ~ . den j.a var, äro ock de j.a
15:48
2 ss. vi burit den j.as gestalt
15:49
1 om vår j.a boning nedbrytes 2.Kor. 5 :1
Ef. 6:5
3 varen edra j .a herrar lydiga
3 skaffat försoning i hs j.a kropp Kol. 1:22
3 varen edra j .a herrar lydiga
3 :22
4 förra förbundet ...j .a helgedom Hebr. 9:1

,I himmelska och j.a kroppar

JORDKOKA
och j.or klibbas tillhopa

Job 38 :38

JORDKRETS
j.en har han ställt pi dem
j.en står fast och vacklar icke
därför står j.en fast
står j.en fast och vacklar icke
ej ens det första av j.ens stoft
jag hade min lek på hans j.
förvandlade j.en till en öken
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Hebr. II :38

JORDLOTT
taga i besittning enj. bland folket Jer.37 :12

JORDMÅN

JORDBECKSGROP
Siddimsdalen var full av j.ar

14:21
18:3
24 :4
26:9
27:6

JORDKULA
levde i hilor och j.or

JORDBECK

3) sarx,

ej fylla j.e ns yta med städer
I j.ens alla inbyggare
j.en försmäktar och tvinar bort
lära j.ens inbyggare rättfärdighet
j.en skola de uppfylla med sin frukt

l.Sam . 2 :8
l.Krön.16 :30
PS. 93 :1
96:10
Ords. 8 :26
8:31
Jes. 14:17

planterade den i fruktbar j .
var (vinträdet) planterat i god j .

Hes. 17 :5
17 :8

JORDRATIA
Det hebr. ordet för sv, övers. »jordråttaJ>, 'alsbår, är troligen en samlande
beteckning för flera mindre gnagare,
av vilka det fmns ett flertal arter i
Palestina. Av de mindre gnagarna finns
det en del , som gärna ätes av araberna ,
t .ex. ökenspringråttan, J aculus jaculus,
och guldhamstern, Cricetus auratus.
Vanliga i Palestina är husråttan , Mus
museulus, och åkerråttan, Microtus
syriacus.
I 3.Mos. ll:29 nämns 'akbär bland
de smådjur, som icke fick vidröras eller
ätas, jfr Jes.66 :17 (övers. möss) . 1.Sam.
5:6 ; 6 :4 ff. ger en bild av de skadeverkningar, som 'alsbär kunde förorsaka. Det kan här vara fråga om åkersorkar, som kan bli en stor landsplåga i
Bibelns länder. Av 6 :5 framgår , att
jordråttorna fördärvade landet (åkrar
och falt) och av 5:6 ff. ser vi, hur de
fortsatte in på bebyggt område och
spred pest och död bland ftlisteerna.
Dessa återlämnade den av dem tagna
förbundsarken till israeliterna järn te ett
skuldoffer av fem bölder av guld och
fem jordråttor , en för var och en av
ftlisteernas städer, v.17-18.
JORDRATTA
orena : vesslan, j.n, ödlan
3.Mos.
och fem j.or av guld
l.Sam .
göra avbildningar av j.orna
därtill skrinet med j .orna av guld
j.orna av guld vara tika många s.

II :29
6 :4
6 :5
6;11
6:18

JORDSTYCKE
ett j . till ett värde av 400 siklar l.Mos; 23 :15
det j. köpte (Jakob) av Hamors barn 33 :19
på det j . Jakob hade köpt
Jos. 24:32
det j. s. Jakob gav åt Josef
Joh . 4:5
alla s. ägde ngt j. sålde detta
Apg. 4 :34
taga undan ngt av betalningen för j. t
5 :3
för den summan I sålde n j .t
5 :8

JORDSTÖT
Då kom plötsligt en stark j.

2. En gederatit, som anslöt sig till
David i Siklag. I.Krön .12:4 .
3-4. Två huvudmän i Manasse. De förenade sig med David och blev hövitsmän i hans här. I.Krön.12 :20.
S. Obed-Edoms andre son, en dörrvaktare enligt konung Davids anordning av
tempeltjänsten . I .Krön.26 :4.
6. En huvudman i Benjamin på konung
Josafats tid . 2.Krön .17:18.
7. En levit, tillsyningsman i templet på
konung Hiskias tid . 2.Krön.31 :13.
8. En av de ledande leviterna på konung
Josias tid. 2.Krön.35:9.
9. Jesuas son, en levit på Esras tid .
Esr.8:33.
10. En präst av Pashurs släkt. Han tillhörde dem som hade äktat främmande
kvinnor. Esr.l0:22 .
II. En levit, en av dem som hade tagit
främmande kvinnor till hustrur. Esr.
10:23 .
12. En av de leviter, som undervisade
folket i lagen på Esras tid . Neh.8':7.
13. En av leviternas huvudmän på Nehemjas tid . Tillsammans med Sabbetai,
en annan levitisk huvudman , hade han
uppsikten över de yttre sysslorna vid
templet. Neh.1l :16.
JOSABEAT
Densamma som Joseba, se d.o. 2.Krön .
22:11.
JOSADAK
hebr. Herren är rättfärdig. Son till det
gamla templets siste överstepräst, Seraja. Josadak blev bortförd till Babel
under Nebukadnessar, och i fångenskapen fick han sonen Jesua (J osua),
som blev det återuppbyggda templets
förste överstepräst.
JOSADAK
Seraja födde J.
l.Krön . 6:14
J. måste gå med i fångenskap
6 :15
Jesua, 1.s son, byggde Guds altare Esr. 3:2
begyntes verket av Jesua, l .s son
3:8
Jesua, J .s so n , begynte bygga på
5 :2
10:18
Av Iesuas, l .s sons, barn
Jajakims, Jesuas sons, J .s sons
Neh. 12 :26
översteprästen losua, J .s son
Hagg.1:1 , 12
H. uppväckte Josuas, 108 sons. ande
1 :14
översteprästen J08ua, J .s son
2 :3
frimodig, du överstepräst Josua, J.s
2:5
Josuas, J.s sons , huvud
Sak. 6 :11

Apg. 16 :26

JORDVALL

JOSABAD
hebr. Herren har givit el. giver.
I. Somers (Simrits) son, konung Joas'
tjänare , dvs. en av hans närmaste män.
Tillsammans med Josakar (se d.o.) sammansvor han sig mot konung Joas och
dödade honom. 2.Kon.12:2l; 2.Krön.
24:26.

JOSAFAT
hebr. Herren dömer, Herren hdller dom.
I. Ahiluds son, kansler hos David och
Salomo. 2.Sam.8:16; 20 :24; I.Kon.4 :3;
I.Krön.18:15.
2. Paruas son, Salomos fogde ilsaskar.
I.Kon.4 :17.
3. Juda rikes fjärde konung. Trettiofem
år gammal efterträdde han sin fader Asa
på tronen. Hans historia är sammanhängande framställd i 2.Krön.17 :121:1. Hans samtida på Israels konungatron var Ahab, Ahasja och Joram.
Josafat bÖljade med att befåsta Juda
städer mot Israel, 17 :1-2, men de två
rikena slöt ett förbund , när Josafats
äldste son, Joram , gifte sig med Ahabs
och lsebels dotter Atalja.
Josafat var en gudfruktig konung.
Därför befåste Herren konungadömet i
hans hand , och !lans frimodighet växte
på Herrens vägar, 17:3-6. Han uppträdde emot Baals- och Astartedyrkan,
dock icke alltid tillräckligt radikalt,
2.Krön.l7:6 ; 20 :33 ; I .Kon.22 :43 . Hövdingar, leviter och präster sände han
till Juda städer för att undervisa folket
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kasta upp j.ar och intaga dem

Hab . 1 :10

JORIM
grek. av hebr. el. aram., möjl. Herren är
upphöjd. En man i Jesu släkttavla, son
till Mattat och fader till Elieser. Luk.
3 :29.
JORKEAM
hebr. folket grönskar el. folket tömmer
el. utgjuter (här möjl. i överförd betydelse : folket blottar el. drar sitt svärd).
En son till Hebrons sonson Raham, av
Juda stam . Namnet kan också beteckna
en stad i Juda. I.Krön .2:44 .
JOSA
hebr. möjl. rikedom el. Herren är en
gdva. Amasjas son, en hövding i Simeon
på konung Hiskias tid. I.Krön.4:34.

Josafats dal-Josef
i lagen, 2.Krön.17:7-9. Josafat blev rik
och ärad, han mottog skattJrån fIiisteer
och araber, och han hade krigsfolk i
Jerusalem, 17: 10 ff.
Efter ett besök hos Ahab i Samaria,
2.Krön.18:2 ff.; I.Kon.22:2 ff., tillsatte
han domare i de befåsta städerna i
Juda och varnade dem för att taga
mutor. »1 dömen icke människodom,
utan Herrens dom, ochhan är närvarande så ofta Idömen», 19:5-i1. Därnäst
vände han sin uppmärksamhet mot sjöfarten. Vid hamnen Esjon-Geber lät
han bygga fartyg, som skulle gå till
Ofu för att hämta guld. Några av dessa
skepp förliste dock, och planen uppgavs. Elieser , Dodavahus son, från
Maresa, hade förutsagt, att detta företag skulle miSslyckas, därför att Josafat
hade ingått förbund med Israels ogudaktige konung Ahasja, 2.Krön.20:
35-37; I.Kon.22:49.
Som Israels konung, J orams allierade, deltog Josafat i dennes strid mot
moabiterna, 2.Kon.3:7-27. Han hotades därför av både moabiterna och
deras anhängare, ammoniterna och
edomiterna, men förtröstade på Gud
och hans hjälp. Han undkom genom
att fienderna inbördes blev oeniga,
2.Krön.20:1-30.
Josafat var konung i Juda i 25 år.
De sista ären av hans regeringstid var
sonen Joram hans medregent. Josafats
namn fmns med i Jesu släkttavla, Matt.
1:8.
JOSAFAT
(Asas) son J. blev konung efter l.Kon.15:24
for J. ned till Israels konung
22:2
22:4
(Ahab) frågade J.: Vill du draga
J. svarade Israels konung
22:4
J. sade: Fråga dock först H.
22:5
22:7,8
J. sade (till Ahab)
22:8
Israels konung svarade J.
Israels konung och J. sutto på sin tron 22:10
Då sade Israels k~nung tDl J.
22:18
22:29
Israels konuna j.mte J. tDl Ramot
22:30
Israels konung sade tDl J.
hövitsmlInnen fingo se J.
22:32
Då gav J. upp ett rop
22:32
J., Asas son, blev konung över Juda
22:41
35 år gammal var J., när han blev kon. 22:42
J. höU fred med Israels konung
22 :45
om J. i Juda konungars krönika
22 :46
J. hade låtit bygga Tarsis-skepp
22:49
sade Ahasj!l tDl J.: Låt mitt folk fara 22:50
Men J. vDle icke
22:50
J. gick till vila hos sina fäder
22:51
AhalUa konung il.s sjuttonde reg.år 22:52
2.Kon. 1 :17
i Jorams, J.s sons, andra
3:1
i J.s adertonde reaeringsår
BlInde (Joram) åsta d bud tDl J.
3:7
J. sade: Finnes ingen H. profet
3:11
J. sade: Hos (Elisa) IIrH. ord
3:12
3: 12
Israels konung och J. gingo ned tDl
om jag icke hade undseende för J.
3:14
medan J. var konung i J uda,
8:16
blev Joram, J.s son, konung i luda
12:18
vad hs fäder J ...helgat åt H.
I.Krön. 3:10
(Asas) son var J.
(Asas) son J. blev konung
2.Krön.17:1
17:3
H. var med J.
17:5
hela Juda gav skllnker åt J.
17:10
att de icke vågade krisa mot J.
17:11
nlisteerna förde skIInker tDl J.
17:12
Så blev J. allt m.ktl,are
18:1
NAr J. kommit tiD rikedom och ära
18:3
Ahab frågade J.: VDI du draga
18:4
J. sade tDllsraels konung
18:6,7
J. sade (tDl Ahab,
18:7
Israels konung svarade J.
18:9
Israels konung och J. på sin tron
18:17
sade Israels konuna tDl J.
18:28
Israels konuns jämte J. tDl Ramot
18:29
Israels konung sade tDl J.
18:31
hövitsmännen nngo se J.
18:31
Då sav J. upp ett rop
J. stannade nu i J eruaalem
19:4
19:8
hade J. anstiUt nåara av leviterna
20:1
Moabs barn för att strida mot J.
berättade detta för J. och sade
20:2
20:3
Då blev J. förskräckt
20:5
J. trädde upp I H. hus
(Jahasiel:) Akten härpå ..• du J.
20:15
böjde J. sig ned med ansiktet mot
20:18
drogo ut, trädde J. fram och sade
20:20
nllr J. begav sig dit med sitt folk
20:25
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20:27
aUa Judas män, med J. i spetsen
20:30
J.s rike hade nu ro
20:31
Så regerade J. över Juda
20:34
om J. i Jehus krönika
20:35
sedan förband sig J. med Ahasja
20:37
Då profeterade Elieser mot J.
21:1
J. gick till vila hos sina fäder
21:2
(Joram) hade bröder, söner till J.
21:2
dessa voro söner tDl J., Israels kon.
21:12
icke vandrat på din fader J.s vägar
22:9
(Ahasja) var dock son tDl J.
Matt. 1:8
Asaf födde lo, J. födde J oram

4. Nimsis son, fader till Israels konung
Jehu. 2.Kon.9:2,14.
5. En av de präster, som blåste i
trumpet framför Guds ark, då David
lät hämta denna från Obed-Edoms hus.
I.Krön.lS:24.
6. En mitnit, en av Davids hjältar.
I.Krön.1l:43.

därmed faster till Joas (se Joas 3). I
2.Krön.22:ll kallas hon Josabeat, och
där omtalas, att hon var prästen Jojadas
hustru. J oseba räddade i hemlighet
gossebarnet Joas från Atalja (se Atalja
1). 2.Kon.1l:2.
JOSEB-BASSEBET
hebr. sittande i vilan. Den förnämste
bland Davids kämpar. Se: Jasobeam 1.
2.Sam.23 :8.

JOSEBA
hebr. Herren är ed (dvs. trofast, tillförlitlig). Juda konung Jorams dotter,
syster till Ahasja (se Ahasja 2) och

JOSEF
hebr. han (Herren) tillägger el. förökar.
l. Jakobs elfte son och hans förste son
med älsklingshustrun Rakel. Josefs efterlängtade födelse omtalas i 1.Mos.
30:22-24. När Jakob på sin resa från
Mesopotamien skulle möta Esau, lät
höjelse endast 30 år gammal. Hans
organisationsförmåga skildras kort och
koncentrerat i v.46-49. Under den
hungersnöd, som drabbade Egypten
och dess grannländer, visade det sig,
hur effektivtJosef hade utfört sitt uppdrag, v.S3-S7. Ett väl utvecklat handelssystem blev följden av Josefs åtgärder.
han Rakeioch Josef gå sist, tydligen
för att beskydda dem, 33:1-7. Berättelsen om Josef är för övrigt huvudsakligen .samlad i kap.37 och 39-48. Den
är Bibelns största sammanhängande
skildring aven person och til1hör
världSlitteraturens pärlor. En kort sammanfattning av Josefs historia fmner vi
i Stefanus' tal, Apg.7:9-16. Jfr Ps.
105:16-22.
Ett framträdande drag i skildringen
av Josef är faderns kärlek till sin
ålderdoms son, I.Mos.37:3, något som
går som en röd tråd genom hela berättelsen. Vi kan följa Josef från hans
tidiga ungdom, då han följde med sina
bröder, Bilhas och Silpas (Rakels och
Leas tjänstekvinnors) söner, då de gick
i vall med faderns får. Som son till
Jakobs älsklingshustru kände han sig
tydligen förpliktad att för sin fader
rapportera, hur Bilhas och Silpas söner
uppförde sig, v.2. På grund av Jakobs
förkärlek för Josef blev hans bröder
avundsjuka på honom, v.4, och Josefs
drömmar fyllde dem med hat, så att de
mot den äldste brodern
till sist
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JOSAFATS DAL
En dal i Jerusalems närhet, i Joel 3:14
kallad »Domens dal», se d.o.; jfr betydelsen av namnet Josafat: »Herren dömen>, »Herren håller dom». När Herren
upprättar Juda och Jerusalem, skall
han hålla dom över alla hednafolk i
denna dal. Nationerna skall dömas,
därför att de har förgripit sig mot
Israel, Herrens egendomsfolk, v.2-8,19.
Från omkring år 300 f.Kr. har en dal
söder om Jerusalem burit namnet »J osafats dal» (hebr. 'emi4c Jeho§äpäl).
Joel 3:2,12.
JOSAKAR
hebr. Herren har kommit ihdg. Simeats
son, konung Joas' tjänare, i 2.Krön.
24:26 kallad Sabad. Se vidare: Josabad
1. 2.Ken.12:21.
JOSAUJA
hebr. möjl. Herren sätter el. utjämnar.
En av Elnaams två söner, som til1hörde
Davids hjältar. I.Krön.ll:46.
JOSBEKASA
hebr. det finns en längtan el. begäran el.
han (Herren) vänder det hdrda. En levit
av Hemans släkt, ledare för tempelsångarnas sjuttonde avdelning enligt konung Davids indelning. l.Krön.2S :4,24.

Rubens vilja - sålde honom till främlingar, vilka förde honom till Egypten.
Där blev Josef såld som slav till Faraos
hovman Potifar, som var hövitsman
för drabanterna och hos vilken han
snart blev en högt betrodd man, förvaltare av hela hans hus. När Josef
vägrade att åtlyda inviterna från Potifars hustru, blev han på grund av hennes
falska anklagelser satt i fångeise. Här
fick han av föreståndaren det förtroendet att ha uppsikt över de övriga
fångarna. Efter en tid blev han frigiven
och fick upprättelse. Han blev Faraos
närmaste man och sattes över hela
Egyptens land. Till hustru fick han
Asenat, dotter till Poti-Fera, prästen i
On. Jfr art. Egypten, sp.llS2.
Josef utmärkte sig redan frän sin
ungdomstid för sina drömmar och sin
förmåga att tyda drömmar. Han blev
därför av sina bröder föraktfullt kallad
»drömmaren», l.Mos.37:19. Josefs
första drömmar gick ut på att han skulle
bli en mäktig härskare, för vilken hans
föräldrar och bröder skulle böja sig i
stoftet, v.S-IO. Under sin tid i fångeiset
tydde Josef de drömmar, som hans
medfångar, Faraos munskänk och bagare, berättade för honom, och Josefs
tydning slog in, kap.40. Den sista
gruppen av drömmar var de som Farao
hade och vilka avsåg Egyptens ekonomi, de sju ymniga åren och de sju
hungeråren, 41 :1-36. Det var Josefs
goda tydning av dessa drömmar och
hans framsynta förslag beträffande administrationen av landets resurser, som
ledde honom från fångelsetillvaron till
ställningen som rikets andre man.
På grund av sitt förstånd och sin
vishet fick Josef av Farao namnet
Safenat-Panea, som troligen betyder
»släktets (el. världens) befriare (el.
frälsare»), 41 :45. Josef var vid sin uppHilItorien om Josef fortsätter med en
skildring av hur hans bröder på grund
av hungersnöden kom till Egypten för
att köpa säd åt sig och sin fader.
Härigenom uppfylldes Josefs drömmar
om·att de skulle bli honom underdåniga. Till sist kom Jakob för att med hela
sin släkt, 70 personer, bosätta sig i
Egypten. Härmed avslutades Israels
patriarktid och inleddes den period,
under vilken Israel skulle bli ett stort
folk, som efter J osefs tid skulle få
genomleva en lång träldomstid i Egyptens land.
Josef bodde kvar i Egypten med
hela sin faders hus. Han blev 110 år
gammal och fick se flera efterkommande till sina söner Efraim och Manasse.
Efter hans död blev hans kropp balsamerad och lagd i en kista, l.Mos.SO:
22-26. I enlighet med Josefs önskan,
v.2S, förde israeliterna med sig Josefs
ben, då de under Mose ledning lämnade Egypten, 2.Mos.13:19. Efter israeliternas ankomst till Kanaans land begrovs Josefs ben i Sikem, Jos.24:32.
Josef är en av Bibelns ädlaste gestalter. Hans gudsfruktan och rena vandel,
hans gudomliga visJlet och praktiska
förstånd samt hans ödmjukhet i framgången är framträdande drag i hans
personlighet. Han var sänd av Gud i ett
historiskt avgörande skede och fullgjorde sitt gudagivna uppdrag med trohet. I berättelsen om Josef fmns flera
uttryck för att han betraktade sig som
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Josef
ett redskap i Guds hand, se t.ex. I .Mos.
40 :8; 41 :16; 45:5. Ett nyckelställe är
Josefs svar till sina bröder i 50:15-21.
Särskilt kända är orden :»I tänkten ont
mot mig, men Gud har tänkt det till
godo», v.20.
. I »trons kapiteh> nämns Josef bland
andra trosvittnen från det gamla förbundets tid , Hebr.ll :22. Ä ven om han
inte uttryckligen omtalas som en förebild till Jesus Kristus, är det mycket i
hans liv och gärning, som riktar vår
blick mot »trons hövding och fullkomnare» (Hebr.12 :2). Det som karakteriserade Josef, det som hände med och
genom honom , pekar på flera sidor av
Jesu person och verk. Berättelsen om
profet- och frälsargestalten Josef för
tankarna till Jesu förutsägelser av kommande händelser i sitt eget, folkets och
världens liv, det missförstånd och hat
han fick möta från sina närmaste , hans
lidande och förnedring , hans slutliga
upphöjelse till Faderns högra sida, hans
gärning till frälsning och välsignelse för
hela världen .

lotten föU ut för 1.s barn sålunda
16:1
Detta fingo J .s barn till arvedel
16 :4
17:14
J .s barn talad e till Jo sua och sade
1.s barn sade : I bergsbygden finnes
17:16
Josua sade till J.s hus
17 :17
l.s hus vid sitt o mråde
18 :5
område mellan Juda och J .s barns
18:11
J .s barn fingo detta till arvedel
24 :32
männen av 1. s hus upp till Betel Dom. 1 :22
männen av J .s hus lät o bespeja Betel
1 :23
1 :35
J .s barns hand blev tung över dem
arbete s. ål åg J. s hu s
I. Kon. II :28
Här bodde 1.s, Israels sons, barn l.Krön. 7:29
varvid J. får mer än en lott
Hes. 47:13
östra sidan ... den för sta J .s port
48 :32
av J .s stam 12000 (tecknade)
Upp . 7 :8

3. Josef, Josefs barn osv. som benämning på de nordliga stammarna i Israel
(de som efter rikets delning utgjorde
Nordriket , Tiostamsriket) eller hela
Israel (det sistnämnda avses t.ex . i Ps.
77 :16; 80:2; 81 :6; Ob.v. I8).
JOSEF
först av hela J.S hus kommit
2.Sam. 19 :20
för lossade J akobs och J.s barn
PS.77 :16
Han förkastade ock J .s hydda
78:67
du s. leder J. ss. din hjord
80:2
bestämde till ett vittnesbö rd i J.
81 :6
skriv: En stav för J. , Efraim
Hes. 37:16
Se, jag vill taga J .s stav
37:19
J.s hus skall bliva en låga
Am . 5:6
H. vara nådig mot J. s kvarleva
5 :15
icke bekymren eder om J. s skada
6:6
l.s hus en låga
Ob. v.18
åt J. s hus skall jag giva seger
Sak. 10:6

JOSEF
(Rakel) gav hm namnet J.
I.Mos.30 :24
Då nu Rakel fött 1., sade Jak o b
30:25
(Jakob) lät Rakel med J. (gå) sist
33:2
Slu tligen gingo J. och Raket fram
33 :7
Rakels söner v oro J. och Benjamin
35 :24
När 1. var 17 år gammal
37:2
1. bar fram till deras fader vad ont
37 :2
37 :3
Israel hade J. kärare än
Därtill hade 1. en gå ng en dröm
37 :5
sade Israel till J.
37:13
Då gick J . vidare efter sina bröder
37 : 17
Då nu J . kom fram till sina bröder
37:23
droga de upp 1. ur brunnen
37 :28
de sålde 1. för 20 siklar silver
37:2 8
37 :28
Dessa förde så J. till Egypten
då fanns J. icke i brunnen
37 :29
de togo 1.s livklädnad
37:31
(Jakob:) fö rvi sso är J. ihjälriven
37 :33
J. fördes ned till Egypten
39 :1
39:2,21
H. var med J .
J. fann nå d för (Potifars) ögon
39:4
välsignade H . egyptierns hus för 1.5
39 :5
överlät i J .s vård allt vad han ägde
39:6
J. hade en skön gestalt
39:6
herres hustru kastade sina ögon på J.
39:7
talade sådant dag efter dag till J.
39:10
J.s herre lät sätta hm i fängelse
39:20
aUa fångar stå under 1.s uppsikt
39:22
tog sig icke av ngt s. J . hade om hand 39 :23
samma fängelse där J. satt fången
40 :3
anstäUde J. till att betjäna dem
40:4
när J. om morgonen kom in till dem 40:6
J. sade till dem : Att giva uttydningen 40 :8
förtäljde munskänken sin dröm för J. 40 :9
sade J. : Detta är uttydningen
40:12
J. hade givit en god uttydning
40 :16
svarade 1.: Detta är uttydningen
40 :18
ss. J. hade sagt i sin uttydning
40:22
ö verste munskänken tänkte icke på J . 40:23
sände Farao och lät kalla J. till sig
41 :14
Farao sade tillJ.
41:15,39,44; 45 :17
J. ~;'Varade Farao och sade
41 : 16
41 :17 ,41 ; 47 :5
Då sade Farao till J.
Då sade J. tiU Farao
41 :25
rog ringen och satte den på 1.s hand
41 :42
Farao gav J. namnet Safenat-Panea
41 :45
J . begav sig ut och besåg Egyptens
41 :45
J. var 30 år när han stod inför Farao 41 :46
J. färdades omkring i Egyptens land
41 :46
hopfö rd e J. säd i stor myckenhet
41 :49
Och åt J. föddes två söner
41 :50
J . gav åt den förstfödde namnet
41:5 I
sju hungeråren ss. J. förutsagt
41 :54
Gån till J. och gören vad han säger
41 :55
ö ppnade J . aUa förrå dshus
41 :56
från alla länder kom man till J.
41 :57
foro 10 av J.s bröder för att köpa säd 42:3
Benjamin, J.s broder, blev icke sänd
42:4
J . var den s. hade att befalla i landet 42:6
Då nu J.s bröder kom mo dit
42 :6
När då J. fick se sina bröder
42 :7
fastän J . kände igen sina bröder
42 :8
J . tänkte på de drömmar han drömt
42 :9
J. sade till dem
42:14; 50 :19
på tredje dagen sade J. till dem
42:18
de visste icke att J. förstod detta
42:23
J. bjöd att man skuUe fyUa säckar
42 :25
(Jakob :) J. är borta, Simeon är borta 42 :36
till Egypten och trädde inför J.
43:15
Då J. såg att Benjamin var med dem
43 :16
mannen gjorde ss. J. sagt
43: l 7
och förde männen in i J.s hus
43 :17
förskräckta , när de fördes in i J.s hus 43:18
trädde fram till J.s hovmästare
43 :19

han förde männen in i J.s hu s
43 :24
till dess J . skuUe komma hem
43:25
När J. kommit hem, förde de
43 :26
J. bröt av sitt tal
43 :30
(hovmästaren) gjorde ss. J . sagt
44:2
utom staden, sade J. till sin
44:4
Juda och hs bröder in i J.s hus
44:14
Då sade 1. : Vad haven I gjort
44:15
kunde J. icke längre betvinga sig
45:1
ingen fick stanna inne hos J .
45:1
J. sade till sina bröder: J ag är J.
45:3
sade J. till sina bröder: Kommen
45:4
Jag är J. , eder broder
45:4
sägen till hm: Så säger din son J.
45:9
att 1.s bröder hade kommit
45:16
och J. gav dem vagnar
45 :2 1
J. lever ännu, han är en furste
45 :26
omtalade för hm vad J . sagt
45 :27
när han såg vagnarna s. J. sänt
45 :27
Det är nog; min son J. lever ännu
45 :28
J.s hand skall tillsluta dina ögon
46:4
Rakels söner J. och Benjamin
46 :19
söner föddes åt J. i Egyptens land
46 :20
J.s söner .. .voro två
46 :27
sände Juda framför sig till J .
46:28
J. lät spänna för sin vagn och for
46:29
Israel sade till J.
46 :30; 48 :11 ,21
Därefter sade J . till sina bröder
46 :31
Sedan hämtade J. sin fader Jakob
47:7
J.lät sin fader bo i Egyptens land
47:11
J. försörjde sin fader o c h sina bröder 47:12
samlade J . till sig alla penningar
47:14
J.lät föra penningarna in i Faraos hu s 47:14
kom mo aUa egyptier till J. och sade
47:15
J. svarade: Fören hit eder boskap
47:16
förde de sin boskap till J.
47 :17
J . gav dem bröd i utbyte
47:17
köpte J. aU jord i Egypten å t Farao
47 :20
J. sade till folket : Se,jag har nu köpt 47 :23
Så gjorde J. det till en stadga
47 :26
kallade han till sig sin son J.
47 :29
En tid härefter blev sagt till J.
48:1
Din son J . har nu kommit till dig
48:2
Jakob sade till 1. : Gud uppenbarade
48 :3
Då nu Israel fick se J .s söner, sade han 48 :8
J. svarade: det är mina söner
48:9
J. förde dem bort ifrån hs knän
48 :12
tog J. dem båda vid handen
48:13
han välsignade J. och sade
48 :15
när J. såg att hs fader lade sin högra
48 :17
J. sade till sin fader: Icke så
48: 18
Ett ungt fruktträd är J.
49:22
De skola komma över J .S huvud
49:26
föll J . ned över sin faders ansikte
50:1
J. bjöd läkarna att balsamera
50 :2
talade J. till Faraos husfolk
50 :4

for J. upp för att begrava sin fader
50 :7
därtill aUt J .s husfolk och h s bröder
50:8
sedan J . begravit sin fader
5 O: 14
J.s bröder sågo att deras fader var död 50 :15
Kanhända skaU J. nu bliva hätsk
50:15
sände de bud till J. och läto säga
50 :16
J . grät , när de läto säga detta till hm
50:17
J. bodde kvar i Egypten
50 :22
J . blev 110 år gammal
50 :22
J . fick se Efraims barn till tredje led
50:23
av Makir föddes barn i J .s sköte
50:23
J. sade till sina bröder: J ag dör
5 O:24
J . tog en ed av Israels barn och sade
50 :25
J. dog , när han var 110 ir gammal
50:26
men J. var förut i Egypten
2.Mos. 1 :5
J . dog och aUa hs bröder
I :6
ny konung, en s. icke visste av J.
1 :8
Mose tog med sig 1.s ben
13: 19
Avkomlingarna av J.S söner
4.Mos. 1 :32
av Manasses, J.s sons, släkter
27 :1
hälften av Manasses, J .s sons, stam
32 :33
gifta inom Manasses, J.s sons,
36:12
välsigna folke!. .. J.
5.Mos. 27 :12
om J . sade han : Välsignat av H .
33:13
Detta komme över J .s huvud
33:16
(Manasse) var 1.s förstfödde
Jos. 17:1
Manasses, J.s sons, manliga
17 :2
J.s ben begrovo de i Sikem
24:32
(Israels söner) J . och Benjamin l.Krön. 2:2
förstfödslorätt given åt J.s söner
5:1
för stfödslorätten blev dock 1.s
5:2
J. blev såld till träl
Ps. 105 :17
jordstycke Jakob gav åt J.
Joh. 4:5
våra stamfäder avundades J.
Apg. 7:9
blev J. igenkänd av sina brÖder
7:13
Farao fick kunskap om J .s släkt
7 :13
J. kaUade till sig sin fader
7:14
en s. icke visste av J.
7 :18
Gm tron välsignade Jakob 1.s
Hebr.ll:21
Gm tron talade J . om Israels uttåg
Il :22

JOSEF
4.Mos. 1:10
(biträda Mose :) av J.s barn
(spejare) av J .s stam
13 :12
J .s barn Manasse och Efraim
26:28
26:37
voro J.s barn efter deras släkter
av J.s barn Hanniei
34:23
Manasses son, av J.s barns släkter
36:1
36:5
J.s barns stam har talat rätt
J .s barn utgjorde två stammar
Jos.14:4

4. Spejaren Jigeals fader, av Isaskars
stam. 4.Mos.13 :8.
S. En levit, Asafs andre son , ledare för
tempelsångarnas första avdelning enligt
konung Davids indelning. l.Krön.25:
2,9.
6. En man av Banis släkt, en av dem
som hade tagit främmande kvinnor till
äkta. Esr.l0:42.
7. Huvudman för prästfamiljen Sebanja
på översteprästen Jojakims tid. Neh.
12:14.
8. Marias man , Jesu juridiske fader .
Skriften berättar förhållandevis litet
om Josef. Källan till kyrkofadernas
skildringar om honom är huvudsakligen
de apokryfiska böckerna.
Josef har antagligen , i likhet med
Maria, Sakarias och Elisabet, Johannes
döparens föräldrar , Simeon och Hanna,
Fanuels dotter , tillhört de s.k . stilla i
landet, dessa som. väntade på »Israels
tröst» (Luk.2 :25) och »förlossning för
Jerusalem» (v.38).
Josef var en efterkommande till konung David och till Juda ståthållare
efter den babyloniska fångenskapen ,
Serubbabel. Josef bodde i Nasaret,
Luk.2:4 , liksom Maria. När Maria redan
under trolovningstiden blev havande,
ville Josef, som betecknas som en rättsinnig man , skilja sig ifrån henne i hemlighet i stället för att utsätta henne för
vanära genom offentligt skilsmässobrev,
Matt.1:l8-19. Se: Skilsmässa, Äktenskap.
En Herrens ängel uppenbarade sig
för Josef i en dröm och sade: »] osef,
Davids son, frukta icke att taga till dig
Maria, din hustru; ty det som är avlat i
henne är av helig ande . Och hon skall
föda en son, och honom skall du giva
namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt
folk ifrån deras synden>, Matt.l :20-21.
Som den gudfruktige man Josef var,
gjorde han som Herrens ängel hade befallt , och han tog Maria till sig som sin
hustru. »Och han kände henne icke,
förrän hon hade fött en son; och honom gav han namnet Jesus», 1:24-25.
Efter kejsar Augustus' påbud om
allmän skattskrivning for Josef, eftersom han var av Davids släkt, till Davids
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Ung kunglig egyptier. Fragment av en gammal egyptisk skulptur.

2. Josef, J osefs barn osv. som \ enämning på Josefs efterkommande, ~aimS
och Manasse stammar (i Upp .7:8 avses
Efraims stam , jfr v.6: Manasses' stam).

Josek-Josua
stad, Betlehem i Judeen, jämte Maria,
och medan de var där föddes Jesus,
Luk.2:1-6.
I sin vrede över att ha blivit bedragen av de vise männen, lät konung
Herodes den store döda alla gossebam
i Betlehem, som var två år eller därunder, detta för att därmed kunna förgöra »den nyfödde judakonungen».
Men en Herrens ängel hade i en dröm
uppenbarat sig för Josef och bjudit
honom fly till Egypten med barnet och
dess moder. Även denna gång var Josef
lydig mot sin Gud. Redan samma natt
begav han sig iväg med Maria och Jesusbarnet. När Herodes var död, uppenbarade sig Herrens ängel på nytt för
Josef, denna gång med befallning att
återvända till sitt land. Emedan Herodes
den stores son Arkelaus regerade över
Judeen, ville Josef inte komma dit.
När han i en dröm uppmanades av Gud
att draga till Galileen, bosatte han sig i
Nasaret, Matt. kap.2.
Josef var till yrket timmerman
(snickare), och han fick flera barn,
både söner och döttrar, Matt.13:SS-S6;
Mark.6:3. Bland sönerna lägger man
särskilt märke till Jakob, vilken kom
att spela en stor roll i den kristna urforsamlingens liv. Se: Jakob 6.
Josef och Maria tillhörde dem som
varje år deltog i påskfirandet i Jerusalem, Luk.2:41. Välbekant är berättelsen om det tillfålle, då han och Maria
tog med sig den 12-årige Jesus till Jerusalem, v.42-SI. Därefter har evangelierna intet mer att förtälja om Josef, som
formodligen dog, innan Jesus lämnade
sitt bamdomshem för att börja sin
offentliga verksamhet.
J osefs storhet visade sig i hans trohet mot både Gud och de människor,
som stod honom nära i livet. I stillhet
och ödmjukhet levde han sitt liv,
lyhörd för Herrens röst och lydig mot
hans bud. Trots människors misstolkning och förakt tog han sig an Maria
och beredde så ett jordiskt hem åt Guds
Son, världens Frälsare.

12. En man i Jesu släkttavla, omnämnd
som son till J onam och fader till Judas.
Luk.3:3ö'.
13. En rik och ansedd medlem av Stora
rådet i Jerusalem. Om honom heter
det, att han var »en god och rättfärdig
man, som icke hade samtyckt till deras
rådslag och gärning», dvs. de judiska
ledamas process mot Jesus, och att han
»väntade på Guds rike», Luk.23:S0-Sl.
Han var en Jesu lärjunge, men i hemlighet, av fruktan for judarna (dvs. folkets
religiösa ledare), Matt.27:57; Joh.19:
38, jfr 7 :48. Först efter Jesu död framträdde Josef öppet som en Jesu vän
och lärjunge i det att han tog mod till
sig och gick till Pilatus for att utbedja
sig Jesu kropp. Hans begäran villfors,
och tillsammans med Nikodemus tog
han ned Jesu kropp från korset, svepte
den i en linneduk och lade den i den
nya klippgrav, som han hade låtit
hugga åt sig i en örtagård i närheten
av Golgata, Matt.27:58-60 med par.
Jfr profetian i Jes.S3:9.
JOSEF
rik man frän Arim.tea, vid namn J.Matt.27:57
J. tog b. kropp ocb svepte den
27:59
J ... en an.edd rådsherre
Mark. 15 :43
skänkte åt J. ban. döda kropp
15 :45
var där en rådsherre vid namn J. Luk.23:50
J. från Arimatea, en Je.u lärjunge Job.19:38

14. En levit, som av apostlarna också
kallades Barnabas, se d.o. Apg.4:36.
JOSEK
grek. av hebr., betydelsen oviss. En man
i Jesu släkttavla, son till Joda, fader
till Semein. Luk.3:26.
JOSES
grek. av hebr. möjl. =Josef, se d.o.
l. En av Jesu bröder. Se: Josef 9.
Mark.6:3.
2. En son till Klopas och Maria. Hans
broder hette Jakob, se Jakob 7. Matt.
27:56; Mark.lS:40,47.

Il. Den ene av de två män, vilka ställdes
fram som möjliga kandidater till den
efter Judas Iskariot tomma platsen som
apostel. Josef, som också kallades Barsabbas och hade tillnamnet Justus,
hörde till de män, som hade foljt de
tolv under deras vandringar med Jesus
från hans dop i J ordan till hans himmelsfärd och som därför var skickad
att vittna om Jesu Kristi uppståndelse,
Apg.l:21-22. Det blev emellertid inte
Josef utan Mattias, som efter lottdragning blev räknad som apostel jämte de
elva. Apg.l:23.

JOStA
hebr. Herren styrker el. Herren ger en
gdva.
l. Den sextonde konungen i Juda, son
till konung Amon och hans gemål
Jedida. Josia var endast åtta år gammal,
när han blev konung efter sin fader,
2.Kon.21:26-22:1; 2.Krön.33:25-34:
l. Om Josia heter det: »Han gjorde vad
rätt var i Herrens ögon och vandrade
på sin fader Davids vägar och vek icke
av vare sig till höger eller till vänster»,
2.Krön.34:2.
Redan i sitt åttonde regeringsår,
alltså endast sexton år gammal, började
Josia »söka sin fader Davids Gud»,
2.Krön.34:3, och i sitt tolfte regeringsår genomförde han något aven revolution i folkets religiösa liv. Offemöjderna, där prästerna hade bränt rökelse,
renade han, bildstoderna rev han ned
och Aserorna och de skurna och gjutna
belätena slog han sönder och krossade
dem till stoft, som han sedan strödde
på de mäns gravar, som hade offrat åt
dem. Vid ingången till Herrens hus tog
han bort alla hästar, som Juda konungar
hade invigt åt solen. Baalsaltama bröt
han ned, och de altaren, som Manasse
hade låtit göra till de båda förgårdarna
till Herrens hus, rev han ned och
krossade till stoft. Tofet i Hinnoms
barns dal gjorde han orent, så att icke
någon längre skulle låta sin son eller
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JOSEF
J.kob födde 1., Mari.s m.n
M.ria trolov.d med J.
Nu var J. en rättsinnig man
J., Davids son, frukta icke
När J. vaknat upp ur sömnen
visade sig en H. ängel för J.
jungfru •. var trolovad med J.
Så gjorde ock J.
funno Maria ocb J. ocb barnet
menade att han var son av J.
Är då denne icke J.s son
hava vi funnit, Jesus, J.s son
.Är denne icke J esus, J.s son

Matt. 1:16
1:18
1 :19
1:20
1:24
2:13,19
Luk. 1:27
2:4
2:16
3:23
4:22
Job. 1 :45
6:42

9. En av Jesu fyra bröder, i Mark.6:3
kallad Joses. Matt.13:SS.
10. En man i Jesu släkttavla, omtalad
som son till Mattatias och fader till
Jannai. Luk.3:24.

dotter gå igenom elden för Molok,
34:3-5; 2.Kon.23:8-14.
I sin iver gick Josia så långt, att han
skaffade bort alla offerhöjdshusen i
Betel och Samarien, dess präster lät
han slakta på altarna och sedan brände
han människoben på altarna. I Israels
rike ända till Naftali genomsökte han
husen, bröt ned altarna, krossade Aserorna och belätena till stoft och högg
ned alla solstoder, 2.Krön.34:6-7; 2.
Kon.23:1S-20. Så gick det ordet i uppfyllelse, som en gudsman hade profeterat för konung Jerobeam I av Israel,
l.Kon.13 :1-2.
I sitt adertonde regeringsår lät Josia
rena templet. Alla redskap, som var
gjorda åt Baal och Aseran och åt himmelens hela härskara, fördes ut ur
templet och brändes upp utanför
staden. Han avsatte de präster, som
Juda konungar hade tillsatt och vilka
på de omkringliggande höjderna hade
bränt rökelse åt Baal, solen, månen och
stjärnorna. Han rev ned tempelbolarnas
hus, som låg vid Herrens hus och i vilka
kvinnor vävde tyg till tält åt Aseran,
2.Kon.23:4-7.
Jämsides med detta lät han restaurera templet under tillsyn av sekreteraren Safan, Jerusalems hövitsman Maaseja och kanslern Joa. Timmermän och
byggningsmän arbetade troget på verket, och så stor var deras ärlighet, att
det inte var nödvändigt med räkenskap
över de pengar, som hade anförtrotts
dem, 2.Kon.22:3-7; 2.Krön.34:8-14.
Under detta arbete fann översteprästen Hilkia en lagbok i Herrens hus
(möjligen den ursprungliga nedteckningen av Moselagen, förvarad i arken).
Hilkia gav boken till Safan, som läste
den för konungen. Förskräckt vid tanken på de straff, som kunde följa på
grund av att lagens ord hade brutits,
sände Josia bud till profetissan Hulda,
klädkammarvaktaren Sallums hustru,
för att rådfråga henne. De fick till svar,
att Herren skulle låta olyckor komma
över land och folk, därför att folket
hade lämnat sin Gud for att dyrka
fräntmande gudar; men Josia själv skulle få dö i frid, emedan han hade ödmjukat sig inför Herrens ansikte, 2.Kon.
22:8-20; 2.Krön.34:15-28.
J osia sammankallade alla de äldste i
Juda och Jerusalem och läste upp för
dem allt vad som stod i den lagbo,k,
som hade blivit funnen. Därefter slöt
han ett förbund inför Herrens ansikte,
att de skulle följa Herren och hälla hans
bud, hans vittnesbörd och hans stadgar
av allt hjärta och av all själ, och hela
folket trädde in i förbundet. På konungens bud hölls sedan en Herrens
påskhögtid, såsom det var föreskrivet i
lagboken. En sådan påsk hade icke
hållits sedan domartiden, 2.Kon.23 :1-3,
21-23; 2.Krön.34:29-35:19.
Icke lång tid därefter dog Josia av
ett sår, som han fick i striden mot
Egyptens konung Neko. Josia hade då
regerat i 31 år. Han blev begraven, där
hans fäder var begravna. Hela Juda och
Jerusalem sörjde sin konung, och J eremia sjöng en klagosång över honom.
2.Kon.23:29-30; 2.Krön.35:20-25.

sände konung J. sekreteraren Safan
22:3
23 :16
När J. fick se grav.rna på berget
skaffade J. bort de offerböjdsbu.
23:19
i konung J.s adertonde regeringsår
23:23
skaffade J. bort andebesvärjarn.
23:24
om J. i Juda konungar. krönika
23:28
tågade J. emot (Neko) men blev
23:29
folket tog J .• son Joabas ocb .morde 23:30
F.rao Neko gjorde J.s son Eljakim
till konung i bs fader J .••tälle
23 :34
(Amon.) son var J.
1. Krön. 3:14
J .• söner voro Johanan, förstfödde
3:15
gjorde (Amon.) son J. till kon. 2.Krön.33:25
J. var åtta år, när ban blev konung
34:1
J .•k.ffade bort all ••tyggelser
34:33
böll J. H. påskbögtid ilerusalem
35:1
J. gav åt folket ss. offergärd
35:7
ordnat ss. konung J. bjudit
35:16
på.kbögtid s. den nu böll. av J.
35:18
I J.s adertonde regeringsår påskhögtid 35 :19
35 :20
J. b.de forsatt templet i gott stånd
J. drog ut mot (Farao Neko)
35:20
förklädde J .•ig ocb gick att .trid.
35:22
skyttarna. skott träffade konung J.
35:23
bela Jud. ocb Jeru ••1em sörjde J.
35:24
Jeremia .jöng en klagosång över J.
35 :25
35:25
alla sångare ... klagosånger om J.
om J. och om de fromma gärningar
35:26
folket tog J.' son Jo.ba•... till konung 36:1
kom H. ord i J •• tid
Jer. 1:2
i Jojakims, J.s sons, tid, intill
slutet av Sidkia., J.s sons elfte
1:3
H .•ade till mig i konung J.s tid
3:6
säger H. om Sallum, J.s son, s. blev
konung efter .in fader J.
22:11
säger H. så om Jojakim, 1.s son
22:18
i Jojakims, J.s sons, fjärde regeringsår 25:1
Allt ifrån J .• trettonde regeringsår
25:3
I begynnelsen av Jojakims, J .• son.
26:1
I begynnelsen av Jojakim., J .• sons
27:1
ord från H. i Jojakims, J.s son., tid
35:1
I Jojakims, J.s son., fjärde regeringsår 36:1
först talade till dig i 1.. tid
36:2
I JOjakim., J.s son., femte regeringsår 36:9
Sidkia, J .• son, blev konung
37:1
under J ojakims, J .• son., fjärde
45:1
i Jojakims, J.8 sons, fjärde regeringsår 46:2
i J .s, Amons sons, tid
Sef. 1:1

2. Sefanjas son, en man i Jerusalem.
Till hans hus kom Tobia och Jedaja
från sin landsflykt i Babel med gåvor
av silver och guld till översteprästen
Josuas kröning. Se vidare Jedaja 8.
Sak.6:1O.
JOSIAS
En grekisk form av namnet Josia, se
Josia 1. Matt. l :10,11.
JOSIBJA
hebr. Herren låter (honom) sitta el. bo.
Serajas son, Asiels sonson, av Simeons
stam, fader till huvudmannen Jehu, se
Jehu 4. I.Krön.4:35.
JOSIFJA
hebr. Herren tillägger el. förökar. En
man, vilkens son var huvudman för
dem av Selomits släkt, som återvände
med Esra från Babel. Esr.8:10.

1. Kon. 13:2
gjorde folket J. tiD konung
2. Kon. 21 :24
(Am on.) son J. blev konung
21 :26
J. var åtta år när ban blev konung.
22:1

JOSUA
hebr. Herren frälsar, Herren är frälsning.
l. Nuns son, av Efraims stam, 2.Mos.
33 :11. Ursprungligen hette han Hosea
(se Hosea l); sitt nya namn fick han av
Mose, 4.Mos.13:17. Ibland omtalas han
under namnet Jesua (se Jesua 10).
Redan i 2.Mos.17:8-16 omtalas Josua
som israeliternas segerrike ledare i
striden mot amalekiterna i Refidim.
När Mose fOrsta gången steg upp på
Sinai berg för att mottaga de två tavlorna, följde Josua med honom ett
stycke, 24:13, och han var den fOrste
som talade till Mose, sedan dEmne stigit
ned från berget, 32 :17. När uppenbarelsetältet hade slagits upp utanfor israeliternas läger, fick J osua tillsyn med
det, 33:11. Han var en av de tolv, som
fick i uppdrag att bespeja Kanaans
land, 4.Mos.13;8,16. Medan tio av dem
kom modlösa tillbaka, försökte .losua
och Kaleb att uppmuntra folket. )>Om
Herren har behag till oss, så skall han
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JOSIA

åt David. bu. föd.s en son, J.

Josua
föra oss in i det landet och giva det åt
oss - ett land , som flyter av mjölk och
honung.» Men folket knorrade och ville
välja sig en anförare för att sedan
draga tillbaka till Egypten. J osua och
Kaleb ville de stena, 13:21 - 14:10.
Som straff för denna sin otro fick
folket vandra omkring i öknen i ytterligare 38 år, och hela den generation ,
som drog ut från Egypten, dog i öknen,
med undantag av Josua och Kaleb ,
26:65 .
Efter fyrtio års ökenvandring höll
Mose sitt stora tal till folket, och han
gav då tillkänna, att Herren hade utvalt
Josua att föra folket över Jordan till
löfteslandet, som Herren ville giva dem
till arvedel, S.Mos.3 :27-28. Vid den
tiden var J osua 57 år gamm al och »full
med vishetens ande , ty Mose hade lagt
sina händer på honom», 34 :9.
Israels folk lydde Josua och gjorde
såsom Herren hade sagt, 34:9. Herren
bjöd J osua att vara frimodig och oförfärad : »ingen skall kunna stå dig emot i
alla dina livsdagar; såsom jag har varit
med Mose, så skall jag ock vara med
dig; jag skall icke lämna dig eller övergiva dig». Villkoret för framgång var,
att han troget höll fast vid Herrens lag,
Jos.1:1-9.
Josua sände spejare till Jeriko. När
de kom tillbaka, bröt Josua och folket
upp och drog ned till floden Jordan,
som vid denna tid på året gick över sina
bräddar. Men Josua förutsade , att Jordan skulle dämmas upp och vattnet stå
som en samlad hög, så snart prästerna
med Herrens ark stod stilla med sina
fötter i vattnet. Därav skulle folket
förstå , att den levande Guden var mitt
ibland dem. Det gick som Josua hade
förutsagt, kap.3.
Därefter lägrade folket sig i Gilgal,
på Jerikoslätten, där de reste tolv
stenar, som de hade tagit ur Jordan till
minne av övergången. J osua påbjöd
sedan, att allt folket skulle låta omskära
sig. Och efter att ha firat påskhögtid,
erövrade de Jeriko. Kap.4-6 .
Efter många strider och efter erövringen av Hasor var J osua herre över
hela landet från Seirs bergsbygd i söder
till Hermon i norr. På sex år hade han
besegrat sex folkslag och 31 konungar ,
däribland jättefolket anakiterna , som
var Israels forna skräck, kap .7-12.
Genom lottkastning fördelades landet under Josuas ledning, kap.13-19.
I Silo restes tabernaklet, 18:1. På Herrens befallning gav folket Josua TimnatSera i Efraims bergsbygd, och han bebyggde staden och bosa tte sig där,
19:49-50.
Sedan Israel hade fått ro för alla sina
fiender, kallade Josua till sig folket ,
dess äldste , huvudmän, domare och
tillsyningsmän , och höll ett allvarligt
förmaningstal . Herren hade kämpat för
dem , och nu gällde det att hålla och
göra allt som stod skrivet i Mose lagbok
och inte vika av, varken åt höger eller
åt vänster. Då skulle Guds välsignelse
:iven i fortsättningen vila över dem.
M ~n om de bröt mot buden, skulle
Guus vrede upptändas och de bli utrotade ur det goda land , som Herren
hade givit dem, kap.23 .
Till slut samlade Josua hela folket i
Sikem, där han påminde dem om alla
Herrens välgärningar och förmanade

dem att tjäna den ende, sanne Guden.
»Så utväljen åt eder i dag, vem I viljen
tjäna ... Men jag och mitt hus, vi vilja
tjäna Herren.» Och folket svarade J osua : »Herren , vår Gud , vilja vi tjäna,
och hans röst vilja vi höra.» Den dagen
upprättade Josua ett förbund med
folket och förelade dem lag och rätt i
Sikem,24:1-28.
En tid härefter dog J osua, 110 år
gammal, och han blev begraven på sin arvedels område i Timnat-Sera. 24:29-30.
Josua är en av de största gestalterna
i Israels historia, en hövding och frälsare
för sitt folk . Både genom sitt namn och

sin gärning står han som en förebild
till Jesus Kristus.
JOSUA
Mose tiU J.: Välj ut manskap
2.Mos.17:9
J. gjorde ss. Mose tillsagt honom
17:10
J. slog Amalek och dess folk
17:13
inprägla det hos J.
17:14
begav sig Mose åstad med 1.
24:13
När 1. hörde huru folket skriade
32:17
J ", Nuns son, lämnade icke tältet
33 :11
J . sade: Mose förbjud dem
4.Mos.11 :28
Mose gav Hasea namnet J .
13 :17
J . och Kaleb reVQ sönder sina kläder 14:6
ingen förutom Kaleb och 1.
14 :30
blevo dock J . och Kaleb vid liv
14:38
ingen kvar. förutom Kaleb och 1.
26:6S
H. svarade Mose: Tag till dig 1.
27 :18
Mose tog J. och förde hm fram
27 :22
ingen förutom Kaleb och 1.
32:12

befallning åt prästen Eleasar och J.
32:28
utskifta landet ... Eleasar och J.
34:17
J . han skall komma ditin
S.Mos. 1 :38
jag bjöd 1. på den tiden och sade
3 :21
insätt J . i hans ämbete
3:28
J. skall anföra dig
31 :3
Mose kallade 1. till sig och sade
31:7
Kalla till dig 1.
31 :14
Och Mose gick åstad med J.
31:14
han insatte J. i hans ämbete
31 :23
J . var full med vishetens ande
34:9
Efter Moses död sade H. till 1.
Jos. 1:1
Då bjöd J. folkets tillsyningsmän
1:10
Men till rubeniterna och .. . saåe J .
1 :12
Då svarade de J. och sade
1:16
J . sände hemligen ut två spejare
2 :1
männen komma så till J.
2 :23
de (spejarna) sade till 1.
2 :24
bröt J. med alla Israels barn upp
3:1
J. sade till folket: Helgen eder
3 :5
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Kap.1 och början av kap.2 i Josuas bok. Från en hebreisk skriftrulle.

Jotam - Jubelår
Därefter sade J . till prästerna
3:6
'H . sade till I.
3 :7
4:15;5:9;6:2;8:1,18 ; 10:8; 11:6
Då sade J . till Israels barn: Träden
3 :9
Och I. sade
3 :10
sade H . till J .:
4 :1
Då kallade I. till sig de 12 män
4 :4
4:5
J . sade till dem : Dragen åstad
gjorde Israels barn ss. J. bjöd
4:8
12 stenar ur JordaD, ss. H. tillsagt J .
4:8
reste J. 12 stenar mitt i Jordan
4 :9
fullgjort , s. H . hade bjudit J.
4 :10
i enlighet med vad Mose bjudit J.
4 :10
på den dagen gjorde H. I. stor
4 :14
Och J . bjöd prästerna och sade
4 :17
de 12 stenarna reste J . i Gilgal
4 :20
Vid den tiden sade H . till J.
5:2
Då -gjorde J . sig stenknivar
S:3
orsaken varför J. omskar dem var
5 :4
Men deras barn, dem omskar nu J.
S:7
medan J . var vid Jeriko , hände sig
5:13
Då gick J. fram till hm
5 :13
Då föll J. ned till jorden
5 :14
Hövitsmannen över H. här sade tm J .
S :15
Och I. gjorde så
5 :15
6:6 •
Då kallade J. tiD sig prästerna
Då nu I. sagt detta till folket
6:8
J . hade bjudit folket
6:10
följande morgon stod J. bittida upp
6 :12
sade J . till folket: Häven upp
6:16
till de s. bespejat landet sade I.
6:22
skökan Rahab .. . lät J . leva
6 :25
ut skickade s. J. hade sänt åstad
6 :25
lät J. folket svärja denna ed
6 :26
H. var med J.
6:27
J . sände några män åstad till Ai
7 :2
när de kommo tillbaka tiD I.
7:3
J . rev sönder sina kläder
7:6
J. sade: Ack, H ., varför har du fört
7:7
Men H . svarade 1.: Stå upp
7:10
Så lät nu J . Israel träda fram
7:16
Då sade I. till Akan
7 :19
Akan svarade J .
7 :20
Då sände J. några män dit
7:22
de buro det (tillspillogivna) till J.
7:23
tog J . och Israels menighet Akan
7 :24
Och J. sade : Varför drog du olycka
7:25
bröt J . upp med allt krigsfolket
8:3
J . utvalde 30000 man
8:3
så sände J. dem åstad
8 :9
Men J . stannade över natten bland
8 :9
fÖljande morgon mönstrade J. folket
8:10
gick J. fram till mitten av dalen
8:13
I. och hela Israelläto slå sig
8 :15
under det att de förföljde J.
8 :16
Då räckte J . ut lansen mot staden
8 :18
när J. och hela Israel sågo att de intagit 8 :21
konungen i Ai blev förd till I.
8:23
I. drog icke tiD baka sin hand
8 :26
befallning s. H. hade givit J .
8:27
J . brände upp Ai
8:28
tog man på J.s befallning ned hs kropp 8 :29
byggde J. åt H. ett altare på Ebal
8:30
Icke ett ord ... underlät J. att uppläsa
8 :35
tillhopa för att strida mot J. och Israel 9 :2
hörde vad J. hade gjort med J eriko
9 :3
Så gingo (gibeoniterna) till J .
9:6
Då sade (hiveerna) till J.
9 :8
9:8
J . frågade dem :Vilka ären I då
J . tillförsäkrade dem fred
9:15
J . kaJlade (hiveerna) till sig
9 :22
De svarade J . och sade
9 :24
bestämde J. de skulle bliva vedhuggare 9:27
hörde att I. hade intagit Ai
10 :1
ingått fred med J. och Israels barn
10 :4
gibeoniterna sände till J . vid Gilgal
10 :6
drog J. ditupp från Gilgal
10:7
I. kom plötsligt över (amoreerna)
10:9
J. talade tiD H. på den dag
10 :12
10 :15
J . med hela Israel vände tillbaka
Då blev det inberättat för J .
10 :17
l . sade: Vält ren stora stenar framför
10 :18
J . tillfogat dem ett stort nederlag
10 :20
tillbaka till J . i lägret vid Mackeda
10 :21
sade 1. : Öppnen grotten
10:22
konungar blivit förda ut till J.
10 :24
kallade I. till sig aUa Israels män
10:24
Sedan sade J . till dem: Frukten icke
10 :25
lät J . slå dem till död s
10 :26
togos de på J.s befallning ned
10:27
J. intog Mackeda på den dagen
10:28
drog I. med hela Israel till Libna
10:29
men J. slog (Horam) och hs folk
10:33
från Lakis drog J . till Eglon
10:34
drog J. från Eglon upp till Hebron
10:36
Därefter vände J . tillbaka till Debir
10:38
Så intog J . hela landet
10:40
J . intog allt mellan Kades·Barnea och 10:41
deras land underkuvade J . på en gång 10 :42
vände J . tiDbaka till lägret vid Gilgal 10:43
J . kom med allt sitt krigsfolk
11 :7
J. gjorde dem ss. H . befaUt
11 :9
vände J . tillbaka och intog Hasor
II :10
underkuvade l . alla konungastäderna 11 :12
utom Hasor, det uppbrändes av l.
Il :13
så hade Mose bjudit I. och så gjorde J. 11:15
Så intog J. hela detta land
11 :16
I lång tid förde J . krig mot dessa
11:18
l. utrotade anakiterna
11 :21
J. gav dem med deras städer till spillo II :21
Så intog J. hela landet
11 :23
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J. gav det till arvedel åt Israel
11 :23
12:7
s. J . och Israels barn slogo
J . gav sedan landet it Israels stammar 12:7
Di nu J . var gammal
13 :1
arvslotter J. utskiftade åt dem
14:1
Juda barn trädde fram inför J .
14 :6
Då välsignade J. Kaleb
14:13
15:13
åt Kaleb efter H . befallning till J.
trädde fram inför Eleasar och J .
17 :4
J osefs barn talade till J .
17 :14
Då svarade J. dem
17 :15
17:17
I. sade till Josefs hus
Därför sade J . till Israels barn
18:3
bjöd L dem sätta upp beskrivning
18 :8
kommo tillbaka till J. vid Silo
18:9
kastade J . lott för dem inför H.
18 :10
J. utskiftade där landet åt Israels barn 18: I O
gåvo de åt I. särskild arvedel
19 :49
arvslotter s. Eleasar och J . utskiftade 19:5 l
Och H. talade till I. och sade
20:1
huvudmännen trädde fram inför J.
21:1
kallade J. till sig rubeniterna
22:1
J . välsignade dem
22 :6
åt andra hälften hade I. givit land
22:7
Då nu J. lät dem gå hem
22 :7
och då J. var gammal
23 :1
J. församlade alla Israels stammar
24 :1
J. sade till allt folket
24 :2 ,27
I. sade till folket
24 :19
Men folket sade till J.
24 :21
sade J. tiD folket : I ären själva vittnen 24:22
Folket svarade J . : H . vilja vi tjäna
24 :24
slöt J. ett förbund med folket
24:25
J . tecknade upp aUt detta i Guds
24:26
Sedan lät J. folket gå
24 :28
En tid härefter dog H . tjänare J.
24 :29
Israel tjänade H., så länge J . levde
24 :31
äldste levde, s. voro kvar efter J.
24 :31
Efter J.s död frågade Israels
Dom . 1:1
Sedan J. hade låtit folket gå
2 :6
folket tjänade H . så länge J . levde
2:7
och de äldste s. voro kvar efter l .
2:7
Men H . tjänare 1., Nuns son, dog
2 :8
de folk s. J . lämnade efter sig
2:21
(H.) gav dem icke i J.S hand
2 :23
ord H . talat gm J.
l.Kon . 16 :34
(Nons) son var J .
1. Krön . 7:27
förde (tabernaklet) underJ .
Apg. 7:45
om J . fört dem in i vilan
Hebr. 4:8

2. J osadaks . son, överstepräst, i Esraoch Nehemjaböckerna kal1ad Jesua. Se
vidare Jesua 3.
JOSUA
kom H . ord till J .
Hagg.
Serubbabel och J. lyssnade
H. uppväckte J .s och folkets ande
Säg till översteprästen J . och till
var frimOdig, du överstepräst J.
lät han mig se översteprästen J .
Sak .
J . var klädd i orena kläder
H. ängel betygade för J. och sade
Hör härpi, J ., du överstepräst
sten s. jag lagt inför J .
du skall sätta en på J .S huvud

1:1
1 :12
1 :14
2:3
2:S
3 :1
3:3
3:6
3:8
3:9
6 :11

JOTAM
J ., konungens son, förestod
2.Kon. 1S:S
(Asarjas) son J. blev konung
IS :7
i J.s tjugonde regeringsår
l S :30
blev J., Ussias son, konung i Juda
IS:32
om J. i Juda ko nungars krönika
l S :36
J . gic k till vila hos sina fäder
15:38
blev Ahas, J.s son , konung i Jud a
16:1
(Asarjas) son var J .
1. Krön . 3:12
upptecknade i släktregistret i J .S tid
5:17
Hs son J . förestod konungens 2. Krön. 26 :21
(Ussias) son J . blev konung efter hm 26 :23
J. var 25 år , när han blev konung
27:1
s å mäktig blev J ., därför att han
27:6
om I. i boken om Israels och Juda
27 :7
J. gick till vila hos sina rader
27:9
syner i Ussias, l.s ... tid
Jes. 1 :1
i Ahas', J.s sons, Ussias sons tid
7 :1
Hos. 1 :1
H. ord kom i l.s tid
H . ord kom i J .S tid
Mika 1:1

3. En son till Jadai, se d.o. l.Krön.2 :47.
JOTBA
hebr.godhet, behag. Mesul1emets (Juda
konung Amons moders) hemort. Platsen är troligen identisk med nuv.
Chirbet Djefat, 15 km norr om Nasaret.
2.Kon.21 :19.
JOTBATA
hebr. godhet, behag. En av israeliternas
lägerplatser under ökenvandringen, belägen i en trakt, som var rik på vattenkällor. Platsen har ej med säkerhet
kunnat identifieras. Den har bl.a. förknippats med Ain Taba, ca 35 km norr
om Elat (se d.o.). 4.Mos.33 :33,34;
S.Mos.IO :7.
JUBAL
hebr. ström, bäck. Lemeks andre son
med Ada. Han blev stamfader för
»alla dem som hantera harpa och pipal>.
I.Mos.4 :21.
JUBEL
Se även : Jubla, jubelår, glädje, fröjd ,
salig, lycka, sång, lovsång, lovprisning,
musik, horn, gudstjänst, tacksägelse.

lO) gilö, il ~ , 3
= gil, se 5. Se : Fröjd 23 .
JUBEL
1 ledsaga (Jakob) till vägs med j.l.Mos.31 :27
4.Mos.23:21
2 j . ss. mot en konung höres
1 möta konung Saul med j.
l.Sam . 18:6
l hämtade Guds ark under j.
2.Sam . 6 :12
2 hämtade David H . ark under j.
6 :15
1 glädje med ett så stort j .
1. Kon. 1:40
3 dragit upp därifrån under j.
1:45
1 hämta H . förbundsark under j.1.Krön . 1 5 :25
15:28
2 under j . och basuners ljud
2 gåvo H . sin ed under j.
2.Krön. 15:14
1 offra med j . och sång
23:18
4 aldrig hÖje sig j. under den
Job 3 :7
5 skulle glädjas· ja, intill j .
3:22
2 till dess han fyller dina läppar med j. 8 :21
20 :5
4 ogudaktigas j. varar helt kort
6 änkans hjärta uppfyllde jag med j.
29 :13
2 se sitt ansikte med j.
33 :26
2 offra i hs hydda j.lets offer
Ps.27:6
7 men om morgonen komm er j .
30 :6
8 med räddningensj. omgiver du mig 32 :7
9 höjen j. till Gud med frÖjderop
47 :2
47 :6
2 Gud har farit upp under j.
6 och västerland uppfyller du med j. 65:9
9 Höjen j. till Gud, alla länder
66:1
9 höjen j. till Jakobs Gud
81:2
2 Saligt det folk s. vet vad j . är
89 :16
9 j . till vår frälsnings klippa
95:1
9 höja j. till hm med lovsånger
95 :2
9 HÖjen j. till H ., alla länder
98 :4
98:6
9 Höjen j. med trumpeter inför H .
9 HÖjen j. till H . , alla länder
100:1
7 förde han ut med j.
105 :43
7 de må förtälja hs verk med j.
107 :22
7 Man sjunger med j . om frälsning
118:15
7 vår tunga (uppfylld) med j .
126:2
7 s. så med tårar skola skörda med j . 126:5
7 komma åter med j. och bära
126:6
7 ogudaktiga förgås , råder j .
Ords. II :10
7 man brister ut i j.
les. 14:7
9 i vingirdarna höres intet j.
16:10
7 H . förlossade komma till Sion med j. 35 :10
7 bristen ut i j., I berg, du skog
44 :23
7 bristen ut i j., I berg; H . tröstar
49 :13
7 H. förlossade ... till Sion med j .
51 :11
6 bristen ut i j.
52 :9
7 brist ut i j ., du s. icke blivit moder 54:1
7 höjderna skola brista ut i j.
55:12
lO skapa Jerusalem till j .
65 :18
7 (H .) fröjdas över dig med j.
Sef. 3 :17

JUBELBASUN

JUBEL

Se : Basun.
JUBELBASUN
de 7 j .erna framför arken
los. 6:4
bära 7 j.er framför H. ark
6 :6
7 präster s. buro de 7 j .erns
6:8
s. buro de 7 j .erna framför H. ark
6:13

2. Juda konung Asarjas (Ussias) son
och tronföljare. Han levde samtidigt
som Israels konung Peka och profeten
Jesaja. Under sin regeringstid befåste
han Jerusalem. I Jesu släkttavla kallas
han Joatam, Matt. I :9.

l) siml}ö, il Q1,'l iv
glädje, jubel; av : Sämal,J., vara glad. Se :
Glad 3, Glädja 6, Glädje 2.
2) t~m'å, il V 1 ID
lann, jubelrop; av: [nia'], se 9. JfrCymbal 3. Se : Jubelrop 2, Jubla 4.
3) Sämeah, ntl tu
glad, jubland~;T i I.Kon.l :4S plur.
~meJ:tim, övers. under jubel; av: Samal,J.,
se l. Se : Glad 9, Glädja 3, Glädje l,
Jubla 3.
.
4) rlnänö, il)) 1
jubel, rop av grädj~; av: ränan, se 6. Se:
Fröjderop 2, Jubla 7.
5) gil, 'i' 3
jubel, uppsluppen glädje. Se: Fröjd 8,
Jubla Il.
6) rönan, 1 ) 1
grundbet. gi~aT ifrån sig ett klingande
ljud; ropa högt (av glädje el. sorg);
jubla; i Jes.S29 pi. övers. brista ut i
jubel; i Job 29 :13; PS.6S9 hif. uppfyl1a
med jubel. Se : Jubla l, Rop 12, Ropa
19.
7) rinnö, il 3 1
högt rop (av "glädje el. sorg); jubel; av:
ränan, se 6. Se: Fröjd 13 , Klagan 6,
Rop 5.
8) ron; 11
= rinnä, se 7. Ordet förekommer endast
i Ps.32 :7, där det står i cstr. plur. rånne-,
följ t av pallet (pi. inf. av pälat, se Befria 4); övers. räddningens jubel.
9) [rna ' ], Eli
hif. ropa högt, skria, skrika (av tacksamhet och jubel), jubla; övers. höja
jubel; i Jes.16:10 negerad pol. pass.,
övers. höres intet jubel. Jfr Cymbal 3.
Se : Jubelrop 2, Jubla 2.

Jubelår
Det hebreiska ordet för jubelår är
llna! hajjol}el, 3.Mos.2S :13, el1er jol}el,
25:28; 4.Mos.34:6. Den grekiska benämningen är etostes apheseös, friår. Ordet jo~el betyder egentligen vädurshorn, och jubelåret fick rleUa namn
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3. Enmani Bet-Semes(se Bet-Semes 1).
På hans åker fanns en stor sten, sedermera kallad Sorgestenen, på vilken leviterna placerade Herrens ark på vägen
från fllisteernas land till Jerusalem.
I.Sam.6:14,18.
4. Stadshövitsman i Jerusalem på konung J osias tid. Vid ingången till hans
port fan]ls en offerhöjd, vilken liksom
övriga offerhöjder blev förstörd på
Josias befallning. 2.Kon.23 :8.
JOTAM
hebr. Herren är fullkomlig.
l. Jerubbaals (Gideons) yngste son.
Han var den ende, som undkom, då
hans broder Abimelek dräpte Gideons
70 söner. Jotam är känd på grund av
sin fabel, som utgjorde en förbannelse
över Sikems män, som hade hjälpt Abimelek i hans illdåd. Se även : Abimelek
3, Fabel.
JOTA M
l ., lerubbaals yngste son, vid liv Dom.
När man berättade detta för J.
J . skyndade sig undan och flydde
gick J .s förbannelse i fullbordan

9:S
9 :7
9 :21
9:57

JUBELHORN
När j.et ljuder med utdragen
blåses ij.et med utdragen ton

2.Mos.19 :13
Jos. 6 :5

JUBELKLANG
spelen skönt med j.

Ps. 33 :3

JUBELROP
l) tlm'ö, il V 1 I n
lann, jubelr;p; a~ : [nia'], se 2. Se :
Jubel 2, Jubla 4.
2) [rna '], V 1 1
här hithp. -(i Sak.2 :2 hif.) ropa högt,
jubla; övers. höja jubelrop. Se : Jubel 9,
Jubla 2.
3) te§u'ö, il~tO ~
end. plur. te§u'o!; lann, dån; brak,
skräll; rop , skrik. Se: Rop 10.
JUBELROP
1 hov Israel upp ett stort j.
l.Sam. 4 :5
l När filisteerna hörde j .et , sade de
4:6
1 Vad betyder detta stora j.
4:6
1 det högljudda, glada j.et
Esr. 3:13
2 höj j. till min ära
Ps. 60:10
2 man höjer j. och sjunger
65 :14
2 över filisteernas land höjer jag j.
108:10
3 föra slutstenen under j .
Sak. 4:7
2 höj j., .du dotter Jerusalem
9:9

JUBELÅR
Se även: Jubel, sabbat, sabbatsår, högtid , friår, vila, lag.

Jubelår -Juda
därför att dess invigning proklamerades genom att man blåste i vädurshorn,
jubelbasuner.
Efter sju sabbatsår - 7 gånger 7 år
- kom jubelåret som det femtionde.
Den stora försoningsdagen var invigningsdagen, som inleddes med basunstötar över hela landet - det var den
10. dagen i den 7. månaden (Tishri, motsvarande sept.-okt.), 3.Mos.2S:9. Enligt
traditionen firades det första jubelåret
64 år efter Israels intagande av Kanaans
land.
Tre betydelsefulla fakta präglade
lagen om jubelåret: a) Personlig frihet.
Den israelit, som på grund av fattigdom
måst sälja sig till en annans tjänst och
som icke förmådde att lösa ut sig igen
eller den som icke blev friköpt av
någon nära släkting, skulle givas fri på
jubelåret, 3.Mos.2S:39 ff. Därför kallades också detta år förfrjåret, Hes.46:17.
b) Ekonomisk dterupprättelse. All
köpt eller säld släktegendom eller arvsegendom skulle under jubelåret återgå
till den ursprunglige ägaren, 3.Mos.
25:8-10,13-16,23-28. Se: Egendom.
c) Fullständig vila för jord, boskap
och människor, 3.Mos.2S:11-12,19-22.
»Då skolen I icke så något, och vad som
då växer upp av spillsäden skolen I icke
skörda, och I skolen då icke avbärga
edra oskurna vinträd», v.ll. Då det 49.
året var ett sabbatsår, blev det alltså
två på varandra följande viloår, men
Gud hade lovat att ge så rik skörd det
48.året, så att det skulle räcka för tre
år frarnåt,jfrv.21 med v.II.
Efter sin ide avsåg lagen om jubelåret att upprätthålla nationens ursprungliga sociala och ekonomiska
struktur. Ordningen manade till social
enhetskänsla och broderskap; alla var
underkastade Guds lagar för teokratien,
och i lydnad mot dessa skulle friheten
hävdas eller på nytt återställas. Barmhärtighet, medkänsla, respekt för människovärdet med slaveriets slutliga avskaffande som en naturlig följd, skulle
på detta sätt främjas och familjelivets
integritet bevaras.
Icke mindre betydelse hade denna
institution när det gällde folkets religiösa fostran. Här kan nämnas följande
moment: medvetandet om att vara
gäster och främlingar på jorden, att
vara förvaltare av de timliga gåvorna,
vilka har Gud som rättmätig ägare och
som är ett lån, som i sin tid skall lämnas tillbaka och för vilket räkenskap
skall avläggas, vidare insikten om Guds
egendomsrätt som frihetens sanna och
fullkomliga grundval. Jubelåret blev en
förebild på den messiansk-eskatologiska
tiden i profetian, således Jes.61 :1-2:
»Herrens, Herrens Ande är över mig, ty
Herren har smort mig till att förkunna
glädjens budskap för de ödmjuka; han
har sänt mig till att läka dem som hava
ett förkrossat hjärta, till att predika
frihet för de fångna och förlossning
för de bundna, till att predika ett
nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, en dag, då han
skall trösta alla sörjande». Detta kommenterar Jesus själv, när han i början
av sin verksamhet i Nasarets synagoga
läser Jes.61 :1-2 och säger: »1 dag är
detta skriftens ord fullbordat inför edra
öron», Luk.4:17-21. Härmed vill Jesus
ha sagt, att det eskatologiska jubelåret
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har börjat i och med hans kommande
och att han följaktligen är Messias.
Med Kristi stora försonings- och
förlossningsverk har det profetiska jubelåret börjat realiseras. Den glädje och
det frälsningsjubel, som tillhör den
messianska frälsningstiden, särpräglar
just Jesu Kristi församling. Jubelåret
får sin slutliga uppfyllelse i det fulländade gudsriket, genom kroppens uppståndelse och hela skapelsens förlossning, Rom.8:19-23; Apg.3:19-21.
Jubelåret kom emellertid inte att
tillämpas och fick därför ej sin avsedda
betydelse i Israels sociala, ekonomiska
och religiösa liv.
JUBELÅR

l) jogel, '7:1 j ,
vädur; vädurshorn; jubelår (då man
blåser i vädurshorn). Jfr 2.Mos.19:13,
övers. jubelhorn. Ordet förekommer
även tillsammans med andra ord i uttIY.ck, som är övers. jubelhorn, Jos.6:S
(1,<ärän hajjo1?el); jubelbasuner, Jos.6:4,
6,8,13 (§opro! jo1?lim, §opro! hajjo1?lim).
2) §ina! hajjogel, '2 J j 'Cl n ~ tV
jubelår; §ena!, cstr. av Mnä, år; hajjo1?el,
best. form av jo1?el, se l.
JUBELÅR
1 Det skall vara ett j.
3.Mos. 25:10
1 j. skall detta femtionde år vara
25 :11
1 Ty det är ett j.; heligt skall det vara 25:12
1 Under ett sådant j. skall var och en 25:13
1 efter antalet år från j.et
25 :15
25 :28
2 i köparens hand intill j.et
25 :28
1 Men på j.et skall det frånträdas
25 :30
1 det skall då icke frånträdas på j.et
1 på j.et skola de frånträdas
25 :31
1 skall det dock frånträdas på j.et
25 :33
25 :40
2 intill j.et skall han tjäna hos dig
2 då han sålde sig åt hm till j.et
25 :50
2 få år återstå ti1l j.et
25 :52
25 :54
2 skall han på j.et givas fri
27:17
2 helgar sin åker ända från j.et
2 helgar sin åker efter j.et
27:18
2 de år s. återstå till nästa j.
27:18
1 när åkern frånträdes på j.et
27:21
2 det bestämda värdet intill j.et
27:23
2 på j.et skall åkern återgå
27:24
1 När sedan j.et inträder
4.Mos.36:4

JUBLA
l) rånan, 1 J l
ropa högt; j~bh. Se: Jubel 6, Rop 12,
Ropa 19.
2) [nia'], ~ 1 l
hif. ropa högt, jubla; i Esr.3:11 med
subst. teru 'ä, se 4. Se: Jubel 9, Jubelrop 2.
3) Såmeal}, ClI? ~
glad, jublande. Se: Glad 9, Glädja 3,
Glädje I, Jubel 3.

II) gil, '7 ' ;
(subst.) jubel, uppsluppen glädje; av
verbet gil, se lO. Se: Fröjd 8, JubelS.

12) 'ålaz, ) '7 V
jubla, glädja -sig (högt och synbart). Se:
Fröjd 12, Förlusta 4, Glädja 5.
13) euphrainö, eurppaivw
göra väl till mods, göra glad till sinnes;
här pass. vara glad, glädja sig. Se: Fröjd
24, Glad 16, Glädje 18, Glädja 12.
JUBLA
1 j.de och föllo ned
3.Mos. 9:24
1 J.en, I hedningar
5.Mos.32:43
2 Då j.de allt folket
l.Sam.10:24
3 hela folkmängden j.de
2.Kon.11 :14
1 då j.e skogens träd inför H. l.Krön.16:33
3 hela folkmängden j.de
2.Krön.23:13
2 allt folket j.de högt till H.löv Esr. 3:11
4 många åter j.de
3:12
S staden Susan j.de och var glad Est. 8:15
6 jag kunde då j., fastän plågad Job 6:10
1 medan morgonstjärnorna j.de
38:7
1 evinnerligen må de j.
Ps. 5 :12
1 Må vi fä j. över din seger
20:6
1 och j.en, alla I rättsinnige
32:11
1 J .en i H., I rättf'lirdige
33:1
1 må de j. och glädja sig
35 :27
2 min fiende icke får j. över mig
41 :12
1 min tunga j. över rättf'lirdighet
51:16
l j. var morgon över din nåd
59:17
7 med j.nde läppar lovsjunger
63:6
1 under dina vingars skugga j.r jag
63:8
1 Folkslagen glädje sig och j.e
67:5
8 och j. i glädje
68:4
1 Mina läppar skola j.
71 :23
l j. skall min själ, s. du förlossat
71 :23
84:3
l min själ och min kropp j. mot
1 Tabor och Herrnon j. i ditt namn 89:13
1 att vi få j. och vara glada
90:14
1 jag vill j. över dina händers verk
92:5
1 då j.e alla skogens träd
96: 12
l bergen j.e med varandra
98:8
1 och dina fromma j.e
132:9
l (Sions) fromma skola j. högt
132:16
l j. över din rättfärdighet
145:7
1 de j.e på sina läger
149:5
1 rättfärdige får j. och glädjas Ords. 29:6
1 j.en, I Sions invånare
Jes.12:6
9 min stolta skara, s. j.r
13:3
1 häva upp sin röst och j.
24:14
l Vakne n upp och j.en
26: 19
35:2
l (hedmarken) skall j.
1 den stummes tunga skall j.
35:6
1 j.en, I klippornas invånare
42:11
1 J.en, I himlar, H. utför sitt verk
44:23
1 J.en, I himlar, H. tröstar sitt folk 49:13
1 Hör huru dina väktare j.
52:8
l J., du ofruktsamma
54:1
l s.ledo smälek skola nu j.
61:7
1 mina tjänare skola j.
65 :14
lO I skolen fröjdas och j. till evig tid 65 :18
10jagskallj. över Jerusalem
65:19
8 j.en högt med henne
66:10
l Len i glädje över Jakob
Jer.31:7
1 komma och j. på Sions höjd
31 :12
12 göra dem druckna, så att de j.
51:39
1 himmel och jord j. över Babel
51 :48
II så att du j.r ss. andra folk
Hos. 9:1
Sef. 3:11
9 s. j. så segerstolt i dig
1 J., du dotter Sion, höj glädjerop
3:14
1 J. och gläd dig, dotter Sion
Sak. 2:10
13 J.en, I hedningar
Rom.15:10
13 J., du ofruktsamma
Gal. 4:27

4) teru'ä, il V 1l n
larm, jubelrop; a';: [nia'], se 2. Se:
Jubel 2, Jubelrop l.

5)

~åhal,

'7 il ~

jubla, ropa -av fröjd. Se: Fröjd 11,
Fröjderop 3, Ropa IS.

6) [sålad], i'7 D
pi. trol. ·hopp; högt (av glädje). Verbet
förekommer endast i Job 6:10.
7) renånå, il J J l
jubel, rop av g1ädj~; av: ränan, se l. Se:
Fröjderop 2, Jubel 4.
8) SUS, to 1to
vara glad, glädja sig. Se: Fröjd 14, Glad
10, Glädja 8.

Gammal inskription av namnet Juda
pd hebreiska (Jehudå). Efter ett sigill.

l.Mos.29:32-3S; 30:17-20. I N.T. kallas
han Judas, se Judas l.
När Josef blev kastad i brunnen av
sina bröder, som tänkte dräpa honom,
var det Juda som föreslog, att de hellre
skulle sälja honom till ismaelitiska
köpmän, 37:26-27. Icke lång tid därefter for han till staden Adullam, där
han tog in hos en man vid namn Hira
och gifte sig med en kananeisk kvinna,
som var dotter till en man vid namn Sua.
Med henne fick han tre söner: Er, Onan
och Sela. Er gifte sig med en kvinna vid
namn Tamar men dog barnlös. Sedan
tog Onan henne till hustru i sin broders
ställe, men han ville inte skaffa avkomma genom henne, eftersom den
inte skulle räknas som hans. Ä ven Onan
dog, och eftersom Juda var rädd, att
det skulle gå Sela på samma sätt, om
han gifte sig med Tamar, blev Tamar
uppmanad att leva som änka i sin faders
hus, tills Sela hade blivit fullvuxen.
En lång tid därefter dog Judas
hustru, och efter sorgetidens slut gick
Juda tillsammans med Hira till Timna
för att leda och inspektera klippningen
av sina får. Eftersom Tamar inte blev
given till hustru åt Sela, fastän denne
var fullvuxen, beslöt hon att ta saken i
egna händer. Hon tog av sig sina änkekläder och höljde sig med en slöja och
satte sig vid vägen mot Timna. Då Juda
kom förbi, kände han icke igen henne.
Han trodde, att hon var en sköka och
vek av till henne, och resultatet av
denna förbindelse blev tvillingsönerna
Peres och Sera, kap.38.
På grund av de äldre brödernas för
fadern vanärande beteende, I.Mos.34:
25-30; 35 :22,jfr 49 :3-7, föredrog Jakob
Juda, vilken också blev den som förde
brödernas talan i stället för Jakobs
äldste son Ruben. Se t.ex. 43:3-5,8-9,
varav framgår, att han var villig att ta
ansvar för Benjamin under den andra
resan till Egypten och Josef. I 44:14
kan man lägga märke till att det står
»Juda och hans bröden>, ett uttryck för
Judas ledande ställning i familjen. Jfr
46:28, där det nämns, att Jakob efter
sin ankomst till Egypten lät Juda vara
sin vägvisare.
Judas tal inför Josef till förmån för
Benjamin, I.Mos.44:18-34, har genom
tiderna vädjat till människors hjärtan,
både genom den äkta, naturliga elegans,
som präglar det, och genom den innerliga kärlek och omtanke, som det bär
vittne om. Efter Judas varmhjärtade
anförande kunde Josef inte längre
dölja sina känslor utan brast ut i hejdlös
gråt, 45 :1-2.
Judas särställning markeras i Jakobs
välsignelse av sina söner. I välsignelsen
över Juda, 49:8-12, heter det t.ex.:
»Dig, Juda, dig skola dina bröder prisa ...
Ett ungt lejon är Juda ... Spiran skall
icke vika ifrån Juda».
Av N.T. framgår, att Jesus Kristus
räknades till Juda stam. En direkt anspelning på I.Mos.49:9-10 utgör orden
i Upp.S:S om »lejonet av Juda stam»,
som »har vunnit segen>.

lO) gil, '7' ;
(verb) grund bet. gå i cirkel, dansa runt;
jubla, fröjdas högljutt. Se: Fröjd 17.

hebr. han (Herren) skall ha pris el. tack.
1. Jakobs och Leas fjärde son. Hans
äldre helbröder var Ruben, Simeon och
Levi, hans yngre Isaskar och Sebuion,

JUDA
gav (Lea) hm namnet L
1. Mos. 29:35
Leas söner Ruben, Simeon, Levi, J.
35:23
sade J. till sina bröder
37:26
begav sig L åstad ifrån sina bröder
38:1
Där fick J. se dottern till Sua
38:2
när (Sela) föddes, var J. i Kesib
38:5
J. tog åt Er en hustru ... Tamar
38:6
Er, J.s förstfödde, misshagade H.
38:7

3034

3035

3036

9) 'alliz, ) , ~ ~
jublande, strålande av glädje; här övers.
som jublar; av: 'ä!az, se 12. Se: Glad 12.

JUDA

Juda

JUDA (stam och område)
(biträda Mose) av J . : Naheson 4.Mos. 1:7
På framsidan skall J. lägra sig
2:3
inmönstrade s. tillhöra J. läger
2:9
Dessa voro J. släkter
26:22
Välsigna folket på Gerissim ... J . 5.Mos.27:12
sade (Mose) om J.: Hör, o H., J.s röst 33:7
lät J. släkter träda fram
Jos. 7:17
L skall förbliva vid sitt område
18:5

(Naftali gräns) J. i öster
19:34
J. skall göra det
Dom . 1:2
sade J. till Simeon: Drag upp
1:3
När nu J. drolfditupp (Kanaan)
1:4
J. tågade mot de kananeer i Hebron
1:10
J. tågade med sin broder Sim eon
1 :17
intog J . Gasa med dess område
1 :18
H . var med J ., de intogo bergsbygden
1:19
Ammons barn i strid med J.
10:9
filisteerna lägrade sig i J .
1 S :9
3000 män från L till bergsklyftan
15:11
i Bet-Lehem i J. levde en man av J.
17:7
ifrån sin stad, Bet-Lehem i J.
17 :8
Jag är en levit från Bet-Lehem i J .
17:9
vid Kirjat-Jearim i J.
18:12
åt sig en kvinna från Bet-Lehem i J.
19:1
till sin faders hus i Bet-Lehem i J .
19:2
på genomresa från Bet-Lehem i J .
19 :18
gjort en resa till Bet-Lehem i L
19 :18
H. svarade : J. först
20:18
en man från Bet-Lehem i J.
Rut 1:1
voro efratiter, från Bet-Lehem i J.
1:2
mönstrade 10000 man från J . l.Sam. 15 :4
vid det So ko s. hör till J .
17:1
efratiten från Bet-Lehem i J.
17 :12
Hela Israel och J. hade David kär
18:16
leva i fruktan redan här i J.
23 :3
omjag än måste söka bland J. ätter
23 :23
del av Sydlandet, s. tillhör L
27:10
i det område s. tillhör L
30:14
del av bytet till de äldste i J.
30:26
Davids tron över Israel och J. 2 .Sam . 3:10
I Hebron regerade (David) över J.
5:5
i Jerusalem 33 år över Israel och J .
5:5
Arken och Israel och J . i lägerhyddor Il :11
12:8
givit (David) Israels hus och L
Talen så till de äldste i L
19:11
åstad för att uppbåda J.
20:5
Saul i nitälskan för Israels barn och J. 21 :2
Gå åstad och räkna Israel och L
24:1
drogo de till Beer-Seba i J.
24:7
(Salomo) furste över J.
l.Kon. 1 :35
Amasa, härhövitsmannen i J.
2 :32
l. och Israel voro då talrika
4:20
J . och Israel sutto i trygghet
4:25
en högtid lik högtiden i L
12 :32
kom en gudsman från J. till Betel
13:1
sudsmannen s. kom från J. hade gått 13:12
Ar du den gudsman s. kommit från J.
13:14
gudsmannen s. kommit från J.
13 :21
J. gjorde vad ont var i H. ögon
14:22
Baesa, Israels konung , drog mot J.
1 S :17
konung Asa bådade upp hela L
15 :22
(Elia) till Beer-Seba, s. hör till L
19:3
ville H . icke fördärva J.
2.Kon. 8:19
avföll Edom från J. välde
8 :20
avfäll Edom från J. välde
8:22
olyckan, dig själv och J. till fall
14:10
vid det Bet-Semes s. hör till J.
14:11
allt folket i L tog Asarja
14 :21
han lade (Elat) äter under L
14:22
Hamat s. en gång tillhört L
14 :28
låta J. hemsökas av Resin
15:37
H. hade varnat både Israel och J.
17:13
höll icke heller J. H., sin Guds, bud
17 :19
Hiskia avskaffade, när han sade till J . 18 :22
har kommit också J. att synda
21 :11
(Manasse) kom J. att synda
21:16
Gan och frågen H . för hela J.
22:13
gudsmans grav, s. kom från J.
23:17
(H.) vrede upptänd mot J .
23 :26
Också J . vill jag förskjuta
23 :27
(H.) sände dem över J. att förgöra
24:2
efter H . ord detta kom över J.
24:3
blev J . bortfört från sitt land
25 :21
J. fördes i fångenskap till Babel I.Krön. 9:1
Kirjat-Jearim, s. hör till L
13:6
i J . 470000 svärd beväpnade män
21:5
(Israels stamhövd.) för J. Elihu
27:18
J. utvalde han till furste
28:4
israeliter i J. och Benjamin
2. Krön.ll:3
Sorga, Ajalon, Hebron, alla i 1.
11:10
J. och Benjamin under (Rehabeams) 11 :12
I tre år befäste de konungamakten i J . 11 :17
fördelade alla J.s landskap
II :23
Semaja kommit till J . furstar
12:5
Också fanns ännu något gott i J.
12: 12
Israel slagna av Abia och J.
13 :15
Israels barn flydde för J .
13 :16
(Asa) uppmanade J. att söka H.
14:4
(Asa) sade nämligen tiD J.
14 :7
en här av 300000 man frän J .
14:8
etiopierna slagna av Asa och J .
14:12
Hören mig, du Asa, och l, hela J .
1 5:2
(Asa) församlade J . och Benjamin
15:9
hela J. gladde sig över eden
l 5:1 S
drog Baesa upp mot J .
16:1
konung Asa tog med sig hela J.
16:6
hela J. gav skänker åt Josafat
17:5
offer höjderna och Aserorna ur l .
17:6
Dessa undervisade nu i J.
17:9
förskräckelse i länder omkring J.
17:10
(Josafat) byggde borgar .. .i J .
17 :12
Till J . hörde fÖljande överhövitsmän 17:14
(Josafat) lät lysa ut fasta över hela J. 20:3
20:4
J. församlade sig att söka hjälp
20:13
hela J. stod där inför H.
Akten härpå, alla I av J.
20:15
20:20
Josafat sade: Hören mig, I av J.
angrepp på dem s. kommit mot J.
20:22
Så regerade Josafat över l.
20:31

I (Jorams) tid avfÖll Edom från J .
21 :8
Så avföll Edom från J . välde
21:10
offer hÖjder på bergen i l.
21 :11
och förförde J .
21:11
förlett J. till trolös avfällighet
21 :13
(filisteerna) drogo upp mot J.
21 :17
Jehu träffade på de J. furstar
22:8
omkring i J. och församlade leviterna 23:2
Leviterna och hela J . gjorde vad
23:8
J. furstar föllo ned för konungen
24:17
ställa upp ... hela J. och Benjamin
25 :5
högeligen förgrymmade på J.
25:10
dig själv och J. till fall
25 :19
det Bet-Semes s. hör till J.
25:21
begrov (Amasja) i J. huvudstad
25:28
allt folket i J. tog Ussia
26:1
han lade (Elot) åter under J .
26:2
Peka dräpte av J. 120000 man
28:6
i sin vrede över J. har H. givit dem
28:9
edomeerna slagit J. och tagit fångar
28 :17
H. ville förÖdmjuka J .
28:19
(Ahas) hade vållat oordning i J.
28:19
sju tjurar..till syndoffer för J.
29:21
sände Hiskia ut bud till Israel och J.
30:1
ilbuden drogo gm hela Israel och J.
30:6
Också i J. verkade Guds hand
30:12
J . församling gladde sig
30:25
de främlingar s. bodde i J.
30:25
bröto ned ... altarna i hela J.
31 :1
Så förfor Hiskia i hela J.
31 :20
Sanherib drog in i J.
32:1
sände Sanherib .. . till alla dem av J.
32:9
hela J. bevisade hm ära
32:33
Manasse förförde J .
33:9
uppmanade J. att tjäna H.
33:16
insamlade frän hela J.
34:9
frågen H. för dem s. äro kvar av J.
34:21
påskhögtid hölls av Josia och hela J.
35 :18
ett hus i Jerusalem i J.
36:23
bygga ett hus i Jerusalem i J .
Esr . 1 :2
han drage upp till Jerusalem i J.
1 :3
stodo huvudmänn en för J.s familjer
1:5
räknade upp dem, hövdingen för J .
1:8
när ovännerna till J. och Benjamin
4:1
Hanani...kommo från J .
Neh. 1:2
att du ville låta mig fara till J.
2:5
till dess jag kommer till J.
2:7
sände ock J . ädlingar brev till Tobia
6:17
många i J . voro gm ed förbundna
6:18
av leviterna ... nägra avdelningar från J . 11 :36
lät J. furstar stiga upp på muren
12 :31
följde ena hälften av J. furstar
12 :32
glädje rådde i J. över att prästerna
12 :44
hela J . förde fram sin tionde
1 3: 12
såg jag i J. huru man på sabbaten
13 :15
förebrådde jag J. ädlingar detta
13:17
J. döttrar fröjde sig
PS.48:12
J . (är)min härskarstav
60:9
psalm av David , när han var i J. öken 63:1
där går skaran av J. furstar
68 :28
Gud är känd i J.
76:2
J. döttrar fröjda sig för dina domars
97:8
J. (är) min härskarstav
108:9
då vart J. hans helgedom
114:2
Jerusalem vacklar, J. faller
les . 3:8
Vi vilja draga upp mot J.
7:6
tid då Efraim skilde sig fr ån J.
7: I 7
(Assyrien) skall tränga fram i J.
8:8
båda tillhopa vända sig mot J.
9:21
J. förskingrade kvinnor skall han hämta Il :12
och J . ovänskap bliva utrotad
11 :13
Efraim skall ej hysa avund mot J .
Il :13
och J. icke ovänskap mot Efraim
Il :13
J. blev blottat och låg utan skydd
22:8
Is. ären flutna ur J . källa
48:1
från J . en arvinge till mina berg
65:9
så många dina gudar, du J.
Jer. 2:28
J., den trolösa kvinnan, såg det
3:7
skrämdes dock hennes syster l .
3:8
vände J., den trolösa , icke tillbaka
3:10
Israel rättfärdigare än J ., den trolösa
3:11
Förkunnen i J .
4:5
kungör en det i J. och sägen
5:20
Hören H. ord, I alla av J .
7:2
J. och alla ökenbor med kantklippt
9:26
så många dina gudar blivit , du J .
II :13
hela J. är bortfört i fångenskap
13 :19
J . ligger sörjande
14:2
Har du då alldeles förkastat J.
14:19
J. synd uppskriven med järnstift
17:1
Hören, I Juda konungar med hela J .
17 :20
hela J. skall giva sig i babyloniske
20:4
och i framtiden råda över J .
22:30
I hs dagar skall J. varda frälst
23:6
hade fört bort .. . så ock J . furstar
24:1
med välbehag se till bortförda av J.
24:5
Då nu J. furstar hörde detta
26:10
lät Hiskia med hela 1. , döda hm
26 :19
fångar ifrån J. skall jag föra tillbaka
28:4
fångar ifrån J., s. äro i Babel
29:22
åter upprätta mitt folk Israel och J .
30:3
vad H. har talat om Israel och J.
30:4
förledde de J. till synd
32:35
åter upprätta J. och Israel
33:7
I de dagarna skall J. varda frälst
33:16
över J.låta all den olycka komma
35:17
vad jag talat angående Israel och J.
36:2
Inför hela J. må du läsa upp dem
36:6
J. ädlingar lät konungen slakta
39:6
vad s. är kvar av J . förgås
40:15
hören H. ord, I kvarblivna av J .
42:15

J UDA (J uda barn)
J. barns hövding Naheson
4.Mos. 2:3
J. barns läger ... första s. bröt upp
10 :14
J. barn , efter deras släkter, voro
26 :20
J. barn trädde fram inför
Jos.14:6
J. barns stam fick sin lott söderut
l 5:1
voro J. barns gränser runt omkring
1 S :12
åt Kaleb särskild del bland J . barn
15 :13
Detta var J. barns stams arvedel
l S :20
städer ytterst i J. barns stam
1 5:2 t
kunde J. barn icke fördriva
1 S :63
bodde jebuseerna kvar bland J. barn
l S :63
mellan J . barns och Josefs områden
18:11
Kirjat-Jearim inom J . barns område
18:14
arvedel inom J . barns arvedel
19:1
Ur J . barns skifte fingo Simeons
19:9
t y J. barns lott var för stor
19:9
Ur J. barns stam gav man fÖljande
21:9
J. barn belägrade Jerusalem
Dom. 1:8
drogo J . barn ned för att strida
1:9
dragit upp från Palmstaden med J.barn 1:16
lära J. barn Bågsången
2.Sam. 1:18
Naheson, hövding för 1.barn l.Krön. 2:10
förökade sig icke så mycket s. J .
4:27
åt dem ur J. barns stam
6:65
I Jerusalem bodde en del av J. barn
9:3
J . barn till David
12:16
(till David:) J. barn 6800
12:24
men J. barn voro starka
2 . Krön.13:18
Amasja församlade J. barn
2 5:5
J. bom togo 10000 till fånga
25:12
göra J.s barn till trälar
28:10
J. barn förde fram tionde
31:6
I Jerusalem en del av J . barn
Neh.ll:4
Av J . barn: Ataja, son till Ussia
11 :4
i byarna bodde ock en del av J. barn 11 :25
J. barn hava gjort vad ont är
Jer. 7:30
J. barn allenast gjort vad ont är
32:30
den ondskas skull s. J. barn bedrivit
32 :32
Israels barn vandrande med J . barn
50:4
Förtryckta äro Israels .. .och J . barn
50:33
Dan iel...av J . barn
Dan. 1:6
L barn samla sig tillhqpa
Hos. 1:11
sålt J.s ... barn åt Javans barn
Joel 3:6

3037

3038

3039

3040

sade J. till Onan
38:8
sade J. till sin sonhustru Tamar
38 :11
dog Suas dotter , J.s hustru
38:12
gick 1. med sin vän upp till Timna
38:12
Då J. fick se henne (Tamar)
38:15
1. sände killingen med sin vän
38:20
(Hira) kom tillbaka till J. och sade
38:22
sade J.: Må hon då behålla det
38:23
berättat för J .: Tamar har bedrivit
38 :24
1. sade: Fören ut henne att brännas
38 :24
1. kände igen dem och sade
38:26
J. svarade (J akob) och sade
43:3
J. sade till sin fader : Låt ynglingen
43:8
1. och hs bröder gingo in i Josers hus 44 :14
J. svarade: Vad skola vi säga
44:16
Då trädde J . fram till (Josef) och sade 44 :18
J .5 söner Er, Onan, Sela, Peces, Sera
46: 12
sände J. framför sig till Josef
46:28
Dig, 1., dig skola dina bröder prisa
49:8
(Jakob:) Ett ungt lejon är J.
49:9
Spiran skall icke vika ifrån 1.
49:10
(till Egypten) Simeon, Levi, J. 2 .Mos. 1:2
Avkomlingarna av J., söner
4.Mos. 1 :26
J.5 söner vora Er och Onan
26: 19
sade (Mose) om L: Hör,
o H., J.s röst
S.Mos.33:7
hs s. Tamar födde åt J.
Rut 4:12
vora Israels söner: ROben ... J. l. Krön. 2 :1
2:3
J .s söner vora Er. Onan och Sela
Er, J .s förstfödde, misshagade H .
2:3
J.s söner voro tillsammans fem
2:4
4:1
J .s söner voro Peres, Hesron, Karmi
4:21
Söner till Sela, J.s son, voro Er
5 :2
J . den mäktigaste bland sina' bröder
9:4
Bani, av Peres', J .s sons, barn
Neh.11 :24
av Seras, J.s sons, barn

2. Juda, Jllda hus osv. som benämning
på Jakobs son Judas efterkommande
som stam samt på deras område. Juda
stam var den folkrikaste av alla Israels
tolv stammar. Vid den första folkräkningen hade den 74600 stridsdugliga
män, och vid den andra 76500, 4.Mos.
1 :27; 26 :22. När Israels folk bröt upp
från en lägerplats under ökenvandringen, och när stammarna skulle lägra sig,
var och en under sitt baner, var Juda
stams plats på framsidan av tabernaklet,
mot öster, 2:3; 10:14. Enligt rabbinerna hade stammen en grön fana med en
bild av ett lejon Ofr I .Mos.499). Kaleb var stammens representant bland
spejarna, 13 :6, och vid landets delning,
Jos.14:6.
Vid delningen fick Juda stam landets södra del, väster om Jordan, en
tredjedel av hela Kanaan , Jos.15:1-12 ,
20-62. Naturgeografiskt bestod Juda
stams land av fyra områden : i mitten
låg Bergsbygden (v.48-60), väster därom det fruktbara Låglandet (v.33-47),
i söder det torra Sydlandet (v.21-32)
med sina betesmarker och i öster Öknen
(v.61-62). Se även : Juda bergsbygd,
Juda öken.
En del av Juda stams domäner överläts vid den andra delningen åt Simeons
stam, Jos.19 :1-9. - Under domartiden
uppträdde Juda tämligen självständigt i
förhållande till de övriga stammarna.
Vid Israels rikes delning efter Salomos död kom Juda rike , Sydriket, att
bestå av två stammar, J uda och Ben jamin, vilka därför ofta kom att betraktas
som en stam, I.Kon .12:16-24, jfr 11 :
11-13,30-32. Missämjan mellan de
nordliga och de sydliga stammarna kan
föras tillbaka till konung Davids tid,
2.Sam.19:40-43 . Juda bibehölls efter
den babyloniska fångenskapen som
namn på Palestina som persisk provins,
Neh.5:14; Hagg.l:1 ,14;2 :3,22. Se även:
Israel, Palestina:

H . säger till eder , I kvarblivna av J .
42:19
toga med sig alla kvarblivna av J.
43:5
I utroten ur J. både man och kvinna
44:7
t iii att utrota hela J.
44 :11
skall gripa de kvarblivna av J.
44 :12
bland de kvarblivna av J.
44 :14
Hören H. ord, I alla av J .
44:24
l aUa av 1., s. bon i Egyptens land
44:26
alla kvarblivna av J. förnimma
44:28
skall man söka efter J. synder
50 :20
Israel och J . äro icke änkor
S 1:5
lät han ock slakta alla J . furstar
52:10
blev J. bortfört från sitt land
52:27
J. har måst gå i landsflykt
Klag. 1:3
vinpressen trampade H ... för J.
1:1 S
bröt han ned dottern J.s fästen
2:2
hopade över J . jämmer på jämmer
2:5
de äldste i J. sutta hos mig
Hes. 8:1
dels J . med det befästa Jerusalem
21 :20
J. och Israels land köpenskap med
27:17
För J. och hs fränder bland Israels
37 :16
intill denna vill jag lägga l .s stav
37 :19
närmast Rubens ... skall J. hava lott
48:7
närmast J . område offergärdsområde 48 :8
mellan J. område och Benjamins
48:22
i norr: den andra J. port
48:31
s. min fader förde hit från J.
Dan. 5:13
må J. icke ådraga sig skuld
Hos. 4 :1 S
J . kommer ock på fall jämte dem
5:5
J. furstar råmärkflyttares likar
5:10
Efraim märkt sjukdom och J. sitt sår
5 :13
taga mig till med dig, J.
6 :4
Ocksåför dig, J., är skördetid bestämd 6:11
eftersom J. uppfört befästa städer
8 :14
Lskall gå för plogen, Jakob för harven 10:11
J . är alltjämt trolös mot Gud
11 :12
H. skall gå till rätta med J.
12:2
bäckar i J. flöda av vatten
Joel 3:18
Sedan skall J. trona evinnerligen
3 :20
Eftersom J. trefalt förbrutit sig
Am. 2:4
Därför skall jag sända eld mot J .
2:5
Och vem till J . offerhöjder
Mika 1:5
slaget har nått ända till J.
1:9
s. är så ringa för att vara bland J.
5:2
Fira dina högtider, J.
Nah. 1:15
skall uträcka min hand mot J.
Sef. 1:4
SerubbabeL..J. ståthållare
Hagg. 1 :1
1 :14
H. uppväckte J . ståthållares ande
SerubbabeL..J. ståthållare
2:3
Säg till Serubbabel, J. ståthållare
2:22
horn s. förstrött J .
Sak. 1 :19
voro de horn s. förströdde J.
1:21
2 :12
H. skall hava J. till sin arvedel
de skola bliva ss. stamfurstar i J .
9:7
jag skall spänna L ss. min båge
9:13
upplösa broderskapet mellan J. och
11 :14
jämväl över J . skall det komma
12:2
skola J. stamfurstar säga
12:5
l. stamfurstar ss. brinnande fyrfat
12 :6
skall H. giva seger åt J . hyddor
12:7
icke tillräkna sig större ära än J.
12:7
Också J. skall strida mot Jerusalem
14 :14
J. har handlat trolöst
Mal. 2 :11
J. har oskärat H . helgedom
2 :11
J. offergåvor ... behaga H .
3:4
ingalunda minst bland J . furstar Matt. 2.:6

Juda
sälja edra söner i J . barns hand
hava övat våld mot J. barn
gläd dig icke så över J. barn

3:8
3:19
Oh. v.12

Jes. 1 :1
i Ussias ... 1. konungars, tid
i Ahas' J. konungs, tid hände sig
7:1
37:10
säga till Hiskia , J. konung
38:9
sång, skriven av Hiskia, J. konung
H. ord i Josias, J. konungs, tid
Jer. 1:2
i Jojakims, J . konungs, tid intill slutet
av Sidkias, J. konungs, elfte regeringsår 1 :3
till en fast stad mot J. konungar
1 :18
kasta J . konungars ben ur deras gravar 8:1
s. Manasse, J. konung, gjort i lerus.
l S:4
där J. konungar gå in och gå ut
17:19
Hören H. ord, l J. konungar
17 :20; 19:3
gudar s. varken de eller J. kon. känt
19:4
J. konungars hus ss. Tofetplatsen
19 :13
J. konungars skatter skall jag giva
20:S
Sidkia, J. konung i Nebukadressars
21:7
till J. konungs hus skall du säga
21 :11
Gå ned till J. konungs hus
22:1
Hör H. ord, du J. kooung
22:2
säger H. om l. konungs hus
22:6
så säger H. om Sallum, J. konung
22 :11
22 :18
säger H. om Jojakim, J. konung
J. konung, än vore en signetring
22:24
fört bort Jekonja, konungen i J.
24:1
göra med Sidkia, J. konung
24:8
i JOjakims, J. konungs, fjärde
2S :,1
ifrån Josias, J . konungs, 13.regeringsår2S :3
begynnelsen av Jojakims, J . konungs 26 :1
i Hiskias. J. konungs, tid
26:18
lät väl Hiskia, J. konung, döda hm
26:19
begynnelsen av Jojakims, J. konungs 27 :1
27 :3
till Sidkia, J. konung, i Jerus.
Till Sidkia, J. konung, talade jag
27 :12
kärl s. äro kvar i J. konungs hus
27:18
förde bort Jekonja, J. konung
27 :20
s. ännu är kvar i l. konungs hus
27:21
begynnelsen av Sidkias, J . konungs
28:1
Jekonja, J. kO,nung, skall jag föra
28:4
Sidkia, J. konung, sände till Babel
29:3
i Sidkias, J. konungs, 10. regeringsår
32:1
fängelsegården i J. konungs hus
32:2
Sidkia, J . konung, hade låtit spärra
32:3
Sidkia, J. konung, icke undkomma
32:4
säger H. om J. konungars hus
33:4
åstad och säg till Sidkia, J . konung
34:2
hör H. ord, du Sidkia, J. konung
34:4
Jeremia till Sidkia, J. konung
34:6
Sidkia, J. konung, skall jag giva i
34:21
i Jojakims, J. konungs, tid
3S:1
I Jojakims, J. konungs, fjärde
36:1
I Jojakims, J. konungs, femte
36:9
s. Jojakim, J . konung, brände upp
36:28
angående Jojakim, J. konung
36 :29
säger H. så om Jojakim, J . konung
36 :30
bok s. Jojakim, J . konung, bränt upp 36:32
(Sidkia) till konung i J . land
37:1
Så skolen l svara J. konung
37:7
kvinnor s. äro i J. konungs hus
38 :22
i Sidkias, J. konungs , 9.regeringsår
39 :1
när Sidkia, J . konung, fick se dem
39:4
förgätit l. konungars onda gärningar 44 :9
Sidkia, J. konung, i Nebukadressars
44:30
Jojakims, J. konungs, 4. regeringsår
4S:1
46:2
slagen i Jojakims, J. konungs, 4.
begynnelsen av Sidkias, J. konungs
49:34
till Babel med Sidkia, J . konung
51 :59
sedan Jojakin, J. konung, blivit
S2:31
Jojakin, J. konung , till nåder
52 :31
Dan. 1 :1
I Jojakims, J. konungs, tredje
H. gav Jojakim, J. konung, i hans
1:2
H. ord i...Hiskias, J. konungars
Hos. 1 :1
angående Israel i Ussias, J. konungs Am. l:1
H. ord L .J . konungars tid
Mika 1 :1
Josias, Amons sons, J . konungs
Sef. 1:1
jordbävningen i J. konungs tid
Sak.14:S

JUDA (Juda konung, konungar)
hör Siklag under J . konungar 1.Sam. 27:6
David till konung över J. hus
2.Sam . 2:4
tid David var konung över J. hus
2:11
Säg till Rehabeam, J . konung l.Kon.12:23
folkets hjärta till Rehabeam, J. kon. 12:27
ja, tillbaka till J . konung
12:27
Rehabeam var konung i J.
14:21
om Rehabeam i J. konungars krönika 14:29
blev Abiam konung över J .
IS:1
om Abiam i J. konungars krönika
IS:7
blev Asa konung över J.
l S:9
vare sig till eller ifrån Asa, J . konung IS:17
om Asa i J. konungars krönika
IS:23
i Asas, J.s konungs, andra regeringsår l S :2S

l Asas, 1.s konungs tredje
IS :28,33
I Asas, I.s konungs, 26.regeringsår
16:8
16:10 ,1 S
I Asas, J. konungs, 31. regeringsår
16:23
i Asas, l. konungs , 38.regeringsår
16:29
for Josafat , J. konung, till (Ahab)
22:2
(Ahab) och Josafat, J. konung
22:10
Josafat, J. konung, upp till Ramot
22:29
losafat blev konung över J.
22:41
om Josafat i J. konungars krönika
22:46
i Josafats, J . konungs, 17.regeringsår 22:S2
i Jorams, J . konungs andra
2 . Kon . 1 :17
3:1
i Josafats, J. konungs, 18.regeringsår
bud till Josafat, konungen i J .
3:7
drogo konungen i J. åstad
3:9
undseende för Josafat, J. konung
3:14
medan Josafat var konung i J.
8 :16
blev Joram, Josafats son, konung i J.
8 :16
om Joram i J. konungars krönika
8:23
blev Ahasja, Jorams son, konung i J.
8:2S
Ahasja, J. konung, for ned
8:29
Ahasja, J . konung, hade farit ditned
9:16
Joram for nu ut med Ahasja, J. konung 9 :21
När Ahasja, J. konung, såg detta
9:27
Ahasja konung över J.
9~29
på Ahasjas, J. konungs, bröder
10:13
tog Joas, J. konung, allt vad hs fäder 12:18
om Joas i J. konungars krönika
12:19
l Joas', J . konungs, 23.regeringsår
13:1
I Joas', J . konungs, 37.regeringsår
13:10
krig mot Amasja, J. konung
13:12; 14:15
blev Amasja, Joas' son, konung i J.
14:1
Joas sände då till Amasja, J. konung 14:9
drabbade samman, han och Amasja, J. 14:11
Amasja, J. konung, son till Joas
14:13
Amasja, J. konung, levde IS år efter 14:17
om Amasja i J. konungars krönika
14:18
lAmasjas, J. konungs, l S.regeringsår 14:23
blev Asarja, Amasjas son, konung i J. lS:1
om Asarja i J. konungars krönika
l S:6
I Asarjas, J. konungs, 38.regeringsår l S:8
i Ussias, J. konungs, 39. regeringsår
IS:13
I Asarjas, J. konungs, 39.regeringsår 1 S:17
I Asarjas, J. konungs, SO . regeringsår l S :23
l Asarjas, J. konungs, S2 . regeringsår IS:27
blev Jotam, Ussias son, konung i J.
l S :32
om Jotam i J . konungars krönika
1 S :36
blev Ahas, Jotams son, konung i J.
16:1
om Ahas i J. konungars krönika
16:19
i Ahas' , J . konungs, 12 .regeringsår
17:1
18:1
blev Hiskia, Ahas' son, konung i J.
ingen var (Hiskia) lik bland J. konung. 18:5
sände Hiskia, J. konung , till Assyriens 18 :14
ålade Hiskia, J . konung
18 :14
beläggning s. Hisida, J. konung
18 :16
19:10
säga till Hiskia, J. konung
om Hiskia i J. konungars krönika
20 :20
Manasse, J. konung, bedrivit
21 :11
om Manasse i J. konungars krönika
21 :17
om Amon i J. konungars krönika
21 :2S
den bok s. J. konung har läst
22:16
till luda konung, s. sänt eder att fråga 22 :18
avguda präster J . konungar tillsatt
23:S
hästar s. J . konungar invigt åt solen
23:11
altarna vilka J . konungar låtit göra
23:12
icke hållen under J. konungars tid
23:22
om Josia i J. konungars krönika
23 :28
om Jojakim i J. konungars krönika
24:S
gav sig Jojakin, Juda konung, åt
24:12
sedan Jojakin, J . konung, blivit
2S :27
tog Jojakin, J. konung, till nåder
25 :27
i Hiskias, J. konungs, tid
l.Krön. 4:41
släktregistret i Jotams, J. konungs
S :17
Säg till Rehabeam, J. konung 2. Krön.II:3
blev Abia konung över J.
13:1
från eller till Asa, J. konung
16:1
kom Siaren Hanani till Asa, J. konung 16:7
om Asa i boken om J.s ... konungar
16:11
Ahab frågade Josafat, J. konung
18:3
och Josafat, J. konung, på sin tron
18:9
jämte Josafat, J. konung, till Ramot 18:28
Josafat, J. konung, vände välbehållen 19:1
förband sig Josafat, J. konung, med
20:35
på Asas, l . konungs, vägar
21 :12
blev Ahasja konung i J .
22:1
22:6
J . konung for ned för att besöka
sedan Amasja, J. konung, hållit
25 :17
2S :18
till Amasja, J. konung, och lät svara
drabbade samman ... J. konung,
25 :21
vid det Bet-Semes s. hör till J.
25:23
Amasja, J. konung, tagen till fånga
25 :25
Amasja, J. konung, levde i l S år
om Amasja i boken om J.s... konungar l5:26
27:7
om Jotam i boken om ... J. konungar
om (Ahas) i boken om J.s ... konungar 28:26
Hiskia, J . konung, hade ss. offergärd 30:24
32:8
vid Hiskias, J. konungs, ord
sände Sanherib till Hiskia, J . konung 32:9
32:23
dyrbara gåvor till Hiskia, J. konung
om Hiskia i boken om l.s ... konungar 32:32
34 :11
hus s. J. konungar hade förstört
34:24
bok s. man föreläst för l. konung
34:26
till J. konung skolen l säga så
Vad har du med mig att göra, J. kon. 35:21
35:27
i boken om Israels och J . konungar
36:4
Eljakim till konung över J .
om Jojakim i boken om J. konungar 36:8
36:10
Sidkia till konung över J.
Neh. 6:7
förkunna att du är konung i J.
Est. 2:6
med Jekonja, J. konung
Ords.25 :1
Hiskias, J . konungs, män hava

JUDA (Juda män)
J. män sade: Varför haven I
Dom.lS:10
J . män (utgjorde) 30000
I .Sam. II:8
och J. män hÖjde ett härskri
17:52
J. män smorde David till
2.Sam. 2:4
vann (David) alla J. mäns hjärtan
19:14
Simei drog ned med J. män
19 :16

IUDA (Juda städer)
draga till ngn av J. städer
2.Sam. 2:1
israeliter s. bodde i J. städer
1. Kon. 12 :17
angrep befästa städer i J.
2.Kon.18:13
på offer höjderna i J. städer
23:5
föra prästerna ifrån J . städer
23:8
israetiter s. bodde i J. städer
2 . Krön . 10:17
(Rehabeam) befäste städer i J.
11:5
(Sisa k) intog fasta städerna i J.
12:4
Ur alla J. städer bort offerhöjderna
14:5
(Asa) byggde fasta städer i J.
14:6
krigsfolk i alla J. fasta städer
17:2
till att undervisa i J. städer
17:7
foro omkring i alla J . städer
17:9
Han hade stora upplag i J . städer
17:13
i de befästa städerna i hela J.
17:19
domare i alla J. befästa städer
19:5
från alla J. städer kom man
20:4
därtill fasta städer i J .
21:3
församlade leviterna ur alla J. städer 23:2
Faren vart år ut till J. städer
24:5
företogo plundringståg i J. städer
25 :13
byggde (Jotam) städer i J. bergsbygd 27:4
filisteerna i städerna i J. lågland
28 :18
i var och en av J. städer offer höjder
28 :2S
drogo alla israeliter till J. städer
31:1
de s. bodde i J . städer
31 :6
krigshövitsmän i befästa städer i J.
33:14
i J. städer bodde var och en
Neh . II:3
i alla de andra städerna i J.
11 :20
han skall bygga upp J. städer
Ps.69:36
angrep befästa städer i J.
Jes. 36:1
säg till J. städer: Se där är eder Gud
40:9
Jag är den s. säger om J . städer
44:26
mot alla J. städer
Jer. 1 :15
häver sitt rop mot J. städer
4 :16
Ser du icke vad de göra i J. städer
7:17
i J. städer slut på frÖjderop
7 :34
och J . städer till en ödemark
9 ;11
för att göra J. städer till en ödemark 10:22
Predika allt detta i J. städer
II :6
om så J . städer gå bort
II :12
från J. städer skall man komma
17:26
l erusalem med J. städer
25 :18
och tala mot alla J. städer
26 :2
tillkalla vittnen i J. städet
32:44
här i J. städer ... inga invånare
33:10
i andra l. städer hjordar draga fram
33:13
s. ännu återstod av städer i J .
34:7
de enda av J. städer, s. voro kvar
34:7
J . städer till en ödemark
34 :22
folk s. från J . städer kommit
36:9

3041

3042

3043

3044

JUDA (Juda folk)
så ock allt J. folk
J. folk hs älsklingsplantering
ord angående hela J. folk
talade Jeremia till hela J. folk
Mika sade till hela J. folk
J. folk skall samlat bo däri
ropar: Rätt så! över J. folk

2.såm. 19 :40
Jes. 5:7
Jer . 25:1
25:2
26:18
31:24
Hes. 25:3

JUDA (Juda hus)
David till konung över J. hus 2.Sam. 2:4
jag s. av J. hus blivit smord
2:7
Allenast J. hus höll sig till David
2 :10
Den tid David var konung över J. hus
2 :11
församlade (Rehabeam) J. hus I.Kon.12:2l
Säg till Rehabeam och hela J. hus
12:23
räddade skara av J. hus
2. Kon.19:30
utvalde i J . hus min faders
I.Krön. 28:4
församlade (Rehabeam) j. hus 2.Krön.ll:l
Sebadja fursten för J. hus
19 :11
förgjorde konungasläkten i J. hus
22:10
furstarna stodo bakom J. hus
Neh. 4:16
(Eljakim) en fader för J. hus
Jes.22:21
den räddade skara av J. hus
37:31
skall J. hus gå till Israels hus
Jer. 3:18
Israels hus och J. hus trolösa mot mig S :11
J. hus brutit det förbund
II :10
ondskas skull s. J. hus bedrivit
11:17
J. hus skall jag rycka undan
12 :14
13:11
lät jag hela J. hus sluta sig till mig
löftesord angående J. hus
33:14
Kanhända ska ll J. hus vända om
36 :3
bära på J. hu s' missgärning
Hes. 4:6
nog för J. hus att bedriva styggelser
8:17
J. hus' missgärning är alltför stor
9:9
nu är med med J. hus likasom
2S:8
Edom handlat hämndgirigt mot J.hus 25 :12
Hos. 1:7
över J. hus vill jag förbarma
för J. hus ss. röta i benen
S:12
S:14
ss. ett ungt lejon mo-t J. hus
tillfalla kvarblivna av J. hus
Sef. 2:7
likasom l, J. hus och Israels
Sak. 8 :13
gott mot Jerusalem och J. hus
8:1 S
för J. hus bliva fröjd och glädje
8:19
vårda sig om sin hjord, J. hus
10 :3
Jag skall giva styrka åt J . hus
10:6
över J. hus skall jag upplåta
12:4
ett nytt förbund med J.hus
Hebr. 8 :8
JUDA (Juda och Jerusalem)
(Hiskia) sade till J. och Jerus. 2. Kon.18:22
olycka komma över Jerus. och J.
21 :12
de äldste i J. och Jerus.
23:1
24:20
vad s. skedde med Jerus. och J.
H. lät J. och Jerus. föras bort l. Krön. 6:15
konstförfarna i J . och Jerus. 2.Krön. 2:7
begåvo sig till J. och Jerus.
II :14
huru H. frälsar eder, J. och Jerus.
20:17
från J . och Jerus. indriva den skatt
24:6
utropa i J. och Jerus. att den skatt
24:9
kom förtörnelse över J. och Jerus.
24:18
kommo till J. och Jerus. och utrotade 24:23
H. förtörnelse över J. och Jerus.
29:8
Hiskia sagt till J. och Jerus.
32:12
kom förtörnelse över J. och Jerus.
32:2S
begynte (Josia) rena J. och Jerus.
34:3
Så renade han J. och Jerus.
34:5
församla de äldste i J. och Jerus.
34 :29
hela J. och Jerus. sörjde Josia
3S:24
Eljakim konung över J . och Jerus.
36:4
Sidkia konung över J . och Jerus.
36:10
tillbaka till Jerus .. och J.
Esr . 2:1
anklagelseskrift .. . i J. och Jerus.
4:6
profeterade för judarna i J . och Jerus. S:I
hålla undersökning om J . och Jerus.
7:14
en hägnad plats i J. och J erus.
9:9
lät utropa i J. och Jerus.
10:7
tillbaka till Jerus. och J.
Neh. 7:6
syner angående J. och Jerus.
Jes . 1:1
skådade angående J. och Jerus.
2:1
3:1
ifrån Jerus. och J. allt slags stöd
36:7
(Hiskia) sade till J. och Jerus.
fördärv över 1.s och Jerus. högmodJei. 13:9
om intet J .s och J erus. råd
19:7
förde bort ädlingar i J. och Jerus.
27:20
fången jämte J .s och Jerus. furstar
29:2
nämligen J.s och Jerus. furstar
34:19
fångar ifrån Jerus. och J.
40:1
vad s. skedde med Jerus. och J .
52:3
dåjag upprättar J . och Jerus.
Joel 3:1
3:6
sålt J.S och Jerus. barn
Sak.14:21
var gryta i Jerus. och J . helgad

i Asas, l. konungs, 27.regeringsår

JUDA (Juda land)
(Mose se) hela J. land
5.Mos.34:2
för att komma tillbaka till J .land Rut 1:7
l.Sam. 22:5
begiv dig in i J . land
(amalekiterna) byte ur J. land
30:16
(Abner) hundhuvud från J.lan<l2.Sam. 3:8
styggelser att se i J. land
2. Kon.23:24
folk s. blev kvar i J.land
25 :22
gav man Hebron i J. land
l.KrÖn. 6:55
aldrig förut sett i J. land
2.Krön. 9:11
bort st yggelserna ur J.s hela land
I 5:8
(Josafat) besättningar i J . land
17:2
ståthållare över dem i J.land
Neh. S:14
J. land skräck för egyptierna
Jes.19 :17
sjunga denna sång i J. land
26:1
l J . land skall man säga det ordet Jer. 31 :23
då jag skall beså J . land
31 :27
(Sidkia) till konung i J.land
37:1
av de ringaste några kvar i J. land
39:10
kommo till J. land, till Gedalja
40:12
stanna kvar i J.land
43:4
tillbaka för att bo i J. land
43:5
vad de gjorde i J. land
44:9
kan vända tillbaka till J. land
44:14
tillbaka från Egyptens till J. land
44:28
siare, sök din tillflykt i J . land
Am. 7:12
lyft sitt horn mot J. land
Sak. I :21

J. män fått bemäktiga sig
19:41
AUa J. män svarade Israels män
19:42
Då svarade Israels män J . män
19 :43
19 :43
J. män lät o hårdare ord falla
J. män höllo sig till sin konung
20 :2
Båda upp J. män inom tre dagar
20:4
J . män voro 500000
24:9
de J. män i konungens tjänst
I.Kon. 1:9
2.Kon.14:12
J. män slagna av Israels män
Resin jagade J . män bort ifrån Elot
16:6
och alla J. män fÖljde (Josia)
23 :2
stodo de mitt emot J. män
2. Krön.13 :13
När då l . män vände sig om
13:14
hovo J. män upp ett härskri
13 :15
när J. män hovo upp sitt härskri
13:1S
Josafat trädde upp i J. mäns försam!. 20:5
alla J. män föllo ned för H.
20 :18
När J . män kommo upp på höjden
20:24
vände alla J.s ... män glada tillbaka
20:27
J. män blevo slagna av Israels män
2S :22
konungen i H. hus med alla J. män
34 :30
församlade sig alla 1.s män
Esr.l0:9
I l. män, fällen eder dom
Jes. S:3
Jer. 4:3
så säger H. till J. män
bort edert hjärtas förhud, I J. män
4:4
och talen till J. män
II :2
huru J. män sammansvurit sig
11:9
följda av J. män och Jerusalems
17 :2S
18:11
säg du nu till J. män
den ondskas skull s. J . män bedrivit
32:32
Så säger H. Sebaot...säg till J . män
35 :13
över J. män all den olycka komma
36 :31
44 :27
alla män av J. skola förgås gm svärd
vi måste blygas, vi J. män
Dan. 9:7
JUDA (Juda stam)
kallat Besalei av J . stam
2.Mos. 31:2
H. har kallat Besalel av J. stam
35:30
Besalei av J . stam, förfärdigade allt
38:22
av J. stam s. inmönstrades
4 .Mos. 1 :27
(hövdingen) Naheson av J . stam
7:12
(spejaren) av J. stam : Kaleb
13:7
(skiftesman) av J. stam Kaleb
34 :19
Akan av J. stam tog ngt av
Jos. 7:1
då träffades J. stam av lotten
7:16
träffade lotten Akan av J. stam
7 :18
J. barns stam fick sin lott söderut
IS:1
Detta var J . barns stams arvedel
IS :20
städer ytterst i J. barns stam
1 S :21
Arons söner fingo ur J. stam 13 städer 21:4
Ur J. barns stam fÖljande städer
21:9
utom J. stam allena
l.Kon. 12 :20
icke ngt annat än J . stam
2 . Kon . 17 :18
åt (leviterna) ur J . barns stam l. Krön. 6:6S
Ps. 78:68
Men han utvalde J . stam
vår H. trätt fram ur J. stam
Hebr. 7 :14
lejonet av J . stam vunnit seger
Upp. S:S
av J . stam 12000 tecknade
7:5

Juda bergsbygd-Jude
konunge n i Babel ö ver J. städer
4{) :5
den ol ycka ..•ö ver alla J. städer
44 :2
den brann i J. städer
44:6
ss. vi och våra fäder gjorde i J. städer 44 :17
haven tänt offereld i J. städer
44 :21
(kränkte) jungfrurna i J. städer Klag. 5 :11
f ö rbarmar dig över ... J. städer
Sak. 1 :12

3. En av de levitfamiljer, som hade
uppsikt över återuppbyggnaden av
templet under Serubbabel och Jesua
(Josua). Esr.3:9 .
4. En av de leviter, som hade äktat
främmande kvinnor. Esr.IO :23 .
5. Hassen uas son, den andre i befålet
över benjaminiterna i Jerusalem på
Nehemjas tid. Neh.ll:9.
6. En levit, som med Serubbabel återvände från Babel. Han tillhörde dem
som ledde lovsången i templet. Neh.
12:8.
7. En hövding i Juda på Nehemjas tid,
en av dem som följde den ena lovsångskören vid invigningen av Jerusalems
mur. Neh.12:34.
8. En av de präster, som med musikinstrument följde den ena lovsångskören vid invigningen av Jerusalems
mur. Neh.12:36.

apostlakataloger liksom ofta eljest omtalas Judas Iskariot som den som förrådde Jesus.
Ä ven om Jesus hade utvalt Judas
till apostel, visste han på förhand, att
denne man skulle fQrråda honom. När
många tog anstöt av Jesu tal i Kapernaum, Joh.6:22-S9, och Petrus därför
betygade de tolvs trohet, svarade Jesus:
»Har icke jag själv utvalt eder, I tolv?
Och likväl är en av eder en djävuL»
Evangelisten tillfogar här, att Jesus sade
detta om Judas, Simon Iskariots son,
»ty det var denne , som skulle förråda

översteprästerna med de trettio silverpenningarna. Han sade : »J ag har syndat,
därigenom att jag har förrått oskyldigt
blod». Men hans ånger och bekännelse
intresserade icke folkets högsta religiösa
ledare . De avvisade honom med orden :
»Vad kommer det oss vid? Du får själv
svara därföo). Till slut kastade den
penningkäre Judas silverpenningarna
in i templet och gick bort och hängde
sig, Matt.27 :3-S med par. Jfr Ahitofel.
F ör dessa pengar köptes Krukmakaråkern , även kallad Blodsåkern , till begravningsplats för främlingar, emedan

jungen Ananias, genom vilken han fick
tillbaka sin syn och mottog det kristna
dopet. Apg.9:11.
JUDAÖKEN
Benämning på den östra delen av Juda
stams landområde , på Döda havets
västra sida. Denna trakt omtalas ofta
som öknen el. Öknen (t.ex. Jos.1S :61;
2.Sam.1S :23). Dom.l :16; PS.63:1.
JUDE
Se även : Israel, judendomen , judisk,
egendomsfolk, församling, hebre , utkorelse, löfte , frälsning , Abraham,
Juda, David.
JUDE
Uppdelning: allmänt, judarnas konung, jude
oc h grek.

JUDAS
grek. form av Juda, han (Herren) skall
ha pris el. tack.
l. Patriarken Jakobs fjärde son, se Juda
l. Matt.1 :2,3 ; Luk.3 :33.
2. En man i Jesu släkttavla, fader till
Simeon och son till Jonams son Josef.
Luk.3:30.
3. En av Jesu fyra bröder, som kom till
tro efter' Jesu uppståndelse. Av l.Kor.
9:S framgår , att han var gift och verkade som missionär. Denne Judas är troligen författaren till Judas' brev i N.T.
Jfr nr 4. Matt.l3 :SS ;Mark.6:3; Jud.v.l.
4. En av Jesu tolv apostlar. I apostlalistan i Matt.l 0:3 kallas han Lebbeus, i
Mark.3:18 Taddeus. I Luk.6 :16 och
Apg.1 :13 kallas han i grundtexten
Ioudas Iak6bou, ego »Judas Jakobs», i
vår kyrkobibel översatt »Jakobs som).
Det grekiska uttrycket kan också översättas »Jakobs brodeo>. Några menar
därför, att han kan vara identisk med
nr 3 (förutsatt att Jakob i Jud.v.1 är =
Herrens broder Jakob). - Enligt traditionen slutade Judas som missionär i
Syrien och Mesopotamien. Luk.6:I6;
Joh.14:22; Apg.l :13.
5. Judas Iskariot, Simons son, en av
Jesu tolv apostlar, Matt.1 0 :4; Mark.3:
19; Luk.6 ~16. Tillnamnet Iskariot, som
möjligen betyder »mannen från Keriot»
(i så fall trol. staden Keriot i Juda),
användes troligen för att skilja honom
från den andre Judas i apostlaskaran.
Enligt en förklaring går Iskariot tillbaka
på lat. sicarius, dolkman el. lönnmördare. Se : Dolkman, Ivrare. - I samtliga

honom, och han var en av de tolv», 6 :66
-71. I sin översteprästerliga bön ger
Jesus uttryck för detsamma: »Medan
jag var hos dem, bevarade jag dem i ditt
namn , det som du har förtrott åt mig;
jag vakad'e över dem, och ingen av dem
gick i fördärvet , ingen utom fördärvets
man, ty skriften skulle ju fullborda:;) ,
Joh.l7:1 2. Jfr 13 :21-26.
Judas var den som förvaltade Jesu
och lärjungaskarans penningar, Joh.13:
29. Emellertid svek han det förtroende ,
som på detta sätt visades honom, vilket
tydligt framgår av berättelsen i 12:3 fL
När Maria smorde Jesu fötter med dyrbar äkta nardus, misshagade detta
Judas. Han menade, att man hellre
skulle ha sålt smörjelsen för 300 silverpenningar och givit dem till de fattiga.
»Detta sade han , icke därför att han
frågade efter de fattiga, utan därför att
han var en tjuv och plägade taga, vad
som lades i penningpungen, vilken han
hade om hand .»
Penningbegäret tycks på det hela
taget ha varit den svaga punkten i
Judas' karaktär. Det var också för
pengarnas skull, som han förrådd~
sus. »Därefter gick en av de tolv, den
som hette Judas Iskariot, bort till
översteprästerna och sade: 'Vad viljen I
giva mig, för att jag skall överlämna
honom åt eder? ' Då vägde de upp åt
honom trettio silverpenningar. Och
från den stunden sökte han efter lägligt
tillfälle att förråda honom», Matt.26:
14-16 med par.
Detta hände före påskhögtiden, men
Judas fortsatte sin vandring med JeslJs
som om ingen ting hade hän t. Först
när Jesus under påskmåltiden i nattvardssalen vände sig direkt till Judas
med orden : »(;ör snart, vad du gÖD),
gick han strax ut i natten, J oh. 13:27-30.
Judas fullbordade sitt förräderi i
Getsemane, Matt.26:47-49 med par.
När han såg, att Jesus hade blivit dömd,
ångrade han sig och gick tillbaka till

6. En högt aktad lärjunge med tillnamnet Barsabbas, se Barsabbas 2.
Apg.1S :22,27,32.
7. En man från Galileen, enligt Josefus
från staden Gamala öster om Jordan .
Han motsatte sig landets romanisering,
samlade många anhängare och bildade
tillsammans med fariseen Sadok ivrarnas (zeloternas) parti. Är 6 el. 7 e.Kr.
gjorde han uppror mot den romerske
landshövdingen Kvirinius i samband
med en av denne påbjuden skattskrivning. Judas omkom, och två av hans
söner avrättades. Se även: Ivrare. Apg.
S:37.
8. En man, som ägde ett hus vid Raka
gatan i Damaskus. Hos honom hade
Saulus (paulus) tagit in efter sin skakande upplevelse på Damaskusvägen. I
Judas' hus blev Paulus uppsökt av lär-

JUDE (aU män t)
slogo ihjäl Gedalja , sä ock de j.lK2.Kon.25 :25
alt de j.ar S . drogo upp frän dig
Esr, 4:12
gingo de med hast till j.arna
4:23
Haggai, Sakarja profeterade för j .arna
5:1
j.arnas äldste vakade deras Guds öga
5 :5
J.arnas ståthäUare och j.arnas äldste
6 :7
förfara med dessa j.arnas äldste
6:8
j .arnas äldste byggde vidare
6 :14
jag frägade dem om j.arna
Neh. 1:2
icke omtalat ngt för j.arna
2 :16
(SanbaUat) bespottade j .arna
4:1
Vad är det dessa vanmäktiga j.ar göra
4 :2
j .arna sade : Bärarnas kraft sviker
4:10
j.ar s. bodde i deras grannskap
4 :12
av j.arna åto 150 man vid mitt bord
5 :17
j .arna i sinnet att avfalla
6:6
sålde dem pä sabbaten till j .arna
13:16
berättat för dem att han var en j . Est. 3:4
sökte tillfäUe att utrota aUa j.ar
3:6
agatiten Haman, j.arnas ovän
3:10
att man skulle utrota j.arna
3 :13
blev stor sorg bland j.arna
4:3
att han skulle få förgöra j.arna
4 :7
Tänk icke du ensam bland alla j.ar
4 :13
räddning beredas j.arna från annat
4 :14
församla alla j.ar s. finnas i Susan
4 :16
så länge jag ser j.n Mordokai sitta
5 :13
gör sä med j.en Mordo kai
6:10
åt Ester Hamans, j.arnas oväns, hus
8 :1
avvända anslag denne f örehaft ... j.arna 8 :3
skrev för att förgöra j.arna
8 :5
sade Ahasveros till j.n Mordokai
8 :7
att han ville bära hand på j.arna
8 :7
skrivelse angående j.arna
8:8
skrivelse utfärdades till j .arna
8:9
jämväl till j.arna med deras skrift
8:9
konungen tillstadde j.arna
8 :11
att j.arna skulle vara redo hämnas
8 :13
FÖr j.arna hade nu uppg ått ljus
8:16
blev glädje och frÖjd bland j.arna
8:17
många blevo j.ar, ty förskr äckelse
för j.arna hade fallit över dem
8:17
då j.arnas fiender hoppats bliva
9:1
9:1
vände sig så, att j .arna blev
försaqtlade sig j.arna i sina städer
9:2
alla ... underst ödde j.arna
9:3
j.arna anställde ett nederlag
9 :5
I Susans borg dräpte j.arna 500 män
9 :6
j.arnas ovän Hamans 10 söner dräpte
9 :10
I Susans borg hava j.arna dräpt
9 :12
tillstädjas de j.arn s. äro i Susan
9 :13
de j.ar s. voro i Susan församlade sig
9:15
de övriga j.arna församlade sig till
9 :16
De j.ar åter , s. voro i Susan
9 :18
Därför fira j.arna pä landsbygden
9:19
9 :20
Mordokai sände skrivelser till alla j.ar
dessa dagar s. j.arna fått ro
9:22
j.arna antogo ss. sed vad de begynt
9:23
Haman, alla j:ars ovän, hade
förehaft sitt anslag mot j.arna
9 :24
s. denne fört haft mot j.arna
9 :25
stadgade j.arna att alltid fira
9:27
purimsdagar hållas bland j.arna
9 :28
och j.n Mordokai uppsatte skrivelse
9:29
skrivelser utsändes till alla j.ar
9 :30
S . j.en Mordokai och Ester stadgade
9 :31
j .n Mordokai var Ahasveros' närmaste 10:3
(Mordokai) var stor bland j.ama
10:3
j.ar tillstädes i fängelsegården
Jer.32:12
icke den ene j.n hava den andre till
34:9
Jag rädes för de j.ar
38 :19
j.ar s. voro i Moabs och -Ammons
40:11
lätit några av j.arna bliva kvar
40 :11
vände aUa dessa j.ar tillbaka
40 :12
orsak till att vi j.ar förskingras
40 :15
dräpte Ismael aUa de j.ar
41 :3
de j.ar S. bodde i Egyptens land
44 :1
förde bort 3023 j.ar
52 :28
bo rtförde av j.arna 745 personer
52 :30
kaldeiska män anklagade j.arna
Dan. 3:8
talet utspriddes bland j.ama
Matt. 28 :1 5
j.ar I att de icke äta utan att förut Mark. 7:3
några av j.arnas äldste
Luk. 7:3
när j.arna sänt präster och leviter Joh. 1 :19 ·
stenkrukor, sådana s. j.arna hade
2 :6
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JUDA BERGSBYGD
Den centrala delen av Juda stams landområde med Hebron som viktigaste
stad. I grundtexten står har Nhurjä,
Juda berg (entalsform). Jfr 2.Krön.
21:1 l , där det står häre Jehurjä , Juda
berg (flertalsform), övers. »bergen i
Juda». Juda bergsbygd omtalas vanligen
helt enkelt som Bergsbygden, se d.o.
Jos.20:7; 21 :11 ; 2.Krön.27 :4.
JUDAFOLKET
bedrev det sä att j.s mod f ö ll

Esr. 4:4

JUDAKONUNGEN
Var är den nyfödde j.

Matt . 2 :2

Duccio: Judaskyssen.

pengarna var »blodspenningao) och alltså icke kunde läggas i offerkistan,
Matt.27:6-8; Apg.l :18-19.
Det är något tragiskt och hemlighetsfullt över Judas Iskariots person
och karaktär. Hans penningbegär gjorde
honom till ett redskap för Jesu fiender,
men detta skedde efter Guds rådslut
och infogades i hans frälsningsplan.
Jfr art. Utkorelse.
JUDAS
Simon.o.och J. Iskariot
Matt . 10:4
gick den S. hette J. Iskariot bort till
26 :14
J., han s, förrådde hm, tog till orda
26:25
kom J" en av de tolv
26 :47
d ä J. säg att han var dömd
27:3
Simo n ...och J . Iskariot
Mark. 3 :19
J . Iskariot, s. var en av de toly
14:10
kom J., en av de tolv
14:43
J . Iskariot , s. blev en förrädare
Luk. 6:16
Satan for in i J., s. kaJladesIskariot
22 :3
en av de tolv, J. , gick framför dem
22 :47
J. , förråder du Människosonen med
22 :48
sade han om J. , Simon Iskario ts Joh. 6:71
J . Iskariot , en av hans lärjungar
12:4
djävulen hade ingivit J. Iskariot
13:2
räckte det åt J ., Simon Iskariots son
13 :26
J. hade penningpungen om hand
13 :29
Också J. kände till det stället
18:2
J . tog med sig romerska vakten
18:3
J. , förrädaren , stod också där
18 :5
S. den h. A. talat om J .
Apg . 1 :16
få den plats vilken J . övergav
1:25

Jude-Judeen
J.arnas påsk var nu nära
2 :13
togo j.arna till orda och sad e
2:1 8
Då sade j.arna: 46 år har man b yggt
2 :20
Nikodemus, en av j.arnas råd!iherrar
3:1
mellan Johannes ' lärj. och en j . tvist
3 :25
Huru kan du s. är j. bedja mig
4 :9
J .arna ingen umgängelse med
4:9
4:9
frälsning en kommer fr å n j.arna
4:22
inföll en av j.arnas högtider
5 :1
Därför sade j.arna till mann en
5 :1 O
gick bort och omtalade för j.arna
5 :15
Därför förföljde j.arna Jesus
5:16
stodo j .arna ännu mer eft er att döda
5 :18
påsken, j.arnas högtid , var nära
6:4
Då knorrade j.arna över (Jesus)
6:41
tvistade j.arna med varandra
6 :52
j.arna sto do efter att död a hm
7 :1
7:2
j.arnas lövhyddohögtid var nära
j.arna sökte efter (Jesus)
7:11
talade ingen öppet av fruktan för j.arna 7 :13
förundrade sig j.arna o ch sade
7 :15
Då sade j.arna till varandra
7:35
sade J.arna: Icke vill han dräpa sig
8 :22
Då sade Jesus till de j.ar s. satt tro
8 :31
J.arna svarad e: Hava vi ic ke rätt
8 :48
J.arna sade: Nu förstå vi att du är
8 :52
Då sade j.arna till hm: 50 år är du
8 :5 7
j .arna trodde icke att han varit blind
9 :18
fruktade för j.arna
9 :22
j.arna kommit överens att den s.
9:22
stridiga meningar bland j .arn a
10 :19
samlade sig j.arna o mkring (Jesus)
10:24
togo j.arna åter upp stenar
10:31
J.arna svarad e :... icke för god gärnings 10:33
Rabbi, nylige n ville j.arna stena dig
11 :8
11 :19
många j.ar hade kommit till Marta
j.ar s. voro inne i huset
11 :31
j.ar s. kommit med henne, gräto
11 :33
sade j.arna : Se huru kär han hade
11 :35
Många j.ar trodde d å på hm
Il :45
vandrade J. icke öppet bland j.arna
11 :54
j.arnas påsk var nära
11 :55
känt för den sto ra hopen av j.arna
12:9
gingo många j.ar bort och trodde
12 :11
sade tilt j.arna : Dit jag går, kunnen I
13:33
Kaifas hade sagt till j.arna
18:14
där alla j.ar komma tilJsammans
18 :20
J.arna svarade (Pilatus)
18 :31
(Pilatus :) Jag är väl icke en j.
18:35
icke överlämnad åt j.arna
18 :36
gick han åter ut till j.arna
18 :38
J.arna svarade : Vi hava själva lag
19 :7
j.arna ropade: Giver du hm lös
19 :12
sade till j.arna : Se här är eder konung 19:14
överskriften läste många av j.arna
19 :20
sade j.arnas överstepräster : Skriv icke 19 :21
j.arna icke ville att kropparn a
19 :31
i hemlighet, av fruktan för j.arna
19 :38
ss. j .arna hava för sed vid tillredelse
19 :40
det var j.arnas tillredelse dag
19 :42
av fruktan för j.arna samlade
20 :19
Apg. 2 :11
vi må vara j.ar
grekiska j.arna knorra mot infödda
6 :1
j.ar s. bodde i Damaskus svarslösa
9 :22
rådslogo j.arna att röja (Saulus)
9 :23
disputerade med grekiska j.arna
9 :29
förkunnade icke för andra än j.ar
Il :19
såg att detta be hagad e j.arna
12 :3
Guds ord j j.arnas synagogor
13 :5
fÖljde många j.ar Paulus och
13 :43
Då j.arna 'sågo det myckna folket
13 :4 5
j.arna uppeggad e ansedda kvinnor
13 :50
de gingo in i j.arnas synagoga
14 :1
j.ar s. retade upp hedningarna
14 :2
så att somliga höllo med j.arna
14:4
ibland j.ar en storm blivit uppväckt
14 :5
14:19
j.ar kommo dit från Antiokia
För de j.ars skulL.och omskar
16:3
(Paulus och Silas) äro j.ar
16 :20
Där hade j.arna en synagoga
17 :1
grepos j.arna av nitälskan
17:5
gin go de till j .arnas synagoga
17 :10
ädlare till sinnes än j.arna i Tessalonikal7 :11
när j.arna i Tessalonika fin go veta
17 :13
i synagogan samtal med j.arna
17 :17
träffade han en j. vid namn Akvila
18 :2
alla j.ar skulle lämna Rom
18:2
betygade för j.arna att Jesus var
18:5
reste sig j.arna upp mot Paulus
18 :12
sade Gallio till j.arna: Vore ngt brott 18:14
tålmodigt hörde på eder, I j.ar
18 :14
18 :19
gav sig i samtal med j .arna
kom en j . vid namn Apollos
18 :24
med stor kraft vederlade han j.arna
18 :28
Alexander s. j.arna sköto framför
19 :33
märkte att han var j.
19 :34
j.arna förehade ngt anslag mot hm
20 :3
prävningar gm j.arnas anslag
20 :19
skola j.arna binda i Jerusalem
21 :11
huru många tusen j.ar det är
21 :20
j .ar s. bo spridda bland hedningarna
21 :21
21 :27
fingo j.arna se hm i helgedomen
gott vittnesbörd av alla j .ar
22 :12
Paulus anklagades av j.arna
22 :30
sammangaddade sig j.arna
23:12
J .arna överens om att bedja dig
23 :20
Denne man blev gripen av j.arna
23 :27
strid bland alla j.ar i hela världen
24 :5
De andra j.arna instämde häri
24:9
några j.ar från provinsen Asien
24 :19
Felix ville göra j.arna sig bevågna
24 :27
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ö vert ygad e båd e j.ar o ch gre ker
18:4
inbyggare, både j.ar och gre ker
19:10
Efesus' invånare, b åde j.ar oc h greker 19 :17
uppm a nat både j .ar o ch gre ker
20 :21
främ st f ör j.n, så ock för gre ken Rom. 1 :16
fr ämst ö ver j.ns, så ock över grekens
2:9
frä mst j.n , så ock greke n
2 :10
anklaga både j.ar och greker
3 :9
ingen åtskillnad m ellan j. och grek
10:12
j .arna begära t ecken, grekern a I.Kor. 1:22
d e kallade, vare sig j.ar eller greker
1 :24
st ö t esten , varken för j.ar eller greker 10 :32
12 : 13
vare sig vi äro j.ar eller greker
Här är icke j. eller gre k
Gal. 3 :28
Kol. 3 :11
o m någon är grek eller j.

förnäm sta bland j.arna anmälde
2 5:2
omringa des (Paulus) av de j.ar
25 :7
försy ndat sig mo t j .arnas lag
2 5:8
Festus ville göra j.arna sig bevågna
25:9
Mot j.arn a har jag intet orätt gjort
25:10
anmäld e j .arnas överstepräster
25 :15
hela hopen av j.ar legat över mig
25:24
det s. j.arna anklaga mig f ör
26:2
känner j.arnas aUa stadgar
26:3
Hurudant mitt liv .. . ve ta alla j.ar
26 :4
är jag anklagad av j.aTna
26:7
s. j.arna grepo mig
26 :21
tillho pa de föni.äm sta av j.arna
28 :17
då j.arna satte sig däre mot
28:19
kallar dig j. och f ö rlitar dig på
Rom . 2:17
icke j., s. är det i utvärt es m åtto
2 :28
den är j. , s. är det i invärtes måtto
2 :29
3:1
Vad f ö reträde hava d å j.arna
Eller är Gud allenast j.arnas Gud
3:29
Ty j.arna begära tecken
l.Ko r. 1 :22
K. , s. för j.arna är en stötesten
1 :23
För j.arna har jag blivit ss. en j.,
för att kunna vinna j.ar
9 :20
Av j.arna har jag fem gånger
2.Kor.l1 :24
gjorde sig de andra j.arn a s kyld iga Gal. 2 :13

du s. är j. , kl,m leva efter hednisk
j.ar och icke hedniska syndare
s. de hava lid it av j.arna
l.Tess.
dem s. säga sig vara j.ar
Upp.
n ågra av dem s. säga sig vara j.ar

2 :14
2:15
2:14
2 :9
3 :9

JUDE (judarnas konung)

Är du j.arnas konung

Matt. 27 :11
Hell dig, j.arnas ko nung
27 :29
Denne är Jesus , j.arnas ko nung
27 :37
Är du j.arnas konung
Mark. 15 :2
15 :9
giva eder j.arnas konung lös
den s. I kall en j.arnas konung
15:12
Hell dig, j.arnas konung
l S :18
(överskriften:) J.arnas konung
15:26
(Pilatus:) Är du j.arnas konung
Luk. 23 :3
Ar du j.arnas konung, så hjälp dig
23 :37
Denne är j.arnas konung
23 :38
(Pilatus :) Är du j .arnas konung
Joh.18:33
giva eder j.arnas konung lös
18 :39
Hell dig , du j.arnas konung
19:3
Jesus fr ån Nasaret , j.arnas konung
19 :19
Skriv icke: J .arnas konung
19 :21
JUDE (jud e och gr ek)
stor ho p av j.ar och gr eker

Apg. 14 :1

JUDEEN
grek. hi! Ioudaia, det judiska (landet).
Namnet Judeen är N.T.s motsvarighet
till Juda som beteckning på den södra
delen av Palestina, väster om J ordan
och Döda havet, söder om Samarien,
norr om Idumeen och i väster gränsande till Medelhavet. JuMen var framförallt området runt omkring huvudorten
Jerusalem, jfr Mark.1:5 : »hela judiska
landet (påsa hi! Ioudaia ch6ra) och alla
Jerusalems invånare». På somliga ställen
i N.T. betecknar Judeen hela den av
judar bebodda delen av Palestina eller
den romerska provinsen Palestina, t.ex.
Luk.1:5; 7 :17; 23:5; Apg.lO:37; 26:20
t»hela judiska landet»).
Jämte det övriga Palestina blev
Judeen år 63 f.Kr . erövrat av romarna.
Herodes den store (se Herodes l) var
konung över Judeen (hela Palestina)
från år 37 till sin död år 4 f. Kr. Därefter blev riket delat, varvid Herodes'
son Arkelaus (se d.o.) blev etnark över
Samarien, det egentliga Judeen och
Idumeen . Efter hans avsättning år 6
e.Kr. stod Judeen i 35 år direkt under
Rom genom prokuratorer (landshövdingar), av vilka den femte i ordningen,
Pilatus (se d.o.), är känd från evangeliernas skildringar av processen . mot
Jesus. Å r 41 fick konung Herodes
Agrippa l (se Herodes 3) - i tillägg till
de områden han övertagit efter Herodes
Filippus II och Herodes Antipas - även
JuMen och Samarien. Efter Agrippas
död år 44 kom landet i sin helhet åter

...,
Från Judeens öken mellan Jerusalem och Döda havet.
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Judendomen
att lyda direkt under Rom. Se för
övrigt: Juda 2, Juda bergsbygd, Juda
öken, Palestina.
JUDEEN
Jesus född i Bellehem i J.
Matt. 2:1
2:5
I Bellehem i J.
Arkelaus regerade över J.
2:22
Johannes predikade i J.s öken
3:1
från hela J. gick folket ut till hm
3:5
hm följde mycket folk ifrån J.
4:25
(Jesus) begav sig till J.s omrAde
19:1
må de s. äro i J. fly till bergen
24:16
från J. .. en stor hop folk
Mark. 3:8
(Jesus) begav sig till J.s område
10:1
må de s. äro i J. fly bort till bergen
13 :14
tid Herodes var konung över J.
Luk. 1:5
Maria ...begav sig till en stad i J.
1 :39
ryktet gick ut över J.s hela bergsbygd 1:65
Davids stad, s. heter Bellehem, i J.
2:4
Pontius Pilatus landshövding i J.
3:1
4:44
(Jesus) predikade i synagogorna i J.
från alla byar i J.
5:17
stor hop folk ifrån hela J.
6 :17
detta talarn hm gick ut över hela J.
7 :17
må de s. äro i J. fly bort till bergen
21 :21
uppviglar folket i hela J.
23:5
Arimatea, en stad.U.
23:51
lämnade (Jesus) J. och begav sig Joh. 4:3
Jesus kommit från J. till Galileen
4:47
sedan han kommit från J.
4 :54
i J. ville han icke vandra omkring
7:1
Begiv dig härifrån och gå till J.
7 :3
Låt oss gå tillbaka till J.
11 :7
Apg. 1:8
bliva mina vittnen ...i hela J.
vi må hava vårt hem i ... J.
2:9
kringspridda över J.slandsbygd
8:1
hade församlingen frid i hela J.
9:31
förkunn\otse s. gick ut över hela J.
10:37
bröder s. vara i J. fingo höra
11:1
understöd åt de bröder s. bodde i J.
11 :29
for (Herodes) ned från J. till Cesarea 12 :19
från J. komma några män
15:1
kom Agabus dit ned från J.
21 :10
icke från J. mottagit skrivelse
28:21
Rom. l S :31
frälst undan ohörsamma i J.
utrustas för resan till J.
2.Kor. 1 :16
för de kristna i J. var jag okänd
Gal. 1 :22
Gudsförsamlingar ... i J.
I.Tess. 2:14

JUDENDOMEN
Se även: Jude, farise, sadduce, ivrare,
lag, lagklok, skriftlärd, bud, stadga,
synagoga.
Judendomen
1. Termen »judendom» eller »judaism»,
grek. Ioudaismos, förekommer endast
i Gal. 13,14, i sv. kyrkobibel övers.
»judiskt väsende». Paulus säger här, att
han före sin omvändelse till och med
gick längre i judendomen än många av
sina samtida. Därmed hade han kommit i oförsonligt motsättningsförhållande till den kristna församlingen, både
dess messiastro och dess frälsningslära.
Judaismen eller judendomen betecknar
det utvalda gudsfolkets religion, så som
den utformades i och efter fångenskapen i Babel. Denna religionsriktning
har fått namnet »judaism» av det faktum att Juda rike (Tvåstamsriket) efter
Israels rikes (Tiostamsrikets) upplösning står ensamt kvar som representant
för tron på och dyrkan av Herren och
överhuvudtaget som beskyddare av det
utvalda folkets religiösa arv.
2. I judendomens historia och utveckling kan man urskilja vissa perioder,
som har olika yttre villkor och därav
betingade faser i dess karaktär och utformning.
a. Den babyloniska perioden.
Den sjuttioåriga fångenskapen i Babylon blev för judarna en smältdegel,
där mycket utrensades ur tro och liv.
Förvandlingen. var så revolutionerande,
att man här talar om »det största exempel historien känner på en nations nyfödelse inifrån» (Kittel). Fångenskapens
följder kom att prägla judendomen för
all framtid.
Mot bakgrund av den katastrof, som
på förhållandevis kort tid drabbade
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hela nationen, både Israel och Juda,
sten, egendomsfolket, utkorat framför
framstår den gudomliga uppenbarelsen
andra som hans speciella redskap. I
i lagen och hos profeterna med ena- intim förbindelse härmed står framstående auktoritet. Olyckorna är bok- tidsaspekterna. De förexilska profeterstavliga uppfyllelser av Jesajas, Jeremias nas förutsägelser av Israels framtida
och de övriga profeternas väldiga doms- storhet, helighet och välsignelserika
förkunnelse utifrån Herrens exklusiva
roll för hela mänskligheten under Meskrav på monoteism och hans etiska sias' dagar Gfr t.ex. Jes.2:9,11; Jer.kap.
livsviljas okränkbarhet. Guds ord hade
31-33; Mika kap.4-5 etc.) bekräftas av
fått rätt. Först nu inser man dessa
Hesekiels storslagna profetior om fienfakta och möter de praktiska konse- dens slutliga besegrande, kap.25-32,35,
kvenserna av dem.
38 och 39, om Israels nationella, kap.
Judarnas kunskap om Herrens heliga
34; 36; 37:1-22, och andliga pånyttväsen mognar under fångenskapens öd- födelse, 37:23-28; kap.40-48.
mjukande domserfarenheter. Folkets
Profeten Daniel slår an samma ton.
ödeläggelse är icke ett uttryck för Isra- . Inför Israels hedniska besegrare och
els Guds svaghet i förhållande till
härskare i Babel för han den gudomsegermakternas gudar. Herren fullborlige världshärskarens auktoritativa och
dar endast vad han genom t.ex. pro- allsmäktiga talan, kap.2,4,5 och 6, där
feten Habackuk hade förutsagt. Som han låter dem förstå, att de endast är
historiens herre använder han dessa
redskap i händerna på himmelens och
hednafolk som sina tjänare för sin jordens Gud, vilken också är historiens
suveräna världsstyrelse, när han vill
Herre. Samtidigt når hans världs- och
tukta och rena sitt utvalda folk. Hans frälsningshistoriska profetior om folställning som den ende och därför hela
kets befrielse samt om Messias' och
universums upphöjde Gud hade blivit hans heligas eviga rike, kap.2 och 7-12,
klart och starkt framhävd redan av de
ut till hans landsmän som gudomlig
förexilska profeterna ..Den mest reser- bekräftelse på och komplement till
vationslösa monoteism från Moselagen
Hesekiels utsagor.
och profeterna införlivas nu definitivt i
Till sakens natur hör, att gudstjänsjudarnas tänkesätt och religionsutöv- ten under fångenskapstiden ägde rum i
ning.
begränsade former. Hela offertjänsten
Både det kultiska livet och pro- kunde endast utföras i helgedomen i
fetismens stränga etisJc-sociala krav i
Jerusalem. Därför skapades en ny form
den ursprungliga judendomen underför gudstjänst i fångenskapens land,
strykes. Man eftersträvar att förena,
synagogans, som senare skulle spela en
vad det avfalliga Israel har åtskilt. Dels
så stor roll i judendomens historia. I
har folket levat i falsk förtröstan på
dessa gudstjänster kom ordet att intaga
kulten utan omvändelse, dels har det
den dominerande platsen. Prästen läste
hemfallit åt hednisk kult, som orenat
ur lagen och profeternas skrifter och
den mosaiska. Nu försöker man att
undervisade utifrån dessa. Därtill föreåterställa den mosaiska enheten av
kom bön och sång. Sådana gudstjänster
ceremoniallag och etisk lag.
hölls varje sabbat.
Endast en gudstjänstpraxis, som
Under fångenskapstiden blev synamotsvarar Guds vilja, sådan den är
gogorna en förenande, bevarande och
uppenbarad i ceremoniallagen, är i
uppbyggande faktor för hela folket.
överensstämmelse med Guds väsen och »Berövat tempel och tempeltjänst beär honom värdig. Men därtill hör också hövde folket absolut en eller annan
de etiska momenten och kraven: kärlek,
form för religiösa sammankomster, för
barmhärtighet, rättfardighet är lika
att man icke skulle glida in i hedendom,
bindande och kan lika litet som kulten
en fara som icke helt kunde undgås
förbises. Lagens och profeternas förtrots profeternas förmaningar och förkunnelse, jfr Jes.2:1-20; Jer.6:18 ff.;
utsägelser om utsikter till befrielse.
Am.5:21 ff.; Mika 6:6 ff., möter nu
För att kunna bevara de nationella
öppna sinnen och blir fruktbärande.
band, som förenade Israel, och som en
Det redskap, som Gud använde till förutsättning för dess fortsatta religiösa
att uppfostra de landsflyktiga i denna existens, föreföll synagogeinstitutionen
syn, representerar i en och samma lika nödvändig som önskvärd» (Edersperson både kulten och profetismen, heim). .
nämligen prästen och profeten HeseMed hänsyn till ceremoniallagama
kiel, som på grund av sin storabetydel- lade man desto större vikt på de lagse för judendomens struktur och väsen givna föreskrifter, som det under rådanhar fått nanmet »judendomens faden>. de forhållanden var möjligt att utöva
En sida, som starkt betonas hos He- och som markerade folkets särställning
sekiel, är individualismen. Israels Gud inför hedningarna och i förhållande till
behandlar varje människa individuellt. Gud. Sabbatsfrrandet, omskärelsen och
Vedergällningens omutliga och rättfar- reningsföreskrifterna blev från och med
diga lag tillämpas på den enskilde per- nu en grundläggande faktor i judensonligen, jfr kap.18; 33:10-20. Här domen och i den enskildes medvetande.
drages en skarp gräns inte bara mellan
Alla dessa faktorer medverkade till
judar och hedningar utan också mellan att judarna gick bevarade och luttrade;
judar inbördes; den bestämmande fak- igenom fångenskapens prövosamma nytorn är den personliga inställningen daningstid. Bevis på de ädla frukter,
till Guds vilja, sådan den är uppenbarad som det israelitiska trädet kunde frambringa i den karga hedniska jorden, är
i lagen och hos profeterna.
Med den klarare gudskännedomen Daniel och hans vänner Sadrak, Mesak
följde också en fördjupad och klarare och Abed-Nego, Dan.kap.3.
syn på Guds frälsningshistoriska gär- b. Den persiska perioden, 539-332 f.Kr.
ningar. Guds straff och tuktan innebär
Konung Kores' frihetsedikt år 538
på intet sätt ett förkastande av hans öppnade vägen tillbaka för de fångna
folk. Israel· är hela tiden Guds ögon- israeliterna, Esr.l:2 ff.; 2.Krön.36:23.
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Omedelbart efter hemkomsten reste de
hemkomna ett altare på platsen för det
gamla brännofferaltaret och återupptog
nationens kult- och högtidsfirande efter
Moselagens föreskrifter. Templets återuppbyggnad påbörjades året därpå;
under lång tid hindrades och försenades
arbetet av svårigheter och motstånd,
men år 516 stod det fardigt för invigning, Esr.kap.4-6. De under fångenskapen utformade och inskärpta principerna kom till uttryck icke endast i
kulten utan också i förhållandet till
landets blandade befolkning, bl.a. samaritanerna och hednafolken. Genom
att kategoriskt avvisa varje form av förbindelse med dessa manifesterade folket sin vilja att bevara sin renhet och
sin särställning som Guds folk samt sin
villighet att lyda hans lag. Under den
skriftlärde prästen Esras (från ca 458)
samt ståthållaren Nehemjas verksamhet
(från ca 445) konsoliderades judendomen ännu mer. Mose lag antogs som
folkets grundlag och som normativ för
gudstjänst, moral och socialt liv, Esr.
kap.9-1O. Sociala missförhållanden rättades till, sabbatsfirandet restaurerades,
och därtill företogs ett radikalt avskaffande av blandäktenskap för att förebygga assimilering och förfall. I sina
budskap till nationen betonade profeterna Haggai och Sakarja vikten av såväl
en rätt och uppriktig kult i överensstämmelse med lagens bestämmelser
som ett liv hos folket som helhet och
hos den enskilde efter Guds lags ande
och krav. Messiashoppet var intensivt
vid tiden strax efter hemkomsten. Se:
Messias.
En rannsakande doms- och reningsappllll nådde judarna genom profeten
Malakis påtalande av oegentligheter på
både gudstjänstens och moralens område, kap. 1-3. Han frambar också ett
förnyat löfte om framtida andlig och
nationell storhet, kap.4. En resume av
hans budskap formar sig till ett eko av
judendomens grundläggande norm:
»Tänken på Moses lag, mina tjänares, åt
vilken jag på Horeb gav stadgar och
rätter för hela Israeb>, 4:4.
c. Den grekiska, ptolemeiska och mackabeiska perioden, 332-63 f.Kr.
Alexander den stores (336-323) erövringar av alla landområden mellan
Egyptens västgräns och Indien medförde bland annat, att judendomens
geograftska områden i och utanför
Palestina kom att ligga inom den
grekiska maktsfaren. Såväl Alexander
själv som de efterföljande ptolemeerna
gav judarna full religionsfrihet och betydande självstyre, med översteprästen
och Stora rådet som ledare. Följderna
av att de tidigare skarpt avgränsade
kultur- och religionsområdena efter
Alexanders erövringar kom att utgöra
ett enda stort område med ett livligt
utbyte på det kulturella och religiösa
området, kom att beröra jude.ndomen
starkt. Förhållandena präglades denna
tid aven tendens till ömsesidig tolerans. Ä ven judendomen konfronterades med dessa företeelser med risk för
assimilering och religionsblandning men
också med möjligheter till inflytelse
och mission.
Hellenismen förorsakade faktiskt
också en djupgående splittring inom
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judendomen i hela det grekiska väldet,
i Palestina och diasporan. På den ena
sidan stod de konservativa fromma,
som ville vara trogna mot den äkta,
rena judendomen, och på den andra
sidan stod de som intog en mer liberal
hållning inför kulturer och religionselement utifrån. Antiokus Epifanes,
seleukidernas konung (175-164 f.Kr.)
framkallade en öppen kris genom sin
nya politik mot Palestina, i det att han
med makt försökte införa hellenistisk
kultur och religion i landet. Det högre
prästerskapet och aristokratien, som
inför landets folk kom att spela förrädarnas roll, hade genom sin hållning
bidragit till att bana vägen för hans
religionspolitik. Konungen förbjöd omskärelse, sabbatsfirande, spridande och
läsning av de heliga Skrifterna, Dan.
11:31. Höjdpunkten nåddes, då helgedomen invigdes åt Zeus, och då man
offrade till denne på det nyresta altaret,
I.Mack.1:54, jfr 2.Mack.6:1;8. Jfr Förödelsens styggelse.
De trogna reste sig till väpnat motstånd, anförda av prästen Mattatias och
hans fem söner av hasmoneernas släkt
- ofta kallad mackabeema; av det hebr.
ordet för »hammare». Segern blevockså deras, och man kunde år 165 fira en
renings- och återinvigningshögtid i helgedomen. Tempelinvigningshögtiden
blev en fast institution, som firades årligen till minne av segern över hedningarna, 2.Mack.1:18; 10:1 ff. - Mackabeernas stöd ibland folket var inte
minst chasideerna (de fromma), de
strängt lagfromma och konservativa judarna. Men eftersom mackabeerfurstarna blev allt mer politiskt orienterade i
sin kamp, uppstod snart ett allvarligt
motsatsförhållande.
Om det främmande inflytandets
frontalangrepp således hade slagits tillbaka, så blev den långsamma, kontinuerliga påverkan inifrån desto mer
effektiv och djupgående. En mångfald
element, som var främmande för den
israelitiska religionen i dess ursprungliga gudomliga gestalt och väsen, blev
under denna tid införlivade i religionen.
Bland sådana främmande element kan
främst nämnas spekulationer, hämtade
eller inspirerade från grekisk eller orientalisk filosofi och gnosis.
Följderna av detta inflytande blev
märkbara och permanenta inom judendomen både i diasporan och i det heliga
landet. Judendomen vid tiden,omkring
Jesu födelse är präglad av olika markanta religiösa partier och fromhetsriktningar.
Sadduceerna (benämningen förknippas med prästen Sadok på Davids och
Salomos tid, 2.Sam.8:17; Hes.40:46)
fick sin största rekrytering från det
högre prästerskapet och överklassen,
och de utgjorde ett slags andlig aristokrati utan anknytning till de breda
lagren i folket. De representerade en
liberal judendom och verkade för ökad
kontakt med den grekisk-romerska
kulturvärlden och motverkade därför
allt, som kunde leda till isolering och
exklusivitet. D.e förkastade »de äldstes
stadgan), de skriftlärdes muntliga föreskrifter och detaljerade regler, de många
tillämpningar av Moselagen, som efterhand växte fram, jfr Matt. 15:2; Mark.
7:3,5 (»den muntliga lagen», skriftligen

nedtecknad i Mishna först ca 200 e.Kr .).
De förnekade uppståndelse, evigt liv,
straff eller belöning efter döden, andevärldens existens etc., jfr Apg.23 :6,8.
Härmed ansåg de sig stå på den ursprungliga judendomens grund och
kunde också lättare uppnå den önskade
kontakten med den omgivande kulturvärIden. Denna konservatism var emellertid snarare betingad av religiös likgiltighet, en sekulariserad livssyn och
bristande kontakt med tidens fromhetsliv. I motsats till de nationellt präglade
fariseema var sadduceerna internationellt inställda. Deras inflytande i nationens religiösa liv var förhållandevis litet
och upphörde till slut helt.
Utifrån det parti - chasideerna (av
hebr .J:läsig, from) - som stödde mackabt\erna i frihetskampen och som karakteriserades aven sträng lagtrohet och
konsekvent uppfyllelse av de religiösa
plikterna, växte /ariseernas (hebr. peru§im, de avskilda) parti fram. På grund
av sin reservationslösa och minutiösa
trohet mot lagen och de äldstes stadgar
kom de att stå i motsättningsförhållande inte bara till de hellenistiskt influerade judarna utan också till den indifferenta massan och längre fram till
kristendomen. I motsättning till sadduceerna hävdade fariseerna tron på andevärlden, änglarnas existens, själens
odödlighet, uppståndelsen och den
gudomliga vedergällningen i evighetens
värld. För allt detta menade de sig helt
riktigt finna stöd i lagen och profeterna,
jfr Apg.23:6,8; 24:14-16; 26:5-8,22-23.
För fariseen är torå, lagen, själva
den gudomliga uppenbarelsen. Denna
består i första hand av själva lagen i
egentlig betydelse, Guds skrivna vilja,
men därnäst också av den muntliga
traditionen, kunskapen om principerna
för Skriftens utveckling och tolkning.
Också denna skall Gud ha överlämnat
till Mose, och den har genom århundradena blivit bevarad, förmedlad och
granskad av skriftlärde, för att efter
hand antaga formen av vad N.T. kallar
»de äldstes stadgan), Matt.15 :2,3,6;
Mark.7:3,5,8,9. Jesus karakteriserar
dessa som »människors stadgan) både
när det gäller innehåll och ursprung.
För fariseerna var »den muntliga lagen»
däremot likvärdig med den skrivna.
Man gav den mosaisk auktoritet. F ariseerna räknade med att den skriftliga
lagen innehöll 613 bud och förbud.
De försökte dock att sammanfatta
lagen i »tunga» och »lätta» bud, dvs.
viktiga tlch mindre viktiga.
Grundvalen för fariseismens etik är
dess människosyn, och här är också
källan till dess stora misstag. Fariseismen räknade inte med människans
radikala fördärv. Den hävdade, att
människan ifrån födelsen har i sig både
en ond och en god drift men att den
fria viljan kan övervinna den onda
driften och fullborda Guds lag (paulus
vittnar b1.a. mot denna syn i Rom.
7:14 ff.). Fariseismen kom i motsättningsförhållande till kristendomen inte
minst på grund av dess lära om syndafördärvet och nödvändigheten av pånyttfödelse och nyskapelse. ,Jesus och
Paulus hävdade, att fariseerna med sin
lagfromhet inte kunde bli rättHirdiggjorda i Guds dom.
Fariseemas parti fick aldrig stor

tillslutning; vid tiden för Kristi framträdande beräknas deras antal ha uppgått till omkring 6000. Men fariseernas
betydelse var mycket stor inom judendomen, som efter Jerusalems förstöring
helt och hållet kom att präglas av
fariseismen.
Såväl fariseema som sadduceerna
hade sina skriftlärde, sojierim, lagkloke
och laglärare, som hade till uppgift att
översätta, studera och undervisa i Skrifterna.
d. Den romerska perioden, från 63 f.Kr.
Vid början av vår tideräkning hade
judendomen utbrett sig i hela den då
kända världen, från Babylon i öster till
Spanien i väster. Man räknar med att
omkring 4 miljoner judar var spridda
runt om i det romerska imperiet, dvs.
att de utgjorde en tolftedel av hela
rikets befolkning. I Palestina bodde
knappt en miljon. En livlig och intim
förbindelse rådde mellan judendomens
grupper bland de olika folken. Palestina
och Jerusalem betraktades som medelpunkten, och till högtiderna vallfärdade
man hit från hela världen. Härifrån
reste ledande män ut till sina trosfränder i diasporan (grek. diasporå,
förskingring), där de hölls för religiösa
auktoriteter. Härmed främjades samhörigheten och enheten judarna emellan; i förhållande till det heliga landet
kände man sig vara bosatt i »förskingringen».
Förutom sadduceernas och fariseernas partier fanns också andra religiösa
riktningar.
Apokalyptiken var en efterprofetisk
rörelse med skiftande inflytande, särskilt under mackabeertiden fram till år
135. Den befattade sig - som själva
namnet anger - med uppenbarelser,
som emellertid icke bara berörde den
yttersta tiden utan också menade sig
kunna avslöja urtidens hemligheter.
Verk som Jubneerboken, Patriarkernas
testamente från första århundradet
f.Kr., Moses himmelsfärd, Abrahamsapokalypsen, Adams och Evas liv, 4.
Esraboken, Baruksapokalypsen och 2.
och 3.Henoksböckerna kastar ljus över
denna riktnings karaktär.
I.Henoksboken har tydligen uppkommit i den fromhetsmiljö, som Jesus
och hans lärjungar levde i. Vid tiden
omkring Jesu födelse hade den i vissa
kretsar kanoniskt värde och den citeras
i Jud.v.6. I urkyrkan hade den också
stor betydelse. Tanken om Människosonen är här framträdande (kap.37-71),
likaså tanken om tidsåldrarna, eonerna,
en tanke som också intar en framskjuten plats iN. T. I.Henoksbokens förmaningstal uppvisar också en frapperande överensstämmelse med mycket i
Jesu undervisning.
Esseernas lära bestod aven blandning av judiska och främmande element,
inte minst av grekiskt tänkande färgade
föreställningar om kroppen som ett
själens fängelse med därav följande
asketisk livsföring. Man höll fast vid
lagen och den oblodiga tempelkulten,
och sabbatsfirandet hölls rigoröst, men
de blodiga offren förkastades, likaså
edsavläggelse, krig och slaveri, ja, de
mest ytterliggående förkastade till och
med äktenskapet. I sektens kult ingick
också »dop» och religiösa tvagningar
samt gemenskapsmåltider.

I en synagoga i Kairo fann man år
1910 en skrift, som avslöjade en riktning kallad »Det nya förbundets församling» i Damaskus. Denna riktning
synes ha uppstått under mackabeertiden som en utbrytning från sadduceernas parti i Jerusalem. Skriften
omtalar en viss »rättfärdighetens lärare»
som dess ledare. Riktningen har lagen
och profeterna som normativa auktoriteter; den förkastar fariseemas traditioner, kräver en ren kult, håller fast vid
helgedomen i Jerusalem, vid sabbatsfirandet, renhetslagarna, messiashoppet
samt de ogudaktigas dom. Själv ansåg
den sig vara det sanna Israel och representant för det nya förbundet. Bot och
syndaförlåtelse är alfa och omega i
sektens liv.
Dödahavs- eller Qumranrullarna, särskilt den s.k. »DisciplinrulleJl) och
Habackukskommentaren, har kastat
nytt ljus över dessa riktningar inom
judendomen. Se: Qumran.
Zeloterna (ivrarna) särpräglas av
sina intensiva messiasföreställningar ,
knutna till ett krigiskt messiasideal,
som gjorde dem till aktivister gentemot
romarväldet. Det var detta parti, som
inspirerade till det uppror, som år 70
förde till Jerusalems och den judiska
statens ödeläggelse. En av apostlarna,
Simon »ivraren», Luk.6:15; Apg.1 :13,
tillhörde detta parti innan han blev en
Jesu lärjunge.
»De stilla i landet» (beteckningen är
hämtad från Ps.35:20) var fromma
judar, som inte var anslutna till någon
speciell riktning. De deltog i synagogans
och templets gudstjänster och böner
och lade stor vikt vid andakt, bön och
bibelläsning i hemmet. De höll troget
fast vid Herrens bud utan att eftersträva
någon ledande ställning i samtidens
religiösa liv. Till dessa stilla fromma
hörde Jesu och Johannes döparens
föräldrar samt den gamle Simeon och
profetissan Hanna. Se Luk.kap.1-2, som
ger en god inblick i denna levande
fromhet, jfr Joh.l:47. Det som senare
blivit kallat »judisk mystilo) sprang
fram ur dessa kretsar. Den i nyare tid
(från 1700-talet) mest kända riktningen
av denna fromhet är den s.k. chassidismen.
På Jesu tid spelade synagoginstitutionen en dominerande roll i judendomen. Alla riktningar i hemlandet som i
diasporan höll fast vid synagogan och
dess gudstjänst. Termen synagoga kom
efterhand att beteckna både institutionen och den judiska lokalförsamlingen. Synagogetjänsten inneslöt all
form för gudstjänst i hemlandet, mindre
sammankomster eller större samlingar;
endast själva offerkulten var utelämnad.
Där en bestämd riktning blev dominerande, kunde medlemmar av opponerande riktningar helt enkelt uteslutas
från synagogan.
Gemensamt för olika riktningar och
grupper inom judendomen var, att de
höll fast vid Skriften som Guds ord
och därmed som bindande, normativ.
Skriften studerades av varje gudfruktig
jude, både i hemmet, i skolan och i
synagogan. Böner och lovsånger vid
gudstjänsterna var hämtade från Skriften. Ett centralt moment i varje gudstjänst var skriftläsningen. Till Israels
gemensamma religiösa arv kunde varje
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Judinna - Jungfrufödelse
riktning foga sina egna traditioner.
Efter Jerusalems förstöring konsoliderade sig lagfromheten i den utformning den fick genom fariseismen och
rabbinismen. Den fariseiska religionsuppfattningen segrade. »De äldstes stadgan> - den muntliga lagtraditionen blev skriftligen nedtecknad i Mishna
(ca 200 e.Kr.). Tolkningarna och kommen tarerna till Mishna samlades senare
i den palestinensiska (ca 400 e.Kr.)
och babyloniska Talmud (ca 500 e.Kr.).
Se: Stadga. Den ortodoxa judendomen
bygger på den i Talmud nedtecknade
traditionen.
I modern judendom fmns förutom
den ortodoxa riktningen, som är i
minoritet, en liberal gren, ibland kallad
»reformjudendom» och en förmedlande
riktning, som kallas konservativ. Ända
fram till våra dagar har det också
funnits företrädare för den judiska
»mystiken» med dess innerliga fromhet.

JULIUS
lat. den juliske (namnet kan anspela på
patriciersläkten Julius, till vilken Julius
Cresar hörde; det går tillbaka på Julus,
som var son till romarnas mytiske
stamfader, Aeneas).
En romersk hövitsman, som tillhörde den kejserliga vakten och som
hade fått i uppdrag att föra Paulus och
hans medfångar till Rom . Han behandlade Paulus välvilligt och lät honom besöka sina vänner i Sidon, när skeppet
lade till där. Apg.27:1,3 .

1 j.r skolen i dräpa och förgöra
Hes. 9:6
1 till hustru en j. av Israels barns släkt 44 :22
1 Klaga likasom en j. s. bär
Joel 1:8
1 Fallen är hon , j .n Israel
Am . S:2
8 :13
l försmäkta av törst . edra sköna j.r
1 blomstra .. .j.r av deras vin
Sak. 9 :17
Matt . 1 :23
4 j.n skall bliva havande
4 tio j.r togo sina lampor
25:1
25:7
4 Då stodo alla j.rna upp
4 Omsider kommo de andra j.rna
25:11
4 till en j. s. var trolovad med
Luk. 1 :27
4 och j.ns namn var Maria
1 :27
2 :36
S från den tid då (Hanna) var j.
4 Yad angår dem s. äro j.r
1. Kor. 7 :25
7 :28
4 ej heller syndar en j .• om hon gifter
4 ägnar den kvinna s. är j ., omsorg
7 :34
4 ställa fram inför hm ren j.
2.Kor.ll :2
4 ty de äro ss. j.r
Upp. 14:4

JUNGFRU
l) betulå, il ~ 1 n:1
jungfru; tro!. aven rot som betyder:
avskilja, isolera; jfr [bä~all, nif. avskilja
sig, hålla sig avskild, t.ex. Esr.6:21; 9 :1.
Ordet har också satts i samband med
ba!, se 2, och får då innebörden: ung
dotter. I 5.Mos.22 :23,28 ärbi!tula föregånget av na 'lIrä, se Flicka 1~ likaså i
Dom.21 :12, där uttrycket är kollektivt
och därför övers. unga kvinnor som
voro jungfrur.
2) bar, n ~
dotter; fem. av ben, son. Här förekommer ordet i plur., övers. jungfrur. Se :
Flicka 3, Flickebarn I , Folk 25, Gren
2, Kvinna 8.
3) betulim, D ' ';> 1 n :1
jungfrudom; tecken på Jungfrudom; av:
be!ulä, se I .
4) parthenas, 1Tap()€IJOC;
jungfru. Matt.! :23 är ett citat från Jes.
7:14; parthenos motsvarar här hebr.
'alma, se Kvinna 4.
5) parthenia, 1Tap()€IJta
jungfrudom, tillstånd el. tid som jungfru; av: parthenos, se 4.

JUNGFRUDOM
3 begräta min j. och väninnor
3 (Jeftas dotter) begrät sin j.

Dom.ll :37
11 :38

JUNGFRUFÖDELSE
Se även: Jungfru, Maria, Jesus Kristus,

Immanuel.

lat. den juliska (fem. av Julius, se d.o.).
En troende kvinna i Rom, en av dem,
till vilka Paulus sänder en särskild hälsning. Eftersom hon nämns tillsammans
med Filologus, har man antagit, att
hon var dennes hustru. Rom.!6 :15.

JUNGFRU
l en j. s. ingen man hade känt l.Mos.24 :16
2 Ja, j.r skola prisa mig säll
30 :13
1 Om någon förför en j.
2.Mos. 22 :16
1 plägar giva i brudgåva för en j.
22:17
l gm sin syster, om hon var j. 3.Mos.21 :3
21 :13
3 taga en kvinna s. är j.
1 utan en j. skall han taga ti\l hustru 21 :14
3 icke tecknen till att hon var j. S. Mos. 22 :14
3 tecknen till att flickan var j.
22 :1 S
22 :17
3 tecknen till att din dotter var j.
22:17
3 tecknen till att min dotter var j.
l spritt ut ont rykte om en j . i Israel 22 :19
22 :20
3 tecknen till att flickan var j.
10m en j. är trolovad
22 :23
1 träffar en j. s. icke är trolovad
22 :28
1 ynglingar såväl s. j.r
32 :25
Dom.19 :24
1 jag har en dotter s. är j :
1 400 unga kvinnor s. voro j.r
21 :12
1 ty (Tamar) var j.
2.Sam.13·:2
1 så länge de voro j.r
13 :18
1 Må man söka upp en j.
1. Kon. 1 :2
1 föraktar dig, j.n dottern Sion 2.Kon.19 :21
2 .Krön.36 :17
1 var klin ynglingar eller j.r
1 söka upp unga och fagra j .r
Est. 2:2
l dessa unga och fagra j.r till fruhuset 2:3
1 mer än alla de andra j .rna
2 :17
1 j .r för andra gången samlades
2 :19
1 aldrig skåda efter någon j.
Job 31:1
PS.4S:1S
1 j.r, hennes vänninnor, följa
1 deras j.r blevo utan brudsång
78:63
1 I ynglingar ...så ock I j.r
148:12
2 så är min älskade blandj.r
HY. 2:2
2 När j.r se henne, prisa de henne
6:8
1 och har icke fostrat j.r
Jes. 23:4
1 du kränkta j., du dottern Sidon
23 :12
32:9
2 I sorglÖsa j.r, lyssnen
1 Hon föraktar dig , j.n dottern Sion
37 :22
1 i stoftet, du j. dotter Babel
47 :1
62 :5
l ung man bliver en j.s äkta herre
1 Icke förgäter en j. smycken
Jer. 2 :32
1 j.n, dottern mitt folk drabbats av
14 :17
1 gruvliga ting har j.n Israel bedrivit
18 :13
1 varder upprättad, du j. Israel
31 :4
1 skola j.rna förlusta sig med dans
31 :13
1 vänd tillbaka, du j. Israel
31 :21
1 hämta balsam, du j. dotter Egypten 46:11
1 krossade jag yngling och j.
51 :22
1 Hennes j.r äro bedrövade
Klag. 1:4
1 till ofärd för j.n dottern Juda
1 :1 S
1 mina j.r ...gå i fångenskap
1 :18
1 Jerusalems j.r sänka sina huvuden
2 :10
l till din tröst, du j. dotter Sion
2 :13
1 mina j.r ... fallit för svärd
2:21
l Kvinnorna kränkte man ...j.rna i Juda 5 :11

Jungfrufödelsen
I. Ä·mnet
l . Den apostoliska trosbekännelsens
formel »avlad av den Helige Ande, född
av jungfrun MariID> är baserad på vad
som berättas i Matt.! :18-25 och Luk.
1:26-38 med stöd av andra skrift-ställen i Gamla och Nya Testamentet.
I båda dessa evangeliska berättelser
framhålles, att Jesus avlades genom den
helige Ande samt att Maria ännu var
jungfru, när hon födde honom.
Jungfrufödelsen är den helt korrekta
och mest riktiga benämningen på Jesu
Kristi födelse. Den uttrycker det övernaturliga i Jesu födelse, icke bara i
motsättning till en vanlig födelse utan
också i motsättning till födelser, som i
sig har ett moment av under, t.ex. Isaks,
Johannes döparens m.fl.
Jesu födelse är något absolut enastående i mänsklighetens historia, inte
bara därför att det här gäller ett
havandeskap och en födelse utan
mänsklig fader utan särskilt på grund
av den omständighet, som uttryckes i
ängelns ord: »därför skall ock det
heliga, som varder fött , kallas Guds
Som>. Det sonförhållande, som här avses, har emellertid inte sin grund i Jesu
födelse av jungfrun Maria. Det är den
som är Guds Son från evighet, som
ikläder sig mänsklig gestalt.
I motsats till hedniska religioners
föreställningar skall Jesu födelse förstås
som jungfrufödelse i strikt mening,
utan naturlig eller övernaturlig fadersfunktion . Maria var »havande av helig
ande», Matt.! :18. De ord som här
används, synes dra en parallell med
Andens gärning i skapelsen och i
frälsningshistorien, I.Mos.I:2, jfr Luk.
1:35; Hebr.IO:5. Uttrycket »Helig ande
skall komma över dig» (Luk.1 :35) anspelar på moln skyn i G.T., 2.Mos.40:
34 ff.; 4.Mos.9 :15 ff., jfr Matt.! 7 :5.
Molnskyn tillkännagav Guds närvaro,
men på ett sådant sät't, att han förblev
dold och att hans väsens hemlighet
blev bevarad. - Ingen gren av Kristi
kyrka har någonsin ansett den helige
Ande vara Jesu fader.
Jungfrufödelsen framställs icke i
Skriften i form aven dogm, och den
blir endast i ringa grad föremål för läromässig behandling i N.T. Den framstår
i den heliga berättelsen som ett hist6riskt-biografiskt faktum, utan någon
närmare förklaring.
2. Det har ibland påståtts, att läran
om jungfrufödelsen är av förhållande-
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JUDINNA
Drusilla, s. var j .

Apg.24:24

JUDISK
(Mereds) j.a hustru födde Jered I.Krön. 4:18
kommo till det j.a hövdingdömet Esr. 5 :8
stort rop mot sina j.a bröder
Neh. S:1
friköpt våra j.a bröder s. voro sålda
5 :8
j.a män s. tagit till sig
13:23
I SUsaDS borg fanns en j. man
Est. 2 :5
Om Mordokai är av j. börd
6 :13
göra detta inför j.a mäns ögon
Jer. 43 :9
nämnt av ngn j. mans mun
44 :26
bland j.a fingarna funnit en man Dan. 2 :25
nu äro här några j.a män
3 :12
Du är Daniel, en av de j.a fångar
5:13
Daniel, en av de j.a fingarna
6 :13
fatta en j . man i mantelfliken
Sak. 8 :23
du Bellehem, du j.a bygd
Matt. 2:6
hela j.a landet och alla
Mark. 1:5
Joh. 3 :22
begav sig till j.alandsbygden
j.a rättstjänarna grepo Jesus
18 :12
bodde i Jerus. fromma j.a män
Apg . 2:5
I j.e män och I alla Jerus. invånare
2 :14
gott vittnesbörd av hela j.a folket
10 :22
en j. man förbjudet .. umgänge med
10:28
om vad han gjorde på j.a landsbygden 10:39
s. det j.a folket hade väntat sig
12 :11
en j . trollkarl, Barjesus
13:6
Timoteus. son aven troende j . kvinna 16:1
kringvandrande j.a besvärjare
19 :13
Skevas, en j . överstepräst
19 :14
(Paulus:) Nej, jag är en j. man
21 :39
22 :3
Jag är en j. man
predikade över hela j.a landet
26 :20
icke allenast dem av j . börd
Rom. 9 :24
medan jag vandrade i j.t väsende Gal. 1 :13
gick längre i j.t väsende än mänga
1 :14
efter hednisk sed i stället för j.
2 :14
nÖdga hedningarna leva efter j.t sätt
2:14
icke akta på j.a fabler
Tit. 1 :14

JUDISKA
Se: Hebreiska.
JUDISKA
tala icke med oss påj.
2. Kon . 18:26
ropade med hög röat påj.
18 :28
ropade med hög röst på j.
2.Krön. 32 :18
ty j. kunde de icke tala riktigt
Neh. 13 :24
tala icke till oss på j. inför folket Jes.36 :11
ropade med hög röst på j.
36 :13

JUDIT
hebr. lovad, prisad. Hetiten Beeris
dotter, en av Esaus hustrur. Om henne
och Basemat heter det, att de blev en
hjärtesorg för Isak och Rebecka (1 ,Mos.
26:35, jfr 27:46). I.Mos.26:34.
JUKAL
hebr. han kan el. förmår. Densamme
som Jehukal, se d.o. Jer.38:l.
JULIA

vis liten betydelse för den kristna tron.
Hur välment ett sådant påstående än
må vara, är det ytterst tvivelaktigt.
Alla de stora trosbekännelserna finner jlmgfrufödelsen vara ett så viktigt
led i den kristna tron, att de uttryckligen nämner den. Kristi sanna kyrka
har alltid bekänt denna sanning.
Det bör stå klart , att om jungfrufödelsen var det sätt som Gud utvalde
för Sonens inkarnation, så kan detta
icke vara likgiltigt, utan det måste
vara av betydelse som en grundläggande
gudsgärning för hela frälsningshistorien
och återlösningen . Det är också betydelsefullt på grund av att det rör vid
den innersta, centrala hemligheten i
Jesu Kristi person. Godtages vittnesbördet om jungfrufödelsen, måste det
tillföra inkarnationsläran ett mycket
viktigt moment. Förkastelse av vittnesbördet måste ovillkorligen betyda, att
läran om inkarnationen blir allvarligt
lemlästad.
Om vittnesbördet om jungfrufödelsen blir mottaget i tro, får berättelsen
om Jesu födelse en oändligt upphöjd
karaktär. Men om man drar detta
vittnesbörd i tvivelsmål, betyder det
att man kastar en skugga över det mest
intima mysteriet i Jesu person och liv.
Vidare berör detta starkt frågan om
den evangeliska historiens trovärdighet.
Det är denna historia, som vet att berätta om jungfrufödelsen . I denna helhet har den sin organiska plats. Den
kan icke avlägsnas utan att detta berör
tilliten till evangeliets samlade framställning av Jesu liv.
II. Skriftens framställning
G. T. l. Redan löftet om »kvinnans
säd», kallat protevangeliet (grek. pr6tos,
först), l.Mos.3 :15, för ovillkorligen
tanken till jungfrufödelsen. Uttrycket
säger väl i första hand, att den seger och
befrielse" från fördärvsmakterna, som
skall komma människosläktet till del,
skall vinnas genom en människa, en
som är född aven kvinna. Men att här
finns en antydan om jungfrufödelsen,
synes vara klart, när man ser ordet i
uppfyllelsens ljus, jfr Gal.4 :4. Det är
inte en förutsägelse om människosläktets självfrälsning, som vi här står
inför, utan ett gudomligt löfte om den
»säd» eller »ätt», som Gud ville giva,
och denne person kallas kvinnans ätt,
inte mannens. Uttrycket och tanken
är enastående och återupprepas inte i
någon av de många släktregistren.
2. Det centrala stället i G.T. är
Immanuelsprofetian i Jes.7 :14: »Så skall
då Herren själv giva eder ett tecken : Se,
den unga kvinnan Gungfrun) skall varda
havande och föda en son, och hon skall
giva honom namnet Immanuel.» Denna
utsaga är i Matt.1 :20-23 tolkad som en
förutsägelse av jungfrufödelsen. Namnet Jesus (»Herren är frälsning») tycks
vara en tolkriing av namnet Immanuel
(>>Gud med oss»). Gud själv kommer
för att frälsa. Se: Immanuel.
De tidshistoriska tolkningar, som
har försökt bortförklara det messianska
i Jesajas profetia, är otillfredsställande.
Profetian riktades in te bara till Ahas
utan till »Davids hus», den ätt, som
löftet om Messias var givet till, Jes.7:13.
Att Immanuel skall uppfattas som
Messias, framgår också av 8 :8-10. Vida-
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Jungfrufödelse
re är Immanuel identisk med det
gudomliga barn, som Jesaja fortsätter
att tala om i 9 :6 och som kallas »Väldig
Gud, Evig faden>.
Det tecken, hebr. '0[, som skall givas
Davids hus, är att Messias skall födas
aven jungfru. Detta sammanhänger
med att Immanuelsprofetian egentligen
ären del aven domsutsaga, jfr 8 : 17~22 .
Sålunda blir också jungfrutecknet en
dom över konungen, ett åsidosättande
av all kunglig höghet och storhet.
Messias, Davids son, blir inte konungasonen utan jungfrusonen. »Men ett
skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna
stam, och en telning från dess rötter
skall bära frukt», 11:1 ff. Jungfrutecknet är knutet till den bild av
Messias' kommande i ringhet , vilket
möter oss genom hela Jesajaboken.
Det hebreiska ord, som i Jes.7 :14
ligger till grund för svenska kyrkobibelns övers. »den unga kvinnan», är
'almå , som brukas omväxlande med
berulä. Det senare är oftast använt för
jungfru i G.T., men Joel 1:8 synes visa,
att betulä ibland också kan användas
för att beteckna en gift ung kvinna.
Termen 'almä är endast använt om den
ogifta kvinnan och betyder en ung,
mogen, ärbar kvinna, t.ex. Rebecka,
l.Mos.24:43 , jfr v.l6, som har M!ulå.
LXX (Septuaginta) översätter 'a!rnå
med parthenos, jungfru, icke med
neanis, en ung kvinna (gift eller ogift).
Vulgata (lat. övers.) översätter 'almä
med virgo , jungfru. Luther är så säker
på innebörden av 'alrnä, att han utbrister: >>Om en jude eller kristen kan
bevisa, att på ett enda ställe i G.T.
ordet 'almä avser en gift kvinna, skall
jag ge honom 100 floriner, även om
Gud allena vet, varifrån jag skulle få
dem! »
Matt. I :23 återger ordet med parthenos, jungfru, på samma sätt som LXX.
Den kristna trosuppfattningen av Immanuelsprofetian vilar för övrigt icke
på den rent språkligt-bokstavliga betydelsen av orden 'almä och parthenos.
Avgörande blir den nytestamentliga
tolkningen av profetian på basis av
profetians faktiska uppfyllelse, Matt.
1:22-23 .
3. Till Jesajas profetia om jungfrun,
som skall föda Immanuel, ansluter sig
Mikas messianska profetia, där »hon
som skall föda» står som beteckning för
Messias' moder, 5 :2-4. Först sägs det
att Messias skall födas i Betlehem, den
stad, varifrån Davids ätt har utgått.
Att det här är tal om den kommande
härskaren över Israel, Messias och ingen
annan, framgår av grundtextens ord
om att »hans utgång är från begynnelsen, från evighets dagar» (mo~'o!åw
mikkädäm mirne 'oläm), v.2. Jfr gamla
ky~kobibelns övers.: »hwilkens utgång
warit hafwer af begynnelsen, och af
ewighet». Detta visar också klart att
Messias, liksom det gudomliga barnet
hos Jesaja (7 :14-16; 9:6), måste vara en
evig gudomsperson. Mikas utsaga fortsätter med att tala ·om den kvinnliga
huvudpersonen i Messias' födelsehist0ria, »hon som skall föda», en profetia
som direkt pekar på jungfru Maria.
Men det nämns icke med ett ord, att
Messias skulle ha någon jordisk fader.
På ett egendomligt sätt fogar sig således
Mikas utsaga till den gåtfulla förutsägel-

sen om »kvinnans säd» och till jungfruprofetian hos Jesaja. Alla dessa ställen
i G.T. pekar på kvinnans frälsningshistoriska uppgift i förbindelse med
Messias' kommande.
NT. Som redan nämnts omtalas
jungfrufödelsen otvetydigt i de båda
evangeliska skrifter, som befattar sig
med Jesu födelse och barndom, nämligen Matteus- och Lukasevangelierna.
l dessa ingår berättelserna om jungfrufödelsen som integrerande och ursprungliga delar, på vilka den följande
framställningen vilar.
l. Matteus' framställning, kap.I-2,
är given från Josefs synpunkt. Släkttavlan hos Matteus får betraktas som
ett utdrag av Josefs officiella släkttavla,
och dess avsikt är att visa, att Jesus
som Josefs son efter lagen är av Davids
ätt. Genom att Josef tog Maria till sig
som sin hustru, betraktades Jesus som
Josefs legale son. Dock framgår det av
själva släktregistret, att Messias' inträdande i mänskligheten skedde utanför ramen av det naturliga födelseförloppet. Medan det i alla led visas till
den man som avlade, heter det här: »av
henne föddes Jesus», I :16. Själva berättelsen säger också tydligt nog, att
Josefs fadersförhållande icke var biologiskt. Innan Maria och Josef hade
börjat det äktenskapliga samlivet, visade det sig, att Maria var havande,
l :18. I en änglauppenbarelse talade
Herren till Josef och övertygade honom
om att det som var avlat i henne var av
helig ande, I :20. Josef blev alltså icke
överbevisad om jungfrufödelsen av Maria utan av Herren själv. Matteus' berättelser säger eljest att Josef tog Maria
till sig som hustru före Jesu födelse
men att han icke kände henne förrän
hon hade fött Jesus, v.25, Jesus föddes
innanför äktenskapets ram.
Lukas' framställning, kap.l-2, är
given utifrån Marias synpunkt och
innehåller sådant, som ursprungligen
endast kan ha kommit från henne.
Medan Matteus' avsikt är att visa uppfyllelsen av de gammaltestamentliga
profetiorna, 1:22 m.fl. ställen, avser
Lukas främst att bevisa evangeliets tillförlitlighet, I :1-4. Antagligen är Maria
själv ett av de »åsyna vittnen», som
Lukas hänvisar till. Dessutom vet vi,
att Jakob, Herrens broder, var en av
dem som Lukas och Paulus gästade i
Jerusalem ca 56-57, Apg.21 :18. Lukas
var alltså i mycket nära kontakt med
de personer, som kunde bekräfta denna
heliga familjehemlighet, som efterhand
blev hela kristenhetens egendom. Den
blivande evangelieförfattaren har vid
denna tid vari t mycket intresserad av
de olika detaljerna i Jesu liv, och han
har här haft tillgång till upplysningar
om Herrens födelse från dem som stod
Herren närmast under hans jordeliv.
Lukas omtalar själva bebådelsen av
Messias' födelse till den unga jungfrun
Maria i Nasaret, I :26-38. Maria är den
utvalda kvinnan i det utvalda folket ,
»högt benådad», I :28, »välsignad bland
kvinnon>, I :42. I tro tar hon emot det
överväldigande budskapet, som ängeln
bringar henne, 1:45, och svaret på
hennes fråga om hur detta skall ske blir :
»Helig ande skall komma över dig, och
kraft från den Högste skall överskygga
dig, därför skall ock det heliga, som
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varder fött , kallas Guds Som>, 1:35. att aposteln inte anvl41der det vanliga
Evangelisten kommer i förbindelse
ordet för »född», gennetos, jfr Matt.
med släkttavlan tillbaka. till saken i
II :11 , utangenomenos (blivande), som
3 :23, där han mot Josefs skenbara för .att antyda något extraordinärt.
faderskap till Jesus framhåller det Samma ord har använts i Joh.1:14:
verkliga förhållandet. >>Och man mena- »Ordet vart kött».
de , hös enomizeto, att han var son av
4. I Skriften finns klara vittnesbörd
Josef», men i verkligheten var han alltså om att inkarnationen skedde genom
Marias son .
jungfrufödelse. Förnekandet av jung3. Markusevangeliet har ingen barn- . frufödelsen har inte sin grund i bristandomshistoria. Markus är tyst, inte bara de skriftvittnesbörd utan i en allmän
om Jesu födelse utan om de första
benägenhet att betvivla det övernaturtrettio åren av hans liv. Emellertid har liga. De skriftställen, som läran är basevi ett ord i 6:3, som direkt berör frågan
rad på, blir helt enkelt åsidosatta,
om jungfrufödelsen : »Är då denne icke vilket sker på synnerligen svaga pretimmermannen, han som är Marias son
misser.
och broder till Jakob ... ?» Räckvidden
Olika försök har således gjorts för
av beteckningen »Marias som>har man
att komma med en förklaring på hur
inte tidigare först ått, emedan man icke
historien om jungfrufödelsen skulle ha
har uppmärksammat den judiska namnuppstått. Man har prövat att göra jämgivningens stränga lagar. En jude upp- förelser med gudasagan i grekisk eller
kallas alltid efter sin fader. Efter sin orientalisk mytologi, där det fabuleras
moder uppkallas han endast när fadern
om gudarnas förbindelser med männiär okänd. Man utpekade ett barn som skor. Själva tanken på sådana förbinillegitimt genom att benämna det efter delser är främmande för Skriften , och
modern . I Mark.6 :3 säger invånarna i dylika legender togs knappast på allvar
Jesu hemstad, att Jesus är Marias son så sent som i nytestamentlig tid. De
och endast hennes, icke Josefs - något evangeliska berättelserna kännetecknas
de säger i nedsättande mening för att aven återhållsam realism, som är utan
bemöta hans messiasanspråk. Detta att
motstycke i hellensk mytologi. Både
Jesus var Marias son, icke J osefs, är ett Matteus' och Lukas' framställning står
historiskt faktum, som erkännes både mycket fjärran från den grekiska föreav kristna och av judar, både av Jesu ställningsvärlden. Däremot är den bibvänner och av hans fiender. De kristna
liska berättelsen utpräglat judisk och
ser det som en gudomlig skapelsehand- har en påfallande israelitisk-palestinenling. Fienderna förklarar det utifrån
sisk bakgrund och karaktär.
äktenskapsbrott (otrohet under troAndra forskare har gått motsatt väg
lovningstiden).
och hävdar, att födelsehistorien skulle
Johann es förutsätter kännedom om
vara uppdiktad för att möta de judiska
de övriga evangelierna och upprepar förväntningarna om att den kommande
icke födelse- och barndomshistorien. Messias-konungen skulle födas aven
Men det är svårt att komma förbi, att jungfru. Till detta kan endast sägas, att
just jungfrufödelsen måste bilda bak- dylika förväntningar icke har haft
grunden till den storslagna framställ- någon plats i judendomen; det finns
ningen av inkarnationen i Joh.1 :14.
t.ex. icke spår därav i judiska texter.
Hos Johannes fmns också ett ord, Mycket tyder på att det är först i uppsom utesluter, att Jesus kunde vara av- fyllelsens ljus, som Immanuelsprofetian
lad av Josef: »Det som är fött (grek. har blivit fullt först ådd .
gegennemenon = avlad, född) av kött,
En omöjlig tanke är för övrigt, att
det är kött», 3:6. Både själva ordet och de första kristna överhuvud taget skulle
hela sammanhanget visar, att detta uppträda som »falska Guds vittnem>,
måste gälla som en undantagslös prinl.Kor.15 :15, genom att uppdikta en
cip. Det vill återigen säga, att om Jesus falsk födelsehistoria om sin Herre.
endast var född av kött, om han endast Kristendomen är sanningens religion.
var Josefs son med Maria, så skulle han Hur fruktansvärt straffades icke den
också vara »kött», en mänsklig varelse
första osanningen genom Ananias' och
som sina föräldrar, ty en människa
Safiras död, Apg.5:1-11. Att tvivla på
kan endast fortplanta sitt eget väsen.
berättelSen om jungfrufödelsen är att
Icke heller någon annan av de ny- kasta en misstankens skugga på Jesu
testamentliga författarna omtalar jung- moder. Detta berör den heliga familjens
frufödelsen direkt, men det kan sägas, ära, eftersom denna historia endast där
att de förutsätter den. Paulus behandlar kan ha sin källa.
icke Jesu levnadshistoria, men hela
De evangeliska berättelserna om
Pauli kristologi, hans lära om Kristi
Jesu födelse är två mycket olika bepreexistens, syndfrihet och ställning rättelser, som samstämmer och komsom den siste Adam, lämnar rum för pletterar varandra. Var för sig bär de
jungfrufödelsen, ja, denna måste vara prägel av att ha framgått av familjeförutsatt i Pauli teologi. Anmärknings- traditioner, som har övertagits och
värt är, att Paulus i sina beskrivningar accepterats av evangelisterna. Ända
av Jesu människoblivande söker sär- från början har denna berättelse godpräglade, extraordinära uttryck: »(Gud) tagits innanför den kristna församsände sin Son i syndigt kötts gestalt», lingen, även om man under Marias
Rom.8:3; »hans Son, vilken såsom levnadstid helt naturligt iakttog en viss
människa i köttet är född av Davids återhällsamhet i behandlingen av detta
säd och såsom helig ande varelse är med ämne.
kraft bevisad vara Guds Son (eller :
bevisad vara Guds Son i kraft»), 1:3-4. III. Dogmatisk betydelse
Ordet i Gal.4 :4 synes rentav innehälla
Jungfrufödelsen står i intim fören hemlighetsfull antydan: »Men när bindelse med de grundläggande sanningtiden var fullbordad , sände Gud sin arna i den kristna tron. Främst står
Son, född av kvinna». Väl att märka är, bekännelsen om att Herren är »född av
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Jungfrufödelse - Jupiter
jungfrun Maria» som ett värn för Kristi
kyrkas lära om inkarnationen , både
tron på Kristi gudom och läran om
hans sanna mänsklighet och syndfrihet.
Därmed får också det bibliska vittnesbördet om jungfrufödelsen den största
betydelse för hela den kristna läran om
återlösningen.
I . Grundläggande för vår kristna tro
är bekännelsen av inkarnationens under :
Guds Sons människoblivande . »Ordet
vart kött» och framträdde som människan Jesus Kristus. Jungfrufödelsen är
ett »tecken», Jes .7:1 4.
Själva hörnstenen i den kristn a tron
är läran om Kristi gudom, och jungfrufödelsen är nära knuten till denna. Endast när man förlorar ur sikte det
gudomliga i Kristi person, finner man
jungfrufödelsen överflödig. En kristendom, som inte har plats för Kristi
gudom , har inte heller plats för jungfrufödelsen . En rent mänsklig och >maturlig» Jesus behöver ingen övernaturlig
födelse.
Helt annorlunda ställer saken sig,
när man erkänner det öve rnaturliga i
kristendomen och det gudomliga i
Kristi person. Han som kunde befalla
över vind och vågor, han som icke
kunde behållas av graven, han som for
upp till himmelen i sina lärjungars åsyn,
han vilkens hela väsen spränger alla
mänskliga kategorier , måste också vara
född in i vår värld på ett övernaturligt
sätt. Någon annan förklaring av Jesu
födelse skulle te sig helt onaturlig och
omöjlig.
Kristi gudom och preexistens kräver
ett extraordinärt människoblivande.
Det är utmärkande för en vanlig födelse,
att en ny individ framstår, som tidigare
inte har existerat. Med Kristi födelse
måste det vara något extraordinärt, ty
den person som framstår, är ingen ny
person utan har haft sin eviga preexistens hos Fadern. Hans födelse
markerar icke, att en ny mänsklig person, avlad av människosläktet, börjar
sin existens. Det som sker är, att en
preexistens gudomlig person börjar leva
sitt liv i den mänskliga sfaren - som
Gudamänniskan. »Det centrala, medvetna jaget, den aktive i hans gärning
och subjektet för hans erfarenheter i
denna sHir, var Guds evige Som> (Warfield).
Kristus blir icke Guds Son, därför
att han födes aven jungfru, men därför
att han är Guds Son, måste han föd as
aven jungfru. Jungfrufödelsen bringar
enheten mellan de två naturerna i
Kristus, den gudomliga och den mänskliga. Vi vet intet annat sätt, varpå Guds
Son skulle kunna bli människa utan att
bli en dubbelpersonlighet. Om Sonens
människoblivande bestod i att han
inkarnerade sig i en redan existerande
individ, t.ex . Josefs och Marias son ,
skulle det betyda, att två personer
bodde i samma kropp. Men Skriftens
Kristus-bild visar tvärtom, att han är
Gudamänniskan, där det gudomliga
och mänskliga är permanent och organiskt förenade i en och samma person,
Joh.l :14. - Detta visar hur vital läran
om jungfrufödelsen är för en korrekt
uppfattning av Kristi person .
2. Läran om jungfrufödelsen är nära
knuten till läran om Kristi sanna
mänsklighet.
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a. Han blev en verklig människa av
15 :45 , stam fader till en ny ätt , den
Adams säd, såsom det är dokumenterat
förstfödde bland många bröder, Rom.
genom hans . släkttavlor. Han var icke
8:29, den förste aven ny människotyp.
en skenbar människa, icke en främling
3. Jesu syndfrihet, hans fullkomliga
i släktet utan en av oss. För att detta
renhet och helighet, kan endast förskulle vara möjligt, måste han födas in
klaras utifrån hans underbara födel se.
i släktet, han måste bli född aven
Av ängeln omtalades han i bebådelsen
kvinna, men som ett väsen med presom »det heliga , som varder fött»,
existens kunde han icke avlas aven
Luk.1 :35. Han är i hela mänsklighetens
jordisk fader. Om han själv skulle bli
historia den ende , om vilken något
människa, icke endast taga boning i en
sådant kan sägas.
mänsklig kropp och existera där jämGenom en människa kom synden in
sides med den verkliga människan ,
i världen , Rom .5:12, och på grund av
måste det ske genom jungfrufödelse.
släktsammanhanget har de många blivit
b. För Jesus måste det att vara sann
syndare genom den enda människans
människa alltså betyda, att han är
olydnad, 5:19. Den fåfängliga vandeln
Gudamänniskan. Detta är en nödvändig är ett arv ifrån fäderna , I.Pet.! :18. Allt
följd av att han är »över allting, Gud , vad människa heter är av naturen
högtlovad i evighet», Rom .9:5. Han kan
vredens barn, Ef.2:3 (grt.), avlad och
aldrig upphöra att vara Gud , inte heller
född i synd, PS.51:7. En ren kan icke
om han blir människa , därför måste
framgå aven oren, Job 14:4. Jesus själv
han bliva Gudamänniskan. Men det är hävdar som en ofrånkomlig princip,
omöjligt, att människosläktet kan framatt »det som är fött av kött , det är kött»,
bringa Gudamänniskan, att han kan
Joh. 3:6.
vara en produkt av »mans vilja». GudaMen om Jesus själv var avlad och
människan kan endast framträda genom
född (grek. gegennemenos) av kött , så
en skapande akt av den helige Ande. skulle han~ rena natur motbevisa hans
Genom en skapelseakt bröt Gud den
egna ord , ty då hade den syndiga och
mänskliga härstarnningskedjan och lät
fallna människonaturen frambringat
på övernaturligt sätt ett gudomligt
den helige och syndfrie. Men Skriften
väsen inträda i människosläktet. Endast
säger klart , att »det heliga som varder
genom jungfrufödelsen kunde det ske,
fött» icke har mänskligheten att tacka
att han som förblev sann Gud, också
för s.i tt ursprung: »det som är avlat i
blev sann människa.
henne är av helig ande», Matt.! :20, jfr
Luk.l :35 .
c. Detta att han är sann människa
vill slutligen säga, att han är den nya
Kristi syndfrihet är absolut nödmänniskan , den eskatologiska männi- vändig för han s frälsargärning. Ingen
skan. Han är icke endast en som »efter
som själv var under syndens förbanköttet» är knuten till den gamla Adams- nelse , kunde sona andras synd. Om
ätten , han är också »människan av himhan själv var hemfallen åt lagens dom,
melen », I.Kor.15 :47 , »den siste Adam»,
kunde han omöj ligen bära st raffet fö r
~~~~~~--~~--~----------~~

andra syndare. Som släktets Frälsare
måste Kristus tillhöra släktet och samtidigt vara fri ifrån den ärftliga, fortplan tade och inneboende syn den. Hela
avsikten med han s kommande berodde
på att han blev inkarnerad på ett sätt,
som lät honom stå utanför det syndiga
arv, som hela Adams släkt har del i.
Jungfrufödelsen är den gudomliga
lösningen på detta problem . Detta skall
inte först ås så, att jungfrufödelsen i sig
själv skulle bryta det syndiga arvet.
Ingenting berättigar till tro på att syndaarvet överföres endast genom släktets
manliga medlemmar, och inte heller
finns en stavelse i Bibeln , som skulle
antyda, att jungfrun Maria var utan
arvssynd. Om Kristi personlighet hade
sin källa och sitt ursprun g i Maria,
skulle det stå fast , att en ren icke kan
komma aven oren . Men Kristi avlelse
och födelse var icke en tillblivelseakt,
varigenom en ny individ började sin
existens, utan det var en inkarnation,
varigenom en evig gudomsperson iklädde sig mänskligt kött. Han mottog
från sin moder den män skliga naturen ,
och Guds Son kunde visserligen förena
s.ig med mänsklig natur men icke med
mänsklig synd. Som en ädel gren inympas i ett oädelt träd utan att i sig
upptaga trädets oädla natur, så inympas Guds Helige i släktets träd utan att
i sig upptaga släktets synd. Själva den
mänskliga naturen , som han förenade
sig med, helgades genom denna förening
och genom den helige Andes inflytande.
Ä ven när han inträdde i det fallna
människosläktet och förenade sig med
detta, kunde icke hans kött bli syndigt
kött , hos honom måste det bli »sy ndigt
kötts gestal t (grt. likhet)), Rom.8:3.
I honom framträder den sanna, fullkomliga människonaturen , fri från syndens besmittelse. Inga ärftlighetslagar
räcker till för att redogöra för hans
person och föde lse . Hans övernaturliga,
gudomliga ursprung och den helige
Andes skapande och helgande funktion
genom jungfrufödelsen är här de avgörande faktorerna.
4. Ju mera ingående sanningen om
j un gfrufödelsen studeras, desto tydligare markeras dess centrala plats i den
kristna trosläran. Det är en omöjlig och
ologisk tanke , att man kan godtaga eller
förkasta det bibliska vittnesbördet om
jungfrufödelsen och i båda fallen komma till samma resultat, när det gäller
kristologien. Läran om inkarnationen
utgör ett organiskt helt, och den rymmer också som ett nödvändigt moment
Skriftens vittnesbörd om jungfrufödelsen .
JUNGFRULIG (ordanalys, se Jungfru)
3 smek te man deras j.a barm
Hes. 23:3
3 egyptierna s. smekt hen nes j.a barm 23:8

JUNlAS
lat. tillhörande luna (äktenskapets gudinna, Jupiters gemål) . En av aposteln
Paulus' landsmän (el. släktingar , se ordanalys Landsman 9) och medfångar.
I likhet med Andronikus åtnjöt han ett
gott anseende bland apostlarna, och
han hade liksom denne kommit till tro
på Kristus före Paulus . Rom.l6:7 .

Pelare och ornament, som bär vittne om lupiterstemplets forna prakt.
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JUPITER
lat., en återgivning av grek. Zeus. Den
förnämste guden i grekisk och romersk
mytologi , himmelens och ljusets herre.
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Jupiterstempel -Jämvikt
På sin första missionsresa kom Paulus
och Barnabas till Lystra, där en lam
man blev botad genom Paulus' förkunnelse. När folket såg detta , ropade de:
»Gudarna hava stigit ned till oss i människogestalt». Barnabas kallade de Zeus,
och Paulus kallade de Hermes (lat .
Merkurius), gudarnas budbärare, därför
att det var han som förde ordet. Prästen
vid Zeus' tempel utanför staden förde
fram tjurar och kransar till portarna
och ville frambära offer tillsammans
med folket. Då rev Barnabas och Paulus
sönder sina kläder i protest och klargjorde, att de var människor som de
och att de kommit för att förkunna
omvändelse från »dessa fåningliga
(tomma) avgudar till den levande Gudem). Härigenom lyckades de med
knapp nöd lugna folket, så att man
inte offrade åt dem . Denna händelse
skildras i Apg.l4 :8-18.
Det var en folktro, att gudarna
kunde uppträda i människoskepnad,
och myten om Uus' och Hermes' besök förknippades med ängarna i närheten av Lystra. Endast den gamle,
fattige Filernon och hans hustru Baukis
ville taga emot gudam a som gäster.
rilllön härför förvandlades deras hydda
till ett tempel, och de själva blev insatta
i prästämbetet. Denna myt kan bidra
till att förklara Lystra-bornas respektfulla bemötande av Barnabas och Paulus. Apg.l4:12.
JUPITERSTEMPEL
det J. s.låg utanförstaden (Lystra)Apg. 14:13

JUSAB-HESED

hebr. nåden återvänder el. upprepas.
En efterkommande till Serubbabel.
l.Krön.3 :20.
JUST
arvedel j. ss. H. tjänare Mose gav

Jos. 13 :8

JUsrus

lat. rättfärdig.
t. Apostlakandidaten Josefs romerska
tillnamn. Se : Josef II. Apg.1 :23.
2. ritius Justus, en man i Korint. Se:
Titius. Apg.18:7.
3. Paulus' medarbetare Jesus' romerska
tillnamn. Se : Jesus 2. Ko1.4:11.

JÄMFÖRLIG
Vad j.t skall jag framlägga
ingen lönn bar grenar, j.a med

K1ag. 2:13
Hes. 31:8

JÄMGOD
J. med arvgods är vishet

Pred . 7:12

JÄMLIK
icke j.a med hm i kraft
icke j. med den förre i kraft

Dan . 8 :22
8:24

JÄMLIKE
du s. var min j., min vän

Ps. 55 :14

JÄMLIKHET
Se även: Enhet, Guds Son , Jesus Kristus, broder, församling, gemenskap , lik
(adj.).
Jämlikhet
I Fi1.2:6 talas det om Kristi jämlikhet
med Gud, ordagrant: »det att vara lik
Gud». Denna väsensenhet kommer till
uttryck på flera ställen i N.T., inte
minst i Johannesevangeliet, se t.ex.
Joh.!:I ; 10 :30; 17:11. Judarnas religiösa ledare blev uppbragta över Jesu
anspråk på att vara Guds Son och att
vara lik Gud, 5:18; 10:33.
Inför Gud och Kristus är alla människor lika. I gudomen finns intet anseende till personen, Luk.20:21; Gal.
2:6. Detta gäller både i fråga om frälsningen , Apg.10:34-35, och i fråga om
domen , I.Pet.1 :17. liksom alla människor har samme stamfader, Apg.17:26.
har de alla genom Adam del i syndens
och dödens realitet, Rom.5 :12; 3 :23.
För alla öppnas samma frälsningsmöjlighet, 3:24-30; 5:19 . De som genom
tron på Kristus upptagits i Guds gemenskap , förmanas att icke ha anseende till personen i umgänget med sina
medmänniskor, Ef.6:8-9; Jak.2 :1-9, jfr
Matt.22 :36-40. I den kristna gemenskapen skall en utjämning ske mellan dem
som har överflöd och dem som lider
brist, 2.Kor.8:13-15. Den urkristna
jämlikhetstanken, som har sin grund i
Guds skapelse- och frälsningsgärning,
har fått sitt klassiska uttryck i Ga1.3 :28:
»Här är icke jude eller grek, här är icke
man och kvinna : alla ären I ett i Kristus
Jesus», jfr Rom.lO :12; I.Kor.l2:12-13.
IÄMLIKHET
icke räknade j.en med Gud ss. byte Fil. 2:6

JÄMMER

jag uträttat i j. med eder
Dom. 8:2
Vad har jag kunnat uträtta ij. med eder 8:3
ss. rättfärdiga i j . med dig
Hes. 16 :52
i j . med den härlighet s. kommer Rom . 8:18

l) rä'ä, il ~ 1
något ont; olycka, elände ; av: ra a ,
vara ond el. skadlig. Se: Elände I, Fördärv 7, Fördärva 22, Gärning 23 , Lida
16.
2) ra·, rä', Yl Yl
ond, dålig; något ont el. dåligt. Se : Dålig l, Elände 6, Gruva (verb) 9, Led 6.
3) ne'älfä, ill~ ~ )
stönande, veklagan , jämmerrop. I Hes.
30:24 står detta substantiv tillsammans
med verbet nä'ak, se Jämra 2; övers.
upphäva jämmerrop. Jfr Klagan 5. Se :
Jämra l .
4) kd·as, D l! ::l
förargelse, harm, förtörnelse. Se : Förargelse 2, Förtörna 7, Förtörnelse 6.
5) nehämä, il ~ ~ ~
rytande ; vrålande, stönande; av: näham,
ryta (t.ex. om lejon); i Ords.5 :11; Hes.
24:23 övers. sucka. Jfr nåham i Ords.
19:12; 20:2, övers. rytande .
6) 'iiQoj, ' i J~.
utrop av smärta; endast i Ords.23 :29,
där det står parallellt med 'oj (se Ack
II), här övers. ve. Ordet har bl.a. satts
i samband med 'ägä, vilja, önska, begära, och 'ägjon, fattig, behövande;
eländig, olycklig.
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JUTA
hebr. utsträckt, utspänd. Se: Jutta.
Jos.15:55.
JUTTA

hebr. utsträckt, utspänd. Stad i Juda
bergsbygd, en av de tretton städer, som
tilldelades Israels präster. I Jos.l5:55
skrives stadens namn Juta. Orten har
identifierats med nuv. Jatta (Jutta), ca
lO km söder om Hebron . Jos.21 :16.
JÄGARE

Se: Jakt .
JÄGARE
(Nimrod) en väldig j. inför H. I.Mos. 10:9
väldig j. inför H. ss. Nimrod
10:9
Esau blev en skicklig j.
2S :27
(Isak:) Vem var då den j.n s. bar in
27:33
räddning ss. en gasell ur j.ns våld Ords. 6:5
lika antiloper i j.ns garn
les. S 1 :20
skall jag sända bud efter många j. Jer. 16:16

JÄMFÖRA
j . vishet med oförnuft och

Med vem viljen l j . mig

Sedan m å du j. värt utseende
icke dristiga att j. oss med
j . sig ammast med sig själva

Pred . 2 :12
Ies.46:5
Dan. 1:13
2.Kor. 10 :12
10:12

JÄMFÖRELSE

7) jelälä, il?? :
jämmer, veklagan; av: [jälal], se II. Se :
Jämra 6.
8) anijä, il ~ )~,
(el. ta'ån ija) klagan , jämmer; av: 'änå,
se Klaga 13.
9) ni, ')
klagan , sorgesång. Ordet kan betraktas
som en kortform av nehi , se Klagan 7.
I Hes.27 :32 står benihäm, i deras klagan el. sorgesång. Somliga handskrifter
har benehäm, deras barn; därav LXX.s
övers. hoi hyioi auton . I den gamla sv.
kyrkobibeln står: »Och skola deras barn
begråta dig».
10) 'eQäl, ';>? ~
sorg, jämmer; av: 'ägal, sörja, t.ex . Jes .
3:26; 19:8. Jfr l.Mos.50:10,11, öve rs.
sorgefest; Est.4 :3; 9:22 sorg.
11) Uälal), ';> ';> ,
endast hif. helll; jämra sig, klaga ; i Am.
8:3 övers. förbytas i jämmer. Jfr gamla
sv. övers.: »Och de wisor uti kyrkomen
skola uti gråt wända warda på den
tiden».
12)" odyrmos, 08 VPl1o<:
veklagan , jämmer; av : odyromai, klaga,
jämra sig: Se: K1aga~ 8.
JÄMMER
1 grå hår med j . i dödsriket
l.Mos. 44 :29
2 Jag förmår icke se den j.
44:34
3 Gud hörde deras j .
2.Mos. 2 :24
3 nu har jag hört Israels barns j.
6:5
4 (H.) giver akt på Olycka och j.
Ps. 10: 14
5 klagar för mitt hjärtas j.s skull
38:9
6 var är ve , var är j.
O rds.23:29
7 till Eglaim når dess j.
Ies.15 :8
15:8
7 och till Beer-Elim dess j .
8 j . skall följa på j.
29 :2
8 hopade han över Juda j. på j . Klag. 2 :5
9 Medj. stämma de upp
HeS. 27 :32
10 mana att brista ut i j.
Am . 5 :16
II sångerna ... förbytas i j.
8:3
7 j . från nya staden och brak
Sef. 1:10
12 rop i Rama, gråt och j.
Matt. 2 :18

JÄMMERROP
3 (Farao) upphäver j.

Hes.30:24

JÄMMERSTADEN

»Från Hesbon , jämmerstaden» är en
återgivning av hebr. mizza 'iilfa[ Ijä~bon,
ordagrant: »från Hesbons rop (klagorop)). Jfr gamla kyrkobibelns övers.:
»För det ropets skull i Hesbom).
Jer.48:34 .
JÄMN

-jämn
ojämn JesAO:4
JÄMN
skola dela j.t med varandra
1.Sam.30 :2 4
guld s. lades j.t över snidverken 1.Kon. 6:35
i ditt spår harva markerna j.a
Job 39 :13
H . gör din väg j. för mig
Ps. 5:9
min fot står på j. mark
26 :12
och led mig på en j. stig
27:11
din gode A.lede mig på j. mark
143:10
skall han göra dina stigar j.a
Ords. 3:6
ostraffliges rättfärdighet gör hs väg j .
11 :5
den rättfärdiges väg är j.
Jes. 26 :7
på hedmarken en j. väg f ö r vår Gud
40 :3
det s. är ojämnt till j. mark
42 :16
alla hs vägar skall jag göra j.a
45 :13
på en j. väg där de ej stappla
I er. 31 :9
skall du förvandlas till j. mark
Sak. 4:7
gören stigarna j. för (H.)
Matt. 3:3
gören stigarna j.a för hm
Mark . 1:3
gören stigarna j.a för hm
Luk . 3:4
och stannade p å en j. plats
6:17

JÄMNA
du j.r det s. är upplÖjt
Ps. 65 :11
åt rättfärdige en j.d stig
Jes.26 :7
sedan han har j.t fältet
28:25
vad ojämnt är skall j.s
40:4
backarna skall jag j . ut
45:2
J.en vägen för H ., ss. Esaias sade Joh. 1 :23
vår H.J. må j. vägen till eder
l.Tess. 3:11

JÄMNÅRIG
magrare än de ynglingars s. äro j .a

Dan. 1 :10

nä 'a~, se 2. Se: Jämmer 3.
2) nä 'ak, PX)
stöna, kiaga,jä~ra sig. Jfr 5, Jämmer 3.
3) Uälal), ';l ';l ,
endast hif. h~liI; jämra sig, klaga. Se:
Jämmer II .
4) fuinan, l ~ ~
vara nådig el. barmhärtig ; i Jer.22 :23
nif. vara ömkansvärd . Många läser här
nif. av ['änaJ:i), sucka , ett verb som förekommer t.ex. i Jes.24 :7.
5) 'änak, P) X
\<al och ;Uf. st;;;a, klaga , jämra sig. Jfr 2.
6) jelälä, il ';l ';l ,
jämmer, veklag~; av: [jälal), se 3. Se :
Jämmer 7.
7) koptö, K orr rw
skära (av); slå; här med. slå sig för
bröstet (som tecken på sorg); övers.
jämra sig (över). I akt. förekommer
verbet i Matt.21 :8; Mark.11 :8, övers.
skära (av). Jfr Arbete 18.
8) alalazö, UAaAU\W
uppgiva ett harskri , ropa högt , larma;
jamra sig; av. alale , harskri , högt rop .
Jfr CymbalS.
9) threnl!ö, OP'rJV€W
sjunga sorgesång el. kl,agosång; sörja,
klaga; jämra sig; av: threnos , sorgesång,
klagosång; klagan , jämmer. Se : Gråt 8.
10) ololyzö, OAOAV\W
ropa högt , skrika; i N.r. endast i Jak.
5:1, övers. jämra sig.

JÄMRA
1 j.de sig över sina förtryck are
Dom . 2 :1 8
2 Utstötta ur. .. samfund j. de sig Job 24 :12
3 J .en eder, ty nära är H . dag
Jes . 13 :6
3 J . dig , du port
14:31
3 uppe i Nebo och Medeba j.r sig
15:2
3 på (Moabs) torg j. sig alla
15:3
3 måste Moab j. sig över Moab
16:7
3 hela landet m åste j. sig
16:7
3 J .e n eder,. Tarsis-skepp
23:1
3 Dragen till Tarsis och j.en eder
23:6
3 J.en eder,. Tarsis-skepp
23:14
3 j. eder i förtvivlan
65:14
3 klage n och j.en eder
Jer. 4:8
4 j. dig, när vånda kommer över dig
22:23
3 J .en eder,. herdar, och klage n
25:34
6 huru de väldige i hjorden j. sig
25 :36
47 :2
3 alla landets inbyggare j. sig
3 j.en eder och ropen
48 :20
3 måste jag j . mig för Moabs skull
48 :31
3 I (Moab) må n j. eder
48 :39
49:3
3 J . dig , du Hesbon, Ai är fö rstört
3 J .en eder över he nne (Babel)
51:8
5 slagna män skola j. sig i dess land
5 1 :52
5 j. sig över alla styggelser
Hes. 9:4
3 Ro pa och j. dig, du msko barn
21 :12
5 Tyst må du j. dig
24:17
5 när de slagna j. sig
26:15
3 J.en eder: Ack ve, vilken dag
30:2
3 allenast j . sig på sina läger
Hos. 7 :14
3 j.en eder, alla I s. dricken vin
Joel 1:5
3 vingårdsmännen j. sig
1 :11
1:13
3 j.en eder, I s. tjänen vid altaret
3 m åste jag klaga och j . mig
Mika 1:8
3 J .en eder, s. bon i Mortelkvart . Ser. 1 :11
Sak. II :2
3 J. dig, du cypress
3 J .e n eder, I Basans ekar
11:2
6 Hö r huru herdarna j . sig
11 :3
7 oc h I haven icke j.t eder
Matt . 1 I :17
7 släkter på jorden j. sig
24:30
8 gräto och j.de sig högt
Mark. 5 :38
7 alla gräto och j.de sig
Luk. 8 :52
7 kvinnor s. j.de sig och gräto
23:27
9 I skolen komma alt gråta och j. Joh.16 :20
10 H ören , J rike : Gråten oc h j.en Jak. 5 :1
7 alla släkter p å jorden j. sig
Upp. 1 :7
18 :9
7 jordens konungar ... j. sig

JÄMSIDES
Simei gick j . med (David)
där han gick j. med hono m

2.Sam . 16 :13
16 :13

JÄMTE

-jämte
därjämte I.Krön.28:2 1
varjämte Hebr.2:4
JÄM TE

JÄMRA

l)

ne'ä~,

il

pX )

stönande, vek1ag~n , jämmerrop; av:
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j. d et ljungande svärdets lågor

l.Mos. 3:24

JÄMVIKT
Förstår du lag en för skyarnas j.
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lob 37:16

Jämväl-Jättestam

*

Järn
Det hebreiska ordet för järn, barzäl,
aram. parzäl, påminner om andra semitiska språks beteckningar för denna
metall, t.ex. ackad. parzillu. Enligt en
förklaring går ordet tillbaka på det
hetitiska barzillu. Man bör emellertid
vara uppmärksam på att barzäl icke
alltid behöver avse järn i strikt mening
utan kan åsyfta meta11iknande bergarter, jfr övers. »basalt» i S.Mos.3:11.
Se: Basalt. N.T.s ord för järn är sideros
och det därav bildade adj. siderous
(sidJroos), av järn.
När det om Tubal-Kain heter, att
han var smed och gjorde alla slags redskap av koppar och järn, 1.Mos.4:22,
innebär det inte, att han bedrev någon
högre form av smideskonst. Det järn
det här är fråga om är förmodligen
meteorjärn, det enda slag av järn, som
förekommer i ren form i naturen (i meteorsten). De järnföremål från äldsta
tid, som man funnit i Egypten, är så
gott som uteslutande av meteorjärn.
Från fördynastisk tid har man t.ex.
funnit pärlltalsband av järn. Israeliterna
medförde tydligen verktyg av järn från
Egypten, 4.Mos.3S:16; S.Mos.19:S.
Även om järn var känt i Bibelns länder
redan före den egentliga järnåldern,
var det under lång tid en sällsynt och
dyrbar metall. Det var efter allt att
döma först hetitema, som på allvar utövade konsten att smida och bearbeta
järn, troligen från ca 1300 f.Kr. De
hade under lång tid monopol på detta
område och levererade järn till de omgivande folken i Främre Orienten. Att
järnet huvudsakligen kom från norr,
antyds t.ex. i Jer.1S :12 (»järn från
nordem». Det var tydligen först filisteerna, som lyckades bryta hetiternas
monopol på järn. I ftlistestaden Gerar
(se d.o.) har man gjort fynd av smältugnar och järnredskap. - Den feniciska
staden Tyms importerade järn från
Tarsis, Vedan och Javan, Hes.27:12,19.
Tyrierna var kända för sin skicklighet i
att konstnärligt arbeta i järn och andra
metaller,2.Krön.2:7.
I själva Palestina fanns inga fyndigheter av järnmalm, däremot i dess omedelbara grannskap, t.ex. i området sö-

der om Döda havet och i södra delen av
Libanon. Järnhanteringen krävde stor
tillgång på bränsle, eftersom järn - till
skillnad från koppar och brons - kan
bearbetas först efter upphettning.
Smältugnen eldades med träkol, och
elden underhölls med blåsbälg. I Libanon har man påträffat rester av smältugnar av sten, 3 m höga och 1 m i diameter.
Av G. T.s skildringar framgår, att
israeliterna länge var hämmade i förhållande till sina grannfolk på grund av
dessas överlägsenhet i fråga om vapen
och stridsvagnar av järn. Detta nämns
ofta i samband med striderna mot kananeerna, Jos.17:16; Dom.1 :19; 4:3.
Järn var ett viktigt krigsbyte, 4.Mos.
31 :22; Jos.6:19; 22:8. Filisteerna var
måna om att behålla kontrollen över
järnhanteringen. Israeliterna måste vända sig till dem för olika slag av smidesarbeten, främst jordbruksredskap, och
deras tillgång till vapen stoppades effektivt, 1.Sam.13 :19-22. Filisteerna hade
däremot sörjt väl för sitt eget behov av
järn också för krigsändamål, jfr vad
som sägs om envigeskämpen Goljats
spjutspets, 17:7.
En ändring kom till stånd först
under konung David, som besegrade
filisteerna. Under hans tid fick Israel
en viktig tillförsel av järn, 1.Krön.22 :3,
14; 29:7. Det är sannolikt, att en stor
del av Davids förråd av järn utgjordes
av krigsbyte, jfr 2.Sam.8 :8,11. Innebörden av 2.Sam.12:31 och I.Krön.20:
3 är troligen, att David efter besegrandet av ammoniternas huvudstad Rabba
satte dess befolkning i hårt arbete med
sågar, tröskvagnar och bilor av järn (i
stället för »överlämnade dem åt Molok»
bör man läsa »lät dem gå genom tegelformem), jfr Nah.3:14). Under Salomos
tid var det sådant överflöd, att t.o.m.
silver aktades för intet, 1.Kon.1 O:21. I
trakten av Esjon-Geber (se d.o.) fanns
förutom koppargruvor också järnma1msfyndigheter. Även om Salomo
från Tyrus skaffade en konsthantverkare, som kunde arbeta i guld, silver,
koppar och järn, 2.Krön.2:7,14, nämns
det i redogörelserna för tempelbygget
inte ett ord om att något blev utfört i
järn.
J ärn var användbart till många ting,
t.ex. - som redan antytts - till vapen
och jordbruksredskap. Vidare kan nämnas: spikar och krampor (hakar),
l.Krön.22:3, bommar (tvärbalkar), Jes.
4S:2, fångkedjor, Ps.lOS:18, ok, Jer.
28:14, skrivverktyg, Job 19:24, och avgudabilder, Dan.S:4. Se även konkordans över ord, vari järn ingår. I 2.Mos.
20 :2S förbjuds Israel att bygga altaren
av huggen sten, jfr S.Mos.27:S-6; Jos.
8:30-31. Om Salomos tempel heter det,

JÄRN
redskap av koppar och j.
loMas. 4:22
eder himmel bliva ss. j.
3.Mos. 26 :19
Guld och silver, koppar, j.
4.Mos. 31 :22
till döds med föremål av j.
35:16
land vars stenar innehålla j.
5.Mos. 8:9
och j.et då far av skaftet
19:5
vid vilket icke komma med ngt j.
27:5
jorden under dig vara ss. j.
28:23
Av j. och koppar vare dina riglar
33:25
s. är av koppar eUer j. helgat
Jos. 6:19
s. var av koppar eller j. tiD skatten
6:24
vie! vilka man icke kommit med ngt j. 8:31
kananeer ... hava stridsvagnar av j.
17:16
eftersom de hava stridsvagnar av j.
17 :18
Vänden tillbaka med sUver ...j.
22:8
hade stridsvagnar av j.
Dom. 1 :19
(Sisera) 900 stridsvagnar av j.
4:3
bådade Sisera upp 900 vagnar av j.
4:13
spetsen på spjutet 600 siklar j. I.Sam.17:7
under tröskvagnar av j.
2.Sam.12 :31
och bilor av j.
12:31
så rustar man sig med j.
23:7
gjorde sig Sidkia horn av j.
loKan. 22:11
(Elisa) fickj.et att flyta upp
2.Kon. 6:6
bågar och tröskvagnar av j.
1. Krön. 20:3
David anskaffade j. i myckenhet
22:3
koppar och j. mer än s. kan vägas
22:14
j.et kan ingen räkning hållas
22 :16
j. till det s. skall vara av j.
29:2
till arbetet 100000 talenter j.
29:7
s. kan arbeta i koppar och j.
2.Krön. 2:7
skicldig att arbeta ... i koppar, j.
2 :14
gjorde sig Sidkia horn av j. .
18: 1O
med ett stift avj. inpräglade
Job 19:24
flyr undan för vapen av j.
20 :24
j. hämtas upp ur jorden
28:2
benen i hs kropp likna stänger av j.
40:13
Han aktar j. ss. halm
41 :18
i j. fick (Josef) ligga fjättrad
Ps. 105 :18
J. giver skärpa åt j.
Ords. 27: 17
när ett j. blivit slött
Pred.l0:l0
tjocka skogen nedhugges med j.et Jes.l0:34
din nacksena var av j.
48:4
silver komma i stället för j.,
och j. i stället för trä
60:17
de äro koppar och j.
Jer. 6:28
Kan man bryta sönder j.,
j. från norden, eller koppar
15:12
i dess ställe ett ok av j.
28:13
Ett ok av j. på des.. folks hals
28:14
allassmmans blott koppar, j.
Hes.22:18
Likasom man hopssmlar ..•j
22 :20
j. gavs dig ss. betalning
27:12
konstsmitt j. fick du i utbyte
27:19
dess ben voro av j.
Dan. 2 :33
2:33
dess fötter delvis av j. och delvis av
fötterna, s. vora av j. och lera
2 :34
alltsammans krossat, j.et, leran
2:35
Ett fjärde rike ...starkt ss. j.
2:40
ty j.et krossar och sönderslår aUt
2 :40
ss. j.et förströr allt annat
2 :40
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JÄMVÄL

jag bad då j. för Aran
5.Mos. 9 :20
fördärva många, j. de heligas folk Dan. 8 :24

JÄRN

Se även: Eld, smälta, ugn, smältugn,
blåsbälg, smed, smida, slipa, verktyg,
yxa, vapen, svärd, spjut, plogbill, vagn.
-järn
brännjärn Jes.3:24
gångjärn Ords.26:14
halsjärn Jer .29 :26
yxjärn 2.Kon.6:lS

att det byggdes av sten, som hade blivit
fårdighuggen vid stenbrottet, I.Kon.
6:7.
Ofta brukas järn i symbolisk betydelse, både positivt och negativt. Det
kan beteckna fasthet, Jer.l :18, kraft
och styrka, Job 40:13, styvsinthet och
gensträvighet, Jes.48:4; Jer.6:28, fienders anfall och förtryck, S.Mos.28:48;
Jer.28:13-14; Hes.4:3. Bildstodens ben
i Nebukadnessars dröm var av järn - en
bild på styrka och fasthet (»järnet
krossar och sönderslår allt», jfr Dan.
7 :7), och dess fötter var delvis av järn
och delvis av lera - en bild på söndring
och ohållbar blandning av styrka och
svaghet, Dan.2:33,40-43. För mänskligt umgänge och tankeutbyte äger
Ords.Z7:17 sin tillämpning: »Järn giver
skärpa åt järn; så skärper den ena
människan den andrID).

fötterna och tårna ... delvis av j.
2:41
det har ngt av j.ets fasthet
2:41
du såg j. vara där, blandat med lerjord 2:41
tårna voro delvis av j.
2:42
såg j.et vara blandat med lerjord
2:43
s. j. kan förbinda sig med lera
2:43
2:45
den krossade j.et, kopparen, leran
bunden med kedjor av j. och koppar
4:12
bunden med kedjor av j. och koppar
4:20
prisade sina gudar av guld ... koppar, j.
5:4
prisat dina gudar av...j., trä, sten
5:23
det hade stora tänder av j.
7:7
fjärde djuret s. hade tänder av j.
7:19
med sina tröskvagnar av j.
Am. 1:3
giva dig horn av j.
Mika 4:13
(ingen köper) arbeten av... j.
Upp. 18:12

JÄRNBOJOR

Ps. l 07:10

fångna i elände och j.
binda deras ädlingar med j.

149:8

lÄRNBOMMAR
att (H.) bröt sönder j.na
j.na skall jag bryta sönder

Ps. l 07 :16
Jes. 45:2

JÄRNOK
han skall lägga j. på din hals

5 .Mos. 28 :48

lÄRNPANSAR
De hade bröst s. liknade j.

Upp. 9:9

JÄRNPELARE
jag själv gör dig till en j.

Jer. 1 :18

JÄRNPLÅT
tag dig en j. och sätt upp den

Hes. 4:3

JÄRNPORT
j.en s. ledde ut till staden

Apg.12:10

JÄRNSMED
lejde järn· och kopparsmeder 2.Krön.24:12

JÄRNsPIRA
Du skaU sönderslå dem med j.
Ps. 2:9
han skall styra dem med j.
Upp. 2:27
en gång skall styra alla folk med j.
12:5
han skall styra dem med j.
19 :15

JÄRNST1FT
Juda synd är uppskriven med j.

Jer.17:1

JÄRNVERKTYG
hördes varken ...eller andra j.

LKon. 6:7

JÄRNVÄGG
järnplåt ss. j. mellan dig och staden Hes.4:3

JÄRTECKEN
Det hebreiska ordet Säkwi, som har
återgivits med »järteckneii i luften», kan
ha att göra med ett i Bibeln icke brukat
verb, Sälsä, som betyder: se, skåda. Härifrån har man kommit fram till innebörden: det man ser efter för att få
information om vädret och framtiden,
dvs. fenomen på himmelen, molnformationer osv. Jfr Spådom. Sontliga har
översatt Sä!.<wi med »tupP», vilket är
ordets betydelse i rabbinsk hebreiska,
andra återigen med »sinne», »insikt» o.d.
JÄRTECKEN
vem gav förstånd åt j.nen i luften

Job 38:36

JÄSNING
Giftflugor våUa stank och j.

Pred.l0:l

JÄTTAR
»Jättar» och »jättestallD) är en övers. av
hebr. nepilim, som i LXX återgivits
med gigantes (jfr vårt låneord )>gigant»).
Jfr Rafaeer.
JÄTTAR
den tiden levde j.na på jorden
Vi såga där ock j.na, Anaks

loMas. 6:4
4.Mos.13:34

JÄTIESTAM
jättarna, Anaks barn, av j.men 4.Mos.13 :34
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