L
LABAN
hebr. vit. Ort på Sinaihalvön, nära
Haserot. En av Israels stationer på
vägen genom öknen. Läget är okänt.
Möjligen är Laban identiskt med Ubna, se d.o. S.Mos.l:1.

LABAN
hebr. vit. Betuels son, broder tillIsaks
hustru Rebecka, fader till Jakobs hustrur Rakeioch Lea. Han bodde i Haran
(se d.o.), mitt på Aramslätten, och
kallas därför arame. Han synes ha
älskat penningar och ägodelar, l.Mos.
24:30. Jakob tog han vänligt emot,
men försökte sedan bedraga honom,
l.Mos.29:1S-19; 30:25-43. Se vidare:
Jakob, Lea, Rakel.
LABAN
en broder s, hette L.
I.Mos.24:29
24:29
L. skyndade åstad
L. svarade: Så tala då
24:33
24:50
Svarade L. och Betuel
Syster till arameen L.
25:20
Fly till min broder L.
27:43
28:2
Tag en hustru av L.. döttrar
begav sig till armeen L.
28:5
29:5
Kännen I L.
29:10
Jakob fick se L. dotter
Rakel komma med L.s fir
29:10
och vattnade L.s fir
29:10
L. höra talas om Jakob
29:13
(Jakob) förtäljde för L.
29:13
29:14
L. sade till (Jakob)
L. sade tiO Jakob
29:15
Nu hade L. två döttrar
29:16
29:19
L. svarade (Jakob)
Däreft. sade Jakob till L.
29:21
bjöd L. tillbopa folket
29:22
L. gav SUpa åt Lea
29:24
29:25
sade (Jakob) till L.
L. svarade: Det är icke sed
29:26
L. gav BiIba åt Rakel
29:29
30:25
sade Jakob tiO L.
30:27
L. svarade låt finna nåd
sade L. välan, bllve det
30:34
30:36
fick L.. övriga hjord
30:40
s. var svart i L.s hjord
icke komma ihop med L.s hjord
30:40
tillföDo de svaga L.
30:42
31:1
höra hUru L.s söner talade
31:2
L. icke säg på hm
aDt L. gör mot dig
31:12
L. gått bort att klippa sina får
31:19
Jakob stal sig undan L.
31:20
fick L. veta att Jakob hade flytt
31:22
31:24
Gud kom till L.
L. hann upp Jakob
31:25
31:25
L. hade sitt tält uppslaget
31:26
sade L. till Jakob
31:31
svarade Jakob: Jag fruktade
31:33
gick L. i Jakobs tält
31:34
L. sökte igenom heJa tältet
31:36
(Jakob) for ut mot L.
31:36
Jakob sade till L.
svarade L.:Döttrarna äro mina
31:43
L. kallade det Jegar-Sahaduia
31 :47
31:48
L. sade: Detta röse vare i dag
31:51
L. sade ytterligare
31:55
stod L. bittida upp
32:4
J ag har vistats hos L.
46:18
L. hade givit åt Lea
46:25
L. hade givit åt Rakel

hebr.

LACKUM
möjligen spä" el. fästning.
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Se även: Bud, tavla, lagbok, lagbrott,
laglydnad, rätt, vittnesbörd, befa1lning,
stadga, bud, föreskrift, förbund, bestämmelse, vilja, präst, ark (förbundets), tabernakel, Mose, SinaL

G.T.s vanligaste ord för »lag» är torä,
undervisning, lära; lag, förordning. Det
förekonuher över 200 gånger.
Torä brukas i olika betydelser: l)
om det av profeterna talade gudsordet,
Jes.l:l0; 8:16,20; 30:9 f., 2) om
prästernas anvisningar och undervisning, Hagg.2:11 ff.; Mal.2:6 ff., 3) i
omfattande betydelse om Guds uppenbarelses sanning, Jes.2:3; 42:4; 51:4,7;
Mika 4:2, 4) om det som var skrivet på
stentavlorna: tiobudslagen (dekalogen), S.Mos.27:3,8; 31:26, 5) om lära,
undervisning, 2.Krön.17:9; 19:10;
Neh.kap.8, 6) om Moseböckerna
(pentateuken), I.Krön.16:40; 22:12;
Moses lag, 2.Krön.23:18, 7) om inbegreppet av den gudomliga läran och
lagen.
l. Lagen i det gamla Israel.
Mose lags (eller Moselagens) äldsta
del är tiobudslagen (dekalogen),
2.Mos.20:2 ff.; S.Mos.S:7 ff., -och rimligtvis de utsagor, som börjar med:
»förbannad» ('äror), 27:15-26, och de
som slutar med orden »straffas med
döden», 2.Mos.21:12,IS,17; 22:18 f.;
31:14 f.; 3.Mos.20:2,9-16,27; 24:16;
27:29.
Tiobudslagen förvarades i arken och
hade sitt ursprung från förbundet på
Sinai berg. Den består inte av vanliga
rättsregler, som vill dirigera och utj ämna mänskliga rättigheter och intressen, utan har som bakgrund och
grundval förbundet med Gud och de
frälsningshistoriska fakta. Gud hade i
fri kärlek utvalt åt sig Israel som sitt
egen!lomsfolk, genom mäktiga förlossningsunder befriat det ur träldomen i
Egypten och genom frälsningslöften
knutit sig till det genom förbundet på
Sinai, S.Mos.7:6 ff. Genom lagen binder Gud sitt utvalda folk till sig, gör

anspråk på hela Israels liv. Lagen är ett
uttryck för Herrens herravälde över
Israel, Guds krav på det folk, som han
i nåd har gjort till sitt. Den är konsekvensen av att Israel har upptagits. i
gemenskapen med den helige och
rättfärdige Guden. »1 skolen vara
heliga, ty jag, Herren, eder Gud, är
heli~), 3.Mos.19:2,jfr 20:7.
Lagens uppfyllelse skall ske utifrån
gudsgemenskapens förlossningsnåd i
glad och tacksam hängivenhet till och
lydnad mot Herrens vilja. Den är icke
en prestation som Israel skall göra som
tack för frälsningen, den är nödvändiga
följder av trons lydnad, av gudsgemenskapens kraft. Lagens uppfyllelse är
icke villkoret för livet i Gud, utan
frukten av detta liv somtle oförskyllt
har fått del i genom utkorelsen och
helgelsen (rening och mvigning) i
»förbundets blod», 2.Mos.24:8. Denna
grundsyn har bestämt lagens form och
innehåll: !
1) Det påbjuds inte i lagen vad
Israel skulle göra för att bli Guds
egendomsfolk, däremot framhålls vad
som upphäver den skänkta tillhörigheten till honom. Därav budens negativa form: »Du skall icke». 2) Lagen
framträder i ett »förmanande» (parenetiskt) sammanhang. Den vill göra överträdelse omöjlig genom att påminna
om Herrens välgärningar i historien.
Särskilt i S.Mosebok är det tydligt
hur den framträder som värvande
förkunnelse, som skall skapa en glad
hängivenhet till Guds vilja utifrån
Guds godhet (utkorelsen och förlossningen ur träldomshuset), 5:6 ff.;
4:31-40, jfr 2.Mos.20:2 ff. Den kärlek,
varmed Herren har älskat och älskar
Israel, skall skapa den genkärlek som
hänger sig åt en glad laguppfyllelse,
S.Mos.6:S; 10:12 f. 3) Den skall icke
vara en utvärtes laglydnad, utan laguppfyllelsen skall. ske »)l\V allt ditt
hjärta och av all din själ och av all din
kraft», S.Mos.6:S; 10:12; 26:16 m.fl.
ställen. 4) Här är ej heller någon
nomism (lagreligion) i den meningen
att laguppfylleisen är gudsförhållandets grundval eller betingelsen för att
få del i det. Löftena om »lön» för
laguppfyllelse, 5 .Mos.28 :1-14, utsagorna om att den som håller buden
)>skall leva genom dem», 3.Mos.18:S,
ligger utanför förtjänstreligionen. De
försäkrar endast att genom troslydnad
kan Israel förbli i.det av nåd etablerade
gudsförhållandet och i fortsättningen
få smaka dess välsignelser.
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Gränsort i Naftali. Sannolikt en plats
nära Jordan, på flodens västra sida,
kanske den nuvarande ruinstaden elMansura. Jos.19:33.

n

LADA

mele'å. i1~ ';>/.)

fullhet, överflÖ'd' (av säd); det som
fyller (ladan); av: mäle', vara full.
2.Mos.22:29 ordagrant: din fullhet;
övers. det som fyller din lada.

2) 'åsåm, tJ

tl~

förrådshus, l;". Jfr S.Mos.28:8, övers.
visthus.
3) mammegurå, i1) ~9 ~
förrådshus, lada; trol.· av: gur, stanna,
vistas. Jfr megura i Hagg.2:20, övers.
kornbod.
4) apotheke, årro611KT/
ställe där man ställer el. lägger undan
något; förvaringsrum, förrådshus; i
synnerhet: spannmålsmagasin, lada; av:
apotithemi, se Avlägga 5.
LADA
2.Mos.22:29
l Av det s. fyller din I.
Orda. 3:10
2 skola dina I.or fyllas
Joel 1:17
3 I.oma få förfalla
Matt. 3:12
4 samla in sitt vete i I.n
·Matt. 6:26
4 ej heller samle de in i I.or
13:30
4 samlen sedan in vetet i min I.
Luk. 3:17
4 vill samla in vetet i sin I.
12:18
4 J ag vill riva ned mina I.or
12:24
4 hava varken visthus eller I.

LADANUM
Cistusväxtens välluktande kåda som
användes för beredning av salvor och
rökelse samt som läkemedel (t.ex. mot
hosta). I.Mos.37:2S; 43:11.

LAEDA
hebr. möjl. ordning. En efterkommande till Judas son Sela. I.Krön.4:21..

LAEDAN
hebr. möjl. ordnad.
1. Fader till Efraims furste Arnmihud.
l.Krön.7:26.
2. En levit av gersoniternas stam, trol.
densamme som Ubni 1.
LAEDAN
Till gersonitema hörde L.
L.s söner voro J ehiel
huvudmän för L.. familjer
L.s barn av L.s släkt

l. Krön.2 3:7

23:8
23:9
26:21

LAEL
hebr. till el. för Gud. En levit av
gersoniternas stam. Fader till Eljasaf 2.
4.Mos.3:24.

LAG

-lag (budord)
misstankelag 4.Mos.S:29
rättfärdighetslag Rom.9:31
stadgelag Ef.2:1S
våldslag Jes.lO:l

-lag (skick)
hjärtelag Ords.12:1O
sinnelag Rom. l :28
olag Jer.S:25
-lag (gemenskap)
dryckeslag Ps.69:13
fiskarlag J ob 40:25
matlag Mark.6:39
Lagen

Lagen i G.T.

Lag
Lagens avsikt är att över huvud
taget värna folkets gemenskap med
Herren. Den skulle beskydda folket
mot hedendomens orenhet, anvisa den
kult genom vilken det syndiga folket
kunde ha gemenskap med den helige
Guden utan att förgås i hans närhet.
Den skulle visa hurudant folkets liv
skulle vara för att motsvara Guds
heliga väsen, och ej minst skulle dess
förbannelsehot mot överträdelser
skapa fruktan för synden och Guds
heliga vrede över den. Israel kallades
till att tjäna Herren i en syndig värld
och ära hans namn genom att vara
bärare av den sanna gudsfruktan och
gudslydnaden. Med stor kraft hävdade
Herren bland folket sin helighet genom
att med döden straffa uppenbara lagöverträdare. Lagöverträdelse betecknar
enligt lagens väsen direkt uppror mot
förbundsgemenskapen. Att hålla lagen
var att hålla fast vid Herren, sMos.
10:20.
I de historiska böckerna är lagstiftningsperioden höjdpunkten i Israels
historia. Lagen framställs som en
nådesbevisning. Den visar vilket religiö~tiskt liv, som svarar mot Israels
höga status som Herrens egendomsfolk, »ett rike av präster och ett heligt
folIo), 2.Mos.19:6, och vad som kan
undergräva denna höga status. Den
visar hur det folk skall leva för Gud,
som lever av Gud.
Kultlagarna har den centrala funktionen att ordna (genom soning)
förbundsumgänget mellan det syndiga
folket och den absolute och helige
Guden och att visa hur Israel i kulten
kunde tacka och ära Gud, 2.Mos.kap.
25-30; 3.Mos.kap.1-7,9.

Profeternas budskap går ut på att
den gamla förbundsordningen definitivt är bruten, Jes.24:s; Jer.31:32;
Hos.6:7. Israels kommande frälsning
kan nu endast ske genom ett nytt
grundläggande gudomligt frälsningsingripande -'- den messianska förlossningen. Genom denna förlossning skall
det stiftas ett nytt och bättre förbund
med Israel, Jes.42:6; 49:8; SS:3; Jer.
31:31 ff.; 32:40; Hes.l6:60; Dan.9:27;
Mal.3:1, ett förbund som också hedningarna skall få del i, Jes.42:6; 49:6.
Då skall hjärtana omskäras genom
Andens nyskapande inflytande, lagen
skrivas på hjärtanas tavlor av kött, och
Herren skall verka en ny lydnad och
laguppfyllelse, som motsvarar lagens
egentliga intention och väsen, Hes.
36:26; Jer.31 :33. Herrens Tjänare
(Ebed JHWH) skall genom sitt offer
skaffa fullkomlig syndaförlåtelse, och
denna förlåtelse skall vara det nya
förbund~ grundval, Jes.~3:s-11; Jer.
31 :34; 33:8; Hes.36:2s; Sak.13:1.
Profeterna förhåller sig bekräftande
till lagen, men samtidigt kritiska till
folkets ytliga laguppfyllelse. De fördjupar lagens krav och skapar en
mäktig koncentration till de stora
sedelagarna, Mika 6:7; Hos.6:6; Am.
5:14. De är inte förespråkare för en
kultlös religion Ofr Hes.kap.40 ff.),
utan deras radikala domar över Israels
gudstjänstliv, Jes.1 :12 ff.; Jer.7:22 ff.;
Am.5 :21 ff., måste förstås utifrån den
förfärliga besmittelse från avgudadyrkan, som lagen hade varit utsatt
för, och utifrån det förhållandet att
den hade blivit en täckmantel för
sedlig orätt, Jer.7:11. Dess praxis var
obotligt genomsyrad av hedendom,
30:12; 13:23. Lagen kan för dem icke
återställa gudsförhållandet, utan ett
nytt gudomligt frälsningsingripande
måste till. Profeternas förkunnelse
pekar över G.T.s forbundsförhållande
fram mot ett nytt förbund och en ny
lydnad mot Herrens vilja, Nom får sin
uppfyllelse i Jesus. Jesu egen hållning
till lagen och till folkets synd får
forstås i linje med profeternas. Det nya
förbundsforhållandet och den nya laguppfyllelsen, som dessa profeterar om,
fOrverkligar Jesus genom sin gärning.

studera tora och vara dess fullkomlige
lärare.
Lagen innehåller det eviga livets
mat. »liksom maten innehåller den
flyktiga stundens liv, så innehåller tora
den kommande världens.» - Förtjänsttanken drivs så långt att man
hävdar: »Gud ville låta Israel förvärva
sig många förtjänster, därför har han
givit tora och bud, som det heter: Det
behagade Herren att, för att ge Israel
många förtjänster, göra lagen stor och
härlig.»
Senjudendomen var ej obekant med
svårigheten att uppfylla lagen, men
höll det för principiellt möjligt. Det
förhållandet att man hade livet endast
i laguppfyllelsen, utvecklade kasuistiken. Lagfromheten hoppades på en
kommande »rättfärdiggörelse» genom
awägning mellan lagöverträdelser och
laguppfyllelser.
Laguppfyllelsemas
övervikt skulle genom Herrens barmhärtighet frälsa
(barmhärtigheten
prisas ofta nog, men inom ramen för
denna lagreligion).
Det är av stor vikt för förståendet
av Jesu och Paulus' kamp mQt Jagen
och lagfromheten att känna judendomens lagreligion och veta, att den
icke representerar G.T.s genuina laguppfattning, utan tvärtom dess karikatyr och motsättning. G.T.s uppenbarelseskrifter representerar icke
någon form av lagreligion (nomism)
eller förtjänstreligion.
Abrahamsförbundet var av samma evangeliska
art och trosJydnads-struktur som
Jesus-förbundet, Gal.3:8. Det blev icke
upphävt av lagen, 3:17, vilket innebär
att Mose-förbundet var anpassat till
Abrahams-förbundet
löftesförbundet och lagförbundet kom att
löpa jämsides i Israels religiösa liv. Endast i detta ljus kan det förstås, att
hela G.T. är en bild av det som skall
komma, och att Israels historia med
sin Gud är förebildlig för Kristi kyrka,
Rom.ls:4; l.Kor.10:11; 2.Tim.3:16;
Hebr.9:9.

2. Profeternas ställning till lagen.
Profeterna är utsända av Gud för
att förkunna dom över ett avfälligt
folk, som i otro och olydnad har slitit
sig löst från förbundet (särskilt genom
avgudadyrkan, synd mot första budet).
De talar till folket utifrån det förhållandet, att Israel var utkorat till att
vara Herrens egendomsfolk, ett folk
som i denna gemenskap har bevisats de
största välgärningar men som avfallit
från honom, Am.2:9;3:3; Jes.1 :2;
5:1 ff.; Hos.7:13; Jer.2:12 ff. lagöverträdelserna visar folkets gudsförakt,
och det straffas strängt, Am.s:7 ,1 Off.;
Hos.5 :10. All falsk gudstjänst förenad
med ett oomvänt hjärta och sedliga
synder fordömes, Jes.1:12 ff.; Am.
2:6 ff.; 8:4 ff.; :Ter.7:9-10; 8:8; Hos.
6:6; Mika 6:7 ff.

3. Lagen i judendomen (efterexilsk tid).
Fångenskapen i Babel medförde en
förnyelse av lagfromheten. Profeternas
förkunnelse hade gått i uppfyllelse.
Deras hot om att olydnaden mot Gud
skulle få siri dom, hade klargjort för
Israel, att skulle det leva, så måste det
hålla fast vid sin Gud i lydnad mot den
lag, som värnade om gemenskapen
med honom. Fortfarande var det klart
för folkets ledare, att laguppfyllelsen
var en följd av Guds utkorelse och
frälsning (tydligt i Krönikeböckerna
och hos Esra och Nehemja). Laguppfyllelse skapar icke gudsförhållandet,
utan kan endast uppehålla det bestående, se t.ex. Esr.9:s-1s.
Med Malaki utsläcks den profetiska
anden i Israel. Under den tid som nu
foljer läggs vikten mer och mer på
lagen, så att gudsförhållandet efter
hand kommer att vila på laguppfyllelsen. Lagen får en allt' mer
självständig plats. Lagen börjar i judendomen att prisas, inte bara som ett

hjälpmedel för folket att bevaras i
Guds nåd, utan som det medel varmed
man kan vinna Guds nåd. Utifrån det
gudsfolk, som var bundet till lagen,
växer det fram en gemenskap om
lagen. Laguppfyllelsen blir kännetecknet på tillhörigheten till Guds
folk. Det kultiska livet börjar att uppfattas som laguppfyllelse och får sin
mening som sådan; det förstås inte
längre i sin nåde förmedlande karaktär.
Medmänniskan, nästan, blir endast
objekt för laguppfyllelsen. Denna utveckling leder till uppkomsten av ett
stånd av skriftlärde, som ägnar sig åt
lagens studium och som efter hand
räknas för mer än prästerna.
I senjudendomen har lagen blivit
den bärande grunden för hela gudsforhållandet. Laguppfyllelsen överordnas alla andra religiösa funktioner
(t.ex. tempelkulten, därför kunde judendomen överleva templets fall).
Mackabeertiden är en kamp för friheten att hålla lagen, 1.Mack.1 :41 ff.
På laguppfyllelsen berodde Guds ja
eller nej till Israel. Allt ses under
aspekten: straff för överträdelse, lön
for laguppfyllelse. Sedan uppståndelsetanken hade slagit igenom, förläggs
lönen till framtiden, 2.Mack.7:9. Då
frälsningen under denna tid blir en
framtida eskatologisk storhet, blir laguppfyllelsen en mänsklig prestation
och sker icke längre utifrån gudsgemenskapens kraft. Lagen blir de
frommas hopp. (Allt vad Jesus säger
om sig själv i Johannesevangeliet, att
han är de troendes ljus, liv, mat,
vatten, väg, Ranning osv., talas antitetiskt mot judendomen, för vilken
lagen var allt detta!) Denna syn behärskar hela den pseudepigraflska och
apokryfiska litteraturen.
I vishetslitteraturen från denna tid
förkunnas lagen som den sanna visheten och laguppfyllelsen som det
sanna förnuftet. Den judiska lagen
(tora) blir - som uttryck för denna
vishet och detta förnuft - »världslagern), uppfattad som en tidlös evig
och preexistent storhet, ett evigt uttryck för Guds vilja (inte längre som
ett tidshistoriskt uttryck för Guds
herre-bav över Israel inom utkorelsens
och Sinaiförbundets ram).
I rabbinismen fullb.ordas denna »I.agiska» uppfattning om gudsförhållandet och lagens funktion. Hela
gudsuppenbarelsen blir en lära om
människans görande och låtande.
Uppenbarelsen identifieras med Mose
lag. Gud har uppenbarat sig i tora och
endast där. Hela gudsförhållandet har
relation till lagen. Den gammaltestamentlig-profetiska uppfattningen
av lagen är därmed slutgiltigt och
radikalt förnekad. De fem Moseböckerna kallas nu »lagen», därför att
de väsentligen innehåller lagar och
bud, Ja, hela den gammaltestamentliga
kanon kan nu kallas »lage1l)), då den
egentligen heller icke innehåller något
annat än lag. Hela lagen skall vara
uppenbarad på Sinai. Även de skriftlärdes muntliga tradition skall ha givits
Mose på berget. Allt mottog han färdigt från himmelen, då lagen som sagt
är preexistent; identisk med Guds vishet. Messias skulle icke komma för att
bringa någon ny lag. Han skall själv

Lagen i N. T.
1. Lagen i Jesu förkunnelse.
Lagen (grek. n6mos, Matt. 8 gånger,
Luk.9 gånger) betyder i de synoptiska
evangelierna: 1) Moseböckerna (Pentateuken). »Lagen och profeterna» är
beteckning på G.T.s kanon. Uttrycket
»lagen och profeterna» står i Matt.S:17;
7:12 och 22:40 närmast om Skriften
efter dess bjudande innehåll. Ordställningen »profeterna och lagern) framhäver däremot mer Skriftens löfteskaraktär, 11:13. 2) Moselagen, som
anvisning på människans rätta vandel
inför Gud. Jesus kallar icke, som senjudendomen, den muntliga traditionen
(»de äldst~ stadg81"») för »lage1l)).
Jesu förhållande till lagen är dels
negativt, dels positivt, en dubbel
hållning som han helt delar med profeterna. (Se ovan G.T., 2.) Han säger
forst och främst ett kraftigt nej till
judendomens lagreligion (nomismen),
som hade förskjutit lagen till en medlarställning mellan Gud och folket och
därmed gjort gudsförhållandet till ett
förhållande, som vilade på människans
prestation (förtjänst). Jesus sätter sig
själv i lagens ställe, Matt.l1 :28 ff.
Människans gudsforhållande beror för
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Morallagarna skulle »vägleda»,
2Mos.24:12, folket i dess individuella
och sociala liv, och representerar en
hög etisk lagstiftning. »Och vilket
annat stort folk finnes, som har stadgar och rätter så rättfärdiga som hela
denna lag, vilken jag i dag förelägger
eder»,s.Mos.4:8.
Bindningen i kärlek till nästan
(broder, förbundsfrände) eftersträvas i
lagen, 3.Mos.19:18. Bindningen till
Gud betyder samtidigt bindning till
hans folk, s.Mos.1s:2 ff.,7,9,11 ff.;
19:18 ff. m.fl. ställen. Inte minst Ps.19
och 119 vittnar om de gudfruktigas
glada hängivenhet till Gud. De gammaltestamentliga fromma levde bortom »lagreligionern).

Lag
Jesus helt och fullt på förhållandet till
honom själv, 10:32-33.
Jesus ser förbundsförhållandet som
brutet Ofr ovan: profeternas syn på
lagen), och kallar därför hela folket till
omvändelse genom att erbjuda en återställelse av gudsgemenskapen genom
upptagande i ett nytt förbund, som
innebär uppfyllelse av de profetiska
löftena om den yttersta tiden, Matt.
26:28 .. - Liksom i G.T. kommer gudsförhållandet att vila på Guds suveränt
fria och nådiga förlossningsverk gent
emot ett syndigt folk, som renas och
nyskapas av de förlossningskrafter som
utgår från livsgemenskapen med hans
Son, Jesus Messias, Luk.1 :68 ff.
Därmed kommer lydnaden mot lagen in i det sammanhang, som motsvarar det gammaltestamentliga och
ursprungliga. Lagen har icke längre
medlarställning, ingen Självständig, livgivande funktion, utan är Guds beslagtagande av Messias-församlingens liv,
ett herravälde över det nya gudsfolket
utifrån en ny utkorelse och förlossning. Laguppfyllelsen blir en frukt av
gudsgemenskapen, Joh.15:1 ff., "verkan
av Guds egEln helgande nåd och kraft,
särskilt den helige Andes gåva, Luk.
11:9-13.
Jesu lagförkunnelse för lärjungarna
i Bergspredikan (Messias-lagen, gudsrikeslagen) är »förmanande» (parenetisk) utifrån evangeliet (saligprisningarnå är upptakten), Matt.kap.5-7.
- Alllagrättfärdighet rivs ned av Jesus,
kap.23; Luk.11 :39 ff. Lagen förmedlar
icke liv i Gud och skänker icke del i
det eskatologiska gudsriket, det gör endast trons"gemenskap med honom,Matt
11 :28-30. Därför går publikaner och
syndare som omvänder sig förr in i
riket än »laguppfyllarna», fariseerna,
Luk.15:1 ff.; 18:9-14. - Men Jesus
erkänner fullt ut lagens krav som
uttryck för Guds viljas krav, Matt.
5:17-19. Han erkänner lagen när han
förlåter, Luk.7:40 ff., och tar sig an de
förlorade för att genom sin nåd återupprätta dem till ett nytt liv efter
Guds vilja, 19:8; Joh.8:11. Hans
förlåtelse betingas av att han som
offerlamm är villig att till fullo bära
den lagens förbannelse som skulle
drabba lagöverträdarna, Matt.20:28;
26:28.
Omvändelse till Guds rike betyder
för Jesus omvändelse till Guds absoluta herravälde, till den i lagen uttryckta gudomliga viljan, Matt.6:10;
7:21. Hans lärjungars rättfärdighet och
laguppfyllelse måste vida övergå fanseernas och de skriftlärdes, 5 :20. Jesus
skapar nämligen i sin frälsningsgemenskap den äkta och hela lydnaden, 5:2148, som profeterna hade
förebådat som det nya förbundets
frukt. Lagen skrivs nu i hjärtana och
laguppfyllelse sker i kraft av Anden,
Hes.36:27; Jer .31 :33. Laglöshet leder
till förkastelse på »den dagen», Matt.
7:23. Lagens etiska krav gäller oavkortat; 5:18. Jesus har icke kommit
för att upphäva lagen (försätta Guds
viljas giltighet ur kraft), utan tvärtom
för att fullborda den (bringa Guds vilja
till en hel och sann uppfyllelse) genom
att verka en ny livsrättfärdighet hos
sina lärjungar, 5:17. - I kärleken
(agåpe) som är Guds rikes främsta

gåva, realiseras lagens innersta bud,
7:12; 25:34 ff.; Luk.10:25-27. Den
nya laguppfyllelsen sker i Jesu efterföljd, på en väg där man älskar nästan i
hellijärtad kärlek till Gud.
Jesus radikaliserar lagens krav,
Matt.5:2148. I Bergspredikan förkunnar han från berget den nya
Messias-lagen (gudsrikeslagen). Lagen,
sådan den är given genom Mose, har
modifierats för hjärtanas hårdhets
skull, 19:8. I Jesu församling, där
hjärtana nyskapas, skall det däremot
levas ett liv, som svarar mot det som
var »i begynnelsen», före fallet,
19:4-6,8. Laguppfyllelsen skall nu ske
utan sidoblick på människors erkännande, 6:1 ff.; 23:5 ff. Den skall inte
längre, genom en ytlig syn på buden,
bli kryphål för den fulla och kompromisslösa hängivelsen åt Gud, 8:21 ff.,
och nästan, Luk.1O:29 ff. »De äldstes
stadgar» - den muntliga traditionen som judendomen hade satt på linje
med Moselagens skrivna ord, avvisas av
Jesus som »människobuc:i», Mait.
15:1 ff. Jesus genombryter all kasuistik, 15:4-6. Genom Jesu koncentration av lagen i det d ub bIa kärleksbudet, 22:37,39, engageras hans
lärjungar ännu mer totalt för Guds
vilja än det gammaltestamentliga
gudsfolket genom Mose lag.
I judendomen var frälsningen en
förmån som hörde framtiden till, och
laguppfyllelsen blc;v människans sak
och en förutsättning för att vinna det
eviga livet i Guds rike. Hos Jesus har
frälsningen blivit en närvarande storhet
i och med Guds rikes begynnande med
honom, och laguppfyllelsen sker
därför
utifrån gudsgemenskapens
förlossningskrafter, utifrån livsgemenskapen med Messias på syndaförlåtelsens grund.
Ett liv i Guds vilja är för Jesus
(liksom för Mose och de gammaltestarnentliga profeterna över huvud
taget) förbundsgemenskapens oundgängliga frukt. Utan en ny troslydnad
mot Gud faller lärjungarna igenom i
den kommande domen, Matt.7:21-27;
25 :24 ff.,32 ff. Se: Dom. Utan efterföljelse i försakelse av sj älvlivet och
hängivelse åt" nästan, är man »icke
värdig» Guds rike, 10:38-39; 16:24-25;
Luk.9 :59 ff. livet i Guds rikes nåd är
just ett liv under Guds konungavälde.
Se: Rike (Guds).
Jesus har själv levat inom Moselagens ram i full gammaltestamentlig
förbundstrohet, Gal.4:4, men han har
sagt att Mose och profeterna endast
hade sin tid intill Johannes, och därifrån förkunnas evangelium om Guds
rike, Luk.16:16. Med Guds rike kommer-nya förbundets tid.
Jesus är medveten om att han
grundlägger ett nytt förbund på nya
frälsningshändelser (sin död och uppståndelse). Han skänker ett nytt förbundsfolk med nya stamfäder i de tolv
apostlarna, 10:1, grundlägger sin nya
församling,
Messias-församlingen,
16:18, vill bygga upp ett nytt tempel i
och med sin uppståndelsekropp, Joh.
2:19. Han vill en ny kult med en ny
invigningsrit
till
förbundsgemenskapen, dopet, Matt.28:19; Mark.
16:15-16, en ny förbundsrnåltid, nattvarden, Luk.22:19 ff. Han förkunnar

en ny lag från »berget», Messias-lagen,
Matt.kap.5-7, och skänker en ny livsfullliet som spränger den gammaltestamentliga gudsgemenskapens ram (det
nya vinet behöver nya skinnläglar),
9:14 ff.
Dock förhåller det sig så, att Moselagen (både till sin ceremoniella och
sin etiska sida) icke upphävs annat än
genom att uppfyllas. Det sker ett
upphävande av dess -karaktär av provisorisk utvärtes stadgelag (hand i hand
med frälsningshistoriens fortskridande
uppenbarelse), samtidigt som det sker
ett förverkligande av lagens egentliga
intention. Genom Jesu egen gärning,
som Herrens Tjänare, överstepräst och
lamm, och genom den nya tillbedjan
han skapar, Jes.57:19, uppfylles ceremoniallagarna.. Genom Jesu eget liv
och den laguppfyllelse, som verkas i
hans efterföljd, engageras lärjungarna
för Guds herravälde, och morallagen
uppfylls i en ny radikal lydnad, Matt.
5:1748; 6:9-10. Jesus höll Mose lag i
frivillig förnedring, även om han personligen var lagens herre, 12:8.
2. Kflmpen om lagen i urförsamlingen.
Den judekristna församlingen i Jerusalem har i stort sett fortsatt att leva
inom Moselagens ram" så länge den
gammaltestamentliga kultförsamlingen
bestod (till ca år 70), Apg.21 :20. Det
synes som om de första konsekvenserna av den kristna friheten från Mose
lag på palestinensiskt område har dragits av den »helleI$tisklu> flygeln av
urförsamlingen i Jerusalem,6:1.Stefanus var här den ledande, och han
beskylldes för att ha talat »hädiska ord,
mot Moses», i det han enligt uppgift
skall ha sagt att ».Jesus, han från
Nasaret, skall bryta ned denna byggnad (templet) och förändra de stadgar,
som Moses har givit oss», 6:11-14. Den
judekristna församlingen har i sin judemission väsentligen varit upptagen med
att förkunna Jesus som den i skrifterna
utlovade Messias och rimligt nog icke
befattat sig särskilt mycket med den
nya tidens konsekvenser för förhållandet till lagen. Detta så mycket mer
som de in te ville göra det svårt för
judemissionen i en tid då Mose och
lagen var folkets ögonsten. Följderna
av Jesu egen frihet i förhållande till
lagen (väsentligen de äldstes stadgar)
och Stefanus' frimodiga yttranden
skrämde.
Det var· först vid hednamissionens
uppkomst som lagproblemet blev
påträngande aktuellt. Apostlakonsiliet
(Apg.15, jfr Gal.2), visar urförsamlingens grundsyn. Striden rörde sig om
de praktiska följderna av den grundåskådningen att rättfärdighet icke står
att vinna genom lagen och att därför
den judekristna församlingen helt och
hållet har satt sin tro och lit till Kristi
rättfärdiggörande nåd, Apg.15:10-11;
Gal.2:16. Det göres klart att hedningarna icke skall förpliktas till att gå in
under den mosaiska lagens ok för att
få del i den messianska frälSningen. De
~kall endast stå under Kristi herravälde
och endast lära sig att hålla allt vad
han har befallt, Matt.28:20.
Det föreläggs dem emellertid - av
hänsyn till judarna i förskingringen
som ständigt hör Mose föreläsas, Apg.
15:21 - att fri.villigt taga hänsyn till

vissa reningsföreskrifter , 15 :20. Detta
skulle underlätta gemenskapen med
)lSvaga» judekristna men först och
främst underlätta missionen bland de
icke-troende judarna. Apostladekretet,
15:20, är icke ett uttryck för en
minirnal~tik för hedningar utan för
elementära bestänunelser som väsentligen korresponderar med dem som
också »synagogan» satte upp för gudstjänstlig gemenskap med oomskurna.
Genom att hednakristna respekterade
dessa bestänunelser i församlingens
gemenskap med judekristna, undgick
de att vara till anstöt för de icketroende judarna och lade icke onödiga
hinder i vägen för missionen bland
dem. Det underlät~de också umgänget
med judekristna, som var svaga i tron
på sin frihet från Mose lag, jfr Rom.
14:23; 1.Kor.10:32. (Uttrycket »avgudastyggelseo> i Apg.15 :20 måste enligt
denna uppfattning syfta på ätandet av
offerköttfrån avgudatemplet - sålt på
torget -, jfr 1.Kor.8:4 ff. Uttrycket
»otukt» avser här »blodskam» efter
mosaiska bestämmelser, 3.Mos.18:8;
5.Mos.27:20.)
Apostladekretet ville icke binda
samvetena. Då den principiella friheten
var hotad i Antiokia genom Petrus'
undfallenhet, sade Paulus tydligt från
att Petrus icke gick fram »med fasta
steg enligt evangelii sanning», Gal.
2:12 ff.
Ett radikalt parti, »judaisterna», vidhöll kravet om att de hednakristna
måste låta 'omskära sig och· hålla Mose
lag (leva som judar) för att få del i den
messianska frälsningen genom Jesus,
jfr Gal.1 :7; 2:4 ff. Trots att apostlakonsiliet klart desavuerade deras syn,
fortsatte de att propagera för den och
bedrev ett farligt undergrävningsarbete
i de paulinska församlingarna för att
anflikta hans »lagfria evangelium». De
försö\cte att åberopa sig på Jesu egen
laglydnad och urförsamlingens lagtro"het. De tycks också ha menat, att
Paulus' lagfria evangelium skulle leda
tilllibertinisin (laglöshet).
Jakobs och Petrus' lagtrohet och
Jerusalem-församlingens pietet för
Mose måste skiljas från varje form av
»judaism». Jakobs hållning i Apg.
21 :18 ff. svarar mot apostlakonsiliets.
Med judekristendomens upplösning
omkring år 70 och diaspora-judendomens ständigt allt mer avvisande
hållning till de kristna kom de blan"
dade församlingarna efter hand att
upphöra, och förhållandet till »lageru>
blir icke längre så aktuellt.
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3. Paulus och lagen.
I de~ paulinska teologien är
förhållandet till lagen ett huvudtema.
Paulus' lära om lagen kan endast
förstås mot bakgrund av hans fariseiska förflutna och judendomens lagiska
tolkning av den gammaltestamentliga
gudsuppenbarelsen.
Språkbruket hos Paulus är ej enhetligt. Lag (nomos) används i flera betydelser, nämligen om: a) Gamla Testamentets lag, dels tiobudslagen, Rom.
13:8 ff.; 2:20 ff.; 7:7, dels Moselagen i
hela dess omfattning, 7:4; Gal.4:4, dels
enskilda bud, Rom.7:2. - Lagen är för
Paulus framför allt en makt som fordrar något av människan, en viljernakt

Lag
som möter henne med krav. Lagen
kräver att bli praktiserad och hållen,
Rom.2:25; Gal.5:3. »LaggärningaD) är
ett viktigt begrepp hos Paulus. Det är
gärningar som lagen kräver och som
den naturliga människan presterar för
att genom sin laguppfyllelse vinna lagrättfärdighetens lön. Laggärningar är
bestämda av judendomens förtjänstreligion och därför i ljuset av trosrättfärdigheten döda och ofruktbara gärningar, utan förmåga till att frälsa eller
finna erkännande hos Gud, Gal.2:l6;
Rom.3:20,27-28; Ef.2:9; Fil.3:9.
b) Lagen lika med Moseböckerna
(Pentateuken), då utan hänsyn till
lagens tvingande karaktär, Gal.4:2l;
Rom.3:21. I G.T.s kanon skiljer Paulus
gärna mellan »lagen» och »profeterna»
och anför i sina skriftbevis ofta ett ord
från var och en av dessa skriftgrupper,
9:12-13; 10:5-21; 12:19-20 mil. ställen. Hela G.T. kan också kallas lagen,
1.Kor.14:21 (här citeras ett profetord).
c) Lagen i överförd betydelse, dels
som bestämmelse (lagbestämmelse,
som går ut på gärningar, resp. tro),
Rom.3:27, dels som regel (med ofrånkomlig giltighet), 7:21, dels som maktprincip (syndens lag, 7:25, Andens lag,
8:2, lagen i lemmarna och hågen,
7:23).
Paulus' lära om lagen kan endast
förstås utifrån olika aspekter. Han
intar dels en avvisande och dels en
bekräftande hållning till lagen. Frälsningen i Jesus Kristus (hans korslära)
är. det centrum, utifrån vilket den
paulinska läran om lagen måste förstås,
Gal.2:19-21; Fil.3:3-1l; Rom.7:1 ff.
A. Lagens negation.
Kampen för friheten från lagen är
en huvudangelägenhet för Paulus Ofr
Galaterbrevet). Den får förstås under
två aspekter.
a) Den är uttryck för en våldsam
protest mot fariseismens (resp. judendomens) lagiska uppfattning av frälsningens väg. Utifrån Guds frälsningsverk i Jesus (den för folkets synder
döde Messias) har Paulus sett både
gärnin~rättfärdighetens
otillräcklighet, Gal.2:16; Rom.3:20 ff., och dess
förfärliga förtvivlan, 9:31-10:3. »Om
rättfärdighet kunde vinnas genom
lagen, då hade ju Kristus icke behövt
lida döden», Gal.2:21. I mötet med
den korsfäste och uppståndne Kristus
hejdades Paulus på lagrättfärdighetens
väg och måste inse att all hans lagrättfärdighet måste skrivas på förlustkontot, Fil.3:7 ff. Paulus fick se, att
gudsförhållandet icke vilar på människans egen gärning, utan på Kristi verk.
Radikalt kom han därför i motsättning
till hela sin samtids och judendomens
lära om lagen som fräls~väg, Gal.
3:10-14.
Lagrättfårdigheten kommer för
Paulus att stå som en skrämmande
synd, varmed Israel helt har kommit
på sidan om G.T.s genuina profetiska
gudsförhållande, som ända från Abrahams-förbundet vilade på Guds utkorelse och nåd, och som hade trons
rättfärdighet som grund, Rom.4; Gal.
3. - Han förnekar Mose lag som en
storhet som är given folket för att göra
det levande, 3:21. Den kan icke konstituera gudsförhållandet. Lagrättfår-

dighetens gudsförhållande och trosrättfårdighetens gudsförhållande är två
diametralt motsatta religioner, 3:10;
4:22 ff. Man måste dö bort från all
lagrättfärdighet och gärningsrättfärdighet, 2:20, för att bli rättfårdiggjord
utan förskyllan endast genom tron på
den förlossning som är skänkt i Kristi
död, Rom.3:19 ff.
De passager i Paulus' brev, som
synes säga, att Mose-förbundet var ett
lagförbund, och att alltså G.T. självt
principiellt har lärt två frälsningsvägar
- en trosväg och en gämingsväg,
Rom.10:5; Gal.3:12; 4:22 ff., måste
förstås utifrån det förhållandet att
Paulus i diskussionen med lagrättfårdigheten går in i dess problematik och
önskar fånga den utifrån dess egna
lagiska premisser.
Lagrättfårdigheten har radikalt
misslyckats hos honom, Gal.2:19; Fil.
3:7 ff. Skriften lär över huvud taget
ingen lagrättfärdighet, utan helt programmatiskt: den rättfärdige skall leva
genom sin tro, Hab.2:4; Rom.1:17.
Abraham, både det gammaltestamentliga och det nytestamentliga gudsfolkets fader, är trosrättfärdighetens
fader, kap.4; Gal.3:6 ff. Lagen ogiltigförklarar icke trosförbundet med
Abraham, 3:17, den är icke given för
att göra levande, 3:21, och den är icke
emot Guds löften om att ärva alla
välsignelser genom tron, 3:8-9,17-18.
Lagen blev given endast »på det att
överträdelserna skulle komma i dagen»,
3:19, för att informatoriskt leda Guds
folk på Guds viljas väg, Rom.2:17 ff.;
7:14, och värna om gudsgemenskapens
liv, 7:10, men först och främst för att
vara en arrestationsmakt inför alla
förbundets utbrytare, 1.Tim.1 :8-11.
Judendomens religiösa förvillelse
blev för Paulus inte minst avslöjad
genom att just dess frommaste representanter i sin gämingsrättfärdighet
kom att döda sin Messias, 1.Kor.2:7-9.
Paulus var själv som ivrig fanse en
fiende till Guds Messias, en förföljare
av trosrättfärdighetens församling,
Gal.1:13 ff.; l.Tim.1 :13; Fil.3:6.
Lagrättfårdigheten och trosrättfårdigheten är för Paulus två skilda religioner, av vilka den ena föder barn till
träldom, den lindra till frihet. Det
Israel som håller sig till »8.inai», så som
judendomen uppfattar Mose-förbundet, har blivit att likna vid tjänstekvinnan Hagars barn, som icke längre
har del i gudsfolkets löften. De är
födda »efter köttet» och förföljer dem
som är födda »i krJlft av löftet», Gal.
4:21 ff. (paulus Vill här icke säga att
Mose-förbundet är ett lagförbund, som
föder barn till träldom, utan att det
har blivit så för det Israel, som Vill
upprätta sin egen rättfärdighet genom
lagen. Hagars barns »förbund» med
Sinai är här uttryck för de lagrättfårdigas egenmäktigt gestaltade förhållande till lagen.)
Paulus förnekar också lagens
förmåga att rättfärdiggöra utifrån dess
»svaghet» och maktlöshet till att besegra syndens makt i köttet hos den
naturliga människan, Rom.8:3. Lagen
kan endast avslöja synden och
fördöma den, 3:19-20; 7:7. Lagen gör
synden till medveten överträdelse,
4:15, oell rättfärdiggör därmed Guds

dom och vrede över denna, 4:15;
5:13-14. Genom budordet blir synden
»till övermått syndig», 7:13. Det ökar
synden både intensivt och extensivt, i
det synden får tillfålle genom budordet och väcker allt slags begärelse,
7:7 ff.
Lagen kan icke frigöra människan
från syndens makt i köttet. Människan
är slav under synden, Rom.7:l4,20,23.
Även om hon är skapad med lagens
budord mer eller mindre inskrivna i
sitt hjärta, 1 :32; 2:14-15, så att hon till
sin »invärtes människa» och sin håg är
överens med lagen och måste bifalla
dess krav, 7:22-23,25 b, är människan
likväl utan förmåga att med lagens
hjälp bryta sig ut ur syndens fångenskap, 7:15 ff. Lagjudens väg slutar med
ett förtvivlans rop: »Jag arma människal Vem skall frälsa mig från denna
dödens kropp?» 7:24. Endast evangelium om Kristus kan befria och frälsa
från syndens makt i köttet, 8:1 ff.
l Rom.7:7-25 skildrar Paulus lagjudens slut seit utifrån sin nya kristna
lagkunskap och frigörelsen genom
Anden i Kristus-gemenskapen. Vad
lagen icke förmår, det förmår Anden i
dem som hör Kristus till. Den som
vandrar i Anden (behärskad av
Ariden), skall icke behöva fullborda
köttets begärelser, Gal.5:16. Lagens
krav kan uppfyllas i dem som vandrar
efter Anden, Rom.8:4.
b) Paulus' kamp mot lagen är också
frälsnin~storiskt bestämd, jfr Hebreerbrevet. Paulus drager alla konsekvenser av Jesu ord om att lagen och
profeterna har haft sin tid intill Johannes. Han hävdar ej endast kompromisslöst, att de hednakristna icke skall
påtvingas lagens ok, Gal.5:1 ff.; Fil.
3:3 ff.; Ko1.2:16 ff., jfr Apg.15:1; Gal.
2:1 ff., utan också rent principiellt att
icke heller de judekristna längre behöver för samvetets skull leva inom lagens ram, LKor.9:20; Gal.2:15-20;
Rom.7:4.
Mose lag med dess bud och föreskrifter var endast »en skuggbild av vad
som skulle komma, men verkligheten
själv fInnes hos Kristus», Ko1.2:17, jfr
Hebr.10:1. Kristus gjorde )>om intet
budens stadgelag), Ef.2:15, han bröt
ned den skiljemur (den mosaiska
lagens mur omkring Israel), 2:14, varmed Gud i gamla förbundets tid hade
avskilt sitt egendomsfolk från hedningarna för att fostra det och förbereda den messianska frälsningen.
Genom Moselagens avskaffande i och
med det nya förbundets stiftande är
judar och hedningar genom tron på
Golgata-förbundet skapade till »en
enda ny människa», 2:15.
Paulus fortsatte väl av hänsyn till
judemissionen att leva bland si~
landsmän som lagjude, även om han
principiellt lärde lagfrihet även för
judar, 1.Kor.9:20, jfr Apg.16:3; 18:18;
21 :20 ff. Men han har radikalt up~
fattat Moselagens tillfållighetskaraktär.
Församlingen har genom Kristi kropp
blivit dödad från lagen (genom Kristi
kropps hängivelse i döden), för att den
skulle tillhöra en annan (än Mose),
Rom. 7 :4. Den är löst från lagen och
tjänar icke längre »i bokstavens gamla
väsende», 7:6. Icke stentavlornas bokstav, utan köttavlornas Ande, är den

ledande prmClpen för församlingens
nya tjänst i troslydnad, 2.Kor.3:3-6.
Mose lag hade en härlighet som försvann, 3:7,13. Judarnas stora tragedi
är, att de på grund av sin förstockelse
icke ser vad det gamla förbundets
skrifter Vill säga dem. Ett. täckelse
döljer det för dem, och »först i Kristus
försvinner det», 3:14. De trälar fortfarande under samma makter som en
gång höll även oss i träldom, säger
Paulus, nämligen »I1är vi voro barn»,
dvs. på det förberedande stadiet av
frälsnin~storien, Gal.4:3; Ko1.2:20.
Ändå har uppfyllelsens tid kommit,
och Messias har friköpt dem som stodo
under lagen, Gal.4:5.
Kristi frigörelse från lagen har hos
Paulus alltså relation till: 1) frigörelse
från lagens rättmätiga förbannelsekrav
på alla lagbrytare, Gal.3:13; Ko1.2:14,
2) frigörelse från lagen som gammaltestamentlig bindande förbundsordning, Ef.2:15; Rom.7:1 ff.; Gal.
3:23-25; 4:1-5, 3) frigörelse från lagrättfärdighetens villfarelse, Gal.2:16;
Fil.3:7 ff.
Paulus har respekterat apostladekretet för att icke vålla anstöt för
judemissionen, som också låg honom
varmt om hjärtat, Gal.2:10. Men inför
de judaistiska förkunnarna, som smög
sig in i församlingarna för att. binda
samvetena med judiska bud och föreskrifter, var han obönhörligt avvisande,
5:1; 4:10-11; Kol.2:8,16-23; Fil.3:2 ff.

3389

3390

3391

3392

B. Lagens bekräftelse.
Paulus har ej endast ett negerande

förhållande till lagen, utan står i
samma dubbla förhållande till den som
Jesus. (Se N.T., 1.)
Han har fullt ut stadfäst och bekräftat lagen som gudomligt uppenbarelseord. Lagen är uttryck för Guds vilja:'
»Alltså är visserligen lagen helig och
budordet heligt och rättfärdigt och
gott», Rom.7:12. Såtillvida har den en
informatorisk (upplysande, undervisande) funktion, 2:18 ff. Den skall
enligt sin ursprungliga funktion värna
om gudslivet, 7:10,jfr 3.Mos.18:5.
Lagen stadfästes vidare genom att
Paulus gör fullt allvar av dess straffämbete gentemot syndare, vilket även
omvittnas i G.T. Lagen uppenbarar
Guds vrede, Rom.4:l5, gör skyldig
inför Gud, 3:19, och arresterar och
fasthåller syndaren, så att han är som
under en »uppfostrare», intill förlossningen kommer i Jesus Kristus, Gal.
3:23-25; 4:1-5. (Usus elenchticus
legrll.)
Paulus förkunnar vidare Kristus
som den som har levat i hel och full
laglydnad, Gal.4:4, och som genom sin
soning (sitt ställföreträdande strafflidande) har tillfredsställt alla lagens
rättmätiga straffkrav mot lagöverträdare, 3:13; Ko1.2:14; Rom.3:25 ff.
Därigenom har lagen på rättsenligt sätt
upphävts: att den på alla sätt har gjorts
gållande och uppfyllts. )>Göra vi då vad
lag är om intet genom tron? Bort detl
Vi göra tvärtom lag gällande», 3:31.
Lagen blir också gjord gällande genom
att dess etiska bud får sin högre
uppfyllelse i församlingens nya lydnad,
verkad av Anden. I kärlekens nya liv,
som är Andens förnämsta frukt, Gal.
5:22, uppfylles alla lagens fordringar,

Lag
ty »kärleken gör intet ont mot nästan;
alltså är kärleken lagens uppfyllelse»,
Rom.13:10. - »Den som älskar sin
nästa, han har uppfyllt lagen», 13:8;
Gal.5:14. Mot dem som bär Andens
frukt uttalar icke lagen någon
fördömelsedom utan tvärtom sitt erkännande, 5:22-23. Endast i Kristusförsamlingen sker därför en sann laguppfyllelse, verkad av Gud själv, ty
han allena »är den som verkar i eder
både vilja och gärning, för att hans
goda vilja skall ske», Fil.2:13.
Genom läran om rättfärdiggörelsen
genom tro sker därför absolut inget
upphävande av lagen i den meningen
att den troende kan leva laglöst.
Tvärtom sker ett stadfåstande av lagen,
genom att den nya lagbundenheten i
Kristus, 1.Kor.9:21, under Andens
herravälde, Gal.5:16, leder till sann
lydnad mot Guds vilja, Rom.3:31. Vad
lagen icke kWlde hos den opånyttfödda människan: att bringa Guds vilja
till uppfyllelse, har möjliggjorts för
den troende i livsgemenskapen med
Kristus. Förlossningen syftar till att
lagens krav uppfylles i oss, som vandrar icke efter köttet, utan efter Anden,
8:4. Paulus har menat, att Hesekiels
profetia, 36:26 ff., om den messianska
andeverkade laguppfyllelsen sker i
församlingens mitt, Rom.7:6.
Paulus stadfåste lagen genom sin
lära om rättfärdiggörelsens konsekvens
i ett liv normerat och bestämt av
Anden, Rom.6-8; Gal.5. Han kämpade
energiskt mot alla libertinistiska missuppfattningar av läran om rättfärdighet av tro utan laggärningar. Paulus
kämpade mot laggärningar men icke
mot de goda gärningarna som trons
nödvändiga frukt, Ef.2:9-10; Tit.2:14.
Han vidhöll också oavkortat G.T.s lära
om att den sista eskatologiska domen
skulle ske efter vars och ens gärningar,
Rom.2:5-10; 2.Kor.5:10; Gal.6:7-8. Inför Gud beror allt på »tro som är
verksam genom kärlek», Gal.S :6.
Gärningarna skall på domens dag verifiera trosförhållandets äkthet, l Kor .
13;jfr Jesus: Matt.25:34 ff.; 7:21 ff.
Paulus finner väl en viss användning
för Moselagens bud i sin lära om
församlingslivet,
1.Kor.9:8 ff.;
14:21,34, men denna lag är icke längre
avgörande argument som bindande lag.
Den används också närmast allegoriskt.
Hänvisningen till Moselagen spelar
egentligen liten roll i hans etik.· Ett
krav eller bud måste till sist motiveras
som ett bud som kommer från Herren
Jesus, 14:37; 9:14, eller kunna motiveras som en konsekvens· av lydnaden
mot honom eller av den kärlek
(agape) som normerar församlingens
liv. Icke det som i~e är av lagen är
synd, utan »allt som icke sker av trO»,
Rom.14:23.
Paulus ger församlingarna verksamt
informatoriskt besked om Herrens vilja
genom sin förmanande förkunnelse,
som drar konkreta konsekvenser för
livet och vandringen i livSrelationerna
utifrån troslydnaden mot Kristus, hans
Andes formande kraft och Kristi förebild, Fil.2:5 ff.; Ef.5:25 ff. Se: För-

förbundsordning) som ett genomgående tema. En frälsningshistorisk
synpunkt ligger till grood för bedömandet. av lagen. Den tillhör helt och
hållet det gamla förbundet, som endast
hade avbilder och skuggor av det som
skulle komma, 9:23 ff.; 8:5 ff. I det
nya förbundets tid har de frälsningsförmåner som orrwittnas kommit i
dagen. Lagen betraktas icke, som hos
Paulus, först och främst från sin etiska
sida, utan från sin kultisk-ceremoniella
sida, 9:1 ff. Lagen är här framför allt
den lag som ordnar G.T.s präst- och
gudstjänst, ger dessa tjänster deras
kraft och värdighet. Kristus framställs
som den som skänker vad G.T.s prästoch gudstjänst pekade fram emot: fullkomlighet, 7:11, hel och slutgiltig helgelse, både syndernas förlåtelse och
etisk förnyelse, 9:12,26; 10:14 ff.;
12:1 ff. Som den sanne översteprästen,
som bringar ett fullkomligt offer för
synd, öppnar Kristus omedelbar gudsgemenskap och skänker de frälsningsförmåner, som endast skugglikt antytts
i G.T.s lag. Författaren av HebJ;eerbrevet arbetar enligt schemat profetiauppfyllelse. Uppfyllelsen av lagen leder
samtidigt till dess avskaffande, i det
den avlöses av sin högre motbild,
9:9-12.

5. Jakobs brev.
Problematiken hos Jakob är icke
liksom hos Paulus orienterad kring
motsättningen trosrättfärdighet - lagrättfärdighet, utan om förhållandet
mellan tro och gärningar. Det är maktpåliggande för Jakob; att tron på
Kristus skall följas av goda gärningar, i
annat fall är tron död, 2:17. (Detta
motsvarar Paulus' lära om trons nya
lydnad och laguppfyllelse, Rom.6-8;
Gal.5.) Jakob synes kämpa mot en
missförstådd paulinsk rättfårdiggörelselära, dock icke i lagens namn utan i
den levande trons namn, 2:14 ff.
Jakob har ett särpräglat öruk av
begreppet »lag» (n6mos). Han talar om
»frihetens lag», 2 :12, »frihetens fullkomliga lag», l :25, »den konungsliga
lagen», 2:8. Alla uttrycken vill avgränsa
mot den gammaltestamentliga lagen,
de vill säga något om att de kristna står
i förhållande till en lag som i sig bär en
fullkomlig konungslig frihet. Detta
kommer av att frihetens lag för Jakob
nästan är identisk med de kristnas
grundläggande {rälsningsord, »sanningens ord», l :18, »det ord, som är
plantat i eder och som kan frälsa edra
själaD>, 1:21 ff. Detta ord är ett skapande och livsformande ord, som inplantar kärleken som lagens uppfyllelse i hjärtana, skapar kärlekens »görare»
med levande trosgämingar. Den konungsliga lagen är kärleksbudet, 2:8.

l :18. I Jesus är Gud verkligt och
slutgiltigt uppenbarad, han bringar
nådens eskatologiska sanningsuppenbarelse . Ordet skall icke diskriminera
Mose i och för sig utan är riktat mot
de otrogna judarnas åberopande av
Mose och lagen mot Kristus.
En hel rad av de uttryck Jesus
använder för att karakterisera sig själv
och sina frälSningsfÖrmåner, svarar
mot uttryck, som judarna använde då
de berömde sig av lagen: Ljuset, 8:12;
9:5; 12:35, levande vatten, kap.4, livets bröd, kap.6, vägen, sanningen,
livet, 14:6, jfr Matt.ll:28-29. Jesus
skänker den fullkomliga uppenbarelsen
i motsats till lagen (resp. Mose).
Dock fmns i J ohannesevangeliet
också ett positivt inre sammanhang
mellan Jesus och lagen. Jesus orrwittnas i lagen, 1:46; 5:39 ff.; 7:19 ff. Allt
vad lagen säger, är uppfyllt i honom,
8:17; -10:34; 12:34; 15:25. Äkta lydnad mot Mose och lagens gudsuppenbarelse medför erkännande av Jesus,
5:39 ff.; 8:39 ff.
Jesus känner sig i allt absolut bunden till sin Faders vilja och icke till
lagen efter dess mosaiska form,
5:16-19. På motsvarande sätt har för
Jesu lärjungar Sonen trätt i lagens
ställe i och med sitt kärleksbud,
13:34 ff. Endast i gemenskapen med
Kristus kan goda gärningar bära frukt,
15:5, och i denna gemenskap är lagens
träldom övervunnen, 15:15.
Mose(s) lag (Moselagen)
Fastställdes av Herren, 3.Mos.
26:46.
1. Given Israel
a) Given:. I öknen, Hes.20:10,11.
Vid Horeb, 5.Mos.4:10,15; 5:2. På
Sinai, 2.Mos.19:11,20. På Moabs hedar, 4.Mos.36:13. b) Given till: Israels
barn, 3.Mos.26:46; Ps.78:5. Intet
annat folk, 5.Mos.4:8. c) Given genom:
Änglar, Apg.7:53; Gal.3:19. Mose som
medlare, 5.Mos.5:5,27,28; Joh.1:17;
Gal.3:19. - Lagen gavs efter uttåget ur
Egypten,
5.Mos.4:45;
Ps.81:5,6.
Åtföljdes av stora tecken, 2.Mos.
19:16-19. Folket fick inte komma i
närheten av berget, 2.Mos.19;21-24.
Allt folket bävade, 2.Mos.19:16;
20:18-20; 5.Mos.5:5.

19:35,36. Straff för syndaren, 5.Mos.
17:2-7; Hebr.10:28. d) Bevarad: I lagens bok genom förbundsarken,
5.Mos.31 :26. Lagens tavlor i arken,
10:5.

4. Lagens utbredande
a) Hela Israel skulle hålla den, 5.Mos.
4:6; 6:2, inskärpa den hos sina barn,
6:7; 11:19, lägga den på sina hjärtan,
6:6, och tänka på den, Mal.4:4. b)
Konungarna skulle taga avskrift av den
och göra därefter, 5.Mos.17:18,19. c)
Prästerna och leviterna skulle undervisa i den, 5.Mos. 33:8-10; Neh.8:7. d)
Den skulle föreliisas vid lövhyddohögtiden och vid andra tillfällen,
5.Mos.31 :10-13; Jos.8:34-35; Neh.8:2,
3, i synagogorna varje sabbat, Apg.
13:15; 15:21, och i tider av väckelse,
2.Krön.34:29-30.

5. Lagens begränsning
Lagen kunde icke göra levande eller
rättfärdiggöra, Gal.3:21; Rom.8:3;
Hebr.10:1. Den var en uppfostrare till
Kristus, Gal.3:24. Den innehöll en
skugga av det tillkommande goda,
Hebr.10:1.
6. Kristus och lagen
Jesus blev född under lagen, Gal.
4:4. Han höll sig till den, Hebr.10:5;
Ps.40:7,8. Han kom icke för att upphäva lagen, utan för att fullborda den,
Matt.5:17,18. Han höll lagens högtider, Joh.7:2,1O,37. Han lät lagen
komma till makt och ära, jfr Jes.
42:4,21. Hela lagen uppfylldes genom
honom, Hebr.10:1,11-14. Han bar dess
förbannelse, Gal.3:13; 5.Mos.21:23,
dog ifrån den, Rom.7:4. Han gjorde
det som lagen inte kunde åstadkomma,
Rom.8:3,4.

7. Judarna och lagen
Judarna nitälskade för lagen, Apg.
21:20, förvrängde den, Matt.23:23, for
efter en rättfärdighetslag, Rom.
9:31-33. De förföljde de kristna för
lagens skull, Apg.6:11-14, men själva
fullgjorde de icke lagen, Joh.7:19, och
vanärade därmed Gud, Rom.2:23. De
lade lagens ok på andra, Matt.23:4. De
som har syndat med lag, skall dömas
genom lag, Rom.2:12. Ett nytt och
bättre förbund, Hebr.12:18-24.

Hebreerbrevet har förhållandet till
»lagen» (här väsentligen lika med G.T.s

I Johannesevangeliet förekommer
nomos 14 gånger, dels i betydelsen
lagen i hela dess omfattning (tora),
dels Pentateuken (Moseböckerna).
Men lagen är i detta evangelium i
första hand ett uttryck för den gammaltestamentliga gudsuppenbarelsen
(icke etiska krav som vill behärska
människornas liv). »Genom Moses blev
lagen given, men nåden och sanningen
hava kommit genom Jesus Kristus»,
1 :17. Detta ord får förstås utifrån

3. Lagens innehåll
a) Kungjordes genom Mose, 2.Mos.
31 :18; S.Mos.1 :1-4. Skrevs upp, 5.Mos.
31 :9. b) Olika indelningar: De tio
budorden
morallagen, 2.Mos.
20:1-17; 5.Mos.5:22; 10:4. Lagen om
offer
ceremoniallagen, 3.Mos.
7;37,38; Hebr.9:1-7. Civil- och administrationslagen, 5.Mos.17:9-11. Förbundet om Guds välsignelse över
folket, 5.Mos.28:1-2,15; Jer.31:32. c)
Innehdll: Kärlek till Gud, 5.Mos.6:5;
10:12,13; Matt.2~:37,38. Kärlek till
nästan,
3.Mos.19:18; Matt.22:39.
Rättfärdighet
vandel, 3.Mos.

Guclslag
Kristi lag, Gal.6:2. livets Andes lag,
Rom.8:2. Konungslig lag, Jak.2:8. Frihetens lag, Jak.l :25; 2:12.
Guds lag är
Fullkomlig, Ps.19:8; Rom.l2:2.
Klar, Ps.19:9. Sann, Ps.1l9:142. Andlig, Rom.7:14. Helig, rättfärdig och
god, Rom.7:12. Icke tung, 1Joh.5:3.
Kan icke förgås, Matt.5:18. Vår uppfostrare till Kristus, Gal.3:24.
Given
Adam, 1.Mos.2:16,17. Jfr Rom.
5:12 ff. Noa, l.Mos.9:1-6. Israel,
2.Mos.20:2 ff. Genom Mose, 2.Mos.
31:18; Joh.7:19. Genom änglar, Gal.
3:19; Hebr.2:2.
Guds lag dstadkommer
Kännedom om synden, Rom.3:20;
7:7. Vredesdom, Rom.4:15. Får sitt
vittnesbörd av sarrwetet, Rom.2:15.
Lagens uppfyllelse
Är kärlek, Rom.13:8,10; Gal.5:14;
Jak.2:8. Kräves av alla, 5.Mos.27:26;
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mana.
4. Hebreerbrevet.

6. Johannesevangeliet.

2. Benämningar
En lag i eld, 5.Mos.33:2. Det ord
som talades genom änglar, Hebr.2:2.
Dödens ämbete, 2.Kor.3:7. Fördömelsens ämbete, 2.Kor.3:9. Levande ord,
Apg.7:38. Lagbok, 5.Mos.30:10; Jos.
1:8. Moses lagbok, 2.Krön.25 :4. Moses
bok,2.Krön.35:12.

Lag
Pred.l2:13; Gal.3:1O; Jak.2:10. Ett
tecken på den troende, Upp.12:17;
1.Kor.7 :19. Ett bevis på kärlek till
Gud, lJoh.S:3. Medför salighet,
PS.119:1, bönhörelse, I.Joh.3:22.
Guds lag och människorna
Alla har överträtt lagen, Rom.
3:9,23. Ingen kan fullkomligt uppfylla
den, 1.Kon.8:46; Rom.3:10. Ingen blir
rättfärdiggjord genom den, Apg.l3 :39;
Rom.3:20,28; Gal.2:16.
Kristus och lagen
Kristus kom för att fullborda lagen,
Matt.S:17. Förklarade den, Matt.7:12;
22:37-40. Förhärligade den, jfr Jes.
42:4,21.
Lagöverträdelse

Är synd, lJoh.3:4. Dömes, Rom.
2:12. Straffas, Neh.9:26,27; Jes.
65:11-13; Jer.9:13-16.
De troende
Står icke under lagen, utan under
nåden, Rom.6:14. Söker vinna dem
som är utan lag, l.Kor.9 :21.' Friköpta
från lagens förbannelse, Gal.3:13. Har
Guds lag i sitt hjärta, Jer.31 :33, jfr
Hebr.8:10. I sin mun, 2.Mos.13:9. Har
sin lust i den, Rom.7:22. Har den kär,
Ps.l19:97. Begrundar den, Esr.7:10.
Håller den, PS.119:SS. Vandrar efter
den, Neh.1O:29. önskar få skåda dess
under, Ps.119:18. Får förstånd till att
hålla den, Ps.l19:34. Sörjer över dem
som icke håller den, Ps.l19 :136.
De ogudaktiga
Förkastar Guds lag, Jes.S :24; Jer.
6:19; Am.2:4. överger den, 2.
Krön.12:1. Förgäter den, Hos.4:6.
Vill icke höra den, Jes.30:9. Vill icke
vandra efter den, PS.78:10.
Vilken lag? Jak.2:8-13.
l) Den rannsakande lagen, v.9-11.
2) Den konungsliga lagen, v.8. 3)
Fiihetenslag, v.12,jfr 1:25.
Den nytestarnen tliga lagen
Trots att den troende är frigjord
från »syndens och dödens lagl>, Rom.
8:1-2, och även från Mose lag, Rom.
3:21; 7:1-6; 10:4, är han dock icke
»utan lagl>, 1.Kor.9:21; Gal.S:13. Han
är »i Kristi lag/j, l.Kor.9 :21. Nåden
utövar sitt välde, Rom.S :21.
Den nytestamentliga lagen är: 1)
Kristi lag till sitt ursprung, Gal.6:2. 2)
Frihetens lag - till sitt väsen, Jak.
1:25; 2:12.3) Kärlekens lag - till sitt
innehåll, Rom.13:8-10. 4) Andens lag
- till sin kraft, Rom.8:2. 5) livets
Andes lag - till sin verkan, Rom.8:2.
6) Den fullkomliga lagen - till siU
värde, Jak.l :25. 7) Den konungsliga
lagen - till sin värdighet, Jak.2:8.

LAG

l) I]o~, pn
något som är bestämt el. beslutat;
förordning, stadga; av: l).ä~~, se 10.
Ordet är ofta övers. stadga, t.ex.
2.Mos.18:16; PS.119:S4. I 2.Mos.
15 :25; Jos.24:2S; 1.Sam.30:2S står
1!.0~ jämsides med mi§pät, se 4; övers.
lag och rätt. Se: Besluta 11.
2) torä, i1., i l'I
undervisning, lära; lag, förordning; av:
fjärä), hif. visa; undervisa (se Lära 1). I
Ps.19:8 står ordet parallellt med 'egu!,
se 5. Förutom sin allmänna innebörd
»undervisningl>, se t.ex. Job 22:22;
Ps.78:I; Ords.3:I; 6:23; 13:14, har
torä i G.T. framför allt att göra med
Guds särskilda undervisning av sitt folk
Israel genom »lageru>, given genom
Mose och samlad i Pentateuken, de 5
Moseböckerna. Ordet kan beteckna
såväl en enskild förordning el. föreskrift som hela Guds vilja och syfte
med sitt egendomsfolk och sin skapelse. Jfr 12. Se: Förmana 2.
3) dät, n i,
aram. - (p~. låneord) lag. påbud, förordning. Se Dom Il, Påbud 3.
4) mi~pät, t:l9 lOD

»Det som lagen icke kunde åstadkomma», Rom.8:3.
l) Rättfardiggörelse inför Gud,
Rom.3:20. 2) Frigörelse från synden,
Rom.8:2-3. 3) Löfte om arvedel,
Rom.4:14.

dom, d~mslut; 'rätt, rättvisa; i Hes.
22:29 övers. lag och rätt; av: §äjia!,
döma, skipa rätt. På följande ställen
står ordet jämsides med ~egä~ä,
rättfardighet: 2:Sam.8:IS; 1.Kon.l0:9;
l.Krön.l8:14; 2.Krön.9:8; övers. lag
och rätt. Jfr 1. Se t.ex. Dom 2, Iakttaga 4, Laglydnad 1.
5) 'er:jut, n 1 '1 V.
vittnesbörd; förordning, lag; av: 'eg,
vittne, vilket i sin tur kommer av
verbet ['ug), hif. vittna, betyga,
försäkra. Ordet är van!. övers. vittnesbörd, t.ex. i Ps.19:8; 119:99, och
brukas i synnerhet om lagens båda
tavlor (tio Guds bud); det förekommer
bl.a. i uttrycket 'aron hå 'egu!, t.ex.
2.Mos.26:34, övers. vittnesbördets ark;
jfr Förbundsark 1.
6) utf.ord.
7) J:tu~~å, i1 ~ ~
stadga, förordrUng; av: l).ä15~, se 10.
Ordet är stundom övers. stiftelse, t.ex.
2.Mos.l2:14, men oftare stadga, t.ex.
1.Kon.2:3. På det senare stället är det
åtföljt av till betydelsen närbesläktade
ord: mi~wä, se Bud 1, mi§pät, se 4
(övers. rätt) och 'egu!, se 5 (övers.
vittnesbörd). Jfr Lagstadga 1. Se: Fast
24.
8) dät, n i
hebr. -= ar~. då!, se 3. Se: Påbjuda 2,
Påbud 1.
9) din, 1 '~
styra, leda; döma; i Ps.9:9 övers. skipa
lag. Se: Dom 6, Döma 1.
10) häkak, p p n
huWt ~t, 'rista~; skriva upp; fastställa,
stadga, bestämma, i Ords.31:S pu.
part. mel;1~ä~, något fastställt el.
stadgat. Se: Härskare 5, Hövding 7.
11) Uä~aJ:t), n 2 ~
grundbet. vara el. bliva klar; hif. (göra
klar =) avgöra, döma; här övers. skipa
lag. Se t.ex. Klaga 18.
12) nornas, VOj.LOC;
sed, bruk; lag, förordning; av: nemo,
dela, fördela, tilldela. I Rom.2 :15 står
ordagrant: lagens verk (sing. ergon, här
närmast' = verkan, resultat) skrivet i
deras hjärtan; 3:19 till dem [som äro) i
lagen; 4:14 de [som äro) av lag.
Nornos, som är LXX.s och N.T.s motsvarighet till torä, se 2, kan i N.T.
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Tre lagar, Rom.8.

1) Lagen på stentavlor, v.3. 2)
Syndens lag, v.2. 3) livets Andes lag,
v.2.
Vårt förhållande till lagen, Rom.7.
l) Löst ifrån lagen, v.2,6. 2) Fri
ifrån lagen, v.3. 3) Död från lagen, vA.

beteckna: a) mänsklig lag i allmänhet,
b) den av Gud åt Israel genom Mose
givna lagen, c) de 5 Moseböckerna, d)
hela G.T. (ofta i uttrycket »lagen och
profeterna») och slutligen e) den genom Jesus Kristus uppenbarade och
förverkligade lagen.
13) utf.ord.
14) anornas, ävoj.LoC;
(som är) utan lag, laglös; av neg. a- och
nomos, se 12. I Apg.2 :23 är plur. av
anornos övers. män som icke veta av
lagen. I 1.Kor.9:21 står: anornos
theou, som är utan Guds lag. Övers.
»som trotsa lag och myndighet» i
1.Tim.I:9 är en återgivning av plur. av
anornos jämte plur. av anypotaktos, se
Myndighet 10. I 2.Tess.2:8 omtalas ho
ånomos, övers. den Laglöse. Se: Ogärning 6, Ogärningsman 7.
15) anomås, avoj.Lwc;
adv. utan lag; av: anornos, se 14.
16) ennomos, €VVOj.LOC;
(som är) i enlighet med lagen, reglerad
i lag, laglig; som håller sig inom lagen,
lagen underdånig; av: prep. en, i, och
nomos, se 12. I 1.Kor.9:21 står ennomos Christou, (som är) i Kristi lag,
Kftsti lag underdånig. Se: Laglig l.
17) nornadidaskalos,
VOj.LoS tSaaKaAoc;

laglärare, lärare i lagen; av: nomos, se
12, och didåskalos, se Lärare 5. Se:
Laglärare l.
18) nomimås, vOj.Lij.LwC;
adv. lagligen, lagenligt; i 1.Tim.I:8
övers. såsom lagen bör brukas; av:
nomos, se 12. Jfr 2.Tim.2:S, övers.
efter stadgad ordning.
19) nomikos, VOj.L tK 6c;
som tillhör lagen el. har att göra med
lagen; av: nomos, se 12. I Tit.3:9 står
ordet som bestänming till plur. av
måche, strid; därav övers. strider om
lagen. Se: Lagklok 2.
20) anomia, åvoj.Lia
laglöshet, lagbrott, överträdelse av lagen; av: anornos, se 14. Se: Gärning 39,
Laglöshet 1.
LAG
2 Abraham hållit mina l.ar. 1.Mos.26:5
2.Mos.12 :49
2 samma l. gälla för
13:9
2 Hs l. må vara i den mWl
l förelade folket l. och rätt
15 :25
16:4
2 vandra efter min l.
2 icke hålla mina l.ar
16:28
2 kWlgör Guds stadgar och l.ar
18 :16
2 upplysa om stadgar och lJlr
18:20
4 förfaras efter samma l.
21 :31
24:12
2 så skaU jag giva dig l.en
2 Detta är l.en om brännoffret 3.Mos. 6:9
2 detta är lren.en om spisoffret
6:14
2 Detta är l.en om syndoffret
6:25
2 detta är l.en om skuldoffret
7:1
7:7
2 l. skall gälla för dem
2 detta är l.en om tackoffret
7 :11
7 :37
2 Detta är l.en om brännoffret
2 Detta är l.en om fyrfotadjuren
11 :46
2 Detta är l.en om en barnaföderska 12:7
2 l.en om det s. bliver angripet
13:59
61. efter vilken det skaU förklaras
13:59
2 l.en om huru man skall förfara
14:2
,2 l.en om den s. varit avgripen
14:32
2 l.en om spetälskesjukdom
14:54
2 l.en om spetälska
14:57
2 l.en om den s. har flytning
15 :32
24:22
4 En och samma l. skaU gälla
2 rätter och l.ar han fastställde
26:46
2 göra vad denna l. stadgar
- .Mos. 5 :30
21.en om en nasir
6:13
2 l.en om nasirlöfte
6:21
6:21
2 l.en om hs nasirat
2 l. (ör eder och främlingen
15 :16
15 :29
2 för alla en och samma l.
19:14
2 Detta är I.en
2 rättfärdiga s. denna l.
5.Mos. 4:8
2 den l .•. Mo.e förelade
4:44
2 Efter den l. skall du
17:11
2 skaU han hämta denna l.
17:18
2 håller aUa denna l•• ord
17 :19
2 skriva aUa denna l.s ord
27:3
2 skriva aDa denna l.s ord
27:8
2 icke håller denna l.s ord
27:26
2 icke håller denna 108 ord
28:58
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2 göra efter denna I.s ord
29:29
2 Mose skrev upp denna l.
31:9
31:11
2 då skall du läsa upp denna l.
2 göra efter denna I.s ord
31 :12
2 tecknat upp denna l.s ord
31:24
2 skola hålla denna l.s ord
32:46
8 brapn i eld en l.
33:2
33:4
2 Mose gav åt oss en 1.
2 dina rätter och din l.
33:10
2 i alla stycken hålla den l.
Jos. 1:7
2 sätta en avskrift av Moses l.
8:32
2 den l. s. Mose hade skrivit
8:32
2 läste upp alla l.ens ord
8:34
2 göra efter den l.
22:5
l förelade dem l. och rätt
24:25
1 gjorde detta till l.
1.Sam.30:25
4 4 skipade I. och rätt
2.Sam. 8:15
2 skrivet i Moses l.
1.K.on. 2:3
4 du skaU skipa l.
10:9
2 vandra efter hs l.
2.K.on.10:31
2 efter hela den l.
17:13
2 den l. s. han har givit
17:34
17:37
2 den l. skolen I hålla
21:8
2 den l. s. Mose har givit
2 skulle upprätthålla l.ens ord
23:24
2 Moses hela l.
23:25
2 föreskrivet i hs l.
1. Krön.16 :40
2 skipade l. och rätt
18:14
2 att hålla hs l.
22:12
2 vandra efter min l.
2.Krön. 6:16
4 skall skipa l. och rätt
9:8
2 övergav han H. lag
12:1
2 att hålla I.en
14:4
2 var I utan l.
15:3
2 tillämpning av l.
19:10
2 var föreskrivet i Moses l.
23:18
2 föreskrivet dem efter Mosos'l.
30:16
2 var föreskrivet i hs l.
31:3
2 hålla fast vid hs l.
31:4
2 det angick l.en och budorden
31:21
2 eft.. den l. s. de hava fått
,\3:8
2 hörde l.ens ord
34:19
2 föreskrivet var i hs l.
35:26
2 föreskrivet i Mosos l.
Esr. 3:2
2 var väl förfaren i Mosos l.
7:6
2 till att begrWlda hs l.
7:10
2 till att undervisa i l:
7:10
3 den i himmelens Guds l.
7:12
3 undersökning efter din Guds l.
7:14
3 den i himmelens Guds l.
7:21
3 aDa s. känna Guds l.ar
7:25
3 icke gör efter Guds l.
7:26
2 bör j u ske efter l.en
10:3
2 framlade l.en
Neh. 8:2
2 leviterna undervisade i laen
8:7
2 de föreläste ur Guds l.
8:8
2 de hörde l.ens ord
8:9
2 giva akt på l.ens ord
8:13
2 fWlno skrivet i l.en
8:14
2 gav dem riktiga l.ar
9:13
2 Du gav dem l.ar
9:14
2 kastade din l.
9:26
2 omvända dem till din l.
9:29
2 icke gjort efter din l.
9:34
2 vänt sig till Guds l.
10.:28
2 vandra efter Guds l.
10:29
2 det är föreskrivet i l.en
10:34
2 det är föreskrivet i l.en
10:36
2 det s. efter l.en tillkom
12:44
2 när de hade hört l.en
13:3
8 gällde den l.en
Est. 1:8
8 läggas fram för alla i l.
1:13
1:15
3 Vad skall man efter l.
1:19
3 i Persiens och Mediens l.ar
3:8
8 Deras l.ar äro olika
8 icke efter konungens l.ar
3:8
4:11
8 var och en samma l.
8 fastän det är emot l.en
4:16
6 (Mordokai) stadgade l.
9:21
6 stadga ss. l.
9:29
6 för att stadga ss. l.
9:31
6 stadgade ss. l.
9:32
l stadgade l. för regnet
Job 28:26
6 Förstår du l.en
37:16
7 förstår du himmelens l.ar
38:33
2 har sin lust i H. l.
Ps. 1:2
2 tänker på hs l. dag och natt
1:2
9 han skall skipa l.
9:9
2 H. l. är utan brist
19:8
2 Hs Guds l. är i hs hjärta
37:31
2 din l. är i mitt hjärta
40:9
2 stiftade en l. i Israel
78:5
2 efter hs l. ej vandra
78:10
89:31
2 hs barn övergiva min J.
2 s. du lär gm din l.
94:12
l övar våld i l.ens namn
94:20
l höllo den'. han gav
99:7
105:45
2 taga hs I.ar i akt
2 s. vandra efter H. l.
119:1
119:18
2 skåda undren i din l.
2 vill jag taga din l. i akt
119:34
2 vill jag hålla din l.
119:44
2 viker jag icke ifrån din l.
119:51
2 de övergiva din l.
119:53
2 H. jag håller din I.
119:55
2 jag förgäter icke din l.
119:61
2 jag har min lust i din l.
119:70
119:72
2 Din muns l. är bättre
119:77
2 din l. är min lust
2 s. icke leva efter din l.
119:85
2 Om din l. icke varit min lust
119:92
2 Huru kär har jag icke din l.
119:97
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2 jag förgäter icke din l.
119:109
2 din l. har jag kär
119:113
2 gjort din l. om intet
119:126
2 icke håller din l.
119:136
2 din l. är sanning
119:142
2 s. äro långt ifrån din l.
119:150
2 jag förgäter icke din l.
119:153
2 din l. har jag kär
119 :163
2 frid s. hava din l. kär
119:165
2 H. din l. är min lust
119:174
5 efter l.en för Israel
122:4
l han gav dem en l.
148:6
2 s. öv.rgiva l.en
Ords.28:4
2 s. hålla lagen gå till strids
28:4
2 s. tager l.en i akt
28:7
2 icke vill höra l.en
28:9
2 säll den s. håller I.en
29:18
10 under drickande förgäta l.en
31:5
2 lyssna till vår Guds l.
Jes. 1 :10
2 från Sion skall l. utgå
2:3
2 förkastade H. Sebaots l.
5 :24
8 :16
2 l.en förseglad i lärjungars
2 hållen eder tilll.en
8:20
11 skipa 1. efter s. öronen höra
11:3
11 skipa l. åt de ödmjuka
11:4
2 de hava överträtt I.arna
24:5
2 barn s. icke vilja höra H. l.
30:9
2 havsländerna vänta hs l.
42:4
2 låta sin l. komma till makt
42:21
2 vilkens l. man icke ville höra
42 :24
2 från mig skall l. utgå
5 1:4
2 du folk s. bär min l. i ditt hjärta
51:7
2 s. hade l.en om händer
Jer. 2:8
2 utan förkasta min l.
6:19
2 hava H. l. ib!~nd oss
8:8
2 de hava övergivit min l.
9:13
2 och höllo icke min l.
16:11
2 icke vandra. efter den l.
26:4
2 lägga min l. i deras bröst
31 :33
2 vandrade icke efter din l.
32:23
2 vandra icke efter min l.
44:10
2 icke vandra efter hs l.
44:23
2 ingen l. finnes mer
Klag. 2:9
4 döma dig efter den l.
Hes.16:38
2 Prästerna våldföra min l.
22:26
4 öva de våld, utan l. och rätt
22:29
41. för äktenskapsbryterskor
23:45
2 teckna upp alla l.ar därom
43:11
2 Detta är l.en om huset
43:12
2 Ja, detta är l.en om huset
43:12
2 om alla l.ar s. röra det
44:5
2 mina l.ar skola de iakttaga
44:24
3 Mediens och Persiens l.
Dan. 6:8
3 efter Mediens och Persiens l.
6:12
3 Mediens och Persiens l.
6:1 S
3 förändra heliga tider och l.ar
7:25
2 vi vandrade efter hs l.ar
9:10
2 hela Israel överträdde din l.
9 :11
9:11
2 står skriven i Moses l.
2 står skrivet i Moses l.
9:13
2 ss. du förgätit din Guds l.
Hos. 4:6
2 och avfallit från min l.
8:1
2 skriver mina l.ar för hm
8 :12
6 räknas för en främlings l.ar
8:12
2 de förkastat H. l.
Am. 2:4
2 från Sion skall l. utgå
Mika 4:2
2 bliver l.en vanmäktig
Hab. 1:4
4 alla I s. hålJen hs l.
Sef. 2:3
2 våldföra I.en
3:4
2 Fråga prästerna om l.
Hagg. 2 :12
Sak. 7 :12
2 den l. och de ord s. H.
Mal. 4:4
2 Tänken på Moses l.
12 för att upphäva l.en
Matt. 5:17
12 icke en prick av I.en förgås
5 :18
12 detta är l.en och profeterna
7 :12
12 profeterna och l.en
11 :13
12 haven I icke läst i l.en
12:5
12 uppersta budet i l.en
22:36
12 På dessa bud hänger hela l.en
22:40
12 s. är viktigast i l.en
23:23
12 VOtO föreskrivna i Moses l.
Luk. 2:22
12 föreskriften i H. l.
2:23
12 ss. stadgat var i H. l.
2 :24
12 s. sed var efter l.en
2:27
12 s. var stadgat i H. l.
2 :39
12 Vad är skrivet i I.en
10:26
12 L.en och profeterna sin tid
16:16
12 en enda prick av l.en
16:17
13 på sabbaten stilla, efter l.ens
23:56
12 skrivet om mig i Moses' l.
24:44
12 gm Moses blev l.en given
Joh.1:17
12 s. Moses skrivit om i l.en
1:45
12HarickeMosesgiviteder\.?
7:19
12 fullgör ingen av eder l.en
7 :19
12 Moses' l. icke om intet
7:23
12 folk, s. icke~känner I.en
7:49
12 Icke dömer vår l. ngn
7:5 l
12 Nu bjuder Moses i l.en
8:5
8 :17
12 I eder l. är ock skrivet
12 Det är så skrivet i eder l.
10:34
12 Vi hava hört av l.en
12 :34
12 s. är skrivet i deras l.
15:25
12 dömen hm efter eder l.
18:31
12 Vi hava själva en l.
19:7
12 efter den l.en måste han dö
19:7
14 män s. icke veta av l.en
Apg. 2 :23
6 :13
12 upphör icke tala motl.en
12 I s. fingen l.en eder given
7:53
12 sedan man föreläst ur l.en
13:15
12 icke under Mases' l. friade
13 :39
12 bjuda dem hålla Moses' l.
15:5
12 dyrka Gud emot I.en
18:13
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12 tvistefråga om eder egen l.
18:15
12 nitälska de för l.en
21:20
12 också du vandrar efter l.en
21:24
21:28
12 lär sådant s. är emot l.en
12 uppfostrad efter fädernas l.
22:3
12 en efter l.en from man
22:12
12 att döma mig efter l.en
23:3
12 bjuder du, tvärtemot l.en
23:3
12 tvistefrågor i deras l.
23:29
24:14
12 tror vad s. är skrivet i l.en
12 försyndat sig mot judarnas l.
25:8
12 med bevis ur Moses' l.
28:23
15 de s. utan l. syndat
Rom. 2:12
15 skola ock utan l. förgås
2:12
12 de s. med l. hava syndat
2:12
12 skola gm l. bliva dömda
2:12
12 icke l.ens hörare äro
2:13
12 l.ens görare rättfärdiga
2:13
12 hedningarna s. icke hava l.
2:14
12 av naturen göra vad Len
2:14
12 äro dessa, utan att hava 1.
2:14
12 sig själva en l.
2:1,4
12 l.ens verk i deras hjärtan
2:15
12 jude och förlitar på I.en
2:17
12 fått undervisning ur l.en
2:18
12 i l.en uttrycket för kunskapen
2:20
12 Du s. berömmer dig av l.en
2:23
12 vanärar Gud gm att överträda l.en
2:23
12 gagn om du håller l.en
2:25
12 oomskurne håller l.ens stadgar
2:26
12 oomskuren, fullgör Len
2:27
13 dig s. äger I.ens bokstav
2:27
12 allt vad l.en säger
3:19
12 talar till dem s. hava l.en
3:19
12 gm Len är kännedom om
3:20
12 utan l., en rättfärdighet
3:21
12 s. l.en och profeterna vittna om
3:21
12 Gm vilken l.
3:27
12 Månne gm gärningarnas l.
3:27
12 Nej, gm en trons l.
3:27
12 Göra vi vad l. är om intet
3:31
12 Vi göra l. gällande
3:31
12 icke gm l. s. Abraham
4:13
12 de s. låta det bero på l.
4:14
12 l.en kommer åstad vredesdom
4:15
12 men där ingen l. finnes
4:15
12 s. hörde tilll.ens folk
4:16
12 synd fanns innan l.en fanns
5 :13
12 icke där ingen l. finnes
5:13
12 l.en har därjämte kommit in
5:20
12 I icke stån under l.en
6:14
12 vi icke stå under l.en
6:15
12 till sådana s. känna l.en
7:1
12 l.en råder över en mska
7:1
12 gift kvinna gm l. bunden
7:2
12 är hon löst från den l.
7:2
12 då är hon fri ifrån l.en
7:3
12 gm K. kropp dödade från l.en
7:4
12 lustar s. uppväcktes gm l.en
7:5
12 nu äro vi lösta från l.en
7:6
12 Är l.en synd? Bort det!
7:7
12 icke lärt känna, om" icke gm l.en
7:7
12 icke begärelse, om icke l.en
7:7
12 Ty utan l. är synden död
7:8
12 Jag levde en gång utan l.
7:9
12 är visserligen Len helig
7:12
7:14
12 Vi veta att l.en är andlig
12 giver mitt bifall åt l.en
7:16
12 finner hos mig den Len
7:21
12 har jag min lust i Guds l.
7:22
12 i mina lemmar en annan l.
7:23
12 i strid med den l. s. är
7:23
12 fånge under syndens l.
7:23
12 tjänar med min håg Guds l.
7:25
12 med köttet tjänar syndens l.
7:25
12 livets A. l. har i KJ. gjort mig
8:2
12 fri ifrån syndens och dödens l.
8:2
12 s. l.en icke kunde åstadkomma
8:3
12 skulle l.ens krav uppfyllas
8:4
12 icke är Guds l. underdånigt
8:7
12 icke kommit till sådan l.
9:31
12 l.en har fått sin linde i K.
10:4
12 rättfärdighet s. kommer av l.en
10:5
12 han har uppfyllt I.en
13:8
12 är kärleken l.ens uppfyllelse
13:10
12 Säger icke själva l.en
LKor. 9:8
12 I Moses' l. är skrivet
9:9
12 s. stå under l.en
9:20
12 s. själV icke står under l.en
9:20
12 ss. stode jag under l.en
9:20
9:21
14 För dem s. äro utan l.
9:21
14 jag s. icke lir utan Guds l.
9:21
16 men är i K.l.
9:21
14 blivit ss. vore jag utan l.
9:21
14 för att vinna dem s. äro utan l.
14:21
12 Det är skrivet i l.en
14:34
12 underordna sig, ss. l.en bjuder
15:56
12 syndens makt kommer av Len
Gal.2:19
i 2 gm l.en dött bort ifrån l.en
2:21
12 rättfärdighet vinnas gm l.en
3:10
12 s. är skrivet i l.ens bok
3:11
12 ingen i kraft av l. rättfärdig
3:12
12 i l.en beror det icke på tro
3:13
12 K. friköpte från l.ens förbannelse
3:17
12 l. s. utgavs 430 år därefter
3:18
12 Om de vore på grund av l.
3:19
12 Vartill tjänade då I.en
3:21
12 Är då l.en emot Guds löften
3:21
12 Om en l. blivit given
3:21
12 rättfärdigheten av l.en
3:23
12 inneslutna under l.en
3:24
12 l.en blivit vår uppfostrare
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4:4
12 född av kvinna ställd under I.en
4:5
12 friköpa dem s. stodo under I.en
12 s. viJjen stå under I.en
4:21
12 icke hört vad l.en säger
4:21
12 pliktig fullgöra hela l.en
5:3
12 rättfärdiga i kraft av l.en
5:4
12 l.ens uppfyllelse i ett enda
5:14
12 så stån I icke under l.en
5:18
12 Mot sådant är icke I.en
5:23
12 så uppfyllen I K. l.
6:2
12 icke omskurna hålJa l.en
6:13
12 i fråga om l.en farise
Fil. 3:5
12 s. vinnes i kraft av l.en
3:6
3:9
12 s. kommer av l.
17 s. vllja vara lärare i l.en
LTim. 1:7
1:8
12 vi veta att l.en är god
1:8
18 brukar den ss. l.en bör
1:9
12 l.en icke för rättfärdiga
1:9
14 utan för dem s. trotsa l.
19 undfly strider om l.en
Tit. 3:9
12 enligt l.en taga tionde
Hebr. 7:5
12 måste ju l.en förändras
7:12
12 präst icke på grund aven l.
7:16
12 l.en icke åstadkomma
7:19
12 l.en insätter till överstepräster
7:28
12 löftesord s. efter l.ens
7:28
12 efter l.ens bud frambära
8:4
12 mina l.ar i deras sinnen
8:10
12 buden ss. de lyda i l.en
9:19
12 renas enligt l.en nästan allting
9:22
12 l.en innehåller en skugga
10:1
12 dock frambäras de efter l.en
10:8
12 mina l.ar i deras hjärtan
10:16
12 Den s. föraktar Moses' l.
10:28
20 gör synd, överträder l.en
LJoh. 3:4
20 synd är överträdelse av l.en
3:4
12 i den fullkomliga l.en
Jak. 1 :25
1:25
13 frihetens l.
2:8
12 fullgören konungsliga l.en
2:9
12 av l.en överbevisade
2:10
12 om ngn hålJer l.en i övrigt
2:12
12 skola dömas gm frihetensi.
4:11
12 förtalar l.en och dömer l.en
4:11
12 dömer du l.en
4:11
12 så är du icke l.ens görare
LAG (giva sig i lag med)
med äktenskapsbrytare ...i l.
IOsmunt ej giva dig i l.
iCke i l. med snarsticken
icke i l. med upprorsmän

Ps.50:18
Ords.20:19
22:24
24:21

LAGA
-laga
tillaga Jes.44:16
LAGA
l.de så att (Simson) somnade
l. så att mannen icke
L. så att ruset går av
l. så att de få se oss
l. så att ingen bliver kvar
l. huset och sätta i stånd
l. upp Jerusalems murar
l. att denna är tillreds

Dam.16:19
Rut 3:3
LSam. 1:14
14:8
14:36
2.Krön.34:10
Neh. 4:7
2.Kor. 9:5

LAGBOK
1) sepär torä, n"1 i n 18 D
lagbok; sepär, brev, sk~iilig order;
bok, rulle (skriven för att bevaras);
tora, se Lag 2.
LAGBOK
l icke skrivet i denna l.
5.Mos.28:61
l uppskrivet i denna l.
29:21
1 s.· är skrivet i denna l.
30:10
l Tagen denna l. och läggen
31 :26
l icke denna l. skild från
Jos. 1:8
1 föreskrivet i Moses l.
8:31
1 ss. det var skrivet i l.en
8 :34
l föreskrivet i.Moses l.
23:6
l J osua tecknade upp i Guds l.
24:26
l föreskrivet i Moses l.
2.Kon.14:6
1 funnit l.en i H. hus
22:8
l När konungen hörde l.ens ord
22:11
1 hade H.1. med sig
2.Krön.17:9
1 föreskrivet var i Moses l.
25:4
1 fann prästen HlIkia H.l.
34:14
l Jag har funnit l.en i H. hus
34:15
l hämta fram Mosesl.
Neh. 8:1
l folket lyssnade tilll.en
8:3
l föreläste ur Guds l. var dag
8 :18
l man föreläste ur H.l.
9:3

plur. av ergon, se Gärning 29; n6mou,
gen. av n6mos, se Lag 12. I Rom.3:28
står: chörls ergön n6mou, utan laggärningar, på övriga ställen: ex ergön
n6mou, av laggärningar. Detta uttryck
sättes i Gal.2:I6 som kontrast till: ek
pisteös Christou, av tro på Kristus. I
Gal.3:10 står ordagrant: alla de som
äro av laggärningar (h6soi ex ergön
nomou eisin).
LAGGÄRNINGAR
l av l. intet kött rättfärdigt
l mskan rättfärdig utan l.
l icke rättfärdig av l.
l av tro på K., icke av l.
l av l. intet kött rättfärdigt
l Kom det sig av l.
l kom det sig av l. att I
l s.låta det bero på l.

Rom.3:20
3:28
2:16
2:16
2:16
3:2
3:5
3:10

Gal.

LAGKLOK
1) dajjän, l ''1
aram_ dQmari,-lagklok. Jfr Domare 3,
Försvarare 1.
2) nomikos, VOJ.lLK6c;
som tillhör lagen el. har att göra med
lagen; som är kunnig i lagen, lagklok,
jurist. Hos Matteus och Lukas betecknar ordet en judisk rättslärd och är
närmast en synonym till granunateUs,
skriftlärd. Jfr Luk.7:30; 11 :53; 14:3
(där de lagkloke omtalas jämte fariseerna) med t.ex. Matt.IS:I; Mark.7:S;
Luk.6:7 (fariseer och skriftlärde).
Senas, som omtalas i Tit.3:13, kan ha
varit en romersk jurist eller möjligen
en lagklok i den judiska diasporan.
LAGKLOK
l förordna domare och l.e
en av dem s. var l.
de l.e föra~tade Guds
en l. stod upp och vilIe snärja
tog en av de l.e till orda
ve ock eder I l.e
Ve eder, I l.e, s. tagit bort
de l.e förbittrade
till de l.e och fariseerna
Senas, den I.e, må du utrusta

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Esr. 7:25
Matt.22:35
Luk. 7:30
10:25
11:45
11:46
11:52
11:53
14:3
Tit. 3:13

LAGLIG
1) ennomos, evvoJ.loc;
(som är) i enlighet med lagen, reglerad
i lag, laglig. Se: Lag 16.
LAGLIG
1 i l.a folkförsamlingen

Apg.19:39

LAGLYDNAD
1) mi~pät, t:I!ltUrI

dom, do~lut;: rätt, rättvisa. Jfr Lagbrott 1. Se: Lag 4.
LAGLYDNAD
l väntade l., fann lagbrott

Jes. 5:7

LAGLARARE
1) nomodiddskalos, vOJ.loliLliaaKa'Aoc;

laglärare; här avses lärare i den judiska
lagen. Jfr Lagklok 2. Se: Lag 17.
LAG LÄRARE
1 sutto fariseer och l.
1 en l. vid namn Gamaliei

Luk.5:17
Apg.5:34

LAGLöSE
»Den Laglöse», grek. ho anomos (se
ordanalys Lag 14), i v.3 kallad »Laglöshetens människa», grek. ho anthropos ds anomlas (anomfa, se Laglöshet l), är en annan benämning på
Antikrist, se d.o. 2.Tess.2:8.

LAGBROTT
1) miSpäl,z, n~ O/~
trol. utgjutande (av blod). 'Ordet förekommer endast i Jes.S:7, där det står i
motsats till mi§pä!, se Laglydnad 1;
därav övers. lagbrott. Jfr LXX, som
här har anomia, se Lag 20, Laglöshet 1.

LAGLÖSHET
1) anomia, åVOJ.lLa
laglöshet, lagbrott. Se t.ex. Lag 20,
Ogärningsman S.

LAGBROTT
l väntade laglydnad, fann l.

1 L.ens människa
l är I.ens hemlighet verksam

Jes. 5:7

LAGLÖSHET
l därigenom att l.en förökas

Matt. 24:12
2.Tess. 2:3
2:7

LAGGÄRNINGAR
1) erga nomou, epra VOJ.lOV
lagens giimingar, laggärningar; erga,

LAGSTADGA
1) hukkat hattorä, n l i fln n Q~
lagiör~;dtilitg, lagstadga; cstp. av
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Lagstiftare - Lamm

Från de aven engelsk expedition år 1932 påbörjade arkeologiska utgrävningarna i Lakis.
hu~Js:ä ,

se Lag 7; best. form av torä, se

Lag 2.
LAGSTADGA
1 den I. s. H. påbjudit
1 den I. s. H. givit Mose

4.Mos.19 :2
31 :21

LAGSTIFTARE
l) nomothetes, VOJ.l.OI!€TT/~
laggivare, lagstiftare; av: n6mos, se
Lag 12, och tlthemi, ställa, sätta, lägga.
I Jak.4:11-12 framställes Gud som
lagstiftaren och människan - i ett
sant, ödmjukt gudsförhållande - som
lagens görare (poietes n6mou).
LAGSTIFTARE
1 En är l.en och domaren

LAGÖVERTRÄDARE
1) parabtites nomou,
7rapa(3ciTT/~

VOJ.l.OV

lagens överträdare, lagöverträdare;
parabåtes, i N. T. endast = överträdare
(av: parabainö, gå bredvid el. förbi;
överskrida, överträda, se Matt. 15:2-3);
n6mou, gen. av n6mos, se Lag 12.
Parabåtes förekommer även i Jak.29,
övers. överträdare.
LAGÖVERTRÄDARE
1 men om du är en l.
l äger omskärelsen, likväl l.
1 dräper, är du dock en l.

LAHAD
hebr. möjl. pressad, nedtryckt. En son
till Jahat av Juda stam. I.Krön.4:2.
LAlS
hebr. lejon. Stad i norra Palestina, i
dalen vid Bet-Rehob. Se: Dan 2,
Lesem. Dom.18 :7,14,27,29.
LAlS
hebr.lejon. Fader till Palti frän Gallim.

I.Sam.25:44; 2.Sam.3:15.
Rom. 2:25
2:27
Jak. 2:11

LAlSA
hebr. lejon. Stad i Benjamin, möjl.

Jak. 4:12

LAGSTIFTNING
1) nomothesia, VOJ.l. ol! W la
laggivning, lagstiftning; av: nomothetes, se Lagstiftare l. I Rom.9 :4-5
nämnes lagstiftningen jämte andra
Guds gåvor till Israel: barnaskapet,
härligheten,
förbunden,
tempeltjänsten, löftena och fäderna. De är
alla oupplösligt förknippade med varandra. och utgör tillsammans ett sjutal,
som får sin bekräftelse och fullbordan
i Kristus.

LAM

2) nomotheteö, VOJ.l.OI!€T€W

LAMAS
hebr., betydelsen okänd. Stad i Juda
lågland, i distriktet Lakis, sannolikt
där ruinerna efter orten el-Lahm ligger,
4 km söder om Bet Jibrin. Jos.15 :40.

Rom. 9:4
Hebr. 7:11

LAME K
grek. form av namnet Lemek, se d.o.
Densamme som Lemek 2. Luk.3:36.

LAGTOLKARE
1) tijJtäj, ' 1J~ l'\
aram. trol. rättslärd, lagklok, domare.
Titlarna i Dan.3 :2-3 avser kungliga
ämbetsinnehavare, men deras innebörd
kan ej i detalj fastställas; därför återges
de på varierande sätt i olika översättningar. Jfr Domare 4, Fogde 5.
LAGTOLKARE
I lit församla satraper, I.
1 I.na och andra makthavande

LAMI
hebr. möjl. kämpe el. från Lehem En
broder till gatiten Goljat, se d.o. Han
dödades av Elhanan, se Elhanan 1.
I.Krön.20:5.
LAMM
Se även: Får, hjord, vädur, bock, altare, slakta, blod, försoning, offer,
frälsning, Jesus Kristus.

Dan. 3 :2
3 :3

LAGUTLÄGGNING
begynte Mose denna I.

S.Mos. 1:5

LAGVRÄNGNING
staden är full av I.

Hes. 9:9
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LAKIS
till J afia. konungen i L.
Jos.10:3
församlade sigo.okonungen i L.
10:5
(till Josua) konungen i L.
10:23
drog Josua från Libna till L.
10:31
H. gav L. i Israels hand
10:32
drog Horam upp att hjälpa L.
.10:33
frlin L. drog Josua till Eglon
10:34
ss. han gjort med L.
10:35
(slogo ) konungen i L. en
12:11
(i Låglandet) L.
15:39
(Amasja) fly till L.
2. Kon.14:19
sändes män efter hm till L.
14:19
18:14
Hiskia till Assyriens kon. i L.
(Sanherib) sände från L. Tartan
18:17
(Sanherib) brutit upp från L.
19:8
(Rehabeam befaste) L.
2.Krön.11:9
(Amasja) måste fly till L.
25:27
sändes män efter hm till L.
25 :27
Sanherib ... Iåg framför L.
32:9
(Juda barn) i L..
Neh.11:30
sände från L. åstad Rab-Sake
Jes.36:2
(Sanherib) brutit upp från L.
37:8
babyloniske ... belägrade L.
Jer.34:7
I L.' invånare
Mika 1:13
I.es ben, s. hänga
Ords.26:7
de I.a skola taga byte
Jes.33:23
den I.e hoppa ss. en hjort
35:6
till (J.) alla s. voro I.a
Matt. 4:24
H., min tjänare ligger '..
8:6
förde de till hm en I. man
9:2
sade (J.) till den I.e
9:2
sade han nu till den I.e
9:6
kommo till (J.) med en I.
Mark. 2:3
släppte ned sängen s. den I.e låg på
2 :4
sade han till den I.e
2:5
lättare, att säga till den I.e
2 :9
vände han sig till den I.e
2:11
kommo några män med en I.
Luk. 5:18
härmed vände han sig till den I.e
5:24
I.a och ofärdiga botade
Apg. 8:7
(Eneas) var nämligen I.
9 :33

giva el. stifta lag; pass. mottaga lag;
vara lagfäst (ordnad genom lag); av:
nomothetes, se Lagstiftare l. Verbet
förekommer i N.T. endast i pass. och
blott på två ställen: Hebr.7:11; 8:6. På
det förra stället säges, att folket mottagit lagen på det levitiska prästadömets grund, medan det på det senare
stället heter, att det »bättre förbund»,
som Kristus är medlare för, är lagfäst
(ordnat) på basis av »bättre löften».
LAGSTIFTNING
1 israeliter, dem tDlhöra l.en
2 var ju folkets I. byggd

ruinplatsen el-Isavia, nära Anatot. Jes.
10:30.
LAKIS
hebr., av okänt ursprung, betydelse
oviss. Strategiskt viktig, befäst stad på
det judeiska låglandet. Omtalad redan i
14.årh. f.Kr. i ett brev tillhörande
Amarna-arkivet i Egypten. Det har
antagits, att Lakis efter den israelitiska
invandringen relativt länge ägde bestånd som ett oberoende kananeiskt
stadssamhälle. Rehabeam gjorde staden till en stark gränsfåstning mot
filisteerna. Här dödades judakonungen
Amasja omkr. år 765, sedan han hade
sökt undgå de mot honom sammansvurna genom flykt från Jerusalem.
Den assyriske konungen Sanherib
belägrade Lakis under sitt stora fålttåg
mot Juda år 701 f.Kr. Som en bild
från denna tid visar, hade staden dubbla murar. Lakis har återfunnits vid
utgrävningar i Tell el-Duweir, 45 km
sydväst om Jerusalem. I ett rum i
stadens södra mur fann man år 1935
de berömda 21 Lakisbreven, skrivna på
lerskärvor.

Fyra av Lakisbreven, skrivna på lerskärvor och bestående av militära
rapporter frdn omrddets underbefälhavare till kommendanten i Lakis.
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-1a.mrn
påskalamm 2.Mos.l2 :21
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Lamm - Lammet
skuldofferslamm 3.Mos.14 :24
Lamm
Lammet är tåligt, Jes.S3:7, svagt, utsatt för fara , 1.Sam.17 :34. Det har
behov aven herde , JesAO:ll.
Offerlamm
Lamm offrades redan på Abels tid,
1.MosA:4, på Abrahams tid, LMos.
22:7,8, på Samuels tid , l.Sam.7 :9.
Offerlammet skulle vara felfritt ,
4.Mos.6:l4. Lamm skulle offras morgon och afton, 2.Mos.29:38-39 . Offret
gällde icke för de ogudaktiga, Jes.l :lI ;
66:3. - Påskalammet slaktades första
gången vid uttåget ur Egypten, 2.Mos.
12:3 ,6,7. Offret skulle vara ett felfritt
årsgammalt lamm, 2.Mos.12:S. Jfr
1.Kor.S:7.
Bild på
a. Kristus: Kristi offer, Joh.! :29;
Upp.S :6. Kristi fullkomlighet , 1.Pet.
l :19. Kristi tåliga lidande, Jes.S3 :7;
Apg.8 :32. b. De troende: Svaga, Jes.
40:11; Joh.21 :IS. »Såsom lamm mitt
ibland ulvan>, Luk.!0:3, jfr Apg.20:28.
Lammet
l) Lammet för en person, l.Mos.
4 :4. 2) Lammet för ett hus, 2.Mos.
12:3. 3) Lammet för ett folk, 4.Mos.
29.4) Lammet för hela världen, Joh
1:29.
Påskalammet, 2.Mos.12:3-6.
l) För den enskilde, vA. 2) För
familjen, v.3 . 3) För grannen, vA. 4)
För församlingen, v.3 ,6.
Guds lamm, Joh.! :29.
l) Felfritt, l.Pet.l :19. 2) Tyst,
Apg.8:32. 3) Slaktat, Upp.S:6. 4) Värdigt, Upp.S :12.

Lammet med korset - en gammal
Kristus-symbol.
Lammet, Upp.
l) Lammets vrede, 6:16. 2) Lammets blod, 7:14; 12:11. 3) Lammets
ögon, 5:6; 14:10. 4) Lammets sång,
15 :3. 5) Lammets bröllop, 19 :7. 6)
Lammets hustru , 21:9. 7) Lammets
apostlar, 21:14. 8) Lammets tron , 22:1.

Frismålningar på keramik från Lakis (ca 1500 [Kr.).
offra ett l. till sy ndoffer
3.Mos. 4 :32
en kalv och ett I. till brännoffer
9:3
ett årsgammalt l. ss. brännoffer
12 :6
två felfria l. av hankön
14:10
ett årsgammalt felfritt l.
14:10
prästen skall taga det ena I.et
14:12
slakta I.et på samma plats
14 :13
taga allenast ett l.
14:21
Om ngn av Israels hus slaktar ett l.
17 :3
offra ett felfritt årsgammalt l.
23:12
sju felfria årsgamla l.
23:18
två årsgamla l. till tackoffer
23:19
bäras fram tillika med de båda l.en
23:20
årsgammalt I. till skuldoffer
4.Mos. 6 :12
årsgammalt felfritt l. av hankön
6:14
årsgammalt felfritt L av honkön
6:14
årsgammalt I. till brännoffer
7: 1 S
7:17
till tackoffret fem årsgamla I.
(Netanels offergåva) årsgammalt~.
7:21
till tackoffret fem årsgamla I.
7:23
(Eliabs offergåva) ett årsgammalt I.
7:27
till tackoffret fem årsgamla l.
7 :29
(Elisurs offergåva) årsgammalt l.
7:33
till tackoffret fem årsgamla I.
7 :35
(Selumiels offergåva) ett årsgammalt l. 7:39
till tackoffret fem årsgamla 1.
7:41
(Eljasafs offergåva) årsgammalt I.
7:45
till tackoffret fem årsgamla I.
7 :47
(Elisams offergåva) årsgammalt 1.
7 :51
fem årsgamla I.
7 :53
(Gamaliels offergåva) årsgammalt 1.
7:57
till tackoffret fem årsgamla l.
7:59
(Abidans offergåva) årsgammalt 1.
7:63
till tackoffret fem årsgamla I.
7 :65
(Ahiesers offergåva) årsgammalt l.
7 :69
till tackoffret fem årsgamla I.
7 :71

(Pagiels offergåva) årsgammalt I.
till tackoffret fem årsgamla I.
(Ahiras offergåva) årsgammalt 1.
till tackoffret fem årsgamla l.
tolv årsgamla l.

sextio årsgamla 1.
fjärdedels hin vin till vart I.
I. till brännoffer för var dag
Det ena 1.et om morgonen
det andra l.et vid aftontiden
fjärdedels hin till första l.et
Det andra l.et vid aftontiden
offra två årsgamla felfria 1.
sju årsgamla felfria 1.
ss. spisoffer till vart l.
fjärdedels hin till vart I.
offra sju årsgamla l.
till vart och ett av de sju l.en
Ss. brännoffer sju årsgamla l.
vart och ett av de sju Len
offra sju årsgamla felfria 1.
vart och ett av de sju l.en
ss. brännoffer sju årsgamla l.
vart och ett av de sju l.en
offra fjorton årsgamla 1.
vart och ett av de fjorton l.en
fjorton årsgamla felfria I.
skola offras tilll.en
fjorton årsgamla felfria 1.
s. skola offras till I.en
fjorton årsgamla felfria 1.
s. skola offras till I.en
fjorton årsgamla felfria 1.
s. skola offras till I.en
sjjitte dagen fjorton årsgamla I.
s. skola offras tilll .en

7:75
7 :77
7:81
7:83
7 :87
7 :88
15 :5
28 :3
28:4
28:4
28:7
28:8
28:9
28 :11
28 :13
28 :14
28:19
28:21
28 :27
28 :29
29 :2
29:4
29:8
29:10
29:13
29 :15
29:17
29:18
29:20
29:21
29:23
29:24
29:26
29:27
29 :29
29:30

fjorton årsgamla felfria 1.
29 :32
s. skola offras tilll.en
29 :33
sju årsgamla felfria 1.
29 :36
s. skolapffras tilll.en
29 :37
fett av l. fick du ock
S.Mos.32 :14
skonade det bästa av l.en
I .Sam.lS :9
icke mer än ett litet l.
2.Sam.12 :3
tog den fattige mannens l.
12 :4
I.et skall han ersätta fyradubbelt
12 :6
i s katt erlagt 1000001.
2 . Kon. 3 :4
brännoffer åt H. 1000 I.
l.Krön.29:21
sj u 1. till syndoffer
2.KrÖn.H:21
slaktade de I.en
29 :22
förde fram 200 I.
29 :32
dels 1. och dels killingar
3 5:7
åt prästerna 2600 l. och killingar
35:8
åt leviterna 5000 1. och killingar
35 '9
I. skall utgivas åt dem
Esr. 6:9
offra de de 400 I.
6:17
ss. redlig man köpa I.
7 :17
landsflyktiga offrade 77 1.
8:35
värma sig i ull av mina l.
Job 31 :20
höjderna (hoppad e) ss. I.
Ps.1I4:4
I höjder, ss. 1.
114:6
I. till att bereda kläder
Ords.27 :26
till blod av -l. intet b ehag
Jes. l :ll
I. gå där i bet
5 :17
vargar bo tillsammans med l.
11 :6
l. s.landets herre bör hava
16:1
i I.s och bockars blod
34 :6
han samlar l.en i sin famn
40:11
lik ett 1. s. föres bort
53 :7
vargar i bet tillsammans med l.
65 :25
den s. offrar sitt l.
66:3
Själv var jag ss. menlöst 1.
Jer.ll :19
till att slaktas ss. 1.
51:40
med 1. drevo d e handel
Hes.27:2l
dricka blod av vädurar och I.
39:18
utgöras av sex felfria l.
46 :4
tilll.en ss. spisoffer
46 :5
på nymånadsdagen sex 1.
46 :6
tilll.en så mycket han vill
46 :7
tilll.en av så mycket han vill
46 :11
felfritt årsgammalt 1.
46 :13
I skolen offra I.et var morgon
46 :1 5
i bet ss. l. i vida öknen
Hos. 4:16
I s. äten I.
Am. 6 :4
ss. 1. mitt in ibland ulvar
Luk. l0 :3
Se, Guds I., s. borttager
Joh . 1:29
Se, Guds 1.
1 :36
21:15
FÖd mina 1.
ss. ett 1. s. är tyst
Apg. 8:32
blodet av ett felfritt I.
l.Pet. 1 :19
ett I...ss. varit slaktat
Upp. 5 :6
(vilddjuret) horn lika ett I.s
13:11

LAMMET
Ett av Jesu Kristi symboliska namn.
(Se: Joh.l :29,36; 1.Kor.S:7 ; l.Pet.

I:l9.)
LAMM ET
de 24 äldste ned inför L.
Upp. 5:8
L. s. blev slaktat är värdigt
5:12
och L. tillhör lovet och äran
5:13
jag såg L. bryta det första
6:1
jag såg L. bryta det sjätte inseglet
6:12
döljen oss för L.s vrede
6:16
en stor skara stå inför L.
7:9
Frälsningen tillhör vår Gud och L.
7 :10
gjort dem vita i L.s blod
7 :14
L. skall vara deras herde
7:17
när L. bröt sjunde inseglet
8 :1
övervunno i kraft av L.s blod
12 :11
livets bok, det slaktade L.s bok
13:8
fick se L. stå på Sions berg
14:1
s. fÖlja L. varthelst det går
14:4
friköpta till förstling åt L.
14:4
i heliga änglars och L.s åsyn
14:10
sjöngo Moses' sång och L.s ~ång
15:3
giva sig i strid med L .
17 :14
men L. skall övervinna dem
17 :14
17 :14
t y L. är herrarna s herre
tiden är inne fö r L.s brö llop
19:7

LAMM
Abraham ställde sju l.
Vad betyda de sju I.en

J.Mos.21 :28
21:29
21 :30
Dessa sju l. skall du taga
30:40
Därefter avskilde Jakob l.en
var husfader taga ett I.
2.Mos.12:3
så att vart hushåll får ett l.
12:3
hushållet för litet för ett I.
12:4
12 :4
husfadern och hs granne ett l.
12:4
för vart I. ett visst antal
12 :5
Ett felfritt årsgammalt I.
12 :2 1
tagen ett I. för vart hushåll
två årsgamla I. för var dag
29:38
29 :39
Det ena l.et offra om morgonen
29 :39
det andra I.et vid aftontiden
29:40
till det första I.en ... fint mjöl
29 :41
Det andra l.et vid aftontiden
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Från Lakis' område, som det tedde sig före utgrävningarna.
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Lammgam -Land
bjudna tm L.s bröJJopsmältid
visa dig bruden, LoS hustru
namnen på L.s 12 apostlar
H. Gud de.. tempel, han och L.
dess ljus är L.
iUvets bok, LoS bok
gick, ut från Guds och L.s tron
Guds och L.s tron därinne

19:9
21:9
21:14
21 :22
21:23
21:27
22:1
22:3

LAMMGAM
Se även: Gam, Asgam.

Lammgam
En rovfågel, som blir mer än en meter
lång och mäter upp till två meter
mellan vingspetsarna. Lammgamen är
en snabb flygare. I luften är den
mycket svår att upptäcka; den har en
mycket skarp blick, så att intet undgår
dess uppmärksamhet. Sitt bo bygger
den högt uppe på bergstoppar. Lammgamen livnär sig på döda kroppar, men
även på lamm och killingar direkt från
hjorden.
Liksom övriga gamar räknades
lammgamen i Israel till de orena djuren, som inte fick ätas.
LAMMGAM
skola icke ätas•••ömen, l.en
icke äta: ömen,l.en

1 ljusstakarna med I.or
2.Krön. 4:20
1 l.oma av guld
4:21
1 ljusstaken med dess l.or
13:11
2 hs söner hava en l. alltid
21:7
1 släkte ut I.orna
29:7
Job 18:6
1 l.n slockna ut för hm
1 utslocknar ogudaktigas l.
21:17
1 liter nlin l. brinna klart
Ps.18:29
1 rett tm en l. åt min smorde
132:17
1 ogudaktigas l. slocknar ut
Ord.. i3:9
1 h. 1. skall slockna ut
20:20
1 ogudaktigas l. slockna ut
24:20
1 hennes l. s1lckes icke ut
31:18
1 slut på ljus från l.
Jer.25:10
1 ljusstake med sina sju l.or
Sak. 4:2
1 sju rör tm de särskilda l.orna
Sak. 4:2
1 jungfrur toga sina I.or
Matt.25:1

LAMPA

Lampa
Bibeln talar ofta om lampor. Lampans
två huvuddelar var oljebehållaren och
veken. Den förra utgjordes i primitiv
form aven öppen lerskål, rund eller
avlång,' med ett eller flera urtag för
anbringande av veke (vekar). Mer utvecklade lamptyper hade ett mer slutet
oljehus ined öppning på mitten för
veken samt, på sidan, en pip för
ifyllande av oljan. Lampor gjordes
ibland av dyrbar metall och försågs
med utsmyckningar.
LAMPA

Olika typer av lampor frdn Palestina.
3 oförståndiga toga sina l.or
3 olja i kärl tillika med I.orna
3 jungfrurna redde tm sina l.or
3 Given o .....våra l.or slockna
4 Haven edra I.or brinnande
4 brinnande, skinande l.n
3 l.or tända i den sal
4 l.s sken aldrig mer lysa
4 behöva icke ngn l.s ljus

25:3
25:4
25:7
25:8
Luk.12:35
Joh. 5:35
Apg.20:8
Upp.18:23
22:5

LAMPTÄNGER
Ljusredskap i tabernaklet, gjorda av
rent guld.
LAMPTÄNGER
l. och brickor av rent guld
så ock l. och brickor tm den
övertäcka Iju..taken och l.
lamporna och l.na av guld
lamporna och l.na av guld

2.Mos.25:38
37:23
4.Mos.4:9
loKon. 7:49
2.Krön. 4:21

lykta, lanipa; aven icke använd stam,
nur,lysa. Se: Lykta 1.

2) nir, ., , l
ljus, lampa; åvstammen nur, se l.
3) lampas, Aall1l"å~
fackla; lampa; av: låmpö, lysa, skina
(se Ljus 20, Lysa 9). Jfr Upp.4:5; 8:10,
övers. bloss (på det förra stället: lampådes pyr6s, övers. eldbloss). Se:
Lykta 3.
4} lychnos, AtlXVO~
(olje-}lampa; ljus. Här förek0l111l!er
ordet i gen. som bestämning till phos,
ljus; därav övers. lampas sken, lampas
ljus. Se: Ljus 14, Lykta 2.
LAMPA
2.Mos.25:37
1 göra sju I.or
11.orne skaJJ man sätta upp så
25:37
1 att I.orna dagligen kunna sättas upp 27:20
1 var morgon tillreder I.oma
30:7
1 vid aftontiden sätter upp l.orna
30:8
1 ljusstaken och dess l.or
35:14
1 (Besa1e1) gjorde till den sju l.or
37:23
11.orne s. skulle sättas på den
39:37
1 sätta upp l.oma på den
40:4
1 satte upp l.orna inför H. ansikte
40:25
1 I.orna dagligen sättas upp
3.Mos.24:2
24:4
1 L.orna beständigt sköta inför H.
1 övertäcka ljusstaken och I.or 4.Mos. 4:9
1 (Aron) sätter upp I.oma
8:2
1 sju l.orna kasta sitt sken
8:2
1 Aron satte upp l.orna så
8:3
1 innan Guds I. slocknat
1.Sam. 3:3
1 icke utsläckte Israels I.
2.Sam. 21 :17
22:29
1 Ja, du H., är min 1.
11.oma och lamptingerna guld l.Kon. 7:49
2 alltid en I. inför mitt ansikte
11 :36
2 lit H. (Abiam) få en I.
15:4
2 hava en I. för alltid
2.Kon. 8:19
l tillhörande l.or aV guld
l.Krön.28:15
lljusstak" med dess l.or
28:15
1 vikten i ljusstake med l.or
26:15
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Se även: Landskap, landområde, äng,
åkerfålt, mark, trakt, utmark, hedmark, område, landsträcka, provins,
landsbygd, rike, konungadöme, folk.
-land
bergland 5.Mos.3:25
fastland Hes.26:8
fädernesland Luk.4:24
förbundsland Hes.30:5
förstlingsland 5.Mos.33:21
havsländer Ps.72:10
kräntarlandet Hes.16:29
kustland Jes.20:6

område; land; rike; jorden, jordkretsen. Adj. »torrt» i uttrycket »torrt
land» motsvaras här av ~jii, se 15. Se:
Främmande 8, Jord l.
2} mlf/iM, i1 ~ , "!9
.
provins, förvaltningsområde; av: din,
döma· förvalta. Ordet, som är av aram.
urspning, är ofta övers. hövdingdöme,
t.ex. Esr.2:1; Neh.l :3; Est.l:1.
3} ge1!ul, ':>.i J ~
gräns; område,· land: Ordet kan
jämföras med ett arab. ord som betyder berg, höjd (i ortnamn ofta återgivet Djebel). Jfr 4.Mos.34:3 ff., övers.
gräns; I.Mos.10:19 område.
4} utf.ord.
S} Det uttryck i Jos.17:11, §e16§ä!
hannäpä! (många läser: !e16'ä! hannii:
pot), övers. de tre höjdernas land, har 1
gaiiua sv. kyrkobibeln återgivits med
»tredje delen Naphet». Naphet upp!
fattat som egennamn (så också t.ex. i
R.V.: Naphath) kan jämföras med
Nafat i ortnamnet Nafat-Dor, Jos.
12:23. Ordet näpä betyder »höjd» och
kan därför också beteckna ett högt
beläget område el. land. Jfr A.V.:
»three countries» (tre länder).
6} jabbäJa, i1 ~ # ~
torrt land; av: jiipe§, vara torr.
7} häråbå, i1 J ., n
to~ märk, torrt Tland; av: l,tiirep, uttorka, bli uttorkad. Jfr l.Mos.7:22,
övers. det torra; Jos.3:17 torr mark.
8} 'iiljåmå, i1~ ~~:
jord, mark, land. Se: Jord 2.
9} Jaråb,
tO
hetta; het ~k; i Jes.35:7 övers.
förbränt land. Jfr Jes.49:10, övers.
ökenhetta. Ordet kan jämföras med ett
arab. ord, som betyder: ökenhägring.

J.,

Vid utgrävningar funna lampor av olika utformning.
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lO} karmäl, ':> ~ ! ~
trädgård, i syruuirhet: fruktträdgård,
välodlat fålt; i Jer.4:2~ övers. bördigt
land. I Jer.2:7 står: 'är~ hakkarmäl,
övers. det bördiga landet. Jfr karmäl i
Jes.29:17; 32:15, övers. bördigt fålt.
Se: Ax 8, Park 2.

11} se1!i1!o!, n i J ' ? ~
omgivningar; fem. plur: av säpi12, omkrets; mest brukat som adv. i betydelsen: runt omkring. I Hes.34:26 står
ordagrant: min höjds omgivningar;
övers. landet runt omkring min höjd.
Jfr sebibot i Pred.l :6, övers. kretslopp;
Jer.l i:i6 omnejd.
12} må{com, tl i p~
plats, ort; av: \cum, stå.
13} migbår, ., ~
öken, ödemark; i Jes.50:2 övers. torrt
land. Qrdet är vanl. övers. öken, t.ex.
Ps.I07:35; Jes.35:11; 41 :18; 50:12;
Hes.19:13; Hos.2:3; Sef.2:13.
14} ~e1!i, 'J ~
prydnad, glans., skönhet; ära, härlighet;
i Dan.8:9 (best. form) övers. det härliga landet. Se: Härlig 15, Härlighet 12.
IS} ~ijå, i1 ~ ~
torka; torrt land. Jfr Job 30:3, övers.
torr öken; Ps.78:17; 105:41 (på det
senare stället i plur.) öken; Jes.35:1
ödemark; Sef.2:13 förtorkad (här tillsammans med migbar, se 13).
16} Mika 5:10,13,14 ordagrant: ur din
mitt el. ur ditt inre.
17} baji!, n : ~
hus; här ·cstr. be!. Se t.ex. Folk 6,
Härbärge 4.
18} Såf/ä, i1 ~.~
fålt, slätt, åker; område, land. Jfr
Dom.9:27, övers. fålt; I.Sam.11:5
åker.
19} 5.Mos.2:21-23 ordagrant: i stället
för dem.
20} 'e1!är, .,;! ~
det som är på andra sidan, landet på
andra sidan; av: 'iipar, gå över el. förbi.
I I.Kon.4:24; Esr.8:36; Neh.2:7,9; 3:7
står 'ebär hanniihar, landet på andra
sidan floden; jfr 21. Ofta förekommer
uttrycket 'epär hajjarden, landet på
andra sidan Jordan, t.ex. Jes.9 :1.
21} 'ä1!ar, ., ~ E.
aram. hebr.' ebär, se 20. På samtliga
ställen står 'iibåi nahärii, det som är
(landet) på ändra sidan floden (=
Eufrat).
22} petil1ät, n~ ~ ~
Filisteen, -filisteemas land. Se art.
Filisteen.
23} 'i, '~
kustland; ö; i Jes.42:15 plur. 'ijim i
betydelsen: fastland. Jfr sing. i Jes:
20:6; 23:2, övers. kustland; plur. 1
Jer.2:10; Hes.27:7, övers. öländer; Jes.
42:4; Hes.27:3 havsländer.
24} Jimåmä, i1 1:) 1:) tO
förödelse, öde1ägge'lse; ödemark; i
Hes.29:1O övers. ödelagt land. Jfr Hes.
32:15, övers. ödslig ödemark. Se:
Förstöra 26, Föröda 12, Förödelse 12.
25} chÖra, xwpa
utrymme, rum (för nAgot); sedan allmänt: ort, plats, ställe; land, rike;
område, trakt; även: land, landsbygd (i
motsats till stad). Jfr Matt.4:16;övers.
ängd; Mark.5:10; 6:55 trakt; Luk.2:8
nejd; 12:16; Jak.5:4 åker (åkrar); Joh.
4:35 fålt; Luk.21:21; Joh.11:54,55;
Apg.8:1; 10:39 landsbygd.
26} ge, 'YTi
jord, jordklotet; land, fastland! land,

W

l) 'lirä~, n~

LAND

l) ner, ., l

Land
Heferlandet, l Kon:4:10. Låglandet,
l Kon.lO:27. Mispalandet, Jos.11:3.
Saalims1andet, 1.Sam.9:4. Salisalandet,
I.Sam.9 :4. Sydlandet, l.Mos.12:9;
Ps.126:4. Söderlandet, Jes.30:6. Trakonitislandet, Luk.3:1. österlandet,
I.Mos.25 :6.
LAND

3.Mos.ll :13
5.Mos.14:12

Se även: Ljus, lykta, upplysa, skina,
fackla, stråla, olja, brinna.

nordlandet Jer.3:18
plogland Jes.5:10
skogslandet Hes.20:46
slättland Jer.48:21
västerland Sak.8:7
öländer Hes.27:6,7
österland Ps.65:9
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Land

LAND
l.Mos. 2:11
l omkring hela I.et Havila
2:12
l det I.ets guld är gott
l flyter omkring heJa J.et Kus
2:13
4:16
l (Kain) bosatte sig i Let Nod

1 begynnelse i Kalne, i Sinears 1.
10:10
l Från det J.et till Assyrien
10:11
l en lågslätt i Sinears J.
11 :2
I Gå ut ur ditt I.
12:1
l det I. s. jag skall visa dig
12:1
l Abra", drog fram iLet
12:6
1 bodde kananeerna där i l.et
12:6
l At din säd giva detta I.
12:7
l hungersqöd uppstod i J.et
12:10
1 hungersnöden var svår i l.et
12:10
l Let räckte icke till för dem
13:6
1 kananeerna där i l.et
13:7
l Ligger icke hela J.et öppet
13:9
l hela det I. du ser skall jag giva
13 :15
13 :17
l Stå upp och drag igenom I.et
18 härjade amalekiternas hela I.
14:7
l giva dig detta L till besittning
15 :7
I ss. främlingar i ett I.
15 :13
l din säd skall jag giva detta L
15 :18
17:8
l jag skall giva dig det J.
l rök stiga upp från I.et
19:28
1 ingen man finnes i l.et
19 :31
l (AbimeJek:) mitt J. ligger öppet
20:15
l det I. där du nu bor
21 :23
l tillbaka till misteernas I.
21 :32
1 Abraham bodde i filisteernas l.
21 :34
l gå bort till Moria J.
22:2
l Abraham bugade sig för I.ets folk 23:7
l Abraham bugade sig för I.ets folk 23:12
l till Efron i närvaro av I.ets folk
23:13
l du skall gå till mitt eget I.
24:4
l icke föJja mig hit till Let
24:5
24:5
l till det L du kommit ifrån
l din säd skall jag giva detta J.
~4:7
I kananeerna i vilkas I. jag bor
24:37
l hungersnöd uppstod i I.et
26:1
1 kvar i det J. jag skall säga
26:2
l Stanna ss. främling iLet
26:3
1 lsak sådde där i I.et
26:12
l att vi kunna föröka oss i I.et
26:22
l hustru bJand I.e!s döttrar
27:46
l det I. Gud givit Abraham
28:4
l I. skall jag giva dig
28:13
8 föra dig tillbaka till detta L
28: 15
30:25
l draga hem till mitt I.
l Vänd tillbaka till dina fäders I.
31:3
l och drag ut ur detta I.
31 :13
32:3
l till sin broder Esau i Seirs I.
1 till ditt I. och till din släkt
32:9
l Dina att besöka I.ets döttrar
" 34:1
1 Hamar, hövdingen i l.et
34:2
l (Harnor:) J.et skalJ ligga öppet
34:10
l I.et har utrymme nog
34:21
1 (Harnor:) må vi låta dem bo i I.et 34:21
34:30
1 förhatlig för Lets inbyggare
1 det I. jag givit Abraham
35 :12
35:12
1 skall jag giva det I.et
1 medan Israel bodde där i I.et
35 :22
36:6
1 Esau drog till ett annat L
1 I.et där de uppehöllo sig
36:7
1 härstammade från Elifas, i Edoms 1.36:16
1 från Reguel, i Edoms I.
36:17
1 Seirs söner, I.ets förra inbyggare
36:20
1 horeernas stamfurstar i Edarns 1.
36:21
36:30
1 horeernas stamfurstar i Seirs l.
1 konungar s. regerade i Edoms I.
36:31
36:34
l Husam från temaneernas I.
1 Edoms stamfurstar i det I.
36:43
l Jakob bosatte sig i det I.
37:1
40:15
l bortförd från hebreernas I.
l hungersnöden skall förtära I.et
41 :30
1 den förra ymnigheten i I.et
41:31
1 förordna tillsyningsmän över l.et 41 :34
l födoämnen att tillgå för J.et
41 :36
41:36
l skall I.et icke behöva förgås
1 I.et gav under de sju ymniga
41:47
1 fruktsam i mitt lidandes I.
41:52
1 hungersnöd över heJa I.et
41:56
l Josef att befalla i J.et
42:6
l säd åt allt foJket i I.et
42:6
1 var I.et är utan skydd
429,12
1 Mannen s. var herre där i I.et
42 :30
1 ss. om vi vilJe bespeja I.et
42:30
l s. var herre i I.et svarade
42:33
l fritt få draga omkring i I.et
42:34
1 hungersnöden var svår i I.et
43:1
l tagen av I.ets bästa frukt
43:11
1 I två år hungersnöd i I.et
45:6
l Du skall få bo i I.et Gosen
45:10
l I skolen få äta av I.ets fetma
45:18
1 så kommo de till J.et Gosen
46:28
l Så skolen I få bo i I.et Gosen
46:34
1 (Josef:) de äro nu i I.et Gosen
47:1
47:4
1 låt dina tjänare bo i I.et Gosen
1 för att bo ngn tid här i I.et
47:4
l i bästa delen av I.et må du
47:6
l (Farao:) Må de bo i l.et Gosen
47:6
1 besittning i bästa deJen av I.et
47:11
l i I.et Rameses
47:11
l ingenstädes i I.et fanns bröd
47:1"3
l bodde Israel i I.et Gosen
47:27
l giva åt din säd detta l.
48:4
1 tillbaka till edra fäders I.
48:21
1 såg att I.et var ljUVligt
49: 15
l lämnade de kvar i I.et Gosen
50:8
l I.ets inbyggare sågo sorgefesten
50:11
l föra eder upp från detta I.
50:24
1 till det I. s. han med ed lovat
50:24
l I.et blev uppfyllt av
2.Mos. 1:7
1:10
l kunde sedan draga bort ur I.et
l (Mose) stannade i Midjans J.
2 :15
l en främling i ett I.
2:22

l till ett gott och rymligt I.
3:8
l J. s. flyter av mjölk och
3:17; 13:5
33:3; 3.Mos.20:24; 4.Mos.14:8
16:14; 5.Mos.6:3; 11:9; 26:9,15
27:3; Jos.5:6; Jer.ll:5; 32:22
l I. där kananeer bo
2.Mos. 3:8
l föra eder upp till kananeernas I.
3:17
1 Folket är alltför talrikt i I.et
5:5
1 nödgas driva dem ut ur sitt l.
6:1
l I. där de bodde ss. främlingar
6:4
l I.s. jag lovat giva Abraham
6:8
l släpper Israels barn ut ur sitt I.
6: 11
7:2
1 släppa Israels barn ut ur sitt I.
3 hemsöka hela ditt I. med paddor
8:2
l I.et uppfylldes av stank
8:14
l göra ett undantag för I.et Gosen
8:22
l förnimma att jag är H. i I.et
8:22
l offren åt eder Gud här i I.et
8:25
l I morgon skall H. göra så i I.et
9:5
l i I.et Gosen haglade det icke
9:26
l förnimma att I.et är H.
9:29
3 gräshoppor komma över ditt I.
10:4
1 gräshoppor äta upp alla örter i I.et 10:12
l H. lät östanvind blåsa över I.et
10:13
l åto upp alla örter i I.et
10:15
1 icke släppte Israels barn ur sitt l.
11:10
l främling eller inföding i I.et
12 :19
l i det I. H. skall giva eder
12:25
l med hast få dem ut ur I.et
12:33
l ss. en invöding i J.et
12 :48
1 H. låter dig ... i kananeernas l.
13:5
3 ej surdeg i hela ditt I.
13:7
l H.låter dig ... i kananeernas I.
13:11
l väg s. gick igenom misteernas I.
13:17
1 Israels barn farit vilse i I.et
14:3
l till dess de kommo till bebott I.
16:35
1 främling i ett I. s. icke är mitt
18:3
l begav sig till sitt I. igen
18:27
8 Jänge leva i det L s. H. vill giva
20:12
4 föra dig till amoreernas I.
23:23
1 I ditt I. icke finnas
23:26
l icke I.et må bliva ödemark
23:29
l taga I.et till din arvedel
23:30
l ditt I.s gränser från Röda havet
23:31
l I.ets inbyggare i eder hand
23:31
l icke få bo kvar i ditt J.
23:33
l hela det I. s. jag talat om
32:13
l det I. s. jag med ed Jovat
33:1
1 icke blivit gjorda i ngt J.
34:10
l förbund med inbyggarna i det I.
34 :12
34 :15
l förbund med I.ets inbyggare
34 :24
l ingen stå efter ditt I.
11.1 fån till besittning
3.Mos.14:34
l har J.et blivit orenat
18:25
l I.et utspytt sina inbyggare
18:25
l styggelser I.ets inbyggare bedrivit 18:27
l så att J.et blivit orenat
18:27
l att I.et icke må utspy eder
18:28
l inbärgen skörden av edert I.
19:9
l När I kommen in iLet
19:23
l icke I.et förfalla i skökoväsende
19:29
1 en främling bor i edert I.
19:33
l folket i I.et stena hm
20:2
l folket i I.et ser gm fingrarna
20:4
l att J.et icke må utspy eder
20:22
1 det J. dit jag vill föra eder
20:22
l I skolen besitta deras I.
20:24
l skolen I icke göra i edert J.
22:24
l det J. s. jag vill giva
23:10
l inb ärgen skörden av edert I.
23:22
l inbörgen aVkastningen av I.et
23:39
1 i det J. s. jag vill giva eder
25:2
II.et hålla sabbat åt H.
25:2
4 sex år inbärga avkastningen av I.et 25:3
l sjunde årer I.et hava vilosabbat
25:4
l sabbatsvilans år för I.et
25:5
1 vad I.ets sabbat ändå giver
25:6
l boskap och vilda djuren i ditt I.
25:7
l i basun över hela edert J.
25:9
1 fribet i J.et för dess inbyggare
25:10
l då skolen I bo trygga i I.et
25:18
l I.et skall giva sin frukt
25:19
l icke sälja den, ty J.et är mitt
25:23
1 I hela det J. I fån
25:24
l räknas tilll.ets åkermark
25:31
l s. äro födda i edert I.
25:45
l uppsätta i edert I. stenar
26:1
l skolen bo trygga i edert I.
26:5
l jag skall skaffa frid i I.et
26:6
1 göra slut på vilddjuren i I.et
26:6
l intet svärd gm edert I.
26:6
1 träden i I.et icke bära frukt
26:20
1 Jag skall ödelägga l.et
26:32
l edert I. bliva en ödemark
26:33
l Då skall J.et få gottgörelse
26:34
1 fienders I. skall förtära eder
26:38
l försmäkta i edra fienders I.
26:39
l föra dem bort i fienders J.
26:41
1 på I.et skall jag tänka
26:42
l I.et måste bliva övergivet
26:43
l äro i sina fienders J.
26:44
1 s."förinfödingenil.et
4.Mos.9:14
l i edert I. dragen ut till strid
10:9
121. om vilket H. har sagt
10:29
I jag vill gå hem till mitt I.
10:30
8 i det I. s. du med ed Jovat
11 :12
13:17
l sände för att bespeja I.et
I sen efter hurudant Let är
13:19
l hurudant I.et är, vari de bo
13:20
l tagen hit av I.ets frukt
13:21
l hurudant själval.et är
13:21
1 åstad och bespejade I.et
13:22

1 sedan de bespejat J.et
13:26
1 visade dem I.ets frukt
13:27
1 till det I. dit du sände oss
13:28
1 folket s. bor i I.et är starkt
13:29
1 talade illa om I.et
13:33
1 I. s. vi genomvandrat
13:33
l ett I. s. förtär sina inbyggare
13:33
l förn oss in i detta I.
14:3
l och KaJeb hade bespejat I.et
14:6
l Det I. är övermåttan gott I.
14:7
1 föra oss in i det I.et
14:8
1 folket i I.et mån I icke frukta
14:9
l omtalat för inbyggarna i I.et
14:14
1 föra detta folk in i det I.
14:16
l skall ingen få se det I.
14:23
1 Jåta (KaJeb) komma in i det I.
14:24
1 i det I. s. jag Jovat
14:30
1 känna det I. s. I föraktat
14:31
1 under 40 dagar bespejat I.et
14:34
1 att de talade illa om J.et
14:36
l s. Mose sänt att bespeja I.et
14:36
l s. hade talat illa om I.et
14:37
l gått åstad att bespeja I.et
14:38
12 till det I. s. H. talat om
14:40
1 detl. s. jag vill giva
15:2
l När I kommen in i det I.
15:18
l dåIätenavl.etsbröd
15:19
l t. s. flöt av mjöJk och
16:13
l av allt s. växer i deras I.
18:13
l I deras I. icke arvedel
18:20
1 i det J. s. jag givit dem
20:12
I Låt oss tåga gm ditt I.
20:17
4 Du får icke tåga gm mitt J.
20:18
l vid gränsen till Edoms I.
20:23
1 det I. s. jag givit Israels
20:24
l att gå omkring Edoms I.
21 :4
4 mellan Moabs I. och
21 :13
1 Låt mig tåga gm ditt J.
21 :22
1 hs I. ända till Ammons I.
21 :24
l hela hs I. ända till Arnon
21:26
4 Hesbon, I.et ända till Dibon
21 :30
1 Israel i amoreernas l.
! 1 :31
l (Og) och hs foJk och hs J.
21 :34
l intogo de (Ogs) I.
21:35
l Petor i hs stamfränders I.
22:5
1 kunna förjaga (Israel) ur J.et
22:6
l (Bileam:) Gån till edert L
22:13
ILet utskiftas till arvedel
26:53
l gm lottkastning skalll.et utskiftas 26:55
1 det I. s. jag givit Israels
27: 12
l sågo Jaesers J. och Gileads I.
32:1
1 det I. s. H. låtit Israels
32:4
1 är ett I. för boskap
32:4
l detta L givas dina tjänare
32:5
l det J. s. H. givit åt dem
32:7
l från Kades·Barnea att bese I.et
32:8
1 sedan de besett I.et
32:9
l in i det I. s. H. givit
32:9
8 detl. s. jag lovat
32:11
I skyddade mot I.ets inbyggare
32:17
II.et blivit H. underdånigt
32:22
I detta I. eder besittning
32:22
l skolen I giva I.et Gilead
32:29
II.et bliver eder underdånigt
32:29
l gav Mose I.et med dess städer
32 :33
II.ets städer runt omkring
32:33
1 Hor, på gränsen till Edoms I.
33:37
l fördriva I.ets alla inbyggare
33:52
l I skoJen intaga I.et
33:53
l givit I.et till loesittning
33:53
1 utskifta J.et ss. arvedel
33:54
l efter fädernestammar utskifta I.et 33:54
l tränga eder i I.et där I bon
33:54
l icke fördrivet J.ets inbyggare
33:55
4 Edert I. från öknen Sin
34:3
l edert I. med dess gränser
34:12
l det I. om vilket H. bjudit
34:13
1 s. skola åt eder utskifta I.et
34:17
l hövding till att utskifta I.et
34:18
1 vända tillbaka och bo i I.et
35:32
l icke ohelga det I. där I ären
35:33
l gm blod ohelgas I.et
35:33
1 försoning kan icke bringas för I.et 35:33
1 icke orena I.et där I bon
35:34
II.et ss. arvedel åt Israels barn
36:2
1 Jordan, i Moabs J.
5.Mos. 1:5
1:7
1 in i kananeernas 1.
1 givit I.et i edert våld
1:8
1 och intagen detta I.
1:8
1 H. har givitl.et i ditt våld
1 :21
1:22
l må utforska I.et åt oss
4 till Druvdalen och bespejade I.et
1 :24
1 togo med sig av I.ets frukt
1 :25
l :25
l Det I. s. H. vill giva är gott
1:35
l ingen skall få se det goda I.
l åt hs barn skall jag giva det I.
1:36
4 utskifta •. et åt Israel
1:38
4 åt dem skall jag giva I.•t
1:39
I deras I. skall jag icke giva
2:5
2:9
l av deras J. skall jag icke
2 :12
l Esaus barn i deras J.
2 :12
1 det J. s. H. givit dem
2 :19
l av Ammons barns I. skall jag
l Ss. rafaeernas I. räknas
2:20
19 (anakiterna) i deras I.
2:21
19 bosatte sig i (horeernas) I.
2:22
19 kaftoreerna i deras I.
2:23
l Sibon och hs I. i ditt våld
2:24
1 Låt mig tåga gm ditt I.
2:27
l det I. s. H. vilJ giva oss
2:29
4 icke låta oss tåga gm sitt I.
2 :30

3417

3418

3419

3420

område, rike. Beträffande Joh.21:9, se
31; Hebr.11 :29, se 29. Se: Jord 9.
27) peran,

rr€pav

adv. på andra sidan; motsv. hebr. 'e];>är,
se 20, På dessa ställen står: peran tOll
Iordånou, övers. landet på andra sidan
Jordan (= hebr. 'e~är hajjarden, Jes.
9:1). Härmed avses området på östra
sidan av Jordan, vanligen kallat Pereen.
Den substantiverade formen tö peran,
det [som är l på andra sidan, är genomgående övers. andra stranden, t.ex.
Matt.8:18; Mark.4:35 (= andra stranden av Gennesarets sjö).
28) exerchomai, 1:~€PXOfJaL

gå el. stiga ut; här: stiga ut ur båten;
därav övers. stiga i land; av: prep. ek,
(ut) ur, och erchornai, gå, komma. Jfr
Mark.6:54, där verbet står med ek och
gen. av ploion; därav övers. stiga ur
båten.
29) xeros,

~1/PO,

torr, förtorkad; i Matt.23:15 he xeni
(underförstått: ge, se 26), torra landet.
Ordet står här liksom i Hebr.11 :29
(xerå ge, övers. torra landet; i flera
handskrifter står endast: xerå) i motsats till thålassa, hav (i Matt.23:l5
övers. vatten).
30) Sidlmios,

~LÖWVLO,

sidonisk, från Sidon; i Luk.4:26 he
Sidönia (underförstått: ch6ra, se 25),
övers. Sidons land.
31) apobainö, årrol3aivw
gå el. stiga av; av: prep. apa, från, av,

och bainö, gå, stiga. I Luk.5:2 är
verbet närmare preciserat genom uttrycket ap' autÖn, från dem (= båtarna); övers. gå i land. Jfr Joh.21 :9, där
verbft är försett med bestämningen:
eis ten gen; övers. stiga i land.
32) perichöros,rrepixwpo,

som är omkring orten el. platsen;
kringliggande, omgivande; i N.T. end.
hii perichöros (underförstått ge, se 26),
det omgivande landet, den kringliggande trakten; i Luk.7 :17 övers. landet
däromkring. Uttrycket förekommer
t.ex. även i Matt.14:35; Mark.1:28;
Luk.8:37; Apg.14:6.
33) utf.ord.
34) topos, Torro,
ställe, ort, område; plats, utrymme.
Ordet är ofta övers. ställe, t.ex. Mark.
6:11; Luk.4:17, el. plats, t.ex. Matt.
28:6; Luk.14:9; Apg.4:31; l.Kor.
14:16. Jfr Matt.14:15, övers. trakt;
Rom.12:19 rum; Ef.4:27 tillfälle.
35) meros, fJ€PO,

del, andel; del av ett land, trakt.
Apg.20:2 ordagrant: genom de delarna
(trakterna). Jfr Matt.2:22; Apg.2:1O,
övers. bygd; Matt.15:21 trakt.
36) anatole, åvaTO A17
(stjärnors) uppgång; i synnerhet: solens
uppgång; därav: öster, östern, österlandet; i Matt.2:1 plur. övers. österns
länder; av: anatellö, låta gå upp; gå
upp. Plur. av ordet förekommer även i
Matt.8:11; 24:27; Luk.13:29, där det
är övers. öster. Sing. är övers. öster
(best. form: östern), Matt.2:2,9; Upp;
21:13. I Upp.7:2; 16:12 står anatole
heliou, solens uppgång; övers. öster,
östern. Se: Ljus 19.
LAND
Uppdelning: land; Egyptens land, Israels
land, Juda (Judas) land, Kanaans land, de
levandes land, fjärran land, torrt land, länder.

Land
1 Sihon och hs l. i ditt våld
2:31
1 får hs I. till besittning
2:31
1 Ammons barns l. lät du vara
2:37
1 aUt hs folk och hs l.
3:2
1 togo vi alltså deras I.
3:8
4 gravkista i Rabba i Ammons 1.
3:11
l När vi intagit detta l.
3:12
l detta kallas rafaeernas l.
3:13
4 kallade I.et för Jairs byar
3:14
3:16
4 I.et från Gilead till Arnons
3:18
1 H. har givit detta l.
1 det l. s. H. vill giva dem
3:20
1 se det goda I.et på andra Sidan
3:25
1 utskifta åt dem det l. du ser
3:28
1 det I. s. H. vill giva eder
4:1
1 i det I. dit I nu dragen
4:14
1 det go!1a l. s. H. vill giva
4:21
1 (Mose:) jag skall dö idettal.
4:22
1 I skole.n taga detta goda I.
4:22
1 när I blivit gamla i I.et
4:25
1 med hast utrotas ur det I.
4:26
1 lät dig komma in i deras I.
4:38
8 länge leva i det I. s. H.
4:40
1 Sihans l., amoreernas konungs
4:46
1 intogo (Sihons) I. och Ogs I.
4:47
8 det I. s. H. vill giva dig
5:16
1 i det I. s. jag vill giva
5:31
1 I mån länge leva i det I.
5:33
1 göra efter (buden) i det I.
6:1
1 H. låter dig komma in i det I.
6:10
l goda I. s. H. med ed lovat
6:18
1 och giva oss det I.
6:23
1 H. låter dig komma in i det l.
7:1
8 det I. s. han lovat giva dig
7:13
1 det I. s. H. med ed lovat
8:1
1 komma in i ett gott l.
8:7
1 ett I. där vatten bäckar
8:7
1 ett l. med vete och korn
8:8
1 ett l. med ädla olivträd
8:8
1 ett l. där du icke ... torftlghet
8:9
1 ett l. vars stenar innehålla järn
8:9
1 du skall lova H. för det goda l.
8:10
1 Ho låtit mig komma in i detta l.
9:4
1 får komma in i deras I.
9:5
1 H. vill giva dig detta goda l.
9:6
1 intagen det l. jag givit
9:23
1 det I. varur du fört oss ut
9:28
1 det I. s. jag lovat giva
10:11
1 med Farao och hela hs l.
11:3
1 gå in i och intaga det I.
11:8
1 leva i det I. s. H. lovat
11:9
1 det I. dit du nu kommer
11:10
1 det I. är ett l. med berg
11:11
1 ett l. s. H. låter sig vårda
11:12
1 giva åt edert l. regn
11:14
1 ur det goda I. s. H. vill
11:17
1 bo i det l. s. H. med ed
11:21
1 Fruktan över hela det I.
11:25
1 H. låtit dig komma in i det l.
11 :29
l i hedmarkskananeernas l.
11:30
1 i besittning det l. H. vill
11:31
1 i det l. H. givit dig
12:1
1 bon i det I. H. vill giva
12:10
8 så länge du lever i ditt l.
12:19
1 och bosatt dig i deras l.
12:29
1 det l. s. H. vill giva dig
15:4,7
1 Fattiga aldrig saknas i l.et
15:11
1 fattiga s. du har i ditt I.
15:11
3 icke se surdeg i hela ditt I.
16:4
1 l. H., din G ud, vill giva dig
16:20
17:14; 18:9
1 folk vilkas l. H. vill giva
19:1
1 avskilja tre städer i ditt l.
19:2
1 och giver dig aUt det l.
19:8
1 oskyldigt blod icke i ditt I.
19:10
1 i det l. H. vill giva dig
19:14
8 i det l. H. vill giva
21:1
8 det l. s. H. vill giva
21:23
1 i hs I. bott ss. främling
23:7
1 H. Välsigna dig i det I.
23:20
1 det I. s. H. vill giva dig
24:4
1 främlingarna hos dig i ditt l.
24:14
8 länge leva i det l.
25:15
1 det l. s. H. vill giva dig
25:19
1 det I. s. H. vill giva dig
26:1
1 förstling av I.et s. H. vill
26:2
1 i det l. s. H. med ed
26:3
1 (H.) gav oss detta l.
26:9
8 välsigna det l. du givit
26:15
1 det I. s. H. vill giva
27:2,3
1 Välsigna dig i det I. s. H.
28:8
8 i det l. s. H. med ed
28:11
1 giva åt ditt l. regn
28:12
8 utrotat dig ur det l.
28:21
1 regn H. giver åt ditt l.
28:24
3 Olivplanteringar inom ditt I.
28:40
1 murar faUa i h ela ditt l.
28:52
l över hela ditt I., det l. H.
28:52
8 lir det I. dit du kommer
28:63
1 med Israels barn i MOBbs l.
29:1
l Farao och hela hans I.
29:2
1 intogo (Sihons, Ogs) l.
29:8
1 droga mitt igenom de folks I.
29:16
4 skall hela I.et förgås
29:19
1 främlingen ifrån fjärran l.
29:22
1 plågor H. skickat över detta l.
29:22
1 Ho gjort så mot detta l.
29:24
1 upptändes H. vrede mot detta i.
29:27
1 ryckte H. dem upp ur deras I.
29:28
1 kastade dem till ett annat I.
29:28
1 Ho låta dig komma in i det I.
30:5
1 att H. Välsigna dig i det l.
30:16
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8 det I. dit du nu drager
30:18
8 får bo i det l. H. lovat
30:20
1 ss. han gjorde med deras l.
31 :4
1 i det I. s. H. med ed
31:7
8 I. dit I dragen över Jordan
31:13
1 gudar s. dyrkas i det I.
31:16
8 in i det l. s. jag lovat
31:20
4 l. flyter av mjölk och honung
31:20
1 i det l. s. jag lovade
31:21
1 föra Israels barn in i det I.
31:23
1 fann (Jakob) i öknens l.
32:10
l fram över I.ets höjder
32:13
8 försoning för sitt l.
32:43
8 det l. dit I dragen
32:47
1 berget Nebo i Moabs I.
32:49
1 framför dig skaU du se l.et
32:52
1 det l. jag vill giva
32:52
1 Välsignat av H. vare hs I.
33:13
4 s. gav så rymligt l. åt Gad
33:20
1 i ett 1. med säd och vin
33:28
l H. lät (Mose) se hela I.et
34:1
1 Efraims och Manasses 1.
34:2
1 det I. jag lovat Abraham
34:4
l H. tjänare Mose dog i Moabs l.
34:5
1 begrov (Mose) i Moabs l.
34:6
l med Farao och hela hs l.
34:11
1 det l. jag vill giva dem
Jos. 1:2
1 över hela hetitemas l.
1 :4
1 utskifta åt detta folk det l.
1 :6
1 i besittning det l.
1:11
l Ho vill giva eder detta l.
1:13
1 i det I. s. Mose givit eder
1:14
1 besittning det l. s. H. vill
1:15
1 Gån och besen I.et
2:1
1 för att utforska l.et
2:2
1 för att utforska hela l.et
2:3
1 H. givit eder detta I.
2:9
1 l.ets inbyggare i ångest
2:9
1 när H. giver oss l.et
2:14
1 (spejarna:) när vi komma in i I.et
2:18
1 H. givit hela I.et i vår hand
2:24
1 I.ets in byggare i ångest
2:24
1 icke låta dem se det l.
S:6
l åto osyrat bröd av I.ets säd
5:11
1 då de nu åto av I.ots säd
5:12
1 s. bespejat I.et
6:22
l ryktet gick ut över hela I.et
6:27
1 och bespejen I.et (Al)
7:2
1 I.ets inbyggare få höra detta
7:9
1 konungen i Al med hs folk och l.
8:1
1 kommit från ett avlägset l.
9:6
1 från ett mycket aVlägset I.
9:9
1 sade vårt l.s inbyggare
9:11
1 ville giva eder hela detta I.
9:24
1 förgöra aUa I.ets inbyggare
9:24
1 Så intog Josua hela I.et
10:40
1 Jasua intog ock l.et Gosen
10:41
1 deras l. underkuvade Josua
10:42
t intog J asua detta l., l.et Gosen
11:16
4 I.et från Halakberget
11:17
1 Så intog Josua hela I.et
11:23
1 I.et hade nu ro från krig
11:23
1 de konungar i l.et
12:1
1 vilkas l. de toga i besittning
12:1
1 l.et från bäcken Arnan
12:1
4 Sihon rådde Över I.et
12:2
4 Mose givit I.et åt
12:6
1 konungar i l.et
12:7
4 l.et åt Israels stammar
12:7
4 (åt Israel) hetitemas l.
12:8
1 återstår av I.et en stor del
13:1
1 återstår av tet gesureemas 1.
13:2
l kananeernas l. söderut
13:4
1 gebaleernas l.
13:5
4 fördela du I.et åt Israel
13:6
1 må du utskifta detta I.
13:7
4 l.et från Aroer
13:9
4 l. åt Rubens barns stam
13:15
1 lydfurstar s. bodde där i I.et
13:21
4 gav Mose I. åt Gads stam
13:24
1 hälften av Ammons barns l.
13:25
4 I.et från Hesbon
13:26
20 (Gad) I.et på andra sidan
13:27
4 l. åt hälften av Manasse
I3:29
4 så att denna hälft fick I.
13:29
3 utgjordes av I.et från Mahanaim
13:30
1 åt leviterna icke del av I.et
14:4
1 när de utskiftade I.et
14:5
1 Mose sände mig att bespeja I.et
14:7
1 det l. s. din fot beträtt
14:9
1 I.et hade nu ro från krig
14:15
4 L.et från Jordan vid Jeriko
16:1
4 Manasses övriga barn fingo I.
17:2
1 Manasse tio - förutom Gileadsl.
17:5
1 Gileads l. hade Manasses
17:6
1 Tappuas l. tillföU Manasse
17:8
5 (Manasse) de tre höjdernas l.
17:11
1 hålla sig kvar där il.et
17:12
1 perisseernas och rafaeernas l.
17:15
1 då I.et var dem underdånigt
18:1
1 taga i besittning det l.
18:3
1 stå upp och draga omkring i I.et
18:4
1 beskrivningen över I.et
18:6
1 och dragen omkring i I.et
18:8
1 sätta upp beskrivning över I.et
18:8
1 männen droga gm I.et
18:9
1 Josua utskiftade där I.et
18:10
1 Israels barn utskiftat I.et
19:49
I avslutade fördelningen av I.et
19:51
1 gav H. åt Israel hela det l.
21:43
1 i det l. I haven fått
22:4
4 hälften av Manasse l. i Basan
22:7
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4
1
1
1
1
1

I. på andra sidan jordan
22:7
begiva sig till Gileads I.
22:9
det I. de fått till besittning
22:9
Pinehas i Gileads 1.
22:13
dessa kom mo i Gileads l.
22:15
det I. tYCktes vara orent
22:19
l dragen över till det I. H.
22:19
l Gods barn, i Gileads I.
22:32
l fördärva det l. där Rubens barn
22:33
1 taga deras l. i besittning
23:5
8 utrotade ur detta goda l.
23:13
8 ur detta goda l. s. H. givit
23:15
1 utro tade ur det goda l.
23:16
1 förde eder in i amoreernas l.
24:8
1 intogen (amoreernas) l.
24:8
1 jag gav eder ett I.
24:13
1 i vilkas l. I själva bon
24:15
1 folk gm vilkas l. vi dragit
24:17
1 förjagat amoreerna s. bodde i I.et 24:18
1 givit I.et i (Juda) hand
Dom. 1:2
l begav sig till hetiternas I.
1 :26
l förmådde hålla sig kvar i I.et
1:27
1 kananeerna, l.ets inbyggare
1 :32,33
1 i det 1. s. jag lovat
2:1
1 icke förbund med detta I.s
2:2
l att taga I.et I besittning
2:6
1 I.et hade nu ro i 40 år
3:11
11.et hade nu ro i 80 år
3:30
1 I.et hade nu ro i 40 år
5 :31
6:4
1 (midjanitema) fördärvade I.ets
1 (midjanitema) föUo in i I.et
6:5
l givit eder deras I.
6:9
1 amoreerna, i vilkas land I bon
6:10
1 I.et hade ro i 40 år
8:28
l Jairs byar i Gileads l.
10:4
l i amoreernas 1., i Gilead
10;8
1 bosatte Sig i I.et Tob
11:3
1 hämta Jefta från I.et Tob
11:5
1 eftersom du angripit mitt l.
11 :12
11 :13
1 togo de mitt (Ammons) l.
1 har icke tagit!. från Moab
11:15
1 tåga gm (Edoms)l.
11 :17
1 gingo omkring Edoms I.
11 :18
11 :18
1 och Moabs I... öster om Moabs I.
1 gm ditt I. tåga
11:19
3 lät dem icke tåga gm sitt l.
11 :20
1 Israel intog amoreernas I.
11 :21
1 dessa bodde då i detta I.
11 :21
4 taga deras l. i besittning
11 :23
4 tager vi deras I. i besittning
11 :24
4 (Jefta) intog I.et från Aroer
11 :33
1 Elon begraven i Sebulons l.
12 :12
12:15
1 Abdon begraven i Efraims l.
1 hm s. förödde vårt l.
16:24
1 åstad och undersöken I.et
18:2
1 till att bespeja I.et
18:2
1 ingen gjorde ngn skada i I.et
18:7
1 besett I.et och funnit det gott
18:9
1 kommen dit och intaget I.• t
18:9
l och I.et har utrymme nog
18:10
1 för att bespeja Lais'l.
18:14
1 åstad för att bespeja I.et
18:17
1 I.ets folk i fångenskap
18:30
1 församlade sig från Gileads I.
20:1
1 hem till Benjamins I.
21 :21
Rut 1:1
1 uppstod hungersnöd i I.et
l att bosätta sig i Moabs l.
1:1
18 kommo de nu till Moabs l.
1:2
18 att vända tillbaka från Moabs l.
1 :6
18 hört i Moabs I. att H.
1:6
18 vände tillbaka frän Moabs l.
1 :22
18 s. kommit hit från Moabs l.
2:6
18 (Noomi) kom tillbaka från Moabs l. 4:3
18 H. ark i filisteernasI.
I.Sam. 6:1
l jordråttorna s. fördärva edert I.
6:5
1 sin tunga hand från edert I.
6:5
6:9
3 (arken) tager vägen till sitt I.
1 gick (Saul) gm Benjamins l.
9:4
1 kommit in i Sufs l.
9:5
1 en man från Benjamins I.
9:16
12 bosätta Sig här i I.et
12:8
1 stöta i basun över hela I.et
13:3
1 in i Gads och Gileads l.
13:7
1 dragit Olycka över I.et
14:29
1 David,l.ets konung
21:11
1 Ty finnes han i landet
23:23
l filisteerna faUit in i I.et
23:27
1 fly undan till filisteernas l.
27:1
18 David bodde i filisteernas l.
27:7
1 plundringståg i amalekiternas l.
27:8
1 stammar bodde där i I.et
27:8
1 Så ofta David härjade i I.et
27:9
18 tid han bott i filisteernas I.
27:11
1 utdrivit spåmän ur I.et
28:3
1 utrotat spåmän ur I.et
28:9
1 draga tillbaka till misteernas l.
29:11
1 byte ur filisteernasl.
30:16
1 omkring i filisteernas I.
31 :9
4 konung i asureernas I.
2oSam. 2:9
1 (Abner:) Vem tillhör 1.et
3:12
1 jebuseerna s. bodde i I.et
5:6
l kommo till Ammons barns I.
10.:2
4 de härjade Ammons barns l.
11:1
4 angrep Rabba i Ammons barns I.
12:26
1 bleve satt till domare iLet
15:4
1 hela l.et grät högljutt
15:23
1 Absalom lägrade sig i GUeads l.
17 :26
4 Rabba i Ammons barns l.
17:27
1 (David) fly ur I.et
19:9
1 begrov Sauls ben i Benjamins l.
21 :14
21 :14
1 Därför hörde Gud I.ets bön
1 Gilead och Tatim-Hodsisl.
24:6
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1 farit igenom hela I.et
24:8
1 hungersnöd komma i ditt I.
24:13
1 pest hemsöka ditt l.
24:13
1 H.lyssnade tilll.ets bön
24:25
1 Geber i Gileads 1.
1. Kon. 4 :19
4 :19
1 det l. s. tillhört Sihon
1 en fogde fanns i det I.et
4:19
l floden till fUisteernas l.
4 :21
20 (Salomo) rådde över hela I.et
4:24
8 det l. d u givit deras fäder
8 :34
1 regna över ditt l.
8 :36
8 :37
1 hungersnöd uppstår i l.et
1 fienden tränger folket i det l.
8:37
8 det l. du givit våra fäder
8:40
1 främling ifrån fjärran l.
8:41
1 förde dem till fiendens I.
8 :46
1 det I. där de äro i fångenskap
8:47
11.et man håller dem fångna
8:47
l till dig i sina fienders l.
8 :48
1 vända i riktning mot sitt l.
8 :48
4 stor församling ifrån hela l.et
8 :65
9:7
8 utrota Israel ur det l.
9:8
1 H. gjort så mot detta l.
1 (Hiram) kallade dem Kabuls l.
9:13
1 Tamar i öknen där II.et
9:18
1 det l. s. lydde under hs välde
9:19
1 s. funnos kvar i I.et
9 :21
9:26
1 en f1otta ... i Edoms l.
1 tal jag hörde i mitt l. om dig
10:6
4 almugträ införts i l.et
10:12
1 for till sitt l. igen
10:13
1 från ståthållarna i I.et
10:15
1 (Farao) gav (Hadad) l.
11 :18
1 Låt mig fara till mitt I.
11:21
1 du vill fara till ditt l.
11 :22
8 rycka Israel ur detta goda l.
14:15
1 tempelbolare funnos i I.et
14 :24
1 drev ut tempelbolarna ur I.et
15 :12
15 :20
1 förhärjade hela Naftali l.
l att det icke regnade i I.et
17:7
1 Far igenom I.et
18:5
18:6
1 de fördelade mellan sig I.et
1 kaUade till sig äldste i l.et
20:7
1 arameerna uppfyllde I.et
20:27
1 Var och en tiII sitt I.
22:36
1 utrotade ur I.et tempelbolare
22:47
1 komma missfaU i I.et
2.Kon. 2 :19
1 att I.et fylldes med vatten
3:20
4 de drogo in i I.et
3:24
I vända tillbaka till sigg l.
3:27
l hungersnöden var i 1.et
4:38
1 har redan kommit in i l.et
8:1
1 i f"Ilisteernas l. i sju år
8:2
l tillbaka ifrån fUisteernas l.
8:3
1 den dag hon lämnade l.et
8:6
1 (Hasael) intog I.et Gilead
10:33
4 och manassiternas l.
10:33
l Atalja regerade i I.et
I l :3
1 strövskaror falla in i I.et
13:20
1 J otam dömde folket i I.et
15:5
1 föllinl1.et
15:19
1 stannade icke där i I.et
15 :20
1 Tigiat-Pileser intog Naftali l.
15:29
l drickoffer för folket i I.et
16:15
1 konungen angrep hela l.et
17:5
8 bortfört från sitt I.
17:23
1 veta icke huru I.ets Gud dyrkas
17:26
1 icke veta huru I.ets Gud dyrkas
17:26
1 huru l.ets Gud skaU dyrkas
17:27
4 (Hiskia) intog deras I.
18:8.
1 Drag upp mot detta I.
18:25
1 hämtar eder till ett l.
18:32
l s. är likt edert eget I.
18:32
l ett l. med säd och vin
18:32
1 ett 1. med ädla olivträd
18 :32
18 :33
1 Har ngn räddat sitt l.
l räddat sitt l. ur min hand
18:35
l faUa för svärd i hs eget l.
19:7
1 vänder tillbaka tiII sitt 1.
19:7
1 förött folket och deras I.
19:17
l flydde till Ararats I.
19:37
1 kommit ifrån fjärran I.
20:14
8 vandra flyktig bort ifrån det I.
21:8
l folket i l.et dräpte aUa
21 :24
21 :24
1 gjorde folket i I.et Josia till
23:30
1 folket i I.et tog Josias son
1 fängelse i Ribla i Hamats l.
23:33
1 (Farao Neko) pålade I.et skatt
23:33
1 var och en av folket II.et
23:35
l (Jojakim) skattlägga l.et
23:35
1 ringaste av folket Il.et
24:14
l de mäktige i I.et till Babel
24:15
1 av de ringaste i I.et
25:12
1 plägade utskriva folket i l.et
25:19
160 andra män av I.ets folk
25:19
1 avliva dem i Hamats l.
25:21
l J uda bortfört från sitt l.
25:21
1 folks. blev kvar iJuda 1.
25:22
4 hade satt Gedalja över I.et
2 5 :23
1 Stannen kvar iLet
25:24
1 s. regerade i Edoms l.
l.Krön. 1 :43
1 Husam från temaneernas l.
1 :45
1 23 städer i Gileads I.
2:22
11.et hade utrymme nog
4:40
4 bosatte sig i deras l.
4 :41
1 boskapshjordar i Gileads 1.
5:9
l boningsplatser i I.et Basan
5 :11
5 :22
4 bosatte de sig i deras l.
1 Halva Manasse där i I.ot
5 :23
1 dyrkades av de folk där i I.et
5 :25
l s. voro födda där i I.et
7:21
18 Saharaim födde barn i Moabs l.
8:8

3424

Land
1 sände dem i misteemas l.
10.:9
1 jebuseema s. bodde i l.et
11:4
1 Davids tjänare till Ammons l.
19:2
1 bespeja l.et
19:3
1 Joab härjade Ammons barns l.
20:1
1 H. svärd och pest il.et
21 :12
ll.ets förra inbyggare i min
22:18
1 l.et blivit H. underdinigt
22:18
1 fån besitta det goda l.et
28:8
8 tillbaka till det l.
2.Krön. 6:25
l låta det regna över ditt i.
6:27
1 Om hurigersnöd uppstår i l.et
6:28
1 fienderna tränga folket i det l.
6:28
8 leva i detl. du givit
6:31
6:36
1 för dem bort till ngt annat l.
1 besinna sig i d.et l.
6:37
1 åkaUa dig i fångenskapens l.
6:37
1 omvända sig Hångenskapens l.
6:38
1 bedja i riktning mot sitt l.
6:38
4 stor församling ifrån hela l.et
7:8
1 gräshoppor att fördärva l.et
7:13
l skaffa bot åt deras l.
7:14
8 ur mitt l., det s. jag givit
7:20
1 Varför har H. gjort så mot detta l. 7:21
8:6
1 i hela det l. s. lydde under
1 s. funnos kvar i l.et
8:8
1 till Elot i Edoms l.
8:17
1 tal jag hörde i mitt l.
9:5
1 for till sitt l. igen
9:12
1. ståthållarna i l.et förde guld
9:14
1 ifrån floden till fiJisteernas l.
9 :26
14:1
1 (Aaas) tid hade l.et ro 10 år
1 eftersom l.et hade ro
14:6
1 medan vi hava l.et i vår makt
14:7
1 Judas och Benjamins hela l.
15:8
1 utrotat Aserorna ur l.et
19:3
1 (Josafat) anställde domare i l.et
19:5
20 l.et på andra sidan havet
20:2
1 fördrev detta l.s inbyggare
20:7
4 förjaga oss ur det l.
20:11
1 medan Atalja regerade i l.et
22:12
4 stIlder i filisteemas l.
26:6
1 Jotam dömde folket i l.et
26:21
1 få vända tillbaka till detta l.
30:9
1 ilbuden i Efraims och Manasse l.
30:10
1 draga tillbaka till sitt· l.
32 :21
1 det under s. skett i l.et
32:31
33:8
8 l. s. jag bestämt åt edra fäder
33:25
1 folket i l.et dräpte alla
1 gjorde folket i l.et Josis
33:25
1 folket i l.et tog Josias son
36:1
1 pålade l.et en skatt
36:3
1 l.et hade fått gottgörelse
36:21
1 folket i l.et bedrev det så
Esr. 4:4
21l.et på andra sidan floden
4:10,16,17
21 allt l. på andra sidan floden
4 :20
21 l.et på andra sidan floden
5 :3,6
6:6,8,13; 7:21,25
20 i l.et på andra sidan floden
8 :36
9: 11
1 Det l ... är ett besmittat l.
1 att l fån lita avl.ets goda
9:12
l' från de andra folken här i l.et
10:2
1 de andra fOlken här il.et
10:11
20 l.et på andra sidan
Neh. 2:7
20 l.et på andra sidan floden
2:9; 3:7
4:4
1 ett l. dit de föras ss. fångar
1 åt hs sid kananeernas•••l.
9:8
9:10
1 tecken på folket i (Faraos) l.
1 det l. du lovat giva dem
9:15
1 de intogo Sibons·l.
9:22
1 det l. s. tillhörde kon. i Hesbon
9 :22
1 det l. s. tillhörde Og
9:22
1 förde dem in i det l.
9:23
1 toga l.et i besittning
9 :24
9:24
1 kuvade för dem l.ets inbyggare
1 konungarna och folken i l.et
9 :24
9:25
8 intogo ett bördigt l.
9 :35
1 det rymliga och bördiga l.
9:36
1 det l. du gav våra fäder
1 i Us'l.levde en man
Job 1:1
1:10
1 boskapshjordar utbrett sig i l.et
1 konungar och rådsherrar i l.et
3:14
1 mörkrets och dödsskuggans l.
10:21
1 det l. vars dunkel är ss.
10:22
1 då fördärva de l.et
12 :15
12:24
1 Stamhövdingar i l.et berövar
1 s. aUena fingo l.et till gåva
15 :19
1 För den väldige upplåta l.et
22:8
1 de betryckta i l.et gömma sig
24:4
1 förbannad hs del i l.et
24:18
1 utjagade ur l.et med hugg
30:8
1 så sköna•••icke i hela l.et
42:15
1 hedningarna utrotas ur hs l.
Ps.I0:16
1 de heliga s. finnas i l.et
16:3
1 hs efterkommande besitta l.et
25:13
1 svekets ord mot de stilla i l.et
35:20
1 förbliv il.et
37:3
1 de. skola besitta l.et
37:9
1 de ödmjuka skola besitta l.et
37:11
1 H. välsignade besitta l.et
37:22
1 De rättfärdiga besitta l.et .
37:29
1 upphöja dig att besitta l.et
37:34
1 skaU prisas säll il.et
41:3
1 tänker jag på dig i Jordansl.
42:7
1 icke med svärd intogo de l.et
44:4
12 krossat oss i schakalers l.
44 :20
1 sitta till furstar i l.et
45 :17
1 utrota dig ur de levandes l.
52:7
1 i vigen ut i l.et
58:3
22 jubelrop du misteernas l.
60:10
1 Du låter dig vårda om l.et
65:10
4 förströr konungarna i l.et
68:1 S

4 bo i dem och besitta l.et
69 :36
72:16
1 Ymnigt växe säden il.et
1 församlingshus bränt upp i l.et
74:8
1 i l.ets.smygvrår våldsnästen
74:20
3 lät dem komma till sitt heliga l.
78:54
4 deras l. till arvslott
78:55
1 slog rätter och uppfyUde l.et
80:10
1 du var förr ditt l. nådig
85:2
1 så skall ära bo i vårt l.
85:10
1 vårt l. skall giva sin gröda
85:13
1 din rättfärd;ghet i glömskans l.
88:13
1 se efter de trogna il.et
101 :6
l förgöra ogudaktiga il.et
101 :8
4 Dina tjänares barn skola bo i l.et 102:29
l hungersnöd komma över l.et
105:16
l Jakob blev en gäst i Hams l.
105:23
l gjorde under i Hams l.
105:27
l Deras l. vimla av paddor
105 :30
3 mygg i hela deras l.
105:31
l eldlågor sände han i deras l.
105:32
3 bröt BÖnder träden i deras l.
105 :33
l åto upp aUa örter i deras l.
105:35
l slog allt förstfött i deras l.
105 :36
l så underbara verk i Hams l.
106:22
l föraktade det ljuvliga l.et
106:24
ll.et vart ohelgat gm blodskulder 106:38
1 bördigt I. till salthed
107:34
22 över filisteernasl. jubelrop
108:10
4 måste dväljas i Meseks l.
120:5
l gav deras l. till arvedel
135:12
l gav deras l. till arvedel
136:21
8 H. sång i främmande l.
137:4
l förtalets man ej bestå i l.et
140:12
l ss. ett törstigt l. längtar
143:6
l redliga boende i l.et
Ords. 2 :21
2 :22
1 ogudaktiga utrotas ur l.et
l ännu icke skapat l.
8 :26
l icke förbliva boende i l.et
10:30
l Bättre är att bo i ett öde l.
2 i :19
l får ett l. många herrar
28:2
l håller en konung sitt l.
29:4
l äta ut de betryckta ur l.et
30:14
l där han sitter bland l.ets äldste
31:23
2 rättfärdighet våldföres i l.et Pred. 5:7
l en förmån för ett l.
5:8
10:16
1 Ve dig, du l. vars konung är
l du l. vars konung är ädling
10:17
l Olycka s. kan gå över l.et
11:2
l låter höra sin röst i vårt l.
HV. 2:12
l Edert l. är ödemark
J es. 1:7
l skolen l få lita av l.ets goda
1:19
l Deras l. {uUt av silver
2:7
2:7
1 deras l. fullt av hästar
l deras l. fullt av avgudar
2:8
l vad l.et alstrar
4:2
l l ären de enda s. bo i l.et
5 :8
l ödsligheten stor i l.et
6:12
8 skall det l. vara öde
7:16
l bisvärmarna i Assyriens l.
7 :18
l s. f"mnas kvar i l.et
7:22
l hela l.et tistel och törne
7 :24
l skall den uppfyUa ditt l.
8:8
4 De skola draga omkring i l.et
8:21
l Sebulons och Naftalis l. ringa
9:1
20 l.et på andra sidan Jordan
9:1
1 s. bo i dödsskuggans l.
9:2
l Gm H. förgrymmelse har l.et
9 :19
1 l.et fullt av H. kunskap
11:9
l fly, var och en till sittl.
13:14
8 komma till ro i deras l.
14:1
8 ss. arvedel i H. l.
14:2
l ty du fördärvade ditt l.
14:20
l Jag skall krossa Assur i mitt l.
14:25
22 Gläd dig icke, misteernas l.
14:29
22 ångest, du misteernas l.
14:31
15:8
3 klagoropen runtom i Moabs l.
15:9
8 det s. bliver kvar av l.et
l de lamm s. l.ets herre bör
16:1
16:4
1 förtryckarna försvinna ur l.et
4 hela I.et miste jlimra sig
16:7
1 du l. där. flygfIIn surra
18:1
l du L bortom Etiopiens strömmar 18:1
l vars l. genomskäres av strömmar 18:2,'1
4 L.ets stödjepelare krossade
19:10
l en stod åt H. vid l.ets gräns
19 :19
l vittnesbörd i egyptiernas l.
19:20
1 det fruktansvärda l.et
21:1
1 inbyggarna i Temas l. gå
21 :14
l till ett l. s. har utrymme nog
22:18
1 från kitteernas l. når dem
23:1
l Bred nu ut dig över ditt l.
23:10
4 drag bort till kiteomas l.
23:12
1 Se, kaldeemas l.
23:13
l vilkas l. Aslyrien gjorde till
23:13
4 nedtrampad i sitt eget l.
25:10
l i det l. där ritt skulle övas
26:10
1 du utvidgade l.ets alla gränser
26:15
1 icke bereda frälsning åt l.et
26:18
1 borttappade i Assyriens l.
27:13
1 farornas och ångestens l.
30:6
4 kallar l.et Rahab, s. ingenting
30:7
1 klippa i ett törstigt l.
32:2
33:9
1 l.et ligger sörjande
1 över ett vidsträckt l.
33:17
1 ett stort slaktande i Edoms l.
34:6
1 Deras l. dricker sig rusigt
34:7
1 dess l. i brinnande tjära
34:9
34:10
4 skall l.et ligga öde
9 Av förbränt l. en sjö
35:7
1 utan H. vilja till detta l.
36:10
1 Drag upp mot detta l.
36:10
1 ett l. s. är likt edert l.
36:17

l ett l. med säd och vin
36:17
1 ett l. med bröd och vingårdar
36:17
1 folkens gudar räddat sitt l.
36:18
1 gudar h ar väl räddat sitt l.
36:20
1 vänder tillbaka till sitt l.
37:7
1 falla för svärd i hs eget l.
37:7
1 förött alla länder, ss. sitt l.
37:18
1 flydde dessa undan till Ararats l.
37:38
23 jag skaU göra strömmar tilll.
42:15
1 någonstädes i ett mörkt l.
45:19
1 flyn ifrån kaldeernas I.
48:20
1 upprätta l.et och utskifta
49:8
1 somliga ock 'från sineernas l.
49:12
49:19
1 om ock ditt l. var förhärjat
1 skaU fål.et till arvedel
57:13
4 så att man kan bo i l.et
58:12
1 föra dig fram över l.ets höjder
58:14
1 talas om våld i ditt l.
60:18
1 evinnerligen skola de besitta l.et
60:21
1 dubbelt att besitta i sitt l.
61:7
1 ej heUer ditt l. kaUas ödemark
62:4
1 ditt l. heta äkta hustrun
62:4
l ditt l. har fått sin äkta man
62:4
1 utkorade skola besitta l.et
65:9
1 s. välsignar sig i l.et
65:16
1 s. svär i l.et
65:16
1 Kan då ett l. komma till liv
66:8
Jer. 1:1
1 Anatot i Benjamins l.
l Olyckan över l.ets inbyggare
1:14
1:18
1 fast stad mot hela l.et
1 i l.et där man intet sår
2:2
1 öknen, det öde och oländiga l.et
2:6
2:6
1 torrhetens och dödsskuggans l.
1 det l. där ingen vägfarande
2:6
2:7
1 förde eder in i det bördiga l.et
1 orenaden l mitt l.
2:7
1 göra hs l. till en ödemark
2:15
1 öken eUer mörkrets l.
2:31
1 Bleve icke det l.et ohelgat
3:1
3:2
1 ohelgade l.et gm din otukt
1 ohelgade l.et gm sin otukt
3:9
1 bliven fruktsamma i l.et
3:16
1 in i det l. jag gav edra fäder
3:18
1 vilket ljUVligt l. skall jag
3:19
4:5
1 stöten i basun i l.et
1 göra ditt l. till en ödemark
4:7
1 belägringshär ifrån fjärran l.
4:16
1 hela l.et bliver förött
4:20
lOvar det bördiga l.et en öken
4:26
1 Hela l.et skall bliva ödemark
4:27
4 ett folk ifrån fjärran l.
5:15
5:19
1 främmande gudar i edert l.
1 tjäna främlingar i ett l.
5:19
1 gruvliga ting ske i l.et
5:30
1 icke gör dig till obebott l.
6:8
1 minhand mot l.ets inbyggare
6:12
7:7
1 bo i det i. s. jag givit
1 ty l.et skall bliva ödelagt
7:34
1 komma och förtära l.et
8:16
1 hingstars gnäggande bävar l.et
8:16
1 bruka de icke sin makt i l.et
9:3
1 varför l.et blivit fördärvat
9:12
1 vi måste övergiva l.et
9:19
1 och fören det bort ur l.et
10:17
1 slunga bort l.ets inbyggare
10:18
11:5
1 svurit flider giva dem ett l.
11:19
1 utrota hm ur de levandes l.
1 Huru Ilinge l.et ligga BÖrjande
12:4
1 trygg i ett fredligt l.
12:5
12:11
1 Hela l.et ödelägges
12:12
1 från ena lindan av l.et
12:14
8 rycka dem bort ur deras l.
1 var och en till sitt l.
12:15
1 fyUa detta l.s inbyggare
13:13
1 ss. en främling i l.et
14:8
1 icke skola komma i detta l.
14:15
14:18
1 från ort till ort, till ett l.
1 kastskovel vid l.ets portar
15:7
1 kiv och träta för hela l.et
15:10
3 vad du syndat i hela ditt l.
15:13
1 ett l. s. du icke känner
15:14
1 s. hava avlat dem i detta l.
16:3
1 skola dö i detta l.
16:6
16:13
1 slunga eder bort ur detta l.
1 slunga eder till ett l.
16:13
1 tillbaka till deras l.
16:15
1 de hava oskärat mitt l.
16:18
3 vad du syndat i hela ditt l.
17:3
17:4
1 i ett I. du icke känner
1 bo i ett l. med salthedar
17:6
17:26
1 från Benjaminsi. brännoffer
18:16
1 göra sitt l. till föremål för
22:12
1 detta l. icke mer få återse
22:26
1 slunga bort till ett annat I.
22:27
1 Till det L dit deras själ
22:28
1 ett l... de icke hava kint
22:29
1 O l., l., hör H. ord
1 skola de få bo i sitt l.
23:8
23:10
1 l.et fullt av äktenskapsbrytare
1 under förbannelse ligger l.et
23:10
1 gudlöshet över hela l.et
23:15
1 sänt bort till kaldeernas l.
24:5
24:6
1 komma tillbaka till detta l.
1 s. blivit kvar här i l.et
24:8
8 det l. s. jag givit åt dem
24:10
'8 bo kvar i det l. H. givit
25:5
1 komma över detta l.
25:9
25:9
4 låta deras l. bliva ödemarker
1 detta l. skall bliva ödelagt
25:11
1 hemsöka kaldeernas l.
25:12
25:13
1 på det l. låta de ord fullbordas
1 alla konungar i misteernas l.
25:20

1 deras l. bliver en ödemark
25:38
1 några av de äldste i l.et stodo upp 26:17
1 (Uria) profeterade mot detta l.
26:20
1 också för hs l. tiden är inne
27:7
8 förda långt undan från edert l.
27:10
8 låta få ro i sitt l.
27:11
30:3
1 tillbaka till det l. jag givit
1 frälsa dig ur det avlägsna l.et
30:10
30:10
1 ur deras fångenskaps l.
1 tillbaka från sina fienders l.
31:16
31:17
3 vända tillbaka till sitt l.
31:22
1 H. vill skapa ngt nytt i l.et
1 Köp åker i Anatot, i Benjamins l. 32:8
1 komma att i detta l. köpa hus
32:15
32:22
1 detta l. s. du lovat
32:41
1 plantera dem i detta l.
1 köpa åkrar i detta l.
32:43
32:44
1 tillkalla vittnen i Benjamins l.
33:11
1 åter upprätta l.et
1 Benjaminsi. ännu en gång
33:13
34:19
1 folket i l.et, s. gingo mellan
8 l mån länge leva i det l.
35:7
35:11
1 Nebukadressar föU in i l.et
8 bo i det l. jag givit eder
35:15
1 och fördärva detta l.
36:29
37:2
1 varken ..•folket i l.et hörde H.
37:12
1 J eremia till Benjamlns l.
1 icke komma över detta l.
37:19
1 i Ribla i Hamats l.
39:5
1 hela l.et ligger öppet
40:4.
1 folket s. var kvar i l.et
40:6
1 satt Gedalja över l.et
40:7
1 anförtrott hm de ringaste i l.et
40:7
1 Stannen kvar i l.et
40:9
1 judar i Moabs..•och Edoms l.
40:11
1 kon. i Babel satt över l.et
41:2
1 kon. i Babel satt över l.et
41:18
1 stannen kvar i detta l.
42:10
8 vända tillbaka till edert l.
42:12
42:13
1 Vi vilja icke stanna i detta l.
1 judar s. bodde i Patros' l.
44:1
1 konungar och folket i l.et
44:21
1 edert l. blev ödelagt
44:22
1 stiga upp och övertäcka l.et
46:8
16 legoknektar hon har i sitt l.
46:21
4 skall l.et bliva bebott
46:26
4 frälsa dig ur avligsna l.et
46:27
1 dina barn ur deras fångenskaps l. 46:27
l översvämma l.et
47:2
1 alla l.ets inbyggare jämra sig
47:2
1 alla andra städer i Moabs l.
48:24
1 fröjd avbärgad från Moabs l.
48:33
4 en låga från Sihons l.
48:45
4 mot Rabba i Ammons barns l.
49:2
1 H. talade om kaldeernas l.
50:1
1 göra dess l. till ödemark
50:3
1 dragen bort ifrån kaldeernas L
50:8
1 envar fly horn till sitt l.
50:16
1 hem BÖka kon. i Babel och hs l.
50:18
1 Drag ut mot Meratalms l.
50:21
1 Krigsrop höras i l.ot
50:22
1 verk att utföra i kaldeernas l.
50:25
1 söka rädda sig ur Babeli l.
50:28
1 det är ett belätenas l.
50:38
1 tankar (H.) har mot kaldeernas l. 50:45
1 och ödeligga dess l.
51:2
1 skola falla i kaldeemas l.
51 :4
1 deras l. fullt av skuld
51:5
1 gå var och en till sitt l.
51:9
1 strid mot hela det l.
51:28
1 göra Babels l. till ödemark
51:29
1 blev (Babel) ett torrt l.
51:43
1 ett l. där ingen bor
51:43
1 olycksbud .. höras i l.et
51:46
1 dess l. stå med skam
51:47
1 jämra sig i hela dess l.
51:52
1 stort brak från kaldeernas l.
51:54
1 i Ribla i Hamats l.
52:9
1 av de ringaste i l.et
52:16
1 utskriva folket i l.et till
52:25
1 60 andra män av l.ets folk
52:25
1 avliva dem i Ribla i Hamats l.
52:27
52:27
S Juda bortfört från sitt l.
1 krossar alla fångar i l.et
Kiag. 3:34
1 fröjda dig, du s. bor i Us' l.·
4:21
1 i kaldeemasl. vid Kebar
Hes. 1:3
1 göra l.et mer öde
6:14
1 änden kommer över l.ets fyra hörn 7:2
1 folk s. bor här i l.et
7:7
1 l.et fullt av blodsdomar
7:23
1 folket i l.et med darrande
7:27
1 H. har övergivit l.et
8:12
1 uppfyllt l.et med orätt
8:17
1 H. har övergivit l.et
9:9
1 l.et är uppfyUt med orätt
9:9
1 s. l.et blivit givet
11:15
1 så att du icke ser l.et
12:6
1 så att han icke ser l.et
12:12
1 föra hm till kaldeernas 1.
12:13
1 sig till folket i l.et
12:19
1 så skall l.et bliva ödelagt
12:19
1 l.et skall bliva en ödemark
12:20
1 om ett I. syndade mot mig
14:13
1 vilddjur draga fram gm l.et
14:15
1 mon l.et måste bliva öde
14:16
1 svärd komma över det l.et
14:17
1 Svärdet fare fram gm l.et
14:17
l sände pest I det l.et
14:19
1 jag skall göra I.et till ödemark
15:8
1 till krämarlandet, kaldeornas l.
16:29
1 telning s. växte i l.et
17:5
1 de mäktige i l.et fört bort
17:13

3425

3426

3427

3428

Land
41.et bliva ett oansenligt rike
17:14
1 l.et med vad däri var
19:7
l till det l. jag utsett
20:6
l l. s. skulle flyta av mjölk
20:6
l i det l. s. 'jag givit dem
20:15
t det l. jag med upplyft hand lovat 20:28
l skaffa bort dem ur det l.
20:38
20:40
1 så många s. finnas i l.et
l gå ut från ett och samma l.
21 :19
21:20
4 Rabba i Ammons barns l.
21:30
l det l. varifrån du stammar
l ditt blod skall flyta i l.et
21 :32
22:24
1 ett J. s. icke bliver renat
l Folket i l.et våldsgärningar
22:29
22:30
l till försvar för l.et
l slut på skändligheten i l.et
23:48
4 Ammons barns l. till lägerplats
25:5
25:9
l vad härligast är iLet
4 göra med Ammons barns J.
25:10
17 betalning från Togarmas l.
27:14
l skeppare på havet begiva sig i l.
27:29
l handelsvaror sattes i l.
27:33
8 skola sedan få bo i sitt l.
28:25
24 till en ödemark, ett ödelagt l.
29:10
l egyptierna tillbaka till Patros' 1.'
29:14
l (egyptiernas) l. skall ligga öde
30:7
l hämtas till att fördärva l.et
30:11
l uppfyUa l.et med slagna
30:11
l sälja l.et i onda mäns hand
30:12
l J ag skall ödelägga l.et
30:12
l och kastade i aUa l.ets bäckar
31:12
l l.et s. du har nedsölat
32:6
1 låta mörker komma över ditt J.
32:8
l berövar I.et aUt vad däri är
32:15
l låta svärdet komma över ett l.
33:2
l folket i l.et har utsett en man
33:2
1 ser svärdet komma över l.et
33:3
l måste väll.et då vara givet
33:24
l Abraham fick l.et till besittning
33:24
l få hava I.et till besittning
33:26
l Jag skall göra I.et öde
33:28
l när jag gör l.et öde
33:29
l komma till sitt eget l.
34:13
1 och var man eljest kan bo i l.et
34:13
l göra ände på vilddjuren i l.et
34:25
Il låta l.et bliva till välsignelse
34:26
l bo i sitt l. i trygghet
34:27
l de s. bo i l.et skola icke
34:29
l tillägnat sig mitt l.
36:5
8 Israels barn ännu bodde i sit! l.
36:17
l s. de utgjutit över l.et
36:18
l måst draga ut ur sitt l.
36:20
l föra eder till edert l.
36:24
l skolen l få bo i det l. jag gav
36:28
l det förödda l.et åter brukat
36:34
l l.et blivit ss. Edens lustgård
36:35
8 låta eder få bo i edert l.
37:14
8 föra dem in i deras I.
37:21
l göra dem till ett enda folk i l.et
37:22
1 bo i det l. jag gav Jakob
37:25
l vänd mot Gog i Magogs l.
38:2
l få tåga in i ett l.
38:8
1 moln s. övertäcker l.et
38:9
l draga upp mot det obefästa l.et
38:11
12 från ditt l. längst uppe i norr
38:15
l låta dig komma över mitt l.
38:16
1 ss. moln för att övertäcka l.et
38:16
4 föra dig från l.et längst uppe
39:2
l begrava dem för att rena l.et
39:12
l folket i l.et skall hålla på med
39:13
1 s. skola genomvandra l.et
39:14
l de skola så rena I.et
39:14
1 män s. genomvandra l.et
39:15
39:16
l På detta sätt skola de rena l.et
8 få bo i trygghet i sitt l.
39:26
8 samlade jag dem till deras l.
39:28
l fördelen l.et till arvedel
45:1
l en helig del av l.et
45:1
l skaU vara helig del av l.et
45:4
45:8
l skaU han hava till sitt l.
45:8
l låta Israels hus behålla sitt l.
45:16
l folket i l.et förpliktat
45:22
l folket i I.et offra en tjur
46:3
l folket i l.et tillbedja inför H.
l folket i l.et inför H. ansikte
46:9
l efter vilka I skolen utskifta l.et
47:13
l detta l. tillfalla eder
47:14
47:15
l skall vara l.ets gräns
47:21
l detta l. efter Israels stammar
48:12
l från l.et avt?na offergärden
48:14
l det bästa l.e icke byta bort
48:21
3 fursten skall få l.et
48:21
3 fursten skall få västerut l.et
48:29
l det l. l skolen utdela
l förde (kärlen) till Sinears l.
Dan. 1:2
14 åt det härligal.et
8:9
9:6
l och till aUt folket i l.et
8 tillbaka till sitt l. igen
11:9
11:16
l fast i det härliga l.et
11:19
l till sitt eget l.s fästen
11:20
4 fogde draga igenom det l.
11:24
2 in i l.ets bördigaste traktel
11:28
l tillbaka till sitt l.
11:28
l vända tillbaka till sitt l.
l falla in i det härliga l.et
11:41
Hos.
1:2
l avfällighet löper l.et ifrån
1:11
l skola draga upp ur l.et
l skaffa bort ur l.et
2:18
l plantera henne åt mig i l.et
2:23
4:1
l H. har sak med l.ets inbyggare
4:1
l ingen Guds kunskap i l.et
l Därför ligger l.et sörjande
4:3

4 I.ets sköldar älska vad skamligt
4:18
l skola icke få bo i H. l.
9:3
l ju bättre det gick hs l.
10:1
1 ss. d uvor från Assurs J.
11:11
1 i den brännande torkans l.
13:5
1 lyssnen, I l.ets inbyggare
Joel 1:2
l folk dragit upp över mitt l.
1:6
1 ja, alla l.ets inbyggare
1:14
l må l.ets inbyggare darra
2:1
l Likt Edens lustgård var l.et
2:3
l H. till nitälskan för sitt l.
2:18
8 Frukta icke, du l.
2:21
3:2
l och utskiftat mitt l.
3 föras långt bort ifrån sitt l.
3:6
4 sa:beerna, folket i fjärran l.
3:8
l oskyldigt blod i sitt l.
3:19
16 utrota ur l.et domare
Am. 2:3
1 intagen amoreernas l.
2:10
4 gnissel uppstå i edert l.
2:13
l Trångmål omvärva l.et
3:11
8 slagen till marken i sitt l.
5:2
4 skola förtrycka edert l.
6:14
l L.et kan icke härda ut
7:10
8 i fångenskap ur sitt l.
7:11
8 l. skall bliva utskiftat
7:17
8 skall du dö i ett orent l.
7:17
8 i fångenskap ur sitt l.
7:17
l slut på de ödmjuka i l.et
8:4
l skall sända hunger i l.et
8:11
8 plantera dem i deras eget l.
9:15
8 icke mer ryckas upp ur det l.
9:15
4 skall taga filisteernas l.
Ob. v.19
l Från vilket l.
Jana 1:8
6 strävade att komma tilll.
1:13
l kastade fisken upp Jona på l.
2:11
8 när jag ännu var i mitt l.
4:2
Mika 5:5
l faUa in i vårt l.
1 skola avbeta Assurs l.
5:6
1 Nimrods l. in i dess portar
5:6
16 utrota hästar ur ditt l.
5:10
1 utrota städerna i ditt I.
5:11
16 utrota dina stoder ur ditt l.
5:13
16 skaffa dem bort ur ditt l.
5:14
1 fromma försvunna ur l.et
7:2
l ditt l.s portar Vidöppna
Nah. 3:13
l tälten darra i Midjans l.
Hab. 3:7
l Söken H., l ödmjuke i l.et
Sef. 2:3
1 Kanaan, filisteernas l.
2:5
3 förhävt sig mot dess l.
2:8
Hagg. 1:11
l torka över l. och berg
l s. hören till folket i l.et
2:5
Sak. 2:12
8 arvedel i det heliga I.et
l utplåna detta l.s missgärning
3:9
1 Förbannelsen över hela l.et
5:3
l beställt med dem i hela Le!
5:6
l et! hus i Sinears l.
5:11
l Säg till allt folket i l.et
7:5
l har nu l.et blivit öde
7:14
.1 det ljuvliga l.et till ödemark
7:14
l H. ord över Hadraks l.
9:1
9:16
8 ädelstenar över hs l.
l föra dem till Gileads l.
10:10
1 icke mer skona l.ets inbyggare
11:6
l dessa skola fördärva l.et
11:6
l låta en herde uppstå i l.et
11:16
l släkterna i l.et dödsklagan
12:12
1 utrota avgudarnas namn ur l.et
13:2
lock skaffa bort ur l.et
13:2
l det skall ske i helal.et
13:8
l Hela l.et från Geba till
14:10
3 kalla det ogudaktighetens l.
Mal. 1:4
l edert l. skall vara ljuvligt
3:12
l slå l.et med tillspillogivning
4:6
25 en annan väg till sitt l.
Matt. 2:12
26 Sabulons l. och Neftalims l.
4:15
27l.et på andra sidan Jordan
4:15
27l.et på andra sidan Jordan
4:25
25 över till gadarenernas l.
8:28
26 ryktet över hela det l.et
9:26
26 ryktet över hela det l.et
9:31
26 För Sodoms och Gomorras l.
10:15
26 för Sodoms l. drägligare
11:24
28 då han steg i l.
14:14
26 Båten var många stadier från l.
14:24
26 kommo de till Gennesarets l.
14:34
27 l.et på andra sidan Jordan
19:1
29 faren omkring över vatten och l.
23:15
26 kom över helal.et ett mörker
27:45
25 hela judiskal.et gingo ut
Mark. 1:5
27 l.et på andra sidan Jordan
3:8
26 folket stod på l.
4:1
25 till gerasenernas l.
5:1
28 När (1.) så steg i l.
6:34
26 han VlIr ensam kvar på l.
6:47
26 till Gennesarets l.
6:53
27 gm l.et på andra sidan Jordan
10:1
26 över hela l.et ett mörker
15:33
26 hungersnöd över hela l.et
Luk. 4:25
30 änka i Sarepta i Sidons l.
4:26
31 s. nskade hade gått i l.
5:2
26 lägga ut ngt litet från l.
5:3
26 de förde båtarna i l.
5:11
32 giCk ut i hela l.et
7:17
33 vandrade han igenom l.et
8:1
25 foro de till gerasenernas I.
8:26
26 när han stigit i l.
8:27
33 (rakten av gerasenernas l.
8:37
33 och vandrade igenom l.et
9:6
25 bort till ett främmande l.
15:13
25 hungersnöd över det l.et
15:14
25 gav sig under en man i l.et
15:15
25 fara bort till avlägset l.
19:12

26 stor nod komma i l.et
21:23
33 l. s. lydde under Herodes' välde
23:7
26 över hela l.et ett mörker
23:44
26 båten framme vid l.et
Joh. 6:21
34 ifrån oss både l. och folk
11:48
26 icke längre från l. än
21:8
26 När de sedan stigit i l.
21:9
26 Petrus drog nätet upp på l.
21:11
26 Gå ut ur ditt l.
Apg. 7:3
26 drag till det l. jag skaU
7:3
26 ut ur kaldeernas l.
7:4
26 flytta därifrån till detta l.
7:4
26 ett l. s. icke tillhörde dem
7:6
26 ss. främling i Madiams l.
7:29
33 togo l.et i besittning
7:45
25 deras 1. hade sin näring av
12:20
26 utrotat sju folk i Kanaans l.
13:19
26 utskiftade dessas l.
13:19
25 H. ord över helal.et
13:49
25 vägen gm galatiska l.et
16:6
25 först gm det galatiska l.et
18:23
35 övre delarna av l.et
19:1
35 färdats gm det l.et
20:2
25 predikade över hela judiska l.et
26:20
25 att de närmade sig ngt l.
27:27
26 kände de icke igen I.et
27:39
26 först skulle söka komma i l.
27:43
26 at! komma välbehållna i l.
27:44
34 drog så ut till det l.
Hebr.11:8
26 främling i utlovade l.et
11:9
26 likasom i ett främmande l.
11:9
33 det l. de gått ut ifrån
11:15
LAND (Egyptens)
l H. lustgård ss. Egyptens l.
l.Mos.13:10
l hustru från Egyptens l.
21:21
41:19
l i hela Egyptens l. icke så fula
l ymnighet över Egyptens l.
41:29
l ymnigheten i Egyptens l.
41:30
l kan sätta över Egyptens l.
41:33
l avkastningen i Egyptens l.
41:34
l hungerår över Egyptens l.
41:36
l sätter dig över Egyptens l.
41:41
l satte hm över Egyptens l.
41:43
41:44
l ingen i Egyptens l. lyfta hand
l Josef besåg Egyptens l.
41:45
l färdades i hela Egyptens l.
41:46
l sju år i Egyptens l.
41:48
41:53
l först kommit i Egyptens l.
l i Egyptens l. fanns bröd
41:54
l Egyptens l. begynte hungra
41:55
l hungersnöden större i Egyptens l. 41:56
l furste över hela Egyptens l.
45:8
45:18
l bästa s. nnnes i Egyptens l.
45:19
l vagnar i Egyptens l.
45:20
l finnes i Egyptens l.
45:26
l furste över Egyptens l.
l föddes åt Josef i Egyptens l.
46:20
l Egyptens l. ligger öppet
47:6
l sin fader bo i Egyptens l.
47:11
l Egyptens l. försmäktade
47:13
47:14
l penningar i Egyptens l.
l togo slut i Egyptens l.
47:15
l bodde Israel i Egyptens l.
47:27
47:28
l Jakob levde 17 år i Egyptens l.
l äro födda i Egyptens l.
48:5
l de äldste i Egyptens l.
50:7
l tillbaka till Egyptens l.
2.Mos. 4:20
5 :12
l spridde sig över Egyptens l.
l Israels barn ur Egyptens l.
6:13
l Israels barn ut ur Egyptens l.
6:26
l talade till Mose i Egyptens l.
6:28
7:3
l och under i Egyptens l.
7:4
l Israels barn ut 'ur Egyptens l.
7:19
l över Egyptens l. blod
l blodet över Egyptens l.
7:21
8:5
l paddor över Egyptens l.
l övertäckte Egyptens l.
8:6
l mygg i hela Egyptens l.
8:16
8:17
l blev mygg i hela Egyptens l.
l i Egypten blev l.et fördärvat
8:24
l damm över hela Egyptens l.
9:9
l bulnader i hela Egyptens l.
9:9
9:22
l hagel faUa över Egyptens l.
l markens örter i Egyptens 1.
9:22
9:23
1 hagel komma över Egyptens I.
9:24
l like icke i Egyptens l.
l i Egyptens l. slog haglet
9:25
l Räck din hand över Egyptens l.
10:12
10:12
l gräshoppor över Egyptens l.
10:13
l sin stav över Egyptens l.
10:14
l gräshopporna över Egyptens l.
10:15
l intet grönt i Egyptens l.
10:21
l över Egyptens l. ett mörker
l mörker över hela Egyptens l.
10:22
11:3
l stort anseende i Egy ptens l.
11:5
l förstfött i Egyptens l. dö
11:6
l klagorop i hela Egyptens l.
11:9
l under ske i Egyptens l.
12:1
l H. talade ... i Egyptens l.
12:12
l gå fram gm Egyptens l. och slå
12:12
l aUt förstfött i Egyptens l.
12:13
l när jag slår Egyptens l.
12:17
l härskaror ut ur Egyptens l.
l slog allt förstfött i Egyptens l.
12:29
l H. härskaror ur Egyptens l.
12:41
12:42
l föra dem ut ur Egyptens l.
12:51
1 Israels barn ut ur Egyptens l.
l allt förstfött i Egyptens l.
13:15
13:18
l väpnade upp ur Egyptens l.
16:1
l efter sitt uttåg ur Egyptens l.

16:3
l att vi fått dö i Egyptens l.
l H. fört eder ur Egyptens l.
16:6
l förde eder ut ur Egyptens l.
16:32
l Israels uttåg ur Egyptens l.
19:1
l fört dig ur Egyptens l.
20:2
l varit främlingar i Egyptens l.
22:21
l varit främlingar i Egyptens l.
23:9
l förde dem ut ur Egyptens l.
29:46
l förde oss upp ur Egyptens l.
32:1
l fört dig upp ur Egyptens l.
32:4
l s. du fört upp ur Egyptens l.
32:7
l fört dig upp ur Egyptens l.
32:8
l fört ut ur Egyptens l.
32:11
l Mose förde oss ur Egyptens l.
32:23
l fört upp ur Egyptens l.
33:1
l upp ur Egyptens l.
3.Mos.11 :45
l ss. man gör i Egyptens l.
18:3
l varit främlingar i Egyptens l.
19:34
l fört eder ut ur Egyptens l.
19 :36
l fört eder ut ur Egyptens l.
22:33
l förde dem ut ur Egyptens l.
23:43
l fört ut ur Egyptens l.
25:42,55
l förde eder ut ur Egyptens l.
26:13
l förde ut ur Egyptens l.
26:45
l uttåg ur Egyptens l.
4.Mos. 1:1
l allt förstfött i Egyptens l.
3:13; 8:17
l deras uttåg ur Egyptens l.
9:1
l att vi fått dö i Egyptens l.
14:2
l fört eder ut ur Egyptens l.
15:41
l dragit ut ur Egyptens l.
26:4
l drogo ut ur Egyptens l.
33:1
l uttåg ur Egyptens l.
33:38
l ut ur Egyptens l.
5.Mos. 1:27
l fört dig ut ur Egyptens l.
5:6
l varit en träl i Egyptens l.
5:15
l s. fört dig ur Egyptens l.
6:12
l s. fört dig ur Egyptens l.
9:7
l främlingar i Egyptens l.
10:19
l l. är icke ss. Egyptens l.
11 :10
l fört eder ut ur Egyptens l.
13:5
l fört dig ut ur Egyptens l.
13:10
l varit en träl i Egyptens l.
15:16
l då du drog ut ur Egyptens l.
16:3
l med hast draga ur Egyptens l.
16:3
l fört dig upp ur Egyptens l.
20:1
l varit en träl i Egyptens l.
24:22
1 inför edra ögon i Egyptens l.
29:2
1 huru vi bodde i Egyptens l.
29:16
l förde dem ut ur Egyptens l.
29:25
l H. sänt att göra i Egyptens l.
34:11
Jos.24:17
l fäder upp ur Egyptens l.
l fört dem ut ur Egyptens l.
Dom. 2 :12
19:30
1 Israels barn drogo ur Egyptens l.
l fäder upp ur Egyptens l.
l.Sam.12:6
l ända intill Egyptens l.
27:8
l uttåg ur Egyptens l.
l. Kon. 6:1
8:9
l dragit ut ur Egyptens l.
l förde dem ut ur Egyptens l.
8 :21
l deras fäder ut ur Egyptens l.
9:9
l fört dig upp ur Egyptens l.
12 :28
2.Kon.17:7
1 fört dem ur Egyptens l.
1 förde eder upp ur Egyptens l.
17:36
l kon. i Egypten icke ur sitt l.
24:7
1 mitt folk ur Egyptens l.
2.Krön. 6:5
l s. fört dem ut ur Egyptens l.
7:22
l kommo från Egyptens l.
20:10
1 gjort under i Egyptens l.
Ps. 78 :12
81 :6
1 drot ut mot Egyptens l.
81:11
l s. fört dig upp ur Egyptens l.
l drogo upp ur Egyptens l.
J es.11 :16
l i Egyptens l. fem städer
19:18
1 altare åt H. i Egyptens l.
19:19
l fördrivna till Egyptens l.
27:13
1 förde oss upp ur Egyptens l.
Jer. 2:6
l edra fäder ut ur Egyptens l.
7 :22
7:25
l edra fäder drogo ur Egyptens l.
1 förde dem ut ur Egyptens l.
Il :4
l förde edra fäder ur Egyptens l.
11:7
1 Israels barn ur Egyptens l.
16:14
l Israels barn ur Egypten. l.
23:7
1 s. bosatt sig i Egypten. l.
24:8
l föra dem ut ur Egyptens l.
31 :32
l under i Egyptens l.
32:20
l ditt folk Israel ur Egyptens l.
32 :21
1 förde dem ut ur Egyptens l.
34:13
1 tillbaka till sitt l. Egypten
37:7
1 vilja begiva oss till Egyptens l.
42:14
1 hinna upp eder i Egyptens l.
42:16
l begåvo sig till Egyptens l.
43:7
1 skaU komma och slå Egyptens l.
43:11
l rensa Egyptens l. från ohyra
43:12
l stoderna i Bet-Semes i Egyptens l. 43 :13
1 judar s. bodde i Egyptens l.
44:1
1 offereld åt gudar i Egyptens l.
44:8
1 ställt sin färd till Egyptens l.
44:12
l i Egyptens l. skola de faUa
44:12
1 hemsöka d""" s. bo i Egyptens l.
44:13
l ss. främlingar där i Egyptens l.
44:14
l folket s. bodde i Egyptens l.
44 :15
l av Juda, i Egyptens l.
44:24
l av Juda, s. bon i Egyptens l.
44:26
l i hela Egyptens l.
44:26
1 av Juda, o. äro i Egyptens l.
44:27
1 från Egyptens l. till Judal.
44:28
l s. kommit till Egyptens l.
44:28
1 komma och slå Egyptens l.
46:13
1 förde hm till Egyptens l.
Hes.19:4
l känd för dem i Egyptens l.
20:5
1 föra dem ut ur Egyptens l.
20:6
1 vrede mitt i Egyptens l.
20:8
1 förde dem ut ur Egyptens l.
20:9
l förde dem ut ur Egyptens l.
20:10

3429
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3431
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s.

Landa - Landskap
1 i öknen vid Egyptens I.
20:36
1 bedrev otukt i Egyptens I.
23:19
1 otukt du begynte öva i Egyptens I. 23:27
1 Egyptens I. bliva förött
29:9
1 Egyptens I. till ödemark
29:10
1 Egyptens l. till ödemark
29:12
1 Egyptens I. åt Nebukadressar
29:19
1 giver jag hm Egyptens l.
29:20
1 ur Egyptens I. ingen fUfste
30:13
1 fruktan över Egyptens I.
30:13
1 svänga (svärdet) mot Egyptens I.
30:25
1 Egyptens I. till ödslig ödemark
32:15
1 ditt folk ur Egyptens I.
Dan. 9:15
1 Egyptens I. icke slippa undan
11 :42
1 drog upp ur Egyptens I.
Hos. 2 :15
7 :16
1 bespotta dem i Egyptens I.
1 vända tillbaka till Egyptens I.
11:5
12:9
1 aUtsedan du var i Egyptens I.
1 aUtsedan du var i Egyptens I.
13:4
1 förde eder ur Egyptens I.
Am. 2:10
1 släkte jag fört ur Egyptens l.
3:1
1 över palatsen i Egyptens I.
3:9
1 Israel upp ur Egyptens I.
9:7
1 förde dig ur Egyptens I.
Mika 6:4
1 då du drog ut ur Egyptens I.
7:15
1 från Egyptens I. tillbaka
Sak.10:10
26 tecken i Egyptens I.
Apg. 7:36
26 förde oss ut ur Egyptens I.
7:40
26 bodde ss. främlingar i Egyptens I. 13:17
26 föra dem ut ur Egyptens I.
Hebr. 8:9
26 frälst sitt folk ur Egyptens I.
Jud. v.5
LAND (Israels)
J os. 11 :22
1 I Israels barns l. inga
Dom.19:29
3 omkring över hela Israels I.
3 icke mer in i Israels l.
I.Sam. 7.13
3 sändebud över hela Israels I.
11:3
3 omkring över hela Israels I.
11:7
1 Ingen smed i hela Israels I.
13:19
3 bestånd inom Israels I.
2.Sam.21:5
3 sökte de över Israels I.
I.Kon. 1:3
2.Kon. 5:2
1 ss. fånge ur Israels I.
1 flickan ifrån Israels I. sagt
5:4
1 icke strövskaror in i Israels l.
6:23
1 främlingar i Israels I.
1.Krön.2 2:2
1 främmande män i Israels I. 2.Krön. 2:17
1 främlingar s. kommit från Israels I. 30:25
1 solstoder i hela Israels l.
34:7
17 beså Israels I. med säd
Jer.31 :27
Hes. 7:2
1 säger H. till Israels I.
11 :1 7
1 skall giva eder Israels I.
12: l 9
1 Jerusalems invånare i Israels I.
8 ordspråk i Israels I.
12:22
8 ej heUer komma till Israels I.
13:9
8 bruka detta ordspråk i Israels l.
18:2
1 i Israels I. skola de icke komma
20:38
1 låter eder komma in i Israels l.
20:42
1 det I. jag lovade edra fäder
20:42
8 profetera mot Israels I.
21:2
8 säg till Israels I.: så säger H.
21 :3
25:3
8 ropar: Rätt sål över Israels I.
8 gläder dig vid Israels I.s ofärd
25:6
1 Israels I. drevo köpenskap
27:17
1 bo ibland ruinerna i Israels I.
33:24
8 Profetera aUtså om Israels I.
36:6
8 låta eder komma till Israels I.
37:12
8 då Gog kommer över Israels I.
38:18
8 jordbävning i Israels I.
38:19
l förde han mig till Israels I.
40:2
1 gränsen meUan Gilead och Israels 1.47:18
26 begiv dig till Israels I.
Matt. 2:20
26 och kom så till Israels I.
2 :21
LAND (Juda, Judas)
1 (Mose se) hel",Juda l.
5.Mos.34:2
1 tillbaka till JudIN.
Rut 1:7
l begiv dig in i Juda I.
I.Sam.22:5
l stora byte de tagit ur Juda I.
30:16
4 ett hundhuvud från Juda I. 2.Sam. 3:8
1 styggelser att se i Juda I.
2.Kon.23:24
1 folk s. blev kvar i Juda l.
25:22
l gav man Hebron i J uda l.
1. Krön. 6:55
1 förut blivit sett i Juda I.
2.Krön. 9:11
1 styggelserna ur Judas hela I.
15:8
l lade in besättningar i Juda I.
17:2
l ståthåUare i Juda I.
Neh. 5:14
8 Juda I. skräck för egyptierna
Jes.19:17
l sjunga denna sång i Juda I.
26:1
l I Juda l. få säga det ordet
Jer.31 :23
31 :27
17 beså Juda I. med säd av
l gjorde (Sidkia) till kon. i Juda I.
37:1
1 lämnade några kvar i J uda I.
39: l O
l och kommo till Juda I.
40:12
1 stanna kvar i Juda l.
43:4
1 för att bo i Juda I.
43:5
1 vad de gjorde i Juda I.
44:9
1 vända tillbaka till Judal.
44:14
1 vända tillbaka till Juda l.
44:28
1 sök din tillflykt i Juda I.
Am. 7:12
l lyft sitt horn mot Judal.
Sak. 1:21

1 Lus, det är Betel, i Kanaans l.
l Esaus söner föddes i Kanaans I.

35:6
36:5

l egendom han förvärvat i Kanaans I. 36:6
1 Jakob bosatte sig i Kanaans I.
37:1

1 hungersnöd rådde i Kanaans I.
42:5
l Från Kanaans I., att köpa säd
42:7
1 samma man i KanaaDsl.
42:13
1 till Jakob i Kanaans I.
42:29
1 yngste hemma i Kanaans I.
42:32
l tillbaka till dig från Kanaans I.
44:8
1 faren hem till Kanaans I.
45:17
1 till sin fader J akob i Kanaans I.
45:25
1 förvärvat i Kanaans I.
46:6
1 Er och Onan dogo i Kanaans I.
46:12
1 s. bott i Kanaans I.
46:31
1 kommit från Kanaans l.
47:1
1 h ungersnöden svår i Kanaans l.
47:4
1 Kanaansi. försmäktade
47:13
1 penningar s. funnos i KanaaDs l.
47:14
1 penningarna slut i Kanaans I.
47:15
1 uppenbarade sig i Kanaans l.
48:3
1 dog Rakel i Kanaans l.
48:7
1 gent emot Mamre, i KanaaDs l.
49:30
1 gräva åt mig i Kanaans I.
5 0:5
1 söner förde hm till Kanaans I.
50:13
1 giva dem Kanaans l.
2.Mos. 6:4
16:35
1 till gränsen av Kanaans I.
1 kommen in i KanaaDs l.
3.Mos.14:34
1 Ej ss. man gör i KanaaDs l.
18:3
1 giva eder Kanaans l.
25:38
1 att bespeja Kanaans l.
4.Mos.13:3
1 att bespeja Kanaans I.
13:18
1 Er och Onan dogo i Kanaans I.
26:19
1 besittning i Kanaaits l.
32:30
1 väpnade över till Kanaans I.
32:32
1 i Sydlandet i Kanaans I.
33:40
1 över JordaD, in i Kanaans I.
33:51
1 När I kommen till Kanaans l.
34:2
34:2
1 detta l. s. skall tillfalla eder
1 ss. arvedel: Kanaans l.
34:2
1 arvslotterna i Kanaans l.
34:29
1 gått över Jordan, in i Kanaans I.
35:10
1 städema i själva Kanaans I.
35:14
1 få se Kanaans I.
5.Mos.32:49
1 åto av l.et Kanaans avkastning Jos. 5:12
4 norrut räknas till Kanaans l.
13:3
1 Israels barn fingo i Kanaans l.
14:1
1 talade till dem i Silo i Kanaans I.
21 :2
1 bort ifrån Silo i Kanaans I.
22:9
l stenkretsama... i Kanaans I.
22: 1O
1 altare mitt emot Kanaans I.
22: 11
1 Pinehas tillbaka in i Kanaans I.
22:32
1 vandra i hela Kanaans I.
24:3
1 lägret i Silo i Kanaans I.
Dom.21:12
1 dig viD jag giva Kanaans I. I.Krön.16:18
1 dig viD jag giva Kanaans l.
Ps.105:11
1 Från Kanaans I. stammar du
Hes.16:3
26 utrotat sju folk i Kanaans I.
Apg.13:19
LAND (de levandes)
1 ej att finna i de levandes I.
Job 28:13
1 se H. goda i de levandes I.
Ps.27:13
1 utrota dig ur de levandes I.
52:7
1 inför H. i de levandes l.
116:9
1 min del i de levandes I.
142:6
1 H. i de levandes I.
Jes.38:11
1 rycktes bort ifrån de levandes I.
53:8
1 utrota hm ur de levandes I.
Jer.11 :19
1 härliga ting i de levandes I.
Hes.26:20
1 skräck i de levandes I.
32:23
1 utbredde skräck i de levandes I.
32:24
1 skräck i de levandes lo
32:25
1 skräck omkring sig i de levandes I. 32 :26
32:27
1 utbredde skräck i de levandes I.
1 skräck för hm i de levandes I.
32 :32
LAND (fjärran)
1 kommer ifrån fjärran l.
5.Mos.29:22
l främling ifrån fjärran l.
1. Kon. 8 :41
2.Kon.20:14
1 kommit ifrån fjärran I.
1 främling ifrån fjärran I.
2.Krön. 6:32
1 gott budskap ifrån fjärran l. Ords.25:25
1 Lyssnen, l fjärran länder
Jes. 8:9
1 Ifrån fjärran I. komma de
13:5
4 av sina fötter bars till fjärran I.
23:7
1 kommit till mig ifran fjärran I.
39:3
l ifrån fjärran l.
46:11
4 dina budbärare till fjärran I.
57:9
4 söner hem ifrån fjärran I.
60:9
1 belägringshär ifrån fjärran I.
Jer. 4:16
4 folk ifrån fjärran l.
5 :15
6:20
1 bästa kalmus ifrån fjärran l.
1 mitt folk ropar i fjärran I.
8:19
4 Kommen ihåg H., i fjärran l.
51 :50
4 sabeerna, folket i fjärran I.
Joel 3:8
Mika 4:3
4 ända bort i fjärran I.
4 tänka på mig i fjärran I.
Sak.l0:9

LAND (Kanaans)
I.Mos.11 :31
l på väg till Kanaans I.
12:5
1 på väg mot Kanaans l.
12:6
l kommo så till Kanaans I.
l Abram boende i Kanaans I.
13:12
16:3
1 bott tio år i Kanaans I.
17:8
1 giva dig hela Kanaans I.
23:2
l det är Hebron, i KanaaDs l.
23:19
l det är Hebron, i Kanaans I.
31:18
1 till sin fader Isak i Kanaans I.
33:18
1 till Sikems stad i Kanaans I.

LAND (torrt)
6 gjut ut det på torra l.et
2.Mos. 4:9
6 förvandlas till blod på torra I.et
4:9
7 gjorde så havet till torrt l.
14 :21
Jos. 4:18
7 knappt hunnit på torra I.et
1 törstar ... i ett torrt I.
Ps.63:2
66:6
6 förvandlade havet i torrt l.
1 torrt I. till källsprång
107:35
1 göra torrt l. till källsprång
Jes.41 :18
13 strömmarna gör jag till torrt I.
5 0:2
15 skaU hon bliva ett torrt I.
Jer.50:12
1 dess städer ödemark, ett torrt I.
51:43
1 öknen, torrt och törstande I. Hes.19:13
1 bliva ss. ett torrt I.
Hos. 2:3
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l undan till ett torrt och öde I. Joel 2:20
26 gm Röda havet på torra l.et Hebr.ll:29
LAND Qänder)
1 utbrett sig i sina länder
I.Mos.10:5
1 Hams söner i deras länder
10:20
1 Sems söner i deras länder
10:31
1 giva aUa dessa länder
26:3
l åt din säd aUa dessa länder
26:4
1 hungersnöd uppstod i alla länder 41 :54
1 från aUa länder kom man
41 :57
1 hungersnöden i aUa länder
41:57
1 i deras fienders länder
3.Mos.26:36
4 Seir, sina fienders länder
4.Mos.24:18
l amoreernas konungars l.
S.Mos. 4:47
1 aUa länder förnimma
1.Sam. 17 :46
1 Från aUa länder kom man 1.Kon. 10:24
1 andra länders aUa gudar
2.Kon.18:35
1 gjort med aUa andra länder
19:11
1 ryktet gick ut i aUa länder I.Krön.14:17
1 Sjungen till H. ära, aUa länder
16:23
1 Bäven för hs ansikte, aUa länder
16:30
1 prisat i alla länder
22:5
1 aUa länder och riken
29:30
1 infördes från alla länder
2.Krön. 9:28
1 s. bodde här i länderna
15:5
17:10
l länder s.lågo omkring Juda
1 med andra länders aUa folk
32:13
1 gudar s. dyrkas i andra länder
32:13
1 förmått rädda sina länder
32:13
1 dyrkas av folken i länderna
32 :17
2 förfång för kon. och länder
Esr.4:15
1 regn· över länder där ingen bor Job38:26
1 Höjen jubel, aUa: länder
Ps. 66:1
1 Alla länder tillbedja dig
66:4
1 till H. ära, aUa länder
96:1
1 bäven för hs ansikte, aUa länder
96:9
1 Höjen jubel till H., aUa länder
98:4
1 Höjen jubel till H., aUa länder
100:1
1 åt dem hedningarnas länder
105 :44
1 förströ dem i länderna
106:27
1 församlat ifrån länderna
107:3
1 vad kon. och länder äga
Pred. 2:8
1 Lyssnen, I fjärran länder
Jes. 8:9
10:14
1 samlade jag jordens alla länder
1 bland dessa länders aUa gudar
36:20
1 gjort med aUa andra länder
37:11
37:18
1 hava förött aUa länder
4 taga hedningars länder
54:3
1 Israels barn upp ur aUa länder Jer.16:15
1 länder till vilka jag drivit
23:3
1 ur alla andra länder
23:8
27:6
1 länder i Nebukadnessars hand
1 mot mäktiga länder profeterat
28:8
1 församla dem ur de länder
32:37
1 judar s. voro i andra länder
40:11
2 en furstinna bland länderna
Klag. 1:1
1 J orus. med länder däromkring Hes. 5:5
l än länderna runt däromkring
S:6
1 bliven förströdda i länderna
6:8
1 förstrött dem i länderna
11 :16
1 en helgedom i de länder
11 :16
1 tillhopa från de länder
11 :17
1 förströr dem i länderna
12:15
2 runt omkring från länderna
19:8
1 härligast bland alla länder
20:6,15
1 förströ dem i länderna
2 0:23
1 ss. folken i andra länder
20:32
1 församla eder från de länder
20:34
1 församlar eder från de länder
20:41
1 till spott för alla länder
22:4
1 förströ dig i länderna
22 :15
25:7
1 utplåna dig ur länderna
1 ödemark bland ödelagda länder
29:12
1 förströ dem i länderna
29:12
1 ligga öde bland ödelagda länder
30:7
1 och förströ dem i Hinderna
30:23
1 förströ dem i länderna
30:26
1 länder s. du icke känner
32:9
1 församla dem ur länderna
34:13
1 de båda länderna bliva mina
35:10
1 blevo förströdda i länderna
36:19
1 församla eder ifrån aUa länder
36:24
1 från deras fienders länder
39:27
1 fjärran i alla andra länder
Dan. 9:7
1 faUa in i främmande länder
11 :40
1 många andra länder hemsökta
11 :41
11 :42
1 sin hand mot främmande länder
1 ditt våld mot länder
Hab. 2:8
1 ditt våld mot länder
2 :17
Sef. 3:10
1 länderna bortom Etiopiens
36 vise män från österns länder Matt. 2:1

LANDA
I.de vid Tyrus
I.de vi vid Myrra i Lycien

Apg.21:3
27:5

LANDOMRÅDE
det I. s. H. giver dig
styggelser ur Israels barns I.n

5 .Mos.1 9:3
2.Krön.34:33

LANDSBEFOLKNING
den hedniska I.ens orenhet

Esr. 6:21

LANDSBYGD
befästa städer och I.ens byar
Därför f'ua judarna på I.en
låt oss gå ut på I.en
krigshövitsmännen på I.en
aUa krigshövitsmännen på I.en
förråd av vete gömda på I.en
dem s. bo på I.en

3435

I.Sam. 6:18
Est. 9:19
HY. 7.11
JerAO:7
40:13
41:8
Hes.33:27

berättade i staden och på I.en
Mark. 5 :14
stadda på vandring utåt I.en
16:12
berättade härom... på I.en
Luk. 8 :34
s. äro ute.pål.en må icke gå
21:21
till den judiska I.en
Joh. 3:22
drog sig undan till Efraim, på I.en
11 :54
från I.en upp till Jerusalem
11 :55
över Judeens och Samariens I.
Apg. 8:1
på den judiska I.en
10:39

LANDSFLYKT
s. drogo upp ur den I.
drogo upp ur den l. och
han för dem i I.
han för dem i I.
när man skaU gå i I.
J uda har måst gå i I.
när man skaD gå i I.
ss. skulle du gå i I.
ss. skulle jag gå i I.
de skola vandra bort i I.
hon måste ju gå i I.

Est. 2:1
Neh. 7:6
Job12:17
12:19
Jer. 46:19
Klag. 1:3
Hes.12:3
12:4
12:7
12:11
Nab. 3:10

LANDSFLYKTIG
främling och därtill I.
De l.a offrade nu
Jag var ju ofruktsam, l.
på aftonen, ss. I.a pläga
av Heldai gåvorna från de I.a

2.Sam.15:19
Esr. 8:35
Jes.49:21
Hes.12:4
Sak. 6:10

LANDSFURSTE
En furste, som härskade över en fjärdedel aven stat utan att ha titel eller
krona som en konung. I Grekland användes titeln särskilt om dem som
härskade över de fyra regionerna i
Tessalien. Romarna gav denna titel till
dem som härskade över en del aven
orientalisk provins. Efter Herodes den
stores död, år 4 f.Kr., blev hans tre
söner landsfurstar. Det var Herodes
Antipas, Matt.14:1, som även blev
kallad konung, Filippus, Luk.3:1, som
härskade i Itureen och Trakonitislandet, och Lysanias, Luk.3:1, som var
landsfurste i Abilene.
LANDSFURSTE
fick Herodes, I.n, höra ryktet
Matt.14:1
Herodes var I. i Galileen
Luk. 3:1
Filippus I. i Ifureen
3:1
och Lusanias I. i Abilene
3:1
förehållit Herodes, I.n, hs synd
3 :19
när Herodes, l.n; fick höra
9:7
Manaen, l.n Herodes' fosterbroderApg.13:1

LANDSFÖRVISNING
vare sig till död eUer till I.

Esr. 7:26

LANDSHERRE
skulle gå fram över I.arna

Jes.41 :25

LANDSHÖVDING
Gm I.arnas män
I.Kon.20:14
mönstrade han l.arnaS män
20:15
L.arnas män drogo först ut
20:17
I.arnas män och hären s. fÖljde
20:19
krossade ståthållare och I.
Jer.51 :23
till strid mot dess I.ar
51:28
druckna, f,å ock dess I.er
51:57
där de voro I.ar
Hes.23:6
de vara ju ståthållare och I.ar
23:12
ståthållare och I.ar aUasammans
23:23
församla satraper, l.ar
Dan. 3:2
församlade sig satraperna, l.arna
3:3
I.arna församlade sig där
3:27
Alla rikets furstar, l.arna
6:7
föras fram också inför I.ar
Matt.10:18
överlämnade åt Pilatus,l.en
27:2
J. ställdes fram inför I.en
27:11
L.en frågade: Är du judarnas konung 27:11
I.en mycket förundrade sig
27:14
I.en gav folket en fånge lös
27:15
När aUtså I.en frågade dem
27:21
togo I.ens krigsmän J. med sig
27:27
om saken kommer för I.ens öron
28:14
stäDas fram inför I.ar
Mark.13:9
Kvirinius var I. över Syrien
Luk. 2:2
Pontius Pilatus var l. i Judeen
3:1
(J.) åt överheten i I.ens våld
20:20
inför konungar och I.ar
21 :12
(Barjesus) hos I.en Sergius Paulus Apg.13:7
hindra I.en komma till tro
13:8
När då I.en såg vad s. skett
13:12
när GaUio var I. i Akaja
18:12
så finnas ju I.ar
19:38
oskadd föras tilll.en Felix
23:24
LysIas hälsar den ädle I.en Felix
23:26
lämnade fram brevet tilll.en
23:33
inför I.en klagomål mot.Paulus
24:1
Då I.en nu gav tecken
24:10
stod kon. upp, med hm I.en
26 :30
I.arna s. äro sända av (H.)
1.Pet.
2:14

LANDSKAP
fördelade (Rehabeam) aUal.
frågade från vilket l.
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2.Krön.11 :23
Apg.23:34

Landsman - Larmare
LANDSMAN
l) bene-'am, a ~ -, .) J
folkets söner; bene- cstr. plur. av ben,
son;. 'am, se 3. Här står ordagrant: mitt
(ditt, sitt) folks söner. Jfr egennamnet
Ben-Ammi (Bän-'ammi),mitt folks son,
I.Mos.l9 :38.
2) rea', l!."
en som man umgås med; nästa; anförvant. Se Lex. Kär 9, Nästa l.
3) 'am, av
folk, stam~ släkt; i Est.3:6 b övers.
landsmän; tidigare i samma vers övers.
folk. Se t.ex. Folk 2, Folkslag 3,
Frände 5.
4) moi/icjä!, n !.t i o
härkomst; släkt. Jfr I.Mos.24:4;
4.Mos.1.0 :30; Est.2:l0,201 övers. sJ.äkt.
Ordet mgår i termen 'äräs molädät,
fosterland, Hidernesland, se I.Mos.
24:7; Rut 2:11; Jer.4S:16. Se : Barn 20.
5) zara', V J .1
sådd, utsäde; 'säd, avkomma; släkt, ätt.
Jfr l.Mos.IS:S; 2.Kon.17:20, övers.
säd; Esr.2:S9; Jer.23:8; Dan.9:1 släkt;
Est.9 :27 ,28,31 efterkommande. Se:
Avkomling l , Avkomma 2, Barn 13.
6) beno!-'am, a l!. - n i ) ~
folkets döttrar; beno!, cstr. plur. av
bat, dotter; 'am, se 3. I Res.13 :17 står
ordagrant: ditt folks döttrar. Jfr bat'ammi, mitt folks dotter, t.ex. i Jer.
4 :11; 8:11, övers. dottern mitt folk.
7) polites, 1T o AiTT/ ~
borgare (i en stad el. stat), medborgare, landsman; av: polis, stad; stat.
Se : Man 32, Medborgare 2.
8) plesion, 1TAT/oiov
adv. nära; som subst. en som står en
nära, nästa, anförvant osv. Se : Nästa 6.
9) synggenes, oV'Y'Y€Vrl~
av samma härkomst el. släkt; släkting,
anförvant; här av översättarna uppfattat i vidare menirig: landsman; av:
prep. syn, med, tillsammans med, och
genos, se 10. Se : Frände 9, Fränka l.
10) genos, 'YEVO~
härkomst ; avkomma; människor av
samma härkomst, släkt. Se : Folk 35.
Il) Ko1.4:9 ordagrant: som är av eder;
v.12 den [som är l av eder.
12) symphyletes, OVl1rpVAETT/~
urspr. som är av samma stam; sedan
allmänt: landsman; av: prep. syn, med,
tillsammans med, och phyle, stam.

att de hebreiska orden 'e~ä[ lappido[
lika gärna kan översättas »fackelbärerskaJ>el. dyl., en titel som i så fall skulle
ha varit symbolisk för Deboras gärning
bland folket. Dom.4:4.
LARM
Se även: Uppror, oro, förvirring, rop.
-lann
krigslann Matt.24:6
stridslann Jes.9:S
upprorslarm Luk.21:9
LARM

Från en romersk mur i Laodicea.
LANDSTRÄCKA
I.n utefter bäcken Jabbok
vi intogo hela I.n Argob
hela I.n Argob
Jair fick hela I.n Argob
där l.n vid Aksib begynner
l.n Argob , i Basan
s. bebon I.n utmed havet
l.n ligga ss. betesmarker

LANDSÄNDAR
bröder i alla Israels l.

5.Mos. 2 :37
3:4
3:13
3 :14
Jos. 19 :29
l. Kon. 4:13
Sef. 2 :5
2:6
l.Krön.13:2

LANDSVÄG
kommo de l.en efter (J.)
tillsammans dit Len
(Paulus) tänkte fara I.en

Matl. 14:13
Mark. 6:33
Apg.20:13

LANS
Räck ut I.en mot Ai
Jos. 8 :18
räckte Josua ut l.en mot staden
8 :18
med vilken han räckt ut l.en
8 :26
(Goljat) bar en l. av koppar
l.Sam.17 :6
med svärd och spjut och l.
17 :45
l. vägde 300 siklar koppar
2.sam.21 :16
rassel ... av ljungande .pjut och l. Job 39:26
han ler åt rasslet av 1.31
41 :20
föra båge och l.
Jer. 6 :23
De föra b åge och l.
50:42
skakar l.ar av cypressträ
Nah. 2:3
LANTGÅRD
en I. s. tillförde förnämste

Apg.28 :7

LAODlCI!.
uppläst i Lernas församling

Kol . 4 :16

LAODICEA
grek. folkets rätt. Den gamla staden
Diospolis, Zeus' stad i Frygias Pacatiana i Mindre Asien. Den restaurerades och förbättrades av Antiokus II

(261-246 f.Kr .) och uppkallades efter
hans hustru Laodike.
Laodicea låg något söder om Kolosse, vid Meanders biflod Lykos (dess
ruiner återfInns vid det nutida es Eshkehisar). Det var berömt för sina svarta
ylletyger, sin ögonsalva, sina banker
och affarshus. Många judar bosatte sig
i staden. Epafras, ~om arbetade här,
betraktas som Laodicea-försam1ingens
grundare. Paulus skrev ett brev till
församlingen. Staden ödelades omkr.
år 65 av ett jordskalv. Invånarna återuppbyggde den utan stöd från romarna. Bland de gudar. som dyrkades, kan
nämnas Hermes, Zeus och läkekonstens gud Asklepios.
LAODlCEA
och för församlingen i L.
stor möda för dem s . .bo i L.
Hälsen bröderna i L.
läsa det brev s. kommer från L.
till församlingarna i L.
skriv till L.s församlings ängel

Kol. 2:1
4 :13
4 :15
4:16
Upp. 1 :11
3:14

LAPP
l. av okrympt tyg på gammal
Matt.
l. av okrympt tyg på gammal
Mark.
Ingen river l. från ny mantel
Luk.
l.en från den nya manteln icke passa

9:16
2 :21
5 :36
5 :36

LAPPA
l.de skor på sina fötter

Jos. 9:5

LAPPIDOT
hebr. facklor. Profetissan och domarinnan Deboras man. Några har antytt,

Vad betyder detta l.
l.sam. 4 :14
tilltog l.e! i filisteernas läger
14:19
Varför hö res detta l.
l. Kon. 1:41
fördöma , om han stillar l.et
Job 34:29
Hon ler åt I.et i staden
39:10
vädrar l.et av härskrin
39 :28
du s. stillar folkens I.
Ps.65 :8
Glöm icke motståndares I.
74 :23
de gladas l. har tystnat
Jes.24 :8
kuvar du främlingarnas l.
25 :5
och icke rädes för deras l.
31 :4
tomt I . gåvo oss bergen
Jer. 3 :23
För·l.e! av ryttare ... till flykten
4 :29
slut på det stora l.et därinne
51:55
Sorglöst l. hördes
Hes. 23:42
I.et blev allt starkare
Matt.27:24
för l.ets skull icke få besked
Apg.21:34
utan att hava vållat ngt l.
24 :18

LARMA
Varför l . hedningarna
Hedningarna 1., riken vackla
ogärningsmännens l.nde hop
Ty se, dina fiender l.
l.nde skaror försmäkta
jämte dess l.nde skaror

Ps. 2 :1
46:7
64 :3
83:3
Jes. 5:13
5:14
det l.r på bergen ss. av stort
13:4
Hör huru det l .r i staden
66:6
utrota den I.nde hopen i No
Hes.30:15
till Farao och till hs I.nde hop
31 :2
gå Farao och hela hs I.nde hop
31 :18
låta din l.nde hop falla
32 :12
hela dess I.nde hop förgöras
32:12
Egypten med hela dess I.nde hop
32:16
sorgesång över Egyptens l.nde hop
32:18
med hela hennes l.nde hop
32 :20
Elam med hela sin I.nde hop
32 :24
slagna med hela sin l.nde hop
32:25
Mesek-Tubal med sin I.nde hop
32 :26
trösta sig över sin I.nde hop
32:31
Farao med hela sin l.nde hop
32:32
begrava Gog och hs I.nde hop
39:11
kalla den Gogs I.nde hops dal
39:11
Gogs I.nde hops dal
39 :15
Varför l.de hedningarna
Apg. 4 :25
man begynte ropa och l.
23 :9

LARMARE
en I. är rusdrycke n

Ords.20 :1

LANDSMAN
1 inför mina landsmäns
l.Mos.23 :11
2 Skall du slå din l.
2.Mos. 2:13
I förelagt mina landsmän gåta Dom.14:16
1 lösningen åt sina landsmän
14 :17
3 voro Mordokais landsmän
Est. 3:6
8:6
4 se mina la ndsmän förgöras
5 lade sig ut fö r alla landsmän
10:3
I till dina fångna landsmän
Hes. 3 :11
33:2
I t ala till dina landsmän
I säg till d ina landsmän
33 :12
1 nu säga dina landsmän
33 :17
I dina landsmän s. orda om dig
33:30
I När dina landsmän säga till dig
37:18
1 försvarare för dina landsmän Dan. 12 :1
7 hs landsmän hatade hm
Luk. 19 :14
8 gjorde orätt mot sin l.
Apg. 7 :27
9 och Junias, mina landsmän
Rom.16 :7
9 Hälsen Herodion , min 1.
16 :1 l
9 Lucius och Jason, mina landsmän 16:21
lO utsUtt faror gm landsmän
2.Kor. 11 :26
10 än många av mina landsmän
Gal. 1 :14
11 sänder Onesimus, eder l.
Kol. 4:9
11 Epafras, eder l., hälsar
4 :12
12 av edra landsmän fått lida
!.Tess. 2:14

LANDSMANINNA
6 ditt ansikte mot dina l.or
LANDSORTSSTAD
bostad i landsortsstäderna
s. bo i landsortsstäderna

He •. 13 :17
l.Sam.27:5
Est. 9:19

LANDSPLÅGA
Om en l. kommer med död
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Job 9:23

Jesu uppväckande av Lasarns. Från en mosaik i kyrkan öster om Lasarns' grav i Betania.
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Lannbasun - Le
LARMBASUN
skaU du låta blåsa i I.

3.Mos.25:9

LARMSIGNAL
När Israels läger skulle bryta upp,
blåstes larmsignal med silvertrumpeterna, likaså när hären skulle draga ut i
krig. Men gällde det enbart att sammankalla församlingen, skulle man
blott stöta i trumpeterna. Uirmsignalen fick ej brukas till övermått, då
kunde det hända att folket ej reagerade. Se Jubelrop 1.
LARMSIGNAL
när I blåsen en I.
4.Mos.10:5
när I blåsen I. andra gången
10:6
bryta upp, skaU man blåsa I.
10:6
skolen I icke blåsa l. utan stöta
10:7
blåsa l. med trumpeterna
10 :9
blåsen l. i Bet-Aven
Hos. 5:8
blåsen I. på mitt heliga berg
Joel 2 :1

LARMTRUMPETER
heliga redskap en och l.oa
I.na att blåsa till strid

4.Mos.31 :6
2.Krön.13 :12

LARMUPPFYLLD
Du I.a stad (Jerusalem)

LASARUS
grek. av ararn., förkortad form av
namnet Eleasar, Gud är hjälpare, Gud
har hjälpt.

1. En fattig man, som Jesus berättar
om.
LASARUS
fattig man, vid namn L.
Luk.16 :20
fick se L. i (Abrahams) sköte
16:23
sänd L. att doppa sitt finger
16:24
fick ut ditt goda och L. vad ont var
16:25

2. En man i Betania, Martas och Marias
broder, som Jesus uppväckte från de
döda.
LASARUS
vid namn L. låg sjuk
Joh.l l :l
11 :2
låg hennes broder L. sjuk
11 :5
J . hade Marta ...och L. kära
11 :11
L., vår vän, har somnat in
11 :14
L. är död
L. kom ut
11:43
kom J. till Betania, där L. bodde
12 :1
L. var en av dem s. lågo till
12 :2
12:9
kommo dit för att se L.
12 :10
beslöto att döda också L.
när han kallade L. ut ur graven
12 :17

LASEA
grek., betydelse okänd. Hamnstad på
Kreta, nära Goda hamnarna. Apg.27:8.
LASSA
de I.de på...gjorde sitt arbete med Neh. 4:17

LASSARON
hebr. trol. till el. för Saron. Möjligen
en konungastad på Sarons slätt. Det
hebreiska uttrycket (mhläls laMäron)
kan emellertid också översättas: konungen i Saron, se d.o. Jos.12 :18.

säd s. man l.de på åsnor
Skyarna l.ar han med väta
din moders so n I.r du
våra oxar gå rikt I.de
icke envar må l. dig
de I.s nu p å ö k
I.de på mig aUt ifrån moderlivet
du blev tungt I.d

Neh.13:15
Job 37:11
Ps.50:20
Ps. 144:14
Ords.25:10
Jes.46:1
46:3
Hes.27:25

LASTARE
hör smädarens och l.ns tal

Ps.44:17

LASTELIG
Job talade intet I.t mot Gud

Job 1 :22

förde hem säd och annat I.
intet I. på$3bbatsdagen

-last
vetelast Apg.27 :38
penninglastad Sef.1 :11
överlastad Jes.28:7

Neh.13:15
13:19

LASTKORG
hs händer fria ifrån l.en

Ps.81 :7

LAT
Apg.21 :3
27 :10
27 :18

Se även: Lättja.
LAT

l.de Abraham sin åsna
I.Mos.22:3
och man l.de av kamelerna
24:32
kameler l.de med dragantgummi
37 :2 5
I.de säden på sina åsnor
42:26
l.de var och en sin åsna
44:13
l.en edra djur och faren hem
45:17
tio åsnor, l.de med det bästa
45:23
45:23
tio åsninnor I.de med säd
åsna s. han I.de med bröd
l.Sam.16 :20
Abigaill.de detta på åsnor
25 :18
Siba med I.de åsnor
2.Sam.16:1

1) råiJå, nEJ l
bli slapp el~ lÖs, sjunka mop; här nif.
vara försumlig, lat. Se t.ex. Förlora 7.
2) 'åsel, ,;>" y
adj. trög, si~pp, försumlig, lat, overksam; av: ['ä~ell, vara trög, slapp el. lat;
nif. i Dom.18:9 övers. vara sen. Somliga förknippar denna stam med ~el,
skugga, andra med 'e~, träd. Verbets
innebörd skulle enligt den första härledningen vara: leva ett skuggliv, enligt
den andra : vara orörlig som ett träd. I
Ords.24:30 förklaras 'äsel med det
parallella uttrycket I).asai-le~, en som
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LAST (till last)
Icke lägga mig ngt till I.
låg jag ändå ingen till I.
icke legat eder till I.
jag skall icke ligga eder till I.

l.Sam.22 :15
2.Kor.ll:9
12 :13
12 :14

LASTA

saknar hjärta (förstånd); övers. oförståndig. Som kontrast till 'äsel står i
Ords.13:4 I).äru~, se Idog 1, . i 15 :19
jellrim (övers. de redliga), p1ur. av
jällr, rak, jämn; rätt, riktig.
3) remijå,

n •I.) l

slapphet, lättTa; fÖrsumliglIet; svek, bedrägeri, falskhet. I Ords.10 :4; 12:24,27
står remijä i motsats till I).äru~, se
Idog 1. Se : Falsk 4, Oärlig 1.
4) okneros, OKV1/POC;

LASTGODS

LAST

LAST
skulle skeppet lossa sin I.
Olycka, icke allenast för 1. och
vräkte en del av l.en över. bord

Från Lasarus' grav i Hetania. En muhammedansk moskit är byggd över graven.

tveksam, dröjande; trög, lat, försumlig;
av: okneö, tveka, dröja (av: 6knos,
tveksamhet, dröjsmål). Jfr Rom.12:11,
övers. trög.
5) argos, ap'Yoc;
utan arbete, sysslolös; lat; av: neg. aoch ergon, verk, gärning; arbete (se
t.ex. Arbete 19, Gärning 29). Citatet i
Tit.! :12 anses härröra från fIlosofen
Epimenides, vilken levde under 6.århundradet f.Kr. och av många författare (t.ex. Aristoteles och Cicero) betecknas som profet. Se: Fåfanglig 15,
Gagn 21 , Lättjefull 1.

2 Den l.es stig ss. spärrad av t örne
1 S :19
19:24
2 Den l.e sticker sin hand i fatet
2 vill den l.e icke plöja
20:4
2 Den I.es begärelse för till döden
21 :25
2 Den l.e säger: Ett lejon är på
22:13
2 Jag gick förbi en I. mans åker
24:30
2 Den l.e säger: Ett vilddjur är
26 :13
2 den l.e vänder sig i sin säng
26:14
2 Den l.e sticker sin hand i fatet
26:1 S
26:16
2 Den l.e tycker sig vara vis
4 Du onde och I.e tjänare
Matt.25:26
S Kreterna , odjur, glupska och La Tit. 1 :12

LATIN
Det språk som romarna talade. I Palestina inskränkte sig bruket av latinet
till den romerska förvaltningen; det var
det legala och militära språket. Joh.
19:20.
LE
Se även: Glädje, fröjd, glad, skratta,
löje, lek, förlusta.
-le
hånle Matt.9 :24
LE

1) såhak, p

n"

LAT
l ty de äro I.a
2.Mos. 5:8
1 I äten l.a, ja, l.a ären I
5:17
2 Gå bort till myran, du l.e
Ords. 6 :6
2 Huru länge vill du ligga, du l.e
6:9
3 Fattig den s. arbetar med l. hand
10:4
2 ss. rök för ögonen är den l.e
10:26
3 en I. hand måste göra trältjänst
12 :24
3 Den l.e får icke ngt villebråd
12:27
2 Den I.e är fuU av lystnad
13:4

le, ~hatta; i 1.Mos.21:6 med prep. le,
le el. skratta åt. Jfr Löje 1. Se: Förlusta 6, Lek 2.
2) Sähak, p nio
le, skr~tta. ~ t.ex. Glad 7, Hån 5,
Lek 1.
3) se!:zot, p i nio
skratt; förlustelse, förnöjelse; av:
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Lea-Leda
säi.l~, se 2. Samma ord är tidigare i
Job 12:4 övers. åtlöje. Se: Fröjd 9,
Förlusta 7, Löje 2.
4) ta'eWa', II DV. l'\
hån, narr, bespottelse; av: [tå'a'], se
Bespotta 2, Bespottare 1. Ordet förekommer endast i plur. i uttrycket
ma 'iSe ta 'i!tu 'im, bespottelsens verk;
övers. en tillverkning att le åt.

5) geldö, 'reMw
skratta, le (av glädje); motsatsen till
klaiö, se Gråta 7. Jfr Löje 3.
LE
1 föU Abraham ned och log
1 log Sara vid sig själv
1 Varför log Sara och tänkte
1 J ag log icke
1 Men han sade: Jo, du log
1 s. får höra detta skall I.
2 åt dyr tid kan du då I.
3 man I.r åt en s. är rättf"årdig
2 När de misströstade, log jag
2 nu I. de åt mig
2 Hon I.r åt larmet i staden
2 I.r hon åt häst och man
2 I.r åt fruktan
2 l.r åt rasslet av lansar
2 Han s. bor i himmelen l.r
2 H.I.r åt hm
2 de rättfärdiga skola I. åt hm
2 Men du, H., l.r åt dem
2 skall jag I. vid eder ofärd
2 vredgas denne eUer I.r
2 hon l.r mot dag s. kommer
2 och l. har sin tid
4 tillverkning att I. åt
4 tillverkning att I. åt
2 åt alla slags fästen I. de
S Saliga ...ty I skolen I.
S Ve eder, s. nu I.n

1.Mos.17:17
18:12
18:13
18:15
18:15
21:6
Job 5:22
12:4
29:24
30:1
39:10
39:21
39:25
41:20
Ps. 2:4
37:13
52:8
59:9
Ords. 1:26
29:9
31:25
Pred. 3:4
J.r.lO:15
51:18
Hab. 1:10
Luk. 6:21
6:25

LEA
hebr. trött el. av ackad. husets härskarinna. Arameen Labans äldsta dotter,
Rakels syster, som genom Labans svek
blev Jakobs första hustru. Hon blev
moder till Ruben, Simeon, Levi, Juda,
lsaskar, Sebulon samt dottern Dina.
Leas tjänstekvinna Silpa födde åt Jakob Gad och Aser. Lea blev begraven i
familjegraven i Makpelagrottan.
LEA
den äldre hette L.
l.Mos.29:16
L.s ögon voro matta
29:17
tog han sin dotter L. och förde
29:23
Laban gav SUpa åt sin dotter L.
29:24
fick Jakob se att det var L.
29:25
han hade Rake! kärare än L.
29:30
då H. såg att L. var försmådd
29:31
L. blev havande och födde en son
29:32
Då L. såg att hon upphört att föda
30:9
SUpa, L.s tjänstekvinna, födde
30:10
Då sade L.
30:11,13,18,20
L.s tjänstekvinna födde en andre
30:12
bar dem till sin moder L.
30:14
Då sade Rakel till L.
30:14
gick L. (Jakob) till mötes
30:16
Gud hörde L., så hon blev havande
30:17
Ater blev L. havande
30 :19
lät kalla Rakeioch L. ut
31:4
Då svarade Rakeioch L.
31:14
gick Laban in i L •• tält
31 :33
när han kommit ut ur L.s tält
31 :33
fördelade sina barn på L. och
33:1
lit L. med hennes barn (gå) därnäst
33:2
gick ock L. fram med sina barn
33:7
Dina, den dotter s. L. fött
34:1
35:23
L.s sönervoro Ruben
SUpas, L.s tjänstekvinnas, söner
35 :26
46:15
L.s söner, de s. hon födde
SUpa, s. Laban givit åt L.
46 :18
dllr jag själV begravit L.
49 :31
kvinna...bliva lik Rake! och L.
Rut 4:11

LEBANA
hebr. måne. Stamfader till en släkt av
tempelträlar som återvände med Serubbabel från fångenskapen i Babel.
Esr.2:45; Neh.7:48.
LEBAOT

hebr.lejoninnor. Ort vid Juda sydgräns
vid Edom. Den tillhörde Simeons
stams område. Se: Bet-Lebaot. Jos.
15:32.
LEBBEUS
grek. av aram. hjärtlig. Judas Lebbeus
344S

Taddeus, en av Jesu tolv apostlar, son
till en man med namnet" Jakob. Se:
Judas 2, Taddeus. Matt.lO:3.

4 jag blev I. vid livet
4 jag blev l. vid all den möda
2 hatar fester, jag är I. vid
5 blev jag I. vid fåren

LEB-KAMAI
hebr. mina motståndares hjärta. Ett
kryptografIskt namn på Babel Ofr Sesak). Läst efter 'atbas-systemet blir det
kasdim, kaldeer, som LXX hllf på
detta ställe. Jer.5l :1.
LEBONA
hebr. rökelse. Stad söder om Sikem i
Efraim. Dess nuvarande namn är ElLubban. Dom.2l:l9.
LED
-led
dagsled Luk.2:44
handled Hes.13:l8
höftled 1.Mos.32 :25
högtidsled Ps.1l8:27
släktled Matt. 1 :17
ättled Ps.22:3l
sjöledes Esr.3:7
LED (ledgång)

så att höften gick ur l.
min arm brutas av ifrån sin I.
alla mina I.er skUts åt
gm det bistånd var l. giver
fot s. haltar icke... ur l.

LED (I trupp)
tränga sig inom I.en, <lödas
Fören (AtaJja) ut mellan I.en
Fören (AtaJja) mellan I.en
LED (släktled)
Efralms barn till tredje I.
fädernas missgärning ...f",JIIrde l.
i tredje och fjllrde l.
missgllrning I fjllrde I.
missgllrnlng i f",JIIrde I.
bevarar nåd intill tusende I.
I tionde I. avkomling
icke ens I tionde I. avkomling
s. födas av dessa i tredje I.
till fjllrde I. på laraels
Dina söner till fjärde I.
barn och barnbarn i fyra I.
i nästa I. namn utplånat
sliktIederna 14 I.er
från David 14 I.er
intill Kristus 14 I.er

l.Mos.32:25
Job 31:22
Ps.22:15
Ef. 4:16
Hebr.U:13
2.Kon.ll:8
11:15
2.Krön.23:14
1:Mos.50:23
2.Mos.20:5
34:7
4.Mos.14:18
5.Mos. 5:9
7:9
23:2
23:3
23:8
2.Kon.10:30
15:12
Job 42:16
Ps.109:13
Matt. 1:17
1:17
1:17

LED
1) [cu~, r i p
med prep. be, känna leda el. avsky för,
ha motvilja mot; övers. vara led vid. Se
t.ex. Gruva (verb) 1.
2) ma'as, DKO
vraka, förkasta; här övers. vara led vid.
I Am.S:2l står verbet jämsides med
WIe', se 5 (här övers. hata). Se t.ex.

Kränka 4.
3) /fJJt, ~ i P
här nif. med prep. be, känna äckel el.
leda vid, vara led vid. Se: Leda (subst.)
4.
4) Säne'; K) tu

hata, avsky; här övers. bliva led vid. Se
t.ex. Hat 1, Motståndare 3.
5) fcä!Or, i ~ ~
•
vara avskuren, vara kort; (om näpä~,
själ, el. nial;1, ande) bliva el. vara otålig;
i Sak.11:8 med prep. be, övers. bliva
led vid. Se: Lida 3, Otålig 1.
6) ra', rö', II i II i
ond, dålig; ;ågot - ont el. dåligt; i
Ords.3l:12 övers. vad lett är. Ordet
står i motsats till to!?, god; något gott;
övers. vad ljuvt är. »Ljuvt och lett» =
»gott och ont». Se t.ex. Jämmer 2,
Misshag 2, Ond 1.
LED (ond)
6 ljuvt och icke vad lett lir
LED (utled)
1 Jag lir I. vid livet
1 har jag blivit l. vid dem
2 Jag lir I. vid detta
3 Min själ lir l. vid livet
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Ords.31:12
l.Mos.2i:46
3.Mos.20:23
Job 7:16
10:1

LEDA
Se: Ledning.

-leda
förleda Luk.23:2
vägleda Ords. 11 :3

Pred. 2:17
2:18
Am. 5:21
Sak.ll:8

kyrkobibelns övers. av 2.Sam.22:33:

»()ch wisar mig en väg utan brist»;
denna övers. går troligen tillbaka på
verbet tur, skåda, speja. Flera översättningar uppfattar detta ställe analogt
med Ps.18:33, som har verbet nåtan,
giva; göra; i sv. kyrkobibeln övers. iåta
vara. Se: Lös 12, Lösa 6.

5) [nö!Olz] , n ~~
grundbet. trol. stråla, glänsa; vara
framstående; pi. förestå, leda; i
1) 'ärwö, n ~ '] ~
l.Krön.lS:2l övers. leda sången. Jfr
nakenhet; skam; blygd; av: rärå], vara pi. part. mi!n~~al;1 i psalmöverskrifter,
naken; pi. och hif. blotta, avtäcka, t.ex. Ps.4:l; 61:1, övers. sångrnästare.
särskilt om att blotta el. avtäcka nåJfr 1.Krön.23:4; Esr.3:8, där verbet är
gons blygd, t.ex. 3.Mos.20:l8; Jes.
övers. förestå.
3:17. I S.Mos.23:l4; 24:1 står 'ärwat
dä!?är, en saks nakenhet, något (skam: 6) jörja', ll} ~
ligt) som är blottat; övers. något som förnimma, märka; känna, inse, förstå;
väcker hans leda. Subst. 'ärwå är hif. göra känt, kungöra; i 2.Krön.23:l3
med prep. le, giva anvisning om, övers.
mestadels övers. blygd, t.ex. l.Mos.
9:22; 3.Mos.20:l8; Jes.20:4; Hes.16:8. leda. Se t.ex. Känna 2, Lära 3.
2) hönan, l) n
7) JÖMr, i ~ ~
stinka, vara v~jelig; end. iJob 19:17, vara rak el. jänm; pi. göra rak el. jänm;
med prep. le, vara vämjelig för; övers. i 2.Krön.32:30 om vatten: leda, föra.
Jfr pi. i Ords.3:6; Jes.4S:13 (om väg el.
väcka leda hos.
stig), övers. görajänm.
3) [zöham 1 l:l n I
grundbet. trol. "V:ra fet; vara smutsig; 8) tö'ii, n ~~
fara vilse; hif. föra el. leda vilse. Jfr ltif.
därav: vara vämjelig el. avskyvärd; pi. i
i Jes.3:l2; 9:16, övers. föra vilse. Se:
Job 33:20 övers. få leda vid.
Bedraga 8, Förföra 3, Förvilla 2.
4) [cut, ~ l P
tw, nif. och hithp. känna äckel el. 9) löpel, ? ~ tO
bli el. vara iäg; sänkas; hif. göra låg; i
leda; här van!. med prep. be; övers.
känna leda vid. Ps.9S:l0 ordagrant: Job 22:29 intransitivt (om vägar):
kände jag leda vid släktet. Jfr \cUf, se
sänkas, gå nedför; övers. leda mot
Avsky 2. Se: Led 3.
djupet. Jfr ~al i Jes.40:4, övers. sänkas;
10:33 störta ned; Jes.2S:l2 ödmjuka.
5) ekptjö, fl( 71'TVW
Se: Förödmjuka 2.
spotta ut (som tecken på avsky el.
10) nötii, n!N
förakt); därav: avsky, förakta, försmå;
end. i Gal.4:14, övers. se med leda; av:
sträcka el. spänna ut; böja el. vika av
prep. ek, (ut) ur, och ptyö, spotta.
(från vägen); hif. här i betydelsen: leda
bort (från vägen). Job 36:18 ordaLEDA (subst.)
grant: lösepenningarnas storlek må
1 icke hos dig s. väcker hsl.
5.Mos.23:14
1 funnit ngt s. vicker hs I.
24:1
icke leda dig vilse. Jfr hif. i 2.Mos.
2 väcker I. hos min moders barn J ob 19 :17
23:6; Klag.3:3S (om rätten) vränga. Se
33:20
3 Hennes sinne får l. vid maten
t.ex. Driva 28.
4 fyrtio år var det släktet mig till I. Ps. 9S :10
4 klnner jag I. vid dem
119·:158 11) diiraTs, l}~
4 känna I. vid dem s. stå dig emot? 139:21
trampa, träda, beträda; här hif. låta
Hes. 6:9
4 skola klnna I. vid sig själva
(någon) träda el. beträda, föra, leda.
4 skolen känna I. vid eder sjilva
20:43
5 Icke med rinäaktning eUer L
Gal. 4:14
Jfr lsal i Jes.16:1O; 63:3, övers. trampa;
Jos.l:3 beträda; Jes.59:8 vandra; hif. i
LEDA (verb)
Jes.42:l6, övers. föra.
1) nöhö, n n J.
12) nahag, ) n )
\cal o~h hif. fö~a, leda. Verbet används driva, driva på~ föra, leda. På dessa
nästan uteslutande i god mening och ställen liknas Israel vid en hjord, som
företrädesvis om Guds ledning; jfr ledes av Herren som sin herde. Jfr 14.
nual;1, vila; hif. låta vila (se Fred 9); i Se,: Driva 6, Hyllningståg 1, Ledsaga 3.
Jes.63:l4 övers. föra till ro. I Jes.S7:l8
13) 'åJar, itOK
kan verbet utifrån sammanhanget fattas som en synonym till [näJ.1am], pi. skrida, gå (rili fram); pi. låta skrida,
trösta (se Förbarma 2); LXX har här föra, leda (rätt); här pu. part. plur.,
en form av verbet parakaIeö, tillkalla; övers. de som låta leda sig. Jfr Ords.9:6
uppmana, förmana; samtidigt: upp- ~), övers. gå fram; 4:14 (pi.) skrida
fram. Se: Ledare 5.
muntra, trösta (se t.ex. Förmana 3). I
Ps.3l:4 står näi.lå parallellt med nähal,
14) [nähal] , ? C! 4se 14 (här övers. föra), i 43:3 med hif. pi. leda, föra, särskilt om boskap.
av bo', se 18 (övers. föra). Verbet näi.lå Verbet brukas bl.a. om Herrens ledär stundom övers. föra, t.ex. 2.Mos. ning av sitt folk och sina trogna, t.ex.
13:17; l.Sam.22:4; Ps.77:21. Se: Leda- 2.Mos.lS:13; Ps.23:2; 31:4; Jes.49:l0,
övers. föra; Jes.40:ll föra fram. Jfr
re 3, Ledsaga 2.
12.
2) hölak, l? n
gå; far~; härföra, leda. Se t.ex. 15) [iö{lal] , ? J '
hif. bära, brin~: föra. Jfr Ps.60:11;
Driva 1, Förgås 13, Ledare 2.
108:11, övers. föra; 68:30; 76:12 bära
3) lögö, i1.ltO
fram; Sef.3:1O frambära; Jes.23:7 bära.
irra omk~g, fara vilse; i S.Mos.27:l8 16) [ri(c] , i) '!
hif. leda vilse. Jfr hif. i Ps.1l9:10, grundbet. vara tom; hif. tömma; utövers. låta (någon) fara vilse. Se: Fall gjuta. Sak.4:l2 ordagrant: vilka från
19,Förvilla 3, Lust 17.
sig tömma (utgjuta) guldet. Jfr l.Mos.
42:35, övers. tömma; Mal.3:l0 utgjuta.
4) nätar, i n )
grundbet. tr~l~ hoppa (fram el. upp); 17) [lölö'], KtOtO
hif. få (någon) att hoppa el. röra sig; grundbet. trol.gå; end. i Hes.39:2, l'
lösa, lossa; därav övers. leda. Jfr gamla föra, leda (fram); denna betydelse gv
LEDA (substantiv)

hu.
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Leda.- Ledning
sig ganska naturligt utifrån sanunanhanget.
18) bo', X i:!
gå (in), komma; hif. föra, leda; hof.
föras, ledas.
19) ;ara t, ~ l '
falla hu~dst~pa; störta ned; i 4.Mos.
22:32 övers. leda till fördärv. Se: Kasta 16.
20) haja, n' n
vara, bliva. :2.Sam.2:26 ordagrant: att
det blir bitterhet till slut?
21) dliräk, l"!.J
väg; vandring,' resa; av: dåraJs., se 11.
Ords.14:12; 16:25 ordagrant: dödens
väg. Se: Dyrka 6, Gärning 15.
, 22) utf.ord.
Job 30:12 ordagrant: De bana (kasta
upp) mot mig sina ofårdsvägar.
23) hodegeö, oorrrew
vägleda, visa vägen; av: hodegas, se
Ledare 7. Jfr Apg.8:31, övers. vägleda
24) ekphera, €Krpepw
föra el. leda ut; av: prep. ek, (ut) ur,
och pherö, se 32.
25) utf.ord.
2.Kor.1:12 ordagrant: icke i köttslig
vishet utan i Guds nåd.
26) cheiragögos, xetpa"(w"(c)c;

en som leder en annan vid handen,
ledare; av: cheir, hand, och agö, se 29.
I N.T. förekommer ordet endast i
Apg.13:11, där det står i plur.; övers.
någon som kunde leda honom. Jfr
verbet cheiragögeö i Apg.9:8; 22:11,
övers. taga vid handen.
27) hegeomai,irreoJ.l.at
anföra, leda; i Apg.1S :22 part. plur.
som bestämning till plur. av ank man;
övers. ledande män. Jfr Furste 18,
Herre 25. Se: Akta 71..
28) apaga, å1TCl"{W
leda el. föra bort; av: prep. apa, (bort)
från, och aga, se 29.
29) aga, l1"(w
leda, föra; här övers. leda fram. Verbet
är ofta övers. föra, t.ex. Matt.2l :2;
Luk.4:l,9; Apg.9:27; Rom.2:4; Hebr.
2:10. Jfr Mark.13:ll, övers. föra åstad;
Joh.18:13 föra bort; l.Tess.4:l4 föra
fram; Apg.19:37 draga fram. Se: Dri·
va 61.
30) eisagö, €taa"(w
leda el. föra in (i); av: prep. eis, (in) i,
och agö, se 29.
31) katabainö, Kara!3aivw
gå ned; i Apg.8 :26 om väg: leda el. föra
ned.
32) pherö, rpepw
bära; föra, leda. Se: Driva 59, Härda
ut 6.

22 vägar s.l. ti•. oflird
30:12
22 stigarna s. I. till deras hus
38:20
II.er Björninnan med hennes
38:32
1 led mig gm rättfärdighet
Ps. 5:9
1 han I.er mig på rätta vägar
23:3
11 led mig i din sanning
25:5
11 Han I.er de ödmjuka rätt
25:9
1 H. led mig på en jämn stig
27:11
1 du skall I. och föra mig
31 :4
1 må de I. mig
43:3
18 del.s in till dig
45 :15
1 vem I.er mig till Edom
60:11
1 du I.er folkslagen på jorden
67:5
73:24
1 Du skall I. mig efter ditt råd
1 Han I.de dem om dagen med
78:14
1 Han I.de dem säkert
78:53
1 I.de dem med förståndig hand
78:72
12 du s.l.er Josef
80:2
11 han I.de dem på en rätt väg
107:7
1 vem I.er mig till Edom
108:11
11 Led mig på dina buds stig
119:35
22 det I.er till din fruktan
119:38
1 skulle också där din hand I. mig 139:10
1 led mig på den eviga vägen
139 :24
143:10
1 din gode A.I.e mig
22 till skuggornas boning I.
Ords. 2 :18
4:11
11 jag I.er dig på det rättas
1 När du går, må de I. dig
6 :22
14:12
21 på sistone I.er den till döden
21 på sistone I.er den till döden
16:25
2 I.er hm på en väg s. icke
16:29
10 I.er dem varthelst han vill
21 :1
22 idoges omtanke I.er till vinning
21:5
3 s.l.er de redliga vilse
28:10
13 låta I. sig gå i fördärvet
Jes. 9:16
2 O en b anad väg I. från Egy pten
19:23
8 betsel till att I. dem vilse
30:28
2 de blinda skall jag I.
42:16
11 s.l.er dig på den väg
48:17
12 deras förbarmare skall I. dem
49:10
14 söner hon fött ingen s.l.de
51:18
1 nu skall jag I. hm
57:18
1 H. skall I. dig beständigt
58:11
12 så I.de du ditt folk
63:14
2 Var är H. s. l.de oss i öknen
Jer. 2:6
21. dig på den rätta vägen
2:17
1 S jag skall I. dem
31:9
22 väg s.l.de till kungliga
39:4
22 s.l.de till kungliga trädgården
52:7
17 locka dig och I. dig fram
Hes.39:2
2 s.l.de eder i öknen
Am. 2:10
16 gyllene oljan I.es ditned
Sak. 4:12
28 bred den väg s.l.er till
Matt. 7:13
28 smal s.l.er till livet
7:14
23 om en blind Ler en blind
15:14
29 I.de till (J.) åsninnan
21:7
24 blinde och I.de hm utanför Mark. 8:23
23 Kan väl en blind I. en blind
Luk. 6 :39
281.er den bort att vattna
13:15
29 bjöd att mannen skulle I.s fram
18:40
29 när de hade lett henne fram
Joh. 8:3
25 nägen s. I.er dit jag går
14:4
231. eder till hela sanningen
16:13
31 väg s. Ler från Jerusalem
Apg. 8:26
30 och I.de hm in i Damaskus
9:8
32 järnporten s.l.de ut till staden
12:10
26 sökte ngn s. kunde I. hm
13:11
15:22
27 bland brödernal ... de män
25 mina följeslagare I.de mig
22:11
25 I.de till fördömelsedom
Rom. 5:16
25 I.de till rättfärdiggörelsedom
5:16
25 I.de till fördömelsedom
5:18
251.er det till rättfärdiggörelse
5:18
25 synden I.er till död
6:16
25 lydnaden I.er till rättfärdighet
6:16
25 icke I.da av köttslig vishet
2.Kor. 1:12
7:10
25 bättring s.l.er till frälsning
25 s. I.er till liv och
2.Pet. 1:3
23 Lammet I. dem till livets
Upp. 7:17

föra, leda (rätt); här pi. part. plur.,
anförare, ledare. Se: Leda (verb) 13.
6) roJ, tVX'l
huvud, spets, topp; hövding, ledare. Se
t.ex. Huvud l, Hövding 5.
7) hodegos, al) 1'/"(k
vägledare, vägvisare; av: hodDs, väg,
och hegeomai, se Leda (verb) 27. Jfr
Apg.1 :16, övers. vägvisare (om Judas
Iskariot). Jfr Leda (verb) 23.
LEDARE
1 vara l. och anförare
1 icke mer vara l. och anförare
1 kraft att vara I.
2 eder konung eder l.
2 jag s. varit eder I.
1 (David) blev så folkets I.
l han var deras l. och anförare
1 var l. och anförare
1 icke rätt förstår att vara I.
l s. var l. och anförare
1 förstånd att vara I.
3 var jag änkors I.
4 deras l. skola störtas
5 dina I. föra dig vilse
5 detta folks I. föra det vilse
6 mörker över ... edra l.
7 De äro blinda I.
7 Ve eder, I blinde I.
7 I blinde 1., s. silen my ggan
7 tilltror dig vara I. för blinda

4.Mos.27:17
5.Mos.31:2
J08.14:11
l.Sam.12:2
12:2
18:13
18:16
2.Sam. 5:2
l.Kon. 3:7
l.Krön.1l:2
2.Krön. 1:10
Job 31:18
Ps.141:6
Jes. 3:12
9:16
29:10
Matt.lS:14
23:16
23:24
Rom. 2:19

LEDGÅNG
av l.ar och senor får bistånd

Kol. 2:19

LEDIG
lösa och l.a inne i elden
fmner det stå I.t

Dan. 3:25
Matt.12:44

LEDIGHET
skolen hava l. till bönen

l.Kor. 7:5

LEDNING
Se även: Leda (verb), vägleda, föreståndare, förvaltare, tillsyn, styra, föra,
herradöme, härska, huvud, hövitsman,
styresman, överste, herde, Gud, Jesus
Kristus, Ande (Guds), omsorg.

LEDA
1 molnstod att l. dem
2.Mos.13:21
15:13
1 dul.de med din nåd det folk
19 denna väg I.er till dördärv
4.Mos.2 2 :32
S.Mos. 8:15
2 s.lett dig gm öknen
20 måste I. till bittert slut
2.Sam. 2:26
22 vägen s. I.de till porten
15:2
4 I.de den ostrafflige
22 :33
22 dörrar I.de till innersta
l.Kon. 7:5 O
22 dörrar I.de till tempelsalen
7 :50
18 (Hiskia) I.de vatten
2.Kon.20:20
22 port s. I.de till kungliga
25:4
5 Mattitja skulle I. sången
I.Krön.lS:21
22 dörrar I.de till
2.Krön. 4:22
22 I.de till det allraheligaste
4:22
6 sångarnal.de hyllningssängen
23:13
7 Hiskia s. I.de vattnet
32 :30
1 Du I.de dem om dagen
Neh. 9 :12
9:19
1 Molnstoden I.de dem
22 I. till att de förakta
Est. 1 :17
91. mot djupet då du
Job 22:29

framför; hif. föra ut och in; övers. vara
ledare och anförare, dvs. en som drar
ut med sin här i striden och som för
den tillbaka efter striden.
2) halak, l '? n
gå; hä; hithp' med lifme-, framför;
övers. vara (någons) ledare. Se: Leda
(verb) 2.
3) näha, n n )
här hlf. föra: leda; övers. vara (någons)
ledare. Se: Leda (verb) l, Ledsaga 2.
4) Jope!, ~ ~ 'tV
en som dömer el. skipar rätt; domare.
Se: Domare 1, Furste 12.
5) 'aJar, l tV X
skrida, gå (nl:t fram); pi. låta skrida,

-ledning
vattenledning 2.Kon.20:20
Ledning
Bibelns Gud är, såsom skapelsens och
förlossningens Gud, en Gud som leder,
styr och för hela världsförloppet fram
mot förverkligandet av sitt frälsningsråd - upprättandet av det eskatologiska gudsriket. Därför har allt som
sker, både i folkens och den enskildes
liv, ett mål, det är ett led i Guds plan.
Gud leder allting på sådant sätt att
även de makter och krafter som står
hans vilja emot till sist måste tjäna
hans planer. Det gudlösa, gudsfrånvända livet· kännetecknas av egenrådighet
och olydnad. »Var och en av oss ville
vandra sin egen väg», Jes.S3:6. »De
ogudaktiga äro avfålliga allt ifrån modersskötet», Ps.S8:4. Å andra sidan
består ett sant kristenliv i lydnad mot
Guds vilja. Det är stor skillnad mellan
att tjäna Herrens råd i tro och lydnad
och att tvingas till att tjäna det trots
otro och olydnad. I förra fallet tjänar
man Guds råd till frälsning för sin själ,
i senare fallet till dorn och förtappelse.
Guds ledning har i Skriften först
och främst relation till hans folk, som i
trons lydnad tjänar hans frälsningsplaner i världen. På grund av det bibliska
gudsförhållandets personliga och intima karaktär blir Guds ledning ett
starkt markerat drag i den bibliska
uppenbarelsens vittnesbörd. »Herren
har sin umgängelse med dem som
frukta honom, och sitt förbund vill
han kungöra för dem», Ps.2S :14.
G.T.
Israel är under gamla förbundets tid
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LEDA
Uppdelning: leda, leda vilse.

20 - Illustrerat lllbel-lexikon

LEDA (vilse)
3 I.er blind vilse på vägen
8 l.er vilse i väglösa
10 borde du ej I.s vilse

5.Mos.27:18
Job 12:24
36:18

LEDARE
l) jä~ä' ul]a', X ~ 1 X ~ ~
gå ut och gå in; med el. utan lipne-,

det utvalda redskapet till att tjäna
Guds frälsningsråd. Det framställes
därför som ett folk som i särskild
mening står under Guds ledning,
S.Mos.4:6·7,33·34. Inte minst det
mäktiga herdemo tivet i G. T. vittnar
om den roll som ledningen spelar i
Israels liv. »Så förde du ditt folk såsom
en hjord», PS.77:21. Jfr Ps.23:l;
78:52·55,72.
Patriarkhistorien är en sanunanhängande historia om Guds ledning.
Enastående i sin innerlighet är tilliten
till Herrens ledning sådan den skildras i
l.Mos.24 (där Abrahams tjänare genom ledning fmner Rebecka till hustru
åt Isak).
Mosetiden med uttåget ur Egypten
och vandringen genom öknen till löftets land har i G. T. blivit det klassiska
ämnet när det gäller lovprisningen av
Guds ledning. »Han ledde dem om
dagen med molnskyn och hela natten
med eldens skew>, Ps.78:l4, jfr 2.Mos.
l3:2l-22. Först och främst tar sig
Guds ledning uttryck i uttagandet av
andeutrustade (karismatiskt begåvade)
personligheter, som han på ett särskilt
sätt inviger i sitt råd och som därigenom blir organ för genomförandet av
hans frälsningsverk (domare, profeter,
präster, konungar), Ps.77:2l; Jes.63:1l;
Mika 6:4.
Mose framställs som det mest enastående redskapet för Guds ledning,
5.Mos.34:l0 f., jfr Hos.12:l3; Jes.63:
1l-l2. Särskilt förverkligar Mose sin
ledar!l,äming i Israel därigenom att han
förmedlar Herrens lag till folket.
Lagen (torå) prisas i hela G.T., och
särskilt i Psaltaren, som den egentliga
källan till ledning både av folkets och
den enskildes liv och framtid. »Dina
vittnesbörd äro mina rådgivare»,
Ps.119:24. - Ps.119 ger i sin helhet
det klassiska uttrycket för den ledning,
som den fromme israeliten sökte i
Herrens lagar och föreskrifter. Guds
väg och vilja med folket och den
enskilde genom lagen koncentrerades
mäktigt kring troheten mot förbundsförhållandet och dess etiska krav. Den
förbundstrogne israeliten som av
hjärt<tt vandrade efter Herrens bud och
föreskrifter vittnar med glädje: »Du
skall leda mig efter ditt råd», Ps. 73 :24;
»han leder mig på rätta vägar för sitt
namns skulb>, 23:3. Lagens ljus är
vandringens ljus. »Ditt ord är mina
fötters lykta och ett ljus på min stig»,
119:105, jfr 1:1 f.; 19:8 f.
I folkets historiska ödestimmar leder Gud särskilt genom de uppenbarelser som profeterna mottog från Herren, Hos.12: 10. Alla de olika profetiska utsagorna i profetböckerna har
bestämda tidshistoriska situationer
som bakgrund. Inget annat folk kan
uppvisa en sådan profetisk ledning av
sin historia som Israel. Det blev folkets
olycka att det korn att stå emot denna
Guds ledning, J eS.63 :8-1 O; jfr Apg.
7:51-53.
Prästerskapet skulle huvudsakligen
leda folket genom att meddela det
kunskap om Herrens lag, S.Mos.
17 :9·12. ÖVersteprästen hade också
mottagit >>urirn och turnrnirn» (se d.o.),
för att genom detta heliga lottorakel
avgörn tvivelaktiga fall beträffande
Guds vilja, 2.Mos.28:30. Israel för·
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Ledsaga - J-ejon
bjuds på det strängaste att söka ledning och råd genom sådana medel som
var vanliga i dess hedniska omgivningar. Det skall inte befatta sig med
tecken och förebud i stjärnorna
(genom astrologi), 3.Mos.19 :26; J er.
10:2, eller fråga »stockan) (avgudar),
Hos.4:12, eller söka sig till spåmän
och andebesvärjare, 5.Mos.18:10-12.
Spåmän, trollkarlar och utövare av
sådana konster som att fråga de döda
till råds har sitt verksamhetsHiIt just
bland dem som inte känner Herren
som herde och inte aktar hans nådiga
erbjudande: »Frågen mig om det tillkommande», Jes.45:11.
De fromma i Israel hade genom
lagen och det profetiska ordet ledstjärnan tänd över sitt liv. »Finnes det en
man, som fruktar Herren, då undervisar han honom om den väg han bör
välja», PS.25:12, jfr 32:8. De hänvisades inte till att följa sitt eget hjärtas
råd utan levde sitt liv under det
profetiska mottot: »hållen eder till
lagen, till vittnesbördet», Jes.8:19-20.
Redan om den gammaltestamentliga
uppenbarelsens vittnesbörd säger Paulus att det vägledde både till frälsning
och till helighet, »så att en gudsmänniska kan bliva fullt fardig», 2.Tim.
3:16-17, jfr Ps.119:130. Israel skulle
inte kräva tecken av Herren utöver de
instanser han själv hade insatt till att
vägleda dem. Det skulle vara att fresta
honom, 5.Mos.6:16. När Herren inte
svarade, »varken genom drömmar eller
genom urim eller genom profeteD),
l.Sam.28:6, var det tecken på att han
hade vikit från dem, jfr v.15-16.
Under sin avfallshistoria upplever
Israel att Herren efter hand berövar
folket både fromma kungar o'ch sanna
profeter till att vägleda det, och prästerskapet förfaller till falsk lagutläggning. Eftersom folket inte har velat
höra Herrens röst, får det som straff
falska profeter, ogudaktiga kungar och
präster som far vilse och för vilse,
Hes.34. Men under dessa svåra
förhållanden tänder dock Gud hoppets
stjärna genom att ge löfte om en
framtida fullkomlig ledning av sitt
folk, Jes.40:11. Denna skall förmedlas
av den messianske frälsarkonungen.
»Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra
dem i bet», Hes.34:23. Genom Messias
skall Herrens frälsningsråd fullbordas i
universell omfattning, även hednafolken skall vandra i hans vägledande ljus,
J es.49 :6. I de eskatologiska profetiorna heter det: »Herren skall leda dig
beständigt», Jes.58:11.
NT.
1. I nytestamentlig tid fullföljer Gud
sitt frälsningsråd genom Jesus Kristus,
Ef.1 :3-14. Jesu Kristi församling står i
eskatologisk mening under Guds omedelbara ledning och förande genom
Jesus Messias, »den gode herden», J oh:
10:11-16. Han är »själarnas herde och
vårdare», l.Pet.2:25. Jesus går före de
sina (proagein), och hans lärjungar
följer efter honom (akolouthein),
Mark.10:32. Han leder sitt folk genom
sin »förebild», 1.Pet.2:21, och genom
sitt ord och sin Ande, Joh.14:26.
Genom den allmänna andeutgjutelsen, som pågår alltifrån pingstdagen,
förverkligas Guds ledning av hans

församling och av den enskilde troende
på ett nytt och omedelbart sätt. De
troende kännes igen på att de »drivas
av Guds Ande», dvs. leds och styrs av
honom, Rom.8:14; Gal.5:18. De vandrar »efter Anden», dvs. normerade och
behärskade av honom, Rom.8:4. Genom Anden och hans påminnelse om
allt vad Jesus lärt, Joh.14:26, har de
troende en kunskap om Herrens vilja
som vida överträffar det gammaltestamentliga stadiet, l.Joh.2:27. Jfr Jer.
31 :34; Jes.54:13. Visdomens och kunskapens Ande är också karismatiska
nådegåvor, 1.Kor.12:8, som Gud insätter i församlingen för att föra Kristi
kropp fram till manlig mognad. Därigenom kan den stå fast under hans ledning och inte låta sig förvirras av förföriska ledare, Ef.4:11 ff.
Särskilt framställs i Apostlagärningarna hednamissionen som en gärning
som sker under Andens omedelbara
ledning. Anden tar (genom profetiska
vittnen) första steget till den. Han
kallar missionärerna, 13 :2, och sänder
ut dem, 13:4. Anden leder evangeliets
gång, 16:6-9. Vi ser också tydligt
Andens ledning av evangelisten Filippus i samband med den etiopiske hovmannens omvändelse, 8:29, jfr v.26.
Herren vägleder inte längre sin
församling genom profeter (såsom
förmedlare av uppenbarelsen), när det
gäller frågor om liv och lära. Han har
nu talat sitt sista uppenbarelse ord i
Sonen, i vilken allt som tjänar till tro
och gudsfruktan är uppenbarat, Hebr.
1:1. Men profetians nådegåva är fortfarande verksam till vägledning i församlingens konkreta livssituationer,
Apg.13 :2; 20:23, och som tal till uppbyggelse och tröst, 1.Kor.14:3. Genom
herdeämbetet i församlingen förmedlas
också Guds ledning av hans hjord.
Johannes' Uppenbarelse ger en
mäktig, trösterik vägledning å t församlingarna för ändens tid, en vägledning
som visar att Gud genom Lammet är
mäktig att leda sitt folk till det eviga
livets vattenkällor, 7 :17, och förverkliga sin världsplan, kap.21-22.
2. Villkor för att bli ledd av Gud är ett
hörsamt hjärta och lydnad och villighet till att gå Guds väg. Gud leder sina
barn på många sätt. Ofta torde hans
ledning vara knuten till helt naturliga
saker. Den som blir ledd av Gud har
kanske ingen särskild känsla eller uppfattning av något gudomligt. Om Rut
heter det, att »det hände sig så» att
åkerstycket där hon samlade ax tillhörde Boas, Rut 2:3, men bakom »tillfalligheten» var Guds styrande hand. På
så sätt kan Herren leda genom de
händelser och omständigheter han
lägger i en människas väg, jfr Est.4: 14.
Guds ledning sätter inte människans
eget val och hennes fria vilja ur funktion. Tvärtom heter det att han undervisar den g~dfruktige om den väg han
bör välja, Ps.25:12. I regel leder Gud
en människa genom att upplysa hennes
förstånd och genom att väcka ett inre
behov av att gå Guds väg, jfr Kol.
1 :9-10; Fil. 1:9-10. Det finns i Bibeln
också exempel på att Gud ibland kan
leda sina barn genom utomordentliga
medel, drömmar och syner och speciella tecken, se Dom.6:17-21,36-40;
Matt. 1 :20-21,24-25; 2:13,19-22. Det-

samma kan han också göra med andra
människor, Matt.2:12.
I regel behöver inte de troende
sådana upplevelser för att få veta Guds
vilja och bli ledda av honom. Det
viktigaste är att vara förtrogen med
Guds ord. I Bibeln är Guds vilja
uppenbarad, och den som följer Skriftens vägledning genom det av Anden
upplysta ordet, kommer alltid att
känna sig trygg och på rätt väg. I
tvivelsmål kan det vara till hjälp att
rådgöra med andra troende för att
fmna Guds vilja.
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LEDNING

1) jiid, 1 '
hand: handflata; här beja~-, i (någons)
hand, resp. (i Krönikeböckerna) al
jeqe-, på el. i (någons) händer; övers.
under ledning av, under (någons) ledning. Se: Arm (subst) 2, Fiendehand 2,
Gärning 20, Kraft 5, Makt 25.
LEDNING
l beräkning under 1. av !tamar
l utföra under 1. av!tamar
l utföras under I. av Itamar
l förrättade under I. av Itamar
l under I. av Asaf
l spela, under konungens I.
l under I. av sin fader Jedutun
l under sin faders I.
l stodo under konungens... l.
11. av Davids instrumenter

2.Mos.38:21
4.Mos. 4:28
4:33
7:8
l. Krön. 25:2
25:2
25:3
25:6
25:6
2.Krön.29:27

LEDSAGA
1) Wa!;, nl~
sträcka el. räcka ut; skicka el. sända ut;
här pi. släppa iväg; ledsaga (till vägs).
Se t.ex. Kasta 33, Lös 10.
2) niihii, il n )
kal ~ch hlf. T föra, leda. Se: Leda
(verb) 1, Ledare 3.
3) niihag, ) iJ 4
driva, driva på, föra, leda. Se: Driva 6,
Hyllningståg l, Leda (verb) 12.
4) 'et, n~
prep. med; hos. Ps.67:2 ordagrant; han
låte sitt ansikte lysa hos oss ('ittänu).
5) kathistemi, K aIJioTTIIH
(här: kathistånö) ego nedsätta; tillsätta;
insätta; i Apg.17:1S försätta el. leda
(någon) till ett ställe, ledsaga; av: prep.
katå \i sammansättningar ofta = ned)
och hlstemi, sätta, ställa.
6) propempo,

1rP01r€fJ.1rW

ego sända framför el. i förväg; därav:
sända åstad, ledsaga. Se: Hjälpa 24.
LEDSAGA
Il. (Abram) till vägs
loMos.12:20
1 Abraham gick med för att I.
18 :16
2 Mig har H.I.t på vägen
24:27
2 Gud s.l.t mig på den rätta
24:48
1 hindrades jag att l. dig till vägs
31 :27
S.Mos.32:12
2 H. allena l.de (Jakob)
1 vill jag l. dig till vägs
loSam. 9:26
1 att få 1. hm över Jordan
2.Såm.19:31
3 intill döden skall han l. oss
Ps.48 :15
4 låte sitt ansikte lysa och I. oss
67:2
3 Jag finge då 1. dig
HV. 8:2
5 De S. l.de Paulus
Apg.17 :15
6l.de de hm till skeppet
20:38
6 bröto upp, I.de av dem aUa
21 :5

LEGA
djuret lejt, är l.n ersättning
voro mätta tala l. för bröd

S.

2.Mos.22:1S
loSam. 2:5

LEGION
En romersk häravdelning, som kunde
uppgå till 6000 man. Ordet användes i
N.T. för att beteckna ett mycket stort
antal. Den onde anden i Mark.S:9 med
par. uppgav att hans nanm var Legion,
»ty vi äro många».
LEGION
sände mer än 121.er änglar
Matt.26:S3
L. är mitt namn, ty vi äro många Mark. 5:9
mannen s. haft l.en i sig
5 :15
svarade: L. Ty det var många
Luk. 8:30

LEGODRÄNG
en l. må icke äta därav
2.Mos.12:4S
hs I. icke äta av det heliga
3.Mos.22:10
förmån S. ngn avlönad l.
S.Mos.lS:18
sin fader Sebedeus med 1.Ilfna
Mark. 1:20
Huru många l.ar hos min fader
Luk.lS:17
Låt mig bliva ss. en av dina l.ar
15:19

LEGOKNEKT
l.ar, lika gödda kalvar

Jer.46:21

LEGOSVEN
Vem är så blind s. min l.

Jes.42:19

LEHABEER
Efterkommande till Hams son Misraim. l.Mos.lO:13; 1.Krön.1:11.
LEm
hebr. käke, käkben. Ort i Juda bergsbygd. Enligt sannolik förmodan identisk med ruinplatsen es-Sia, 2 km söder
om Hartov. Se: Ramat-Lehi. Dom.
15:9,14,19.
LEJA
Uppdelning: leja, leja ut.
LEJA
Var djuret l.t, legan ersättning 2.Mos.22:1S
Ss. daglönare s. är I.d
3.Mos.2S:S3
han mot dig I.de Bileam
S.Mos.23:4
l.de Abimelek löst folk
Dom. 9:4
l.de 20000 man fotfolk
2.Sam.l0:6
Förvisso har Israels kon.l.t
2.Kon. 7:6
silver för att l. sig vagnar
loKrön.19:6
I.de sig 22000 vagnar
19:7
l.de stenhuggare och
2.Krön.24:12
I.de (Amasja) 100000 stridsmän
25:6
l.de mot dem män S. gm sina råd Esr. 4:5
Tobia och Sanballat hade l.t hm Neh. 6:12
(Se maja) var I.d
6:13
hade I.t Bileam emot dem
13:2
dåren l.er, och I.er vem s.
Ords.26:10
så l.er man en guldsmed
Jes.46:6
gick ut för att I. arbetare
Matt.20:1
Därför att ingen har l.t oss
20;7
S. voro I.da vid elfte timmen
20:9
den s. är I.d och icke herden
Joh.l0:12
Han är ju I.d och frågar icke efter
l O: 13
LEJA (ut)
I.de ut den åt vingårdsmän
Matt. 21 :33
I.de ut de. åt
Mark.12:1; Luk. 20:9

LEJON
-lejon
unglejon Job 4:10
Lejon
»Djurens konung» omtalas ofta i Bibeln, ca 150 gånger. Benämningarna
skiftar efter kön och ålder, några är
poetiska. Av de. sju synonymerna förekommer fem enbart i Job 4:10-11.
Lejonet betraktades som det starkaste och mäktigaste djuret, och det
ansågs som en ära att bli liknad vid ett
lejon. Några av Israels stammar omtalades som »lejon», S.Mos.33:20,22. Jerusalem kallades Ariel, som betyder
)>Guds lejon», Jes.29:1, och den starkaste av alla, J e&us Kristus, kallas
»lejonet av Juda stam», Upp.S:S.
I biblisk tid hörde man lejon ryta i
Jordansnåren. Libanon och Hermon
kallas i Höga Visan för »lejonens hemvist». Lejon förekom i Palestina ända
fram till korsfarartiden. De österländska furstarna fångade ofta lejon,
som de sedan förvarade i burar eller
hålor. Att kastas för dessa vilda djur
var ett vanligt dödsstraff, Dan.6:17,26.
LEJON
Ett ungt l. är J uda
han vilar ss. ett l.
s. reser sig likasom ett l.
han vilar ss. ett I.
Dan är ett ungt l.
kom ett ungt l. emot (Simson)
han slet sönder l.et
för att se på det döda I.et
fick i I:ets kropp se en bisvärm
icke att det var ur l.ets kropp
vad är grymmare än ett l.
om då ett I. eUer en björn
slagit ned både I. och björn
H., S. räddade mig undan l.
starka mer än I.
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l.Mos.49:9
49:9
4.Mos.23:24
24:9
S.Mos.33:22
Dom.14:S
14:6
14:8
14:8
14:9
14:18
loSam. 17 :34
17:36
17:37
2.Sam. 1:23

Lejonansikte - Lem
LEKAMEN

l) sbrruz, aC5/la
kropp, lekamen. I.Kor.Il :29 ordagrant: Ty den som äter och dricker,
han äter och dricker sig själv en dom,
om han icke urskiljer Herrens kropp
(diakrinön to s6ma toll kyriou). - Att
»icke urskilja kroppen» innebär närmast, att man icke rätt inser, hur heligt
allt det är som helgats genom Kristus
och hur det allt sammanhänger med
honom. Se: Kropp 16, Kroppslig l.
LEKAME,N
l Tagen och äten; detta är min l. Matt.26:26
l Tagen detta; detta är min l.
Mark.14:2 2
1 Detta är min l. s. varder utgiven Luk.22:19
l Detta är min I. s. varder
l.Kor.ll :24
11 :27
l försyndar sig på H. l. och blod
l åtskillnad mellan H.l. och annan
11 :29

Lejon. Frdn en i Nineve funnen relief
den s. hade mod as. ett I.
17:10
slog ihjäll.et i brunnen
23:20
hörnlisterna avbildade I.
1. Kon. 7:29
Under I.en blomsterslingor
7 :29
inristade (Hiram) I.
7 :36
två I. stodo utmed armstöden
10: 19
tolv I. på de sex trappstegen
10:20
ett I. kom emot hm på vägen
13:24
I.et stod bredvid den döda kroppen
13 :24
I.et stå bredvid den döda kroppen
13:25
har H. givit hm i I.ets våld
13:26
I.et stående bredvid den döda kroppen 13:28
13:28
I.et hade icke ätit av kroppen
skall ett I. slå ned dig
20:36
kom ett I. emot hm
20:36
sände H. bland demi.
2.Kon.17:25
därför har han sänt I. ibland dem
17:26
slog ihjäll.et i brunnen
I.Krön.ll:22
de hade en uppsyn as. I.
12:8
två I. stodo utmed armstöden 2.Krön. 9:18
tolv I. på de sex trappstegen
9 :19
Job 4:10
I.ets skri måste tystna
det gamla I.et förgås
4:11
skulle du as. ett I. jaga mig
10:16
intet I. har gått där fram
28:8
stillar de unga I.ens hunger
39:1
Ps. 7:3
icke, as. I., sönderslita min själ
i försåt as. ett I. i sitt snår
10:9
är lik ettl••:Iängtar efter rov
17:12
lik ett ungt I. s.ligger i försåt
17 :12
22:14
Ss. glupande och rytande I.
Fräla mig från I.ets gap
22:22
Unga I. lida nöd och hungra
34:11
Ryck mitt liv undan I.en
35 :17
Min själ är omgiven av I.
57:5
bryt ut, H., de unga I.ens kindtänder 58:7
ÖVer I. och huggormar skall du gå
91 :13
du skall trampa ned unga I.
91 :13
de unga I.en ryta efter rov
104 :21
Ords.19:12; 20:2
as. ungt I.. rytande
late slger: Ett I. är på gatan
22:13
late säger: ett l. är på gatorna
26:13
oförskräckta as. unga l.
28: l
lik ett rytande l. är ogudaktig furste 28: 15
l.et, hjälten bland djuren
30 :30
bättre levande hund än dött l.
Pred. 9:4
Stig ned från I.ens hemvist
HV. 4:8
(hednafolken) skria as. unga l.
J es. 5 :29
11 :6
kalvar och unga l., samlas tillhopa
11 :7
I. skola äta halm likasom oxar
ett l. över Moabs räddade
15 :9
21 :8
(viiktaren) ropade as. ett I. ryter
där l. hava sitt tillhåll
30:6
Ss. ett I. ryter över sitt rov
31 :4
35:9
Där skall icke vara ngt l.
38:13
(Hiskia:) Jag måste ryta as. ett l.
I. skola ita halm likasom oxar
65 :25
Jer. 2 :15
L. ryta mot (!arael)
2 :30
as. vore det ett förhärjande I.
Ett I. drager fram ur sitt snår
4:7
bliva de slagna av l.et från skogen
5:6
blev mot mig as. ett I. i skogen
12:8
drager ut as. ett l. ur sitt "snår
25:38
ett l. s. drager upp från Jordanbygdens49:19
vilaekommet får s. jagades 'av l.
50:17
lik ett I. s. drager upp från
50:44
Alla ryta de nu as. I.
51 :38
ett l. s.ligger i försåt
K1ag. 3:10
det tredje (ansiktet) ett l..
Hes.10:14
Bland l. låg hon
19:2
födde upp sina ungar bland kraftiga I. 19:2
så att han blev ett kraftigt l.
19:3
gjorde denne till ett kraftigt l.
19:5
Stolt gick han omkring bland I.en
19:6
ja, han blev ett kraftigt l.
19:6
profeter...as. rytande, roYJJi.rilla l.
22:25
(Farao) du I. bland folken
32:2
deas unga I. skola då utfråga dig
38:13
Gud kunnat rädda dig från I.en
Dan. 6:20
Min Gud har•.•tillslutit I.ens gap
6:22
föllo I.en över dem
6 :24
s. räddat Daniel ur I.ens våld
6:27
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Det första liknade ett l.
7:4
vara as. ett l. mot Efraim
Ho•• 5:14
as. ett ungt I. mot Juda hus
5:14
(H.) skall ryta as. ett l.
11:10
Då blev jag mot dem as. ett l.
13:7
det har tänder likasom l.
Joel 1 :6
Ryter ett l. i skogen
Am. 3:4
Upphäver ett ungt I. sin röst
3:4
När l.et ryter, vem skulle icke
'3:8
när en herde ur l.ets gap räddar
3:12
går det as. när ngn flyr för ett l.
5 :19
Mika 5:8
as. ett l. bland boskapen
as. ett ungt l. bland fårhjordar
5:8
Var är nu l.ens kula
Nab' 2:11
där de unga l.en förtärde sitt rov
2 :11
där l.et och lejoninnan hade sin gAllg
2 :11
Var är l.et s. tog rov
2:12
unga l. skall svärdet förtära
2 :13
Furstarna därinne äro rytande l. Sef. 3:3
Hör huru de unga l.en ryta
Sak.ll:3
räddad ur I.ets gap
2.Tim. 4 :17
gm tron tillstoppade i.s gap
Hebr.ll :33
djävulen ss. ett rytande l.
l.Pet. 5:8
första väsendet liknade ett l.
Upp. 4:7
l.et av Juda stam har vunnit seger
5:5
9:8
deras tänder voro as. l..
hästarna hade huvuden as. l.
9:17
(ängeln) ropade as. när ett l. ryter
10:3
vilddjuret hade gap as. ett I.
13:2

LEJONANSIKTE
alla fyra hade l.n
ett l. åt palmen på andra sidan

Hes. 1:10
41: 19

LEJONGROP
han skall kastas i I.en
Dan. 6:7
6:12
o konung, han skall kastas i l.en
lät konungen kasta (Daniel) i l.en
6:16
konungen gick med hast tilll.en
6:19
och han lät kasta dem i l.en
6:24

-lek
krigslek 2.Sam.2:14
LEK

1) Såhak, p nio
le, s~atia; pi leka. Se t.ex. Le 2.
2) sähak, p n ::;
le, 'skratta;
leka, skämta; dansa; i
I.Mos.21:9 pi. part. me~al;le\c, övers.
leka och skämta. På detta ställe synes
ordet ha en negativ innebörd: driva
gäck, håna Gfr I.Mos.21:6); jfr gamla
sv. övers.: »att han war en bespottare».
LXX och Vulgata läser: me~e\c 'ä!Ji~å\c benäh, lekande (skämtande)
med hennes son Isak. I 2.Mos.32:6
betecknar verbet en religiös dans
(»dansen kring guldkalven»). Se: Förlusta 6,Le l, Locka 5.

Pi.

T

3) lä'a', ll'vtti
grundbet. v-;;a jämn el. glatt; vara vid
jämnt el. glatt mod, vara glad; pilp.
göra glad; i Jes.Il:8 göra sig glad,
förnöja sig, leka. Se: Glädja 4, Lust 13.
4) paizö, 7raitw
uppföra sig som ett barn; leka; roa sig;
dansa; av: pais, se Barn 26. I N.T.
förekommer detta verb endast iLKor.
10:7, där det ingår i ett citat från
.LXX.S övers. av 2.Mos.32:6 och alltså
motsvarar hebr. ~ätu*, se 2.

Tvd lejon. Teckning efter ett elfenbensarbete frdn 9.drh.fKr.
LEJONINNA
1.Mos.49:9
vilar as. lejon, as. en l.
folk s. står upp likt en l.
4.Mos.23:24
han vilar as. en l.
24:9
Lik en l. har han lägrat sig
S.Mos.33:20
l.ns ungar bliva förströdda
Job 4:11
Är det du s. jagar upp rov åt I.n
39:1
Jes. 5:29
Deras skriande är as. en l ..
där l.or hava sitt tillhåll
30:6
Huru var icke din moder en I.
Hes. 19:2
uppslukar dem lik en I.
Hos.13:8
d_ kindtänder likna l.ors
Joel 1:6
där lejonet och I.n hade sin gång Nab. 2:11
tog rov och dödade åt sins l.or
2:12

LEK
1 vilda djuren alla hava sin l.
Job 40:15
1 min l. inför hs ansikte
Ords. 8:30
1 jag hade min l. pi hs jordkrets
8:31

LEKAMLIG
l) sörruztikos, aW/lanK6c;
som tillhör" kroppen; som har med
krop~en att göra; kroppslig, lekamlig;
av: s6ma, se Kropp 16, Lekamen l. I
Luk.3 :22 står sörruztikb eidei (dat. av
sÖInatikon eidos), i kroppslig gestalt;
övers. i lekamlig skepnad. I I.Tim.4:8
talas. det om sörruztik~ gymnasia,
kroppslig övning (träning).
2) sarkikos, aapKLK6c;
som tillhör köttet; som har med köttet
el. det kroppsliga livet att göra; av:
sarx, se 3. I Rom.IS:27; I.Kor.9:11
står neutr. plur. tå sarkikå, övers.
lekamligt gott, i motsats till tå pneumatikå, övers. andligt gott. Se: Köttslig 3.
3) sarx, aåp~
kött; kropp; i I.Kor.7:28 best. form
dat. tij sarki, i köttet, i kroppen; i
I.Kor.1O:18 katå sårka, efter (enligt)
köttet. Se: Kropp 18, Kött 6.

4) sörruztikbs, aW/lanK WC;
adv. kroppsligen; av: sömatik6s, se l.
Jfr Kol.2:9 med v.17, där det ordagrant står: kroppen (s6ma) är Kristi
(tillhör Kristus).
LEKAMLIG
1 i l. skepnad as. en duva
2 tjänst med sitt l.a goda
3 över sig l.a vedermödor
2 inbärga skörd av I.t gott
3 Sen på det I.a Israel
1 l. övning gagnar litet

Luk. 3:22
Rom.15:27
1.Kor. 7:28
9:11
10:18
l.Tim. 4:8

LEKAMLIGEN
4 gudomens hela fullbet l.

Kol. 2:9

LEKSAK
hm till I. as. en fågel

Job 40:24

LEKVERK
furstar räkna de för l.

Hab. 1:10

LEM
Kristi kropps lemmar, I.Kor.12.
l) Lemmarna är många, v.12,14,
20. 2) Är insatta av Gud, v.18. 3) Är
alla lika nödvändiga, v.2I,22. 4) Lider
med varandra, v.26.

LEK
Se även: Barn, gosse, flicka, skämta,
leksak, lekverk, glad, le, spel, sång,
dans.

LEKAMEN
Se även: Kropp, kött, liv, lem, gestalt,
huvud, Jesus Kristus, nattvard.

LEM
lyte eller ngn l. för stor
3.Mos.21:18
ngn l. för stor eller för liten
22:23
bruten l. för bruten l., öga för öga
24:20
mina l.mar äro as. en skugga
J ob 17:7
Under hs hud frätas hll.mar bort
18:13
dödens förstfödde bortfrätas hal.mar 18:13
ej höra upp att tala om hsl.mar
41:3
bättre en av l.mar fördärvas
Matt. 5:29
bittre en av dina I.mar fördärvas
5 :30
nu kan bruka alla l.mar
Apg. 3:16
icke edra l.mar i syndens
Rom. 6:13
ställen edra l.mar I Guds tjänst
6 :13
edra l.mar i orenhetens tjänst
6 :19
l.mar i rättfärdighetens tjänst
6:19
lustar verksamma i våra l.mar
7:5
i mina l.mar ser jag en annan lag
7:23
Iyndens lag s. är I mina l.mar
7:23
ss. vi hava många l.mar
12:4
alla l.marna icke samma
12:4
var för sig äro vi I.mar
12:5
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LEJONUNGE
de skria as.l.ar
den plats där I.n gick omkring

Jer.51:38
Nab. 2 :11

LEKA
2 Hagars son l. och skämta
2 stodo de upp till att l.
1 Leviatan s. du skapat att l.
3 spenabarn l. invid huggorms
1 goasar och flickor s. l.
4 därpå stodo de upp till att l.

l.Mos.21:9
2.Mos.32:6
Ps.I04:26
Jes.ll:8
Sak. 8:5
1.Kor.10:7

LEKA
hebr. gdng, vandring. Ers son, se Er 2,
efterkommande till Sela, som var Judas son. (Leka kan också vara en ort i
Juda.) I.Krön.4:21.

Lema - Letuseer
höll på att göra av l.et
ss. l.et är i krukmakarens hand
krukmakaren makten över l.et

Jer. 18 :4
18:6
Rom. 9 :21

LERA
Se även: J ord, stoft, lerkärl, krukmakare, forma, dana.
-lera
krukmakarIera Dan.2:41
LERA
huru du formade mig ss. 1.
Job 10:9
lägger kläder på hög ss. 1.
27:16
ändrar den form ss. I.n
38:14
lik en krukmakare s. trampar l.
JesAI :25
fötter delvis av järn, delvis av 1.
Dan. 2:33
fötterna s. vara av järn och 1.
2:34
alltsammans krossat, järnet, J.n
2:35
delvis av järn, delvis av 1.
2 :42
s. järn kan förbinda sig med l.
2:43
krossade järnet, kopparen, I.n
2:45
Stig ned i I.n
Nah. 3:14
finnas kärl av trä och l.
2.Tim. 2:20

LESEM
hebr. ädelsten. Stad väster om berget
Hermon, mellan Naftali och Manasse
stams område. Se: Dan 2, Lais. Jos.
19:47.
LETA
Se även: Söka, uppsöka, kalla, fmna.
LETA
l.r efter missgärning hos mig
Job 10:6
11:11
fördärv upptäCker han utan att l.
l.r efter allt s. är grönt
39:11
Ords. 2:4
l.r ss. efter en skatt
28:12
får man l. efter mskor
jag skaU själV I. dem
Hes.34:11
herde I.r tillsammans sin hjord
34:12
34:12
så skall jag l. tillsammans
där l. fram dem
Am. 9:3
hs dolda skatter I.s fram
Ob. v.6
l. efter värn mot fienden
Nah. 3:11

LERFORM
lät kon. gjuta det i l.ar
lät kon. gjuta det i l.ar

J. Kon. 7:46
2.Krön. 4:17

LERJORD

3

ss. vore de l.
såg järn vara blandat med l.
järnet vara blandat med I.

JesAI :25
Dan. 2:41
2:43

LERKLUMP
av samma l. göra kärl till

Rom. 9:21

LERKRUKA
våldsamt slår en l. i bitar
köp en l. av krukmakaren

Jes.30:14
Jer.19:1

LERKÄRL
Forn'tidens vattenkrukor var för det
mesta gjorda av lera, Klag.4:2. Oljekärlen var ofta långa, smala lerkrukor
med spetsig botten. Dessa sattes på ett
trästycke med ett hål i eller direkt i
jorden.

Olika typer av lerkärl. 1-2. Stora krukor från Jeriko (2 försedd med handtag och
med utrustning för ,att kunna bäras på huvudet). 3. Krukor med handtag, funna
iMegiddo. 4. Urna från Jeriko . 5. Dekorerad kruka från Geser (nuv. Tell Djezer).
6. Vas dekorerad med ringar. 7. Kruka från Tell Zakarije.
edra kroppar K. l.mar
l.Kor. 6:15
taga K. l.mar och göra dem
till en skö kas l.mar
6:15
och likväl har mänga l.mar
12:12
alla l.mar utgöra en enda kropp
12:12
Kroppen utgöres icke aven l.
12:14
Gud insatt I.marna i kroppen
12:18
utgjorde en enda l.
12:19
så att Lmarna äro många
12:20
kroppens l.mar s. tyckas svagast
12:22
12:25
alla l.mar omsorg om varandra
Om nu en l. lider
12:26
så lida alla de andra l.marna
12:26
om åter en l. äras
12:26
glädja sig alla de andra l.marna
12:26
Ären I K. kropp och hs I.mar
12:27
jämte oss l.mar i en och
Ef. 3:6
vi äro varandras l.mar
4:25
vi äro l.mar av hs kropp
5:30
döden edra l.mar s. höra
Kol. 3:5
1.mar i en och samma kropp
3:15
är ock tungan en liten l.
.Tak. 3:5
framstår den bland l.mar
3:6
lustar s. föra krig i edra l.mar
4:1

LEM A
Eli, Eli, l. sabaktani
Eloi, Eloi, l. sabaktani

Matt.27:46
Mark.15:34

LEMEK
hebr. , betydelsen okänd.
I. En efterkommande till Kain, Metusaeis' son. Den sjunde efter Adam.
Författare till en av de äldsta sångerna
i Bibeln, I.Mos.4:23-24. Han hade två
hustrur, Ada och Silla.
LEMEK
Metusael födde L.
J.Mos.
L. tog sig två hustrur,Ada och Sills
L. sade till sina hustrur
] L.s hU3trur, lyssnen till
L. sju- och sjuttio falt (hämnad)
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4:18
4:19
4:23
4:23
4:24

2. En av Sets efterkommande, Metuselas son, Noas fader. I Luk.3 :36 kallas
han Lamek.
LEMEK
Metusela 187 år, födde han L. I.Mos.
sedan Metusela fött L. levde han
När L. var 182 år gammal
sedan L. fött Noa, levde 595 år
blev L.s hela ålder 777 år
Hanok, Metusela, L.
J.Krön.

5 :25
5 :26
5:28
5 :30
5:31
1 :3

LEMOEL
Se : Lemuel. Ords.31:4.

LERKÄRL
Ett 1... skaU sönderslås
faUer i ngt slags l.
slaktar fågeln över l. med
fågeln över ett l. med friskt
l. s. den sjuke kommer vid
taga heligt vatten i ett l.
låtit föra dit I. åt David
ss. l. skall du krossa dem
silverglasering på söndrigt l.
lägg dem i elt l.
räknas de icke nu ss. l.
denna skatt hava vi i l.
likasom när man krossar l.

3.Mos. 6:28
II :33
14:~

14:50
15:12
4.Mos. 5 :17
2.Sam.17:28
Ps. 2:9
Ords.26:23
Jer.32:14
K1ag. 4:2
2.Kor. 4:7
Upp. 2:27

LERSKÄRVA
tog sig en l. att skrapa sig
kraft förtorkad och lik en l.

Job 2:8
Ps.22:16

LERSKÄRVSPORTEN
En port i Jerusalems stadsmur, mot
Hinnoms dal. Den kan vara identisk
med Dyngporten, se d.o. Jer.19:2.
LESA
hebr. möjl. kokande källa. En okänd
plats med varma svavelkällor. I.Mos.
10:19.

Grekisk lerkruka med dekorationer.
LETAA
Hebr. le,tä'ä kommer enligt en förl<iaring aven rot, som betyder: häfta vid,
klamra sig fast vid Uorden). Ordet har
av många, däribland LXX, uppfattats
som en beteckning för gecko-ödlan
och skulle då närmast hänföra sig till
de sugskivor, som fmns undertill på
geckons tår och varmed ödlan kan
klamra sig fast och förflytta sig också
på väggar och innertak på sin nattliga
jakt efter insekter. Se: GeckD-Ödla.
3.Mos.ll:30.
LETANDE
skola dessa begynna sitt l.

LETUSEER
Efterkommande till Dedan, se Dedan 2. I.Mos.25 :3.

LEMUEL
hebr. för Gud el. av Gud. Den kunglige
författaren till Ords.31, som återger
sin moders förmaningar. De flesta
kommentatorer anser, att namnet är
symboliskt, ett täcknamn för konung
Salomo, medan LXX uppfattar Massa,
Ufr grundtexten) som geografiskt
namn och Lemuel som konung över
Massa. I v.4 skrivs namnet Lemoel.
Ords.31 :1.
LEN
(falskes) ord l.are än Olja
Med l.a band drog jag dem

Ps.55 :22
Hos.11 :4

LENA
friska sår, icke I.de med Olja

Jes. 1:6

LER
dem s. bo i hyddor av l.
försvarsverk ss. vallar av l.
jag är danad aven nypa l.
tet aktas lika med krukmakaren
Skalll.et säga till krukmakaren
vi äro l.et, du har danat oss
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4:19
13:12
33:6
Jes.29:16
45:9
64:8

Job

Lerkärl från det gamla Palestina.
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Hes.39:14

LETEK
Rymdmått, lika med en halv homer, ca
180 liter. Hos.3 :2.
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Leummeer- Leva
LEUMMEER
Efterkommande till Dedan, se Dedan 2. l.Mos.2S:3.
LEVA
Se även: Liv, levnad, levnadsår, vandra,
vandel, bo.
-leva
kvarleva 2.Kon.19:4
uppleva Ga1.3:4
utlevad Hes.23 :43
överleva 2.Sam.I:1O
LEVA

l) håjå, il ' n
lev~, vara le~a~de; pi. och hif. låta leva,
göra levande. Se t.ex. Helbrägda 2,
Levande 4.
2) håjä, il' il
vara; i Sef.ilS med prep. min, från;
övers. leva skild från.
3) f;ajjim, D "~o fl
liv; av: häjä, se l. l.Sam.7 :IS ordagrant: alla sina livsdagar. Se: Hälsosam l, Liv l.
4) Dom.IS:27 ordagrant: ett stillsamt
och tryggt folk «am); Jes.22:14 till
dess att I dön.
S) f;aj, 'Q
(i plur. hajjim) levande; av: l)äjä, se l.
Se : Frisk 3, Levande l, Liv 2.
6) 'åkal, ';> J X
äta, li~nära ~g~ Se t.ex. Förstöra 2.
7) 'åmad, l t:I lJ
ställa sig, stå;
fast, bestå. Se t.ex.
Fullborda 17, Makt SI.
S) utf.ord.
l.Sam.23:3, se Fruktan 3. Job 7:1, se
Liv Il.

;tä

9) päia~, rO JE)

Lertavla med kartskiss över staden Nippur i Babylonien (ca 1500 [Kr.).
övers. leva i äktenskapsbrott, Jfr Hos.
4:2, övers. begå äktenskapsbrott.
19) jämim, D 't:I '
dagar; plur. av: j~~, dag. Frasen »mätt
på att levID) motsvaras av se!?a' jämim;
jfr Liv 4. »Så länge han levde» osv.
motsvaras i grundtexten av uttryck,
som ordagrant betyder: alla hans dagar
e.d. Beträffande S.Mos.33:2S, se Kraft
7. Se: Liv 9.
20) ~äkat, tCi p rO
vila, v~r~ i r~;T här tillsammans med
~a'ånan, se 23; övers. leva i ro och
säkerhet. Jfr JerAS:II, övers. ligga i
ro .

möta; här nif~ mötas; övers. leva jämte
varandra. Se: Möta 3.
10) kesar jämim, D' t:I' l :;; j)
kortliv~d (ordagrant : k~rt a~ dagar);
övers. lever en liten tid; J.<:e~ar, cstr. av
~ä~r, kort (av: J.<:å~ar, se Led S);
jåmim, se 19.
11) [dädä], ill1
grund bet. trol.' gå långsamt, skrida
fram; hithp. i Jes.3S:IS övers. leva i ro.
Se vidare: Ro 26.
12) 'älaz, l';> lJ
jubla, fröjda -sig; i Jes.23 :12 övers. leva
i fröjd. Se vidare t.ex. Fröjd 12, Jubla 12.
13) /Jajä, il ~ D:
aram. = hebr. /.läjä, se 1.
14) f;aj, 'c!
aram. = hebr. /.laj, se S. Se: Levande 6,
Liv 12.
IS) jä~b, )rO'
sätta sig-, sitta: bosätta sig, bo. J fr
Folk IS, Härskara 4. Se t.ex. Bida 2.
16) bålas, D';»
grund be t. trol~ plocka (om flkon); en!.
en annan förklaring: skära hål i mullbärsflkon för att bringa dem till mognad (LXX: knizö). Verbet bälas förekommer end. i Am.7:14, tillsanunans
med ~iJ.<:mim (mullbärsfIkon); övers.
leva ,av mullbärsflkon. Jfr gamla kyrkobibelns övers. : »jag är en faherde, den
mulbär afhemtaD). Jfr art. Mullbärsfikon.
17) 'ära~, llX
vara lång; hiT göra lång; mestadels
tillsammans med jämim, se 19; övers.
länge leva.
IS) nä'ap, 'l X )
begå äktenskapsbrott;'
Jer.23:14

21) lin, l ' ';>
övernatta, st~nna över natten, bo. Se:
Gäst S, Härbärge 2.
22) l.Sam. IS:3S; 2.Sam.6:23 ordagrant: till sin dödsdag. Jfr Liv 10.
23) [hl'an], 1X rO
end. pilp. ~'änan; vara lugn el. stilla;
vara säker el. trygg; i Jer.4S:11 övers.
leva i säkerhet. J fr 20.
24) hajjä, il' n
det s~m lever; li~; av: /.läjä, se l. Slutet
av Hes.7 :13 är svårt att översätta;
ordagran t möjl. på grund av sin miss-
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»Vi äro leret, och du är den som har
danat oss».

33) esthiö, €oOiw
äta, livnära sig av, leva av. Se: Mat 19.

34) ginomai, "( (voIlat
bliva, bliva till; födas; framställas;
hända, ske; vara, vara till.
3S) utf.ord .
2.Tess.3:6 ordagrant: var broder som
vandrar oordentligt och icke efter den
tradition, som I haven mottagit från
oss.
36) syzdo, ov\aw
leva tillsammans med; av: prep. syn,
(tillsammans) med, och zaö, se 30. I
2.Kor.7 :3; 2.Tim.2:11 står syzaö i nära
anslutning till syn'apothneskö, se Dö 9.
37) areskö, apeoK w
behaga; söka behaga; här övers. leva
(någon) till behag. Se : Behag 26.
3S) l.Kor.7:S ordagrant: på grund av
eder ,oåterhållsamhet (dill t~n akrasian
hymön).
39) engkrateuomai, €"(KpaT€VOllat
utöva självkontroll, vara återhållsam; i
I.Kor.7 :9 övers. leva 'återhållsamt; av:
engkratt~s, i besittning av kraft el.
makt; som behärskar sig själv el. har sig
själv under kontroll, återhållsam, avhållsam (av: prep. en, i, och kratos, se
Kraft 32). Jfr l.Kor.9:2S, där verbet är
övers. pålägga sig återhållsamhet.
40) oihJo, OiK€W
bo, vistas; av: oikos, hus. Verbet är på
övriga ställen övers. bo, Rom.7:IS,20;
S:9,11; l.Kor.3 :16; l.Tim.6:16.
41) ioudaizö, iovoa"l\w
leva som en jude, leva efter judiskt
sätt; av: Ioudaios, judisk; jude.
42) met/!chö, J.1ET€XW
hava del i, vara delaktig av; av: prep.
meta (som här betecknar delaktighet)
och echö, se 49. I Hebr.S:13 har verbet
som bestämning gen. av gilla, mjölk;
därav övers. leva av mjölk. Jfr metechö
i l.Kor.9:10; 10:17, övers. få sin del
(av); 10:21 hava del i; Hebr.2 :14 bliva
delaktig (därav, ton auton).
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gärning skall ingen vara stark i sitt liv.
Jfr gamla kyrkobibelns övers. : »derföre
förhärde sig ingen i sine missgerning,
genom sina rikedomaD>. Se: Levande 3,
Liv IS.
'
2S) M 'ar, l ~ rO
nif. återstå, vara kvar; här övers. leva
kvar. Jfr Bevara 14.
26) [kun],

1,J

nif. vara fast; i J ob 21 :S övers. leva
kvar. Se t.ex. Fast 1, Grunda 3, Makt
S3 .
27) Job IS:17 ordagrant: [det fInnes]
intet namn för honom på gatan (el.
ute). Jfr gamla sv. övers.: »och skall
intet namn hafwa på gatone».
2S) /i!är, l fl .:
det överblivnå el. kvarblivna; i Jer.29:1
övers. som ännu levde kvar; av: jä!ar,
se 29. Ordet är ofta övers. återstod,
t.ex. 2.Mos.IO:S; Jes.3S:10; Sak.14:2.
Jfr 3.Mos.14:17, övers. det som bliver
över; 2.Sam_21:2 kvarleva.
29) jätar, l n '
bliva Över, va-;-; kvar; hif. lämna kvar; i
Hes.6:S övers. låta (någon) leva kvar.
Jfr hif. i 2.Mos.10:IS; Jes.I:9, övers.
lämna kvar; Hes.12:16 låta bliva kvar.
Jfr Förmån 4,S. Se: Liv IS.
30) zdö, \aw
(zö) leva, existera, vara el. ,bli levande;
motsv. hebr. /.läjå, se l. Se: Levande S,
Liv 33.
31) zöe, \wil
liv (såväl fysiskt som andligt liv); av:
zaö, se 30. Ordet motsvarar hebr.
/.lajjim, se 3. Se: Levande 31, Liv 31.

32) eiml, €/pi
vara; motsv. hebr. häja, se 2.

Leva

43) synoikeö,

aVIlOtK€W

58) epimeno, €1fl/J.€IlW
förbliva el. stanna (på el. Vid); i Fil.
I :24 övers. leva kvar (i); av: prep. epi,
på, vid, och menö, se 57. Jfr Rom.6:1,
övers. förbliva (i); l.Tim.4:16 stadigt
hälla ut (med). Se: Fast 58.

förbliva, stanna, bliva kvar; här övers.
leva kvar. Detta verb är ett av de
vanligaste i N.T. (rikligast förekommande i Joh. och !.Joh.) och är ofta
övers. förbliva, t.ex. Joh.S:38; 15:7;
l.Kor.7:20; !.Joh.2:14; 3:15. Jfr
Matt.IO:ll; Mark.6:10; Luk.9:4; Apg.
16:15, övers. stanna; Joh.14:1O bo;
l.Kor.13:13; Hebr.1O:34 bliva beståndande; Upp.17:10 bliva kvar. Se: Fast
56, Gäst 12.

LEVA
1 och så I. evinnerligen
l.Mos. 3:22
2 sedan l.de (Adam) 800 år
5:4
1 sedan I.de (En os) 815 år
5:10
1 sedan l.de (Kenan) 840 år
5:13
1 sedanl.de (Mahalalel) 830 år
5:16
1 sedan I.de (Jered) 800 år
5 :19
1 sedan l.de (Metusela) 782 år
5 :26
1 sedan I.de (Lemek) 595 år
5 :30
2 den tiden l.de jättarna på jorden
6:4
1 Noa l.de efter floden 350 år
9:28
1 sedan l.de (Se m) 500 år
11:11'
1 sedan l.de (Arpaksad) 403 år
11 :13
1 sedanl.de (Sela) 403 år
11:15
1 sedan l.de (Eber) 430 år
11 :17
1 sedan l.de (Peleg) 2 O9 år
11 :19
1 sedan l.de (Regu) 207 år
11 :21
1 sedan l.de (Serug) 200 år
11 :23
1 sedan l.de (Nahor) 119 är
11 :25
1 att jag för din skull får l.
12 :13
91. ss. främlingar i ett land
15:13
1 bedja för dig att du får l. •
20:7
1 (Isak:) Av ditt svärd skall du l.
27:40
3 varför skulle jag då I.
27:46
2 Och Isak l.de 180 år
35:28
19 (Isak) gammal och mätt pä att l.
35 :29
1 (Jakob:) att vi må l. och icke dö
42:2
5 (Josef:) så sant Farao l.er
42:15
S spejare, så sant Farao l.er
42:16
1 (Josef:) Om l viljen I.
42:18
5 L.er eder fader ännu
43:7
1 att vi må l. och icke dö
43:8
5 (Josef:) L.er han ännu
43:27
5 han l.er ännu
43:28
5 Jag är Josef. L.er min fader
45:3
5 Josefl.er ännu
45:26
5 min son Josefl.er ännu
45:28
5 jag har sett att du ännu I.er
46:30
1 för att vi mä l. och icke dö
47:19
6l.de av det bestämda underhåll
47:22
1 Jakob l.de 17 år i Egyptens
47:28
1 flickebarn, så må det l.
2.Mos. 1:16
5 att se om de ännu l.
4:18
17 mä länge l. i det land
20:12
7 slagne I.er en eller tvä dagar
21 :21
5 stulna djuret I.nde i hs våld
22:4
1 ingen mska se mig och l.
33:20
8 äta av allt s.l.er i vattnet
3.Mos.ll:9
1 s. gör efter dem skall I.
18:5
3 den förra (hustrun) I.er
18:18
1 ss. främling skall han fä l.
25:35
1 (kehatiterna) må l. och icke 4.Mos. 4:19
5 (H.:) sä sant jag I.er
14:21
5 sä sant jag l.er, säger H.
14:28
1 stadgar att l män l.
5.Mos. 4:1
5 ll.en alla ännu i dag
4:4
5 så länge de I. på jorden
4:10
17 skolen icke längre l. där
4 :26
17 att du må länge l.
4:40
1 med oss själva s. nu l.
5:3
17 att du må länge l.
5:16
17 l mån länge l. i det land
5 :33
17 på det att du må länge l.
6:2
1 I mån l. och föröka eder
8:1
8:3
1 mskan l.er icke allenast av bröd
5 l.er av allt s. utgår av
8:3
17 I män länge l. i det land
11:9
5 sä länge Il.en pä jorden
12: 1
19 sälänge du l.eri ditt land
12:19
8 av allt s. I.er i vattnet
14:9
1 rättfärdighet ... för att du må l.
16:20
17 för att du må länge l.
22:7
19 icke skilja sig så länge han I.er 22: 19 ,2 9
17 att du mä länge l. i det land
25:15
8 En man s. l.de i veklighet
28:54
8 En kvinna s.l.de i veklighet
28:56
3 älska H. för att du mä l.
30:6
1 att du må l. och föröka dig
30:16
17 icke länge I. i det land
30:18
1 dina efterkommande mån I.
30:19
5 s/ilänge I l.en i det land
31 :13
5 Så sant jag l.er evinnerligen
32:40
17 gm detta ord skolen I länge l.
32:47
l Må Ruben l. och icke dö
33:6
19 så länge du l.er må din kraft
33:25
3 fruktat Mose så länge denne l. Jos. 4:14
1 att (hiveerna) skulle få l.
9:15,21
1 (Kaleb:) har H. låtit mig l.
14:10
19 tjänade H. sä länge J osua l.de
24 :31
19 och så länge de äldste l.de
24 :31
19 tjänade H. så länge Josua l.de Dom. 2:7
19 och sUänge de äldste l.de
2:7
19 frälste .•.så länge domaren l.de
2 :18
5 (Gideon:) Så sant H. I.er
8:19
19 landet hade ro så länge Gideon l.de 8 :28
2 I Sorga l.de en man
13:2
3 s. han dödat medan han l.de
16:30
2 I Efraims bergsbygd l.de en man
17:1
2 I Bet-Lehem l.de en ung man
17:7

4 folket i Lais s. l.de stilla
18:27
5 göra det, så sant H.l.er
Rut 3:13
2 I Ramatalm·Sofim I.de en
I.Sarn. 1:1
S så s8nt du l.er, min herre
1 :26
19 så länge (Samuel) l.er
1 :28
19 filisteerna, så länge Samuell.de
7:13
3 Samuel domare så länge han l.de
7:15
2 I Benjamin lode en man
9:1
1 L.e konungen
10:24
5 så sant H. l.er
14:39
5 Sä sant H. I.er, icke ett hår
14:45
19 kriget pågick så länge Saull.de
14:52
22 icke se Saul så länge han I.de
15:35
5 så sant du l.er, konung
17:55
5 Saul svor: så sant H. l.er
19:6
5 så sant du (Jonatan) l.er
20:3
5 Men så sant H. l.er
20:3
~~enting på färde, så sant H. l.er
20:21
1 slI"1änge Isais son l.er
20:31
8 Vi l. i fruktan här i Juda
23:3
5 så sant H.l.er
25:26
5 så sant du (David) själv I.er
25:26
19 skyldig till ont sUänge du l.er
25 :28
5 så sant H., Israels Gud, l.er
25 :34
5 så sant H.l.er
26:10
5 Så sant H.l.er, I haden förtjänat
26:16
5 (Saul:) Så sant H. I.er
28:10
5 (Akis:) Så sant H.l.er
29:6
8 s.l.er här ss. främling
2.Sam. 1:13
5 Joab svarade: Så sant Gud l.er
2:27
5 (David:) Så sant H.l.er
4:9
22 inga barn så länge hon I.de
6:23
3 Så sant du (David) l.er
11:11
5 så sant din själl.er
I l :11
12:5
5 (David:) Så sant H. l.er
5 medan barnet ännu l.de
12 :18
5 Medan barnet l.de fastade du
12:21
5 Så länge barnet ännu l.de
12:22
5 och låter barnet få 1.
12:22
5 (David:) Så sant H. l.er
14:11
5 Så sant du I.er, herre konung
14:19
5SåsantH.l.er
15:21
5 så sant min herre konungen l.er
15 :21
1 L.e konungen! L.e konungen»
16:16
3 medan (Absalom) ännu l.de
18:18
3 Huru många år att l.
19 :34
6 Hava vi I.t på konungen
19:42
2 l.de under hs livstid ss. änkor
20:3
5 H.l.er
22:47
1 L.e konung Adonia
I.Kon. 1:25
5 (David:) Så sant H. l.er
1:29
1 konung David l. evinnerligen
1 :31
1 ropa: L.e konung Salomo
1 :34
1 folket ropade: L.e kon. Salomo
1 :39
5 (Salomo:) så sant H.l.er
2:24
17 skall jag låta dig länge l.
3:14
5 Min son är den s.l.er
3:22
S min son är den s. J.er
3:22
3:23
S Denne s. l.er är min son
5 min son är den s.l.er
3:23
3 underdäniga så länge han l.de
4 :21
19 så länge Salomo l.de
4:25
5 frukta dig så lände de l.
8 :40
3 furste sä länge han l.er
II :34
5 medan (Salomo) ännu I.de
12:6
19 i krig sä länge de l.de
14:30
3 icke vek ifrån ... så länge han l.de
15:5
3 i krig så länge den förre I.de
15:6
19 åt H. så länge (Asa)l.de
15:14
19 i krig så länge de l.de
15 :16,32
5 (Elia:) Så sant H. l.er
17:1
17:12
5 Så sant H. l.er, jag äger icke
5 sä sant H.l.er, det finnes icke
18:10
5 Så sant H.l.er, redan i dag
18:15
1 kanhända låter han dig få l.
20:31
1 Ben-Hadad: Låt mig få l.
20:32
5 Så sant H.l.er, jag skall tala
22:14
5 (Elisa:) så sant du l.er
2.Kon.2 :2,4,6
5 så sant H. Sebaot l.er
3:14
1 l. av det s. bliver över
4:7
5 Sä sant H. l.er
4 :30
5 och sä sant du själv l.er
4:30
5 Så sant H.l.er
5:16,20
1 låta de oss 1., så få vi l.
7:4
1 ropade: L. konungen
11 :12
19 så länge (Joas) l.de
12:2
19 så länge Joahasl.de
13:22
Il.de 15 år efter Joas' död
14:17
19 så länge (Menahem) l.de
15:18
1 så skolen I få l. och icke dö
18:32
3 vid hs bord så länge han l.de
25:29
3 för var dag så länge han l.de
25 :30
19 i god ålder, mätt på att l.
l.Krön.29:28
5 sä länge de l. i det land
2.Krön. 6:31
5 medan (Salomo) ännu I.de
10:6
19 i krig så länge de I.de
12:15
19 så länge Abia I.de
13:20
19 gudhängivet sä länge han l.de
15:17
5 Mika: Så sant H.l.er
18:13
1 ropade: L.e konungen
23:11
1 9 s~ länge prästen J ojada I.de
24:2
19 offrade så länge JOjada l.de
24:14
r9 Jojada gammal ... mätt pä att l.
24:15
1 Amasja I.de IS är efter Joas'
25:25
19 sökte Gud så länge Sakarja l.de
26:5
19 så länge Hiskia l.de
32:26
19 Sälänge (Josia)l.de
34:33
19 så länge Kores l.de
Esr. 4:5
l Må konungen l. evinnerligen Neh. 2:3
1 mska s. gör efter dem får l.
9:29
8 l.de i J ojakims tid
12 :26

1 tecken på att han får l.
Est. 4:11
2 I Us' land l.de en man
Job 1:1
8 En stridsmans liv l.er mskan
7:1
3 frågar icke efter om jag får l.
9:21
19 förstånd s. länge hava l. t
12:12
10 av kvinna född, I.er en liten tid
14:1
S vet att min förlossare l.er
19:25
1 Varför få de ogudaktiga l.
21:7
8 ss. vildåsnor måste de l.
24:5
5 Så sant Gud I.er
27:2
6 Han l.er av gräs ss. oxe
40:10
l Job I.de därefter 140 år
42:16
19 dog Job.,.mätt pä att l.
42:17
S H. l.er! Lovad vare min klippa Ps.18:47
1 edra hjärtan skola l.
22:27
21 Han själv skall 1. i lycka
25:13
3 mina fiender få l.
38:20
1 S I alla s. l.en i världen
49:2
1 att han skulle få l. alltid
49:10
8 s. l.de med mig i förtrolighet
55:15
3 lova dig, så länge jag l.er
63:5
1 s. söken Gud ..•skola l.
69:33
1 Må han l.
72:15
1 vilken är den man s. får l.
89:49
3 sjunga H. ära så länge jag l.er
104:33
1 J ag skall icke dö, utan l.
118:17
1 Gör väl så att jag får l.
119:17
1 barmhärtighet så att jag fär l.
119:77
8 de s. icke l. efter din lag
119:85
1 Uppehåll mig så att jag får l.
119:116
1 förstånd sä att jag får l.
119:144
3 lova H. så länge jag I.er
146:2
1 bevara mina bud så får du l. Ords. 4:4
7:2
1 Håll mina bud så får du l.
1 ÖVergiven fäkunnighet att I fån l.
9:6
S åminnelse l.er i välsignelse
10:7
1 s. hatar mutor får l.
15:27
9 Rik och fattig l. jämte
22:2
17 hatar orätt .•.skalllänge l.
28:16
9 få l. jämte varandra
19:13
8 kommer icke ihäg dem s. l.de Pred. 1:11
2 komma ihåg bland dem s. l.
1:11
3 bäst ... de dagar de l.
2:3
3 goda dagar så länge de l.
3:12
5 lyckliga framför .•.s.·ännu l.
4:2
5 alla s. l.de följde ynglingen
4:15
1 än finge l. i mång~ år
6:3
1 än l.de i två gånger 1000 år
6:6
17 orättrardig s. länge fått l.
7:16
17 och likväl får länge l.
8:12
3 oförnuft så länge de l.
9:3
5 veta de s. l. att de måste dö
9:5
1 mska fär l. än så många år
11:8
6 l. av gräddmjölk
Jes. 7:22
6 l. av gräddmjölk och honung
7:22
4 försonad, så länge I l.en
22:14
12 ej framgent få l. i fröjd
23:12
11 l ro får jag (Hiskia) nu l.
38:15
S De s. 1., de s. 1., tacka dig
38:19
15 du (Babel) s. l.er i vällust
47:8
5 sä sant jag l.er, säger H.
49:18
17 då skulle han få länge l.
53:10
l hören, så får eder själ l.
55:3
8 barn s. l. allenast nägra dagar
65:20
5 så sant H. l.er
Jer. 4:2
S Så sant H. l.er, svärja de falskt
5:2
3 hellre vilja dö än l.
8:3
12:16
5 så sant H. l.er
19 medan I ännu I.en
16:9
S icke mer säga: Så sant H. l.er
16:14
5 Så sant H. l.er
16:15
1 han skall få l.
21:9
S Så sant jag l.er, säger H.
22:24
23:7
S icke mer säga: Så sant H. I.er
S Så sant H. I.er, han s. fört upp
23:8
18 de l. i äktenskapsbrott
23:14
1 så skolen I få l.
27:12
l Hören icke dem, sä skolen I få l.
27:17
20 Jakob skall få l. i ro
30:10
l för att I mån länge l. i det land
35:7
1 han skall få l.
38:2
1 vinna sitt liv och få I.
38:2
5 (Sidkia:) Så sant H. I.er
38:16
38:17
l du och ditt hus skolen få l.
l så skall du få l.
38:17
l gå dig väl och du skall få l.
38:20
5 säger: så sant H., H. l.er
44:26
46:18
S Så sant jag I.er, säger konungen
20 J akob skall fä l. i ro
46:27
23 I säkerhet har Moab l.t
48:11
3 så länge (Jojakin) l.de
52:33,34
8 l. bland hedningar
Klag. 2:9
1 hoppades få l. bland folken
4:20
1 skall han förvisso få l.
Hes. 3:21
5:11
S så sant jat l.er, säger H.
24 ingen s. l.er i missgärning
7:13
1 till liv själar s. icke l.
13:19
S så sant jag I.er, säger H.
14:16,18,20
5 så sant jag I.er, säger H.
16:48; 17:16
5 så sant jag l.er
17:19; 18:3
1 rättfärdig förvisso få l.
18:9
l skulle denne få l.
18:13
1 Nej, han skall icke få l.
18:13
1 utan skall förvisso få l.
18:17
l därför skall han förvisso fä l.
18:19
l omvänder sig ... förvisso l.
18:21
l gm rättfärdighet skall han fä l.
18:22
l vänder om och får l.
18:23
18:24
1 skulle han få l. om han gör sä
l förvisso l. och icke dö
18:28
IOmvänden eder, så fån I l.
18:32
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bo el. leva tillsammans med; av: prep.
syn, (tillsammans) med, och oikeö, se
40.
44) bi6ö, Ihow

leva, tillbringa sitt liv; av: bios, se
Liv 29.
45) hypdrchö, v1fapxw

vara först, verkligen existera; vara
närvarande el. tillhands; sedan allmänt:
existera, leva, rmnas, vara; av: prep.
hypo, under (här närmast med
förstärkande innebörd) och årchö, vara
först el. främst. Verbet brukas ofta i
stället för eimi, se 32.
46) euphrainö, Evrppaillw

göra väl till mods, göra glad till sinnes;
i LuIs.16:19 med. åtföljt av adv.
lamprös, lysande, präktigt; övers. leva i
glädje och prakt. Se: Fröjd 24, Glad
16, Glädja 12, Glädje 18, Jubla 13.

47) phobeornai, rpo(3€oJ.lat
bli förskräckt, frukta; i Rom.ll :20
övers. leva i fruktan.
48) Rom.15:26 ordagrant: de fattiga;
Jak.l:9 den ringe brodern.
49) echö, €XW
hava; hälla; i l.Kor.15 :34 övers. leva i;
ordagrant: Ty somliga hava okunnighet
om Gud (= äro okunniga om Gud).
50) douleuö, c50VAEUW
vara träl; i Gal.4:25 övers. leva
träldom; av: doUlos, träl.
51) hesychdzö, ilavxarw
vara stilla el. lugn; i l.Tess.4:11 övers.
leva i stillhet. Jfr subst. hesychia i
l.Tim.2:12, övers. stil1het. Se: Fred
15.
52) diågö, c5tarw
genomföra; därav: genomgå, genomleva, föra el. tillbringa sitt liv; av: prep.
dia, genom, och agö, se Leda (verb)
29. Jfr l.Tim.2:2, övers. föra.
53) poreuornai, 1fOpEUOJ.lat
gå, vandra, färdas, resa; av: poros,
färdmedel (över en flod); bro; sedan
allmänt: väg, passage. Jfr Matt.! 0:6;
Luk.1O:37; Joh.20:17, övers. gå; Luk.
22 :8; l.Pet.3: 19 gå åstad; Mark.9 :30;
2.Pet.3:3; Jud.v.16 vandra; Apg.8:26;
RomI5:24; Jak.4:13 begiva sig; Apg.
16:7; l.Pet.3:22 fara.
54) tryphdö, Tpvrpaw

leva i kräslighet el. lyx; av: tryph~,
veklighet; kräslighet, lyx, njutning;
detta subst. förekommer i Luk.7:2S,
övers. kräslighet; 2.Pet.2: 13 kräsligt
leverne.
55) streniåö, aTpTJlltaW
leva i överdåd el. vällust; av: str~nos,
överdåd, vällust; detta sub st. förekommer endast i Upp.18:3. Jfr streniaö i
Upp.18:7, övers. bereda sig vällust.
56) rnakrochr6nios, J.laKpoXPoIlWC;
långvarig, långlivad; av: makros, lång,
och chr6nos, tid. Ordet förekommer
endast i Ef.6:3, där det tillsammans
med verbet eimi, se 32, är övers. länge
leva.
57) menö,

J.l€IlW

LEVA
Uppdelning: leva, låta leva, leva kvar.

Leva - Levande
Levande
Gud, en levande Gud
Han kallas den levande, Joh.6:S7.
Han gör levande, Joh.S:2l; 1.Tim.
6:13. Jesus kallas den levande Gudens
Son, Matt.16:l6. De troende kallas
den levande Gudens barn, Rorn.9:26,
den levande Gudens församling,
1.Tim.3:lS. Guds ord är levande och
kraftigt, Hebr.4:l2.
Kristus - en levande frälsare
Han var död, Rom. 14:9; Upp.l:18,
och han söktes bland de döda, Luk.
24:5. Han uppstod och bevisade sig
vara levande, Apg.l:3; Rom. 14 :9. Han
skall leva i evigheternas evigheter, Upp.
l :18. Han gör levande, Joh.S :21.
De troende
Är levandegjorda med Kristus, Ef.
2:5; Kol.2:13. Tjänar den levande Guden,1.Tess.I:9.
Levande
l) Levande Gud, 1.Tim.4:lO. 2)
Levande Fader, Joh.6:S7. 3) Levande
sten, 1.Pet.2:4. 4) Levande bröd, Joh.
6:51. 5) Levande väg, Hebr.1O:20. 6)
Levande vatten, Joh.7:38. 7) Levande
ord, Hebr.4:12. 8) Levande hopp,
1.Pet.1 :3. 9) Levande varelse, LMos.
2:7. 10) Levande offer, Rom.12:1.
Den troende
l) Levande gren - på vinträdet,
Joh.lS:S. 2) Levande lem - på kroppen, 1.Kor.12:27. 3) Levande sten - i
ett andligt hus, 1.Pet.2:S.

8 Medan du l.de i ro
19:10
S Så sant jag I.er
20:3
8 folks ögon bland vilka de I.de
20:9
l s. gör efter dem får l.
20:11,13,11
S så sant jag l.er, säger H.
20:31,33
8 folk s. I.de för länge sedan
26:20
S Så sant jag l.er, säger H.
33:11
S den ogudaktige ...får l.
33:11
l rättfärdige skall kunna l.
33:12
l rättfärdige att han skall få l.
33:13
l skaU han förvisso få l.
33:16
l just därför få l.
33:19
3 förvisso l. och icke dö
33:15
S Så sant jag l.er
33:27
S så sant jag l.er, säger H.
34:8
5 så sant jag l.er, säger H.
35:6
S så sant jag l.er, säger H.
3S :11
13 Må du l. evinnerligen
Dan.2:4; 3:9
8 I.de lycklig i mitt palats
4:1
14 ärade hm s.l.er evinnerligen
4:31
13 Må du l. evinnerligen, o konung
5:10
13 Må du l. evinnerligen, konung
6:6
13 Må du l. evinnerligen, o konung
6:21
S svor vid hm s. l.er
12:7
l S aUt s. I.er där försmäktar
Hos. 4:3
S svärjen icke: Så sant H.l.er
4:15
l så vi få l. inför hm
6:2
l Söken mig, så fån I l.
Am. 5:4
l Söken H., så fån I l.
5:6
l på det att I mån l.
5:14
16 •. l.er av muUbärsfikon
7:14
S Så sant din Gud l.er
8:14
S Så sant den l.er, s. man dyrkar
8:14
8 de s. l. i Sefarad
ab. v.20
3 heUre vara död än l.
Jona 4:3,8
l rättfärdige l. gm sin tro
Hab. 2:4
S så sant jag I.er, säger H.
Sef. 2:9
2 s.l.de skilda från dig
3:18
l med sina barn få l.
Sak.l0:9
l Du kan icke få l. s. talar lögn
13:3
30 l. icke aUenast av bröd
Matt. 4:4
32 Om vi l.t på våra fäders tid
23:30
32 Ss. mskorna l.de på den tiden
24:38
30 medan han ännu l.de: Efter tre
27:63
33 Johannes l.de av gräshoppor Mark. 1:6
32 i öknen och l.de bland vilddjuren
1:13
30 så att hon bliver hulpen och får l.
5:23
30 hörde sägas att han l.de
16:11
34 l.de en präst vid namn SakariasLuk. 1:5
2 :25
32 l.de en man vid namn Simeon
30 sju år har hon l.t med sin man
2 :36
30 Mskan skall l. icke aUenast
4:4
45 och l. i kräslighet
7 :25
30 Gör det, så får du l.
10:28
30 Där l.de han i utsvävningar
l S :13
461.de var dag i glädje och
16:19
31 medan du l.de fick ut ditt goda
16:25
30 ty för hm l. aUa
20:38
30 änglarna sagt att (J.) l.de
24:23
30 Gå, din son får l.
Joh. 4:50
30 Din son kommer att l.
4:5 l
30 J. sade: Din son får l.
4:53
30 skall han l. till evig tid
6:5 l
6:51
31 för att världen skall l.
30 ss. jag l.er gm Fadern
6:57
30 den s. äter mig l. gm mig
6:57
30 s. äter detta bröd skall l.
6:58
30 skall l. om han än dör
Il :25
30 s.l.er och tror på mig
Il :26
30jagl.er; I skolen ock l.
14:19
32 hs säd skuUe l. ss.
Apg. 7:6
34 (Moses) l.de ss. främling
7:29
35 tid menigheten l.de i öknen
7 :38
32 medan hon l.de ibland dem
9 :39
10:12
35 djur s.1. på jord
35 djur s. l. på jorden
Il :6
30 s. vi l. och röra oss
17:28
30 icke tillbörligt sådan får l.
22:22
30 Paulus påstod att han l.er
2 S :19
30 (Paulus) icke borde få l. längre
25:24
30 jag har l.t ss. farise
26:5
30 icke tillstädjer att l.
28:4
30 rättfärdige skall l. av tro
Rom. 1:17
30 huru skulle vi kunna l. i den
6:2
36 ock skola l. med (K.)
6:8
30 och I.en för Gud, i Kl.
6:11
30 så lång tid s. hon l.er
7:1
30 bunden ..•så länge denne I.er
7:2
30 medan hennes man l.er
7:3
30 Jag l.de en gång utan lag
7:9
30 vi skola l. efter köttet
8 :12
30 om I l.en efter köttet
8:13
30 döden kroppens gärningar ..1.
8:13
30 övar rättfärdighet skall l.
10:5
47 utan lev i fruktan
11 :20
30 ingen l.er för sig själv
14:7
30 L. vi, så l. vi för H.
14:8
30 Evad vi l. eUer dö
14:8
30 Så sant jag l.er, .äger H.
14:11
37 icke l. oss själva till behag
15:1
37 må l. sin nästa till behag
l 5:2
37 K. I.de icke sig själv till behag
l 5:3
48 s. l. i fattigdom
l 5:26
38 icke l. återhållsamt
l.Kor. 7:5
39 kunna de icke l. återhållsamt
7:9
40 villig att l. tillsammans
7:12
40 l. tillsammans med henne
7 :13
35 Gud kallat oss att l. i frid
7:15
30 bunden så länge hennes man l.er
7 :39
49 s. l. i okunnighet om Gud
l S :34
30 medan vi l.
2.Kor. 4:11
32 s. ännu l.er i kroppshyddan
S :4

5:15
30 s. l. icke mer l. för sig själva
5:15
35 utan l. för hm s. dött
6:9
30 ss. döende, men se, vi l.
7:3
36 dö och 1. med varandra
13:4
30 l.er han dock av Guds kraft
13:4
30 av Guds kraft l. med hm
Gal. 2:14
30 l. efter hednisk sed
41 hedningarna att l. efter judiSkt
2:14
30 för att jag skaU l. för Gud
2:19
2:20
30 l.er icke mer jag
30 utan K. l.er i mig
2:20
2:20
30 det liv jag l.er i köttet
30 det l.er jag i tron på Guds Son
2:20
30 rättfärdige skall l. av tro
3:11
30 efter dessa stadgar skall l.
3:12
SO l.er med sina barn i träldom
4:25
35 kallade till att l. i
Ef. 4:4
S 6 må länge l. på jorden
6:3
30 att l. är för mig K.
Fil. 1:21
30 om det att l. i köttet
1:22
30 I.den I ännu i världen
Kol. 2:20
l.Tess. 3:8
30 l. vi eftersom I stån fasta
35 kallat oss att l. i helgelse
4:7
S l ära i att h i stillhet
4:11
4:15
30 vi s. l. och lämnas kvar
4:17
30 vi s. l ... bortryckta
32 I l.en icke i mörker
5:4
5:10
30 att vi må l. tillika med
3S icke l.er efter lärdomar
2.Tess. 3:6
l.Tim. 2:12
32 må hon l. i stillhet
4:15
32 Tänk på detta, lev i detta
5:6
30 är död, fastän hon l.er
2.Tim. 2:11
36 skola vi ock l. med hm
3:12
30 l. gudfruktigt i Kl.
Tit. 1:8
35 bör fastmer l. tuktigt
2:12
30 l. tuktigt och rättfärdigt
3:3
S 2 vi l.de i ondska och avund
Hebl'. 5:13
42 ännu måste l. av mjölk
7:25
30 l.er aUtid för att mana gott
9:17
30 så länge den ... ännu I.er
10:38
30 rättfärdige skaU l. av tro
11:25
49 kort tid l. i syndig njutning
11:38
35 I.de i hålor och jordkulor
30 underdåniga... så att vi få l.
12:9
J.Pet. 1:14
35 begärelser I l.den i
2:24
30 l. för rättfärdigheten
3:7
43 på förståndigt sätt l.
4:2
44 ten sedan.o.icke efter mskors
4:3
53l.t i lösaktighet
4:6
30 likväl till anden få l.
4:6
35 ss. Gud I.er
2.Pet. 2:18
35 l. i köttsliga begärelser
l.Joh.4:9
30 för att vi skola t gm hm
Jak. 1:9
48 s. ter i ringhet
4:15
30 Om H. vill och vi få t
5:5
54 I haven l.t i kräslighet
Upp.
1:18
30 jag var död, men jag l.er
3:1
30 namnet om dig att du l.er
4:9,10
30 l.er i evigheternas evigheter
10:6
30 l.er i evigheternas evigheter
15:7
30 l.er i evigheternas evigheter
18:9
S S s. l.t i vällust med henne

LEVANDE
Se även: Leva, liv, pånyttfödelse, Jesus
Kristus, Ande (Guds), skapelse.

3) l}ajjå, i1 ~ Q
det som lever; liv; av: l;1äjä, se 4. Se:
Leva 24, Liv 15.
4) håjå, i1' il
lev~, vara el~ bliva levande; pi. och hif.
göra levande; i Ps.30:4 pi. med prep.
min, från; därav övers. taga (någon)
levande ut från. Se t.ex. Leva l, Liv 6.
5) Uttrycket »var levande sjäb> i Mal.
2:12 är en övers. av 'er wifonä; ordagrant: den som vakar och svarar. Den
sv. övers. kan jämföras med ett arabiskt uttryck »det fmns ingen som
ropar eller svaraD> = det finns ingen
kvar i livet. Innebörden av den hebreiska frasen är dock osäker. Targumen
(ararn. övers.) och Peshitta (syr. övers.)
översätter: son och sonson. Den gamla
sv. kyrkobibelns övers. »både mästaren
och lärjungen» (liksom Luthers och
A.V.s övers.) går tillbaka på Vulgata
(den lat. kyrkobibeln). Andra låter
uttrycket beteckna templets vakter
och sångare, enligt andra syftar det på
vaktposternas anrop och svar under
deras nattliga rond.
6) /:laj, 'TJ
ara!Il. = hebr. \laj, se 1. Se: Leva 14,
Liv 12.
7) jel~um, t:l 1 P ;
det som står el. existerar; av: J.<um, stå;
bestå. I S.Mos.ll:6 står: kål jeJ.<um,
övers. allt levande. Samma uttryck
förekommer också i 1.Mos.7:4,23,
övers. alla varelser; i v.23 ges en
närmare förklaring av begreppet: »både
människor och fyrfotadjur och
kräldjur och himmelens fåglan>.
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LEV A Qåta leva)
l.Mos.12:12
1 låta (Sarai) l.
2.Mos. 1:17
l läto barnen l.
1:18
l och låten barnen l.
1:22
l flickebarn mån I låta l.
22:18
l troUkvinna icke låta l.
3.Mos.25:36
l låta din broder l.
4.Mos.22:33
l låtit henne l.
31:15
l Haven l låtit kvinnorna l.
31:18
l mån I låta l. för eder räkning
Jos. 2:13
l låta min fader ... l.
6:25
l skökan Rahab lät J osua t
9:20
l i det vi låta dem l.
14:10
l nu har H.låtit mig l.
Dom. 8:19
l om I haden låtit dem l.
21:14
l kvinnor s. man låtit l.
2.Sam. 8:2
l den del (David) lät l.
12:22
l låter barnet få l.
l.Kon. 3:14
17 skall jag låta dig länge l.
20:31
l kanhända låter han dig få l.
l Ben-Hadad: Låt mig få l.
20:32
l låta de oss l., få vi l.
2.Kon. 7:4
Ps.119:175
l Låt min själ l.
Dan. 5:19
13 vem han ville lät han l.
LEVA (kvar)
S l.t kvar bland eder
5.Mos.31:27
Jos.13:12
2 S (Og) s. I.de kvar
Rut 1:3
25 men (Noomi) l.de kvar
1:5
25 men kvinnan \.de kvar
2S icke ngn av mankön l. kvar l.Sam.25 :22
Job 18:17
27 l.er icke kvar i världen
21 :8
26 sina barn l. kvar hos sig
Jes.65:23
8 avkomlingar l. kvar
Jer.29:1
28 äldste s. ännu I.de kvar
50:20
25 förlåta dem jag låter l. kvar
Hes. 6:8
29 låter några l. kvar
Hagg. 2:4
8 L. icke ännu män kvar
Sak. 1:5
1 profeterna, l. de kvar
Joh.21:22
57 vill att han skaU l. kvar
21:23
57 vill att han skall l. kvar
l.Kor.15:6
57 de flesta ännu l. kvar
Fil. 1:24
58 jag l.er kvar i köttet
1:25
57 att jag skall l. kvar

LEVANDE

1) /:laj, 'Q
(i plur. hajjim) levande; av: l;1äjä, se 4.
Se: Frisk 3, Leva 5, Liv 2.
2) båsår, '1 tv .::l

kött; kropp~ Ps. 136:25 ordagrant: allt
kött. Se: Kropp 2, Kött 1.

8) zao, ~å.w
leva, vara el. bli levande; i Matt.9:l8;
Rom. 14:9; Upp.2:8; 20:4,5, övers. åter
bliva levande; J oh.S :25 bliva levande;
Hebr.7:8 förbliva levande; particip,
zön osv., övers. levande. Beträffande
J oh.4: 10, jfr F risk 13 (levande vatten
= rinnande, friskt vatten). Se: Leva 30,
Liv 33.
9) zoi, ~wil
liv (såväl fysiskt som andligt liv); av:
zaö, se 8. Flera handskrifter har i
Upp.16:3 part. av zaö. Se: Leva 31,
Liv3L
10) zoopoieo, ~W07rOL€W
göra levande (i såväl fysisk som andJig
mening); av: zö6s, levande, och pOieö,
göra. I 1.Kor.lS :45 står: pneuma
zöopoioun, levandegörande ande. Se:
Liv 36.
11) u tf.ord.
12) syzoopoieo, OU~W07rot€w
göra levande tillsammans med; av:
prep. syn, (tillsammans) med, och
zöopoieö, se 10. Verbet åsyftar Guds
uppväckande av andligen döda människor till nytt liv genom Jesus Kristus,
som i 1.Kor.lS :45 kallas en levandegörande ande, se 10.
13) ktisma, K7io/la
något skapat, skapad varelse; i Upp.8:9
övers. levande varelse; av: ktizö, skapa.
Ktisma förekommer även i 1.Tim.4:4;
Jak. l :18; Upp.S:13.
LEVANDE
Uppdelning: allmänt; göra levande, levande
varelse, levande Gud; levande (subst.).
LEV ANDE (allmänt)
3 s. i sig har l. själ
l.Mos. 1:30
2.Mos.21 :35
l skola de sälja den l. oxen
1 tager två l. rena fåglar
3.Mos.14:4
l skall han taga den l. fågeln
14:6
l alltsammans, jämväl den l. fågeln
14:6
14:7
l släppa den \. fågeln fri
l taga den l. fågeln
14:51
l rena huset med \. fågeln
14:52
l släppa den l. fågeln fri
14:53
l den bock skall ställas l.
16:10
l föra fram den l. bocken
16:20
l händer på l. bockens huvud
16:21
l foro l. ned i dödsriket
4.Mos.16:33
l kon. i Aj l. till fånga
Jos. 8:23
l tog Agag l. till fånga
l.Sam.15:8
l Huggen det l. barnet i
l. Kon. 3:25
3:26
l vilkens son det l. barnet var
l given henne det l. barnet
3:26,27
20:18
l (Ben-Hadad:) gripen dem l.
l så gripen dem ock l.
20:18
l att de skola gripa oss l.
2.Kon. 7:12
10:14
l (Jehu:) Gripen dem l.
l grepo de dem l.
10:14
l Juda barn togo till fånga l. 2.Krön.25:12
4 du tog mig l: ut från
Ps.30:4
l l. fara de ned i dödsriket
55:16
124:3
l uppslukat oss l.
l vilja vi uppsluka dem l.
Ords. 1:12
Pred. 9:4
l bättre vara l. hund
Hes.37:3
4 dessa ben åter bliva l.
37:5,6
4 så att I åter bliven l.
37:9
4 så att de åter bliva l.
37:10
4 de blevo åter l.
37:14
4 så att I åter bliven l.
S må H. utrota var l. själ
Mal. 2:12
Matt. 9:18
8 så bliver hon äter l.
Joh. 4:10
8 givit dig l. vatten
5:25
8 s. höra den skola bliva l.
8 J ag är det l. brödet
6:5 l
8 strömmar av l. vatten flyta
7:38
Apg.7:38
8 {Moses) undfick l. ord
9:41
8 ställde (Tabita) l. fram
20:12
8 förde ynglingen hem l.
Rom.12:1
8 edra kroppar till ett l.
14:9
8 K. dött och åter blivit l.
Hebr. 4:12
8 Guds ord är l. och kraftigt
7:8
8 vittnesbördet •.. förbliver l.
10:20
8 invigt en ny och l. väg
l.Pet. 1:3
8 fött på nytt till ett l. hopp
1:23
8 gm Guds l. ord s. förbliver
2:4
8 till hm, den l. stenen
2:5
8 ss. t stenar uppbyggas
Upp. 2:8
8 död och åter blivit l.
19:20
8 blevo de l. kastade i eldsjön
20:4
8 åter l. och fingo regera
20:5
8 övriga döda blevo icke l.
22:1
9 en ström med l. vatten
LEV ANDE (göra levande)
4 Jag dödar, jag gör l.
4 H. dödar och gör l.
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5.Mos.32:39
l.Sam. 2:6

Levandegörande- Levit
4 kunna döda och göra l.
4 vilkens son han gjort l.
4 (Elisa) gjort en död l.
4 vilkens son (Elisa) gjort l.
4 du skall åter göra oss l.
10 as. Fadern gör dem l.
10 så gör ock Sonen l.
10 Det är A. s. gör l.
10 (Gud) s. gör de döda l.
10 edra dödliga kroppar l.
10 ock i K. alla göras l.
10 A. gör l.
10 en lag s. kunde göra l.
11 (J.) ock gjort eder l.
12 gjort oas l. med K.
12 eder har han gjort l.
10 till anden blev han gjort l.

2.Kon. 5:7
8:1
8:5
8:5
Ps.71:20
Joh. 5:21
5:21
6:63
Rom. 4:17
8:11
LKor.15 :22
2.Kor. 3:6
Gal. 3:21
Ef. 2:1
2:5
Kol. 2:13
LPet. 3:18

LEV ANDE (levande varelse)
4 Frambringe •..l. varelser
1.Mos. 1 :20
4 stim av l. varelser
1 :21
1 :24
4 Frambringe jorden l. varelser
4 blev makan en l. varelse
2 :7 '
4 ss. mannen kallade var l. ytIl"else
2 :19
4 alla l. varelser I haven
9:10
4 alla l. varelser hos eder
9 :12
9:15
4 mellan mig och alla l. varelser
9:16
4 mellan Gud och alls l. varelser
4 alla l. varelser i vattnet
3.Mos.ll :10
4 l. varelser s. röra sig i vattnet
11 :46
Hes.47:9
4 upplivas alla l. varelser
1 alla andra l. varelser
Dan. 2 :30
8 Adam en l. varelse med själ LKor.15:45
13 tredjedelen av de l. varelser
Upp. 8:9
9 l. varelser i havet dogo
16:3
LEVANDE (levande Gud)
1 höra den l. Gudens röst
5.Mos. 5 :26
Jos. 3:10
1 ed l. Gud mitt ibland eder
1 smäda den l. Gudens här
LSam.l 7:26
1 smädat den l. Gudens här
17 :36
2.Kon.19:4
1 att smäda den l. Guden
1 smädat den l. Guden
19 :16
Ps.42:3
1 törstar efter den l. Guden
84:3
1 jubla mot l. Gud
1 att smäda den l. Guden
Jes.37:4
1 har smädat den l. Guden
37:17
Jer.l0:l0
1 en l. Gud och en evig konung
1 !förvänden den I. Gudens ord
23:36
6 Daniel, den I. Gudens tjänare
Dan. 6:20
6 han är den I. Guden
6:26
1 kallas den I. Gudens barn
Hos. 1 :10
8 Messias, den I. Gudens Son
Matt.16:16
8 besvär dig vid den I. Guden
26:63
8 omvända eder till den I. Guden Apg.14:15
8 kallas den I. Gudens barn
Rom. 9:26
8 skrivet med l. Gudens A.
2.Kor. 3:3
6:16
8 Vi äro den I. Gudens tempel
8 tjäna den l. och sanne Guden 1.Tess. 1:9
8 den I. Gudens församling
LTim. 3:15
4:10
8 vårt hopp till den I. Guden
8 avfaller från den l. Guden
Hebr. 3:12
9 :14
8 tjäna den I. Guden
10:31
8 falla i den I. Gudens händer
8 kommit till den I. Gudens stad
12:22
8 med den l. Gudens signet
Upp. 7:2
LEVANDE (sub st.)
1 moder åt allt l.
LMos. 3:20
1 av allt l. vad kött det vara må
6:19
1 icke mer dräpa allt l.
8 :21
4.Mos.16:30
1 de 1. fara ned i dödsriket
1 stod mellan de döda och de l.
16:48
7 och allt l ••• följde dem
5.Mos.11:6
Rut 2 :20
1 godhet mot l. och döda
1 inknutet i de l.s pung
LSam.25:29
1 I hs hand alltl.s själ
Job 12:10
1 ej att finna i de l.s land
28:13
1 Förborgad för alls l.s ögon
28:21
30:23
1 boning dit allt l. församlas
1 får njuta av de l.sljus
33:30
1 få se H. goda i de l.s land
Ps.27:13
1 utrota dig ur de l.sland
52:7
1 vandra inför Gud i de l.sljus
56:14
1 utplånas ur de l.s bok
69:29
1 vandra inför H. i de l.s land
116:9
2 giver mat åt allt l.
136:25
1 min del i de l .• land
142:6
1 inför dig ingen l. rättfärdig
143:2
1 mättar allt l. med nåd
145:16
1 dö lyckliga framför de l.
Pred. 4:2
1 skicka sig inför de 1.
6:8
9:4
1 utkoras att vara i de l.s skara
1 fråga de"dödaför del.
Jes.8:19
1 icke mer se H. i de l.sland
38:11
1 rycktes bortifrån de l.sland
53:8
1 utrota hm ur de l.sland
Jer.11:19
1 härliga ting i de I.s land
Hes.26:20
1 utbredde skräck i de l.s land
32:23
1 utbredde skräck i de l.s land
32 :24
1 skräck omkring dem i de l.sland
32:25
1 skräck omkring sig i de l.s land
32:26
1 utbredde skräck i de l.s land
32:27
1 skräck för hm i de l.s land
32:32
6 de l. skola besinna
Dan. 4:14
8 icke för döda utan för l.
Matt.22:32
8 icke för döda utan för I.
Mark.12:27
8 Icke för döda utan för I.
Luk.20:38
8 Varför söken I den 1. bland döda
24:5
8 Fadern s. är den l.
Joh. 6:57
8 hade (J.) tett sig ss. 1.
Apg. 1:3
8 domare över l. och döda
10:42
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Rom.14:9
8 herre över döda och l.
2.Tim. 4:1
8 s. skall döma l. och döda
LPet.
4:5
8 är redo att döma l. och döda
Upp. 1:18
8 (Jag är) den l.
LEVANDEGöRANDE
10 siste Adam en l. ande
LEVER
pilen genomborrar hs l.
min l. är ss. utgjuten
han ser på l.n

LKor.15:45
Ords. 7:23
K1ag. 2:11
Hes.21:21

LEVERFETT
2.Mos.29:13,22
du skall taga.. J.et
3.Mos. 3:4
l.et ... invid njurarna
av tackoffersdjuret l.et
3:10
l.et vilket han skall frånskilja
3:15
l.et vilket han skall frånskilja
4:9
l.et vilket man skall frånskilja
7:4
l.et och båda njurarna
8:16
l.et och båda njurarna
8:25
njurar och l. förbrände han
9:10
så ock njurarna och l.et
9:19
LEVERNE
ditt eget l. vålla detta
BUtren edert l. och väsende
om I bättren edert l.
bättren edert l. och väsende
bättren nu edert l.
gm sitt lösaktiga l.
hövisk vandel...icke med vilt l.
(köttets gärningar) vilt l.
kommer ett oskickligt 1.
icke i vanrykte för oskickligt l.
levat i fylleri, vilt l.
sin lust i kräsligt l.

Jer. 4:18
7:3
7:5
18:11
26:13
Hos. 4:10
Rom.13:13
Gal. 5:21
Ef. 5:18
Tit. 1:6
1.Pet. 4:3
2.Pet. 2:13

LEVI
hebr. förening, anslutning.
1. Jakobs tredje son med Lea, LM os.
29 :34. Jämte sina tre söner följde han
Jakob, när denne drog ned till Egypten, 46:11. Det var Levi, som tillsammans med Simon hämnades Sikerns
våld mot system Dina. Jakob uttalar
på sin dödsbädd sitt förakt för Levis
förbrytelse, som han fördömer, 49:5-7.
LEVI
LMos.29:34
Därav fick denne namnet L.
togo Simeon och L. var sitt svärd
34:25
Jakob sade till Simeon och L.
34:30
Leas söner Ruben, Simeon, L.
35:23
L.s söner Geraon, Kehat
46:11
Simeon och L. äro bröder
49:5
(till Egypten) L. och Juda
2.Mos. 1:2
voro namnen på L.s söner
6:16
L. blev 137 år gammal
6:16
L.s söner Gerson, Kehat
4.Mos. 3:17
son till Kehat, son till L.
16:1
LKrön. 2:1
laraels söner: Ruben •.• L.
6:1
L.s söner Gerson, Kehat
, L.s söner Geraom, Kehat
6:16
Kehat, 80n till L., son tilllarael
6:38
Jahat, son till Geraom, son till L.
6:43
Musi, son till Merari, son till L.
6:47
Mahells, L.s sons, laraels 80ns
Ear. 8:18

Som underhåll fick de icke lott eller
arvedel i likhet med de övriga stammarna, utan de skulle uppbära tionde
av
vad
landet
frambringade,
18:20,21,24 (av denna skulle de i sin
tur ge tionde till Herren genom prästerna, 18:26,28). Dessutom fick de 48
städer med utmarker, som de skulle bo
i, Jos.21:41,42; sex av dem var fristäder (tillfly ktsorter för dem som av
våda blivit mandråpare), 4.Mos.35:6;
Jos.20:7-9. Sin egentliga betydelse fick
leviterna först under Davids tid.
När riket blev delat i Israels rike
och J uda rike, församlade sig alla
Israels leviter omkring Jerusalem,
2.Krön.11 :13,14. Senare möter vi dem
som deltagare i templets återuppbyggande och invigning, Esr.3:1O; 6:18. I
nytestamentlig tid omtalas de sällan,
Luk.l0.32; Apg.4:36. Se: Levit.

Levit och präst.
LEVI
en man av L.. hus
2.Mos. 2:1
tog till hustru L.s dotter
2:1
församlade sig alla L. barn
32:26
L. barn gjorde as. Mose sagt
32:28
L. stam icke inmönstra
4.Mos. 1 :49
L. stam få tillträde hit
3:6
Mönstra L. barn
3:15
Räknen bland L. barn Kehats barn
4:2
må det vara nog, I L. söner
16:7
Hören nu, I L. söner
16:8
åt alla dina bröder, L. söner
16:10
Arons namn skriva på L. stav
17:3
Arons stav s. var där för L. hus
17:8
dina fränder, L. stam, betjäna dig
18:2
åt L. barn giver jag all tionde
18 :21
de av L. stam s. inmönstrades
26:57
Jokebed, L.s dotter, s.
26:59
s. föddes åt L. i Egypten
26:59
avskilde H. L. stam
5 .Mos.l 0:8
fick L. ingen lott
10:9
hela L. stam ingen lott
18: l
prästerna, L. söner, träda fram
21:5
vlllsigna•.• Simeon, L.
27:12
åt prästerna, L. söner
31:9
om L. sade (Mose)
33:8
åt L. stam icke arvedel
Jos. 13:14
åt,L. stam gav Mose Icke
13:33
bland L. barn fingo Arons
21 : l O
icke voro av L. barn
LKon.12:31
dörrvaktarna i L. bamsläger LKrön. 9:18
av L. barn 4600
12:26
buro L.,bam Guds ark
15:15
L. och Benjamin Icke räknat
21:6
i avdelningar efter L.s söner
23:6
Moses söner rlknades till L. stam
23:14
Dessa voro L. barn
23:24
av L. barn s. voro 20 år gamla
23:27
Semaja, av L. stam
24:6
Vad angår de övriga L. barn
24:20
för L. Hasabja
27:17
fann jag ingen av L. barn
Esr. 8:15
L. barn föra sin offergärd
Neh.10:39
Huvudmännen för L. bams familjer
12:23
I av L.s hus, loven H.
Ps.135:20
Sadoks söner av L. barn
Hes.40:46
i norr L. port
48 :31
Sak.12:13
L. hus släkt för sig
mitt förbund med L. bestå
Mal. 2:4
fördärvat förbundet med L.
2:8
rena L. söner och luttra
3:3
de av L. söner s. undfå
Hebr. 7:5
7:9
L. s. tager tionde, fått giva tionde
av L. stam 12000 (tecknade)
Upp. 7:7

Matteus. Mark.2:14; Luk.5:27,29.
4-5. Två män i Jesu släktregister. Luk.
3:24,29.
LEVIATAN
hebr. ringlande. Ordet betecknar hos
Job krokodilen, i PS.74 symboliskt
Egyptens våldsmakt, i Ps.I04 något
stort havsdjur, och hos Jesaja
världsmakter som hotar Guds folk.
LEVIATAN
s. förmå mana upp L.
Kan du draga upp L. med krok
du s. bräckte L•• huvuden
L. s. du skapat att leka däri
hemaöka L., den snabba ormen
och L., den ringlande ormen

Job 3:8
40:20
Ps.74:14
104:26
Jes.27:1
27:1

LEVIT
Se även: Levi 2, levitisk, levitstad,
präst, stam, tjänst, tabernakel, tempel,
ark, lovsång.
Leviter
Helgade
Genom reningsvatten, 4.Mos.8:7.
Offer, 4.Mos.8:1,12. Handpåläggning,
4.Mos.8:9,10. Ställdes inför Aron,
4.Mos.8:13. Gavs åt Aron och hans
söner, 4.Mos.3:9; 8:19. Leviterna
skulle bo runt omkring tabernaklet,
4.Mos.l :50,53; 3:23,29,35.
Tjänstgöring
Skulle stå inför Herrens ansikte och
tjäna honom, 5.Mos.1O:8; 2.Krön.
35:3. Lovsjunga Herren, 1.Krön.
23:5,30. Betjäna Aron, 4.Mos.3:6;
18:2. Tjäna folket, 2.Krön.35:3.
Undervisa, 2.Krön.17:8,9; 35:3. Välsigna, 5.Mos.10:8. Lovsjunga Herren framför den väpnade hären,
2.Krön.20:21,22. Avgöra rättsfrågor,
5.Mos.17:9; 1.Krön.23:4. Förrätta
tjänst vid uppenbarelsetältet, 4.Mos.
8:19,22. Hjälpa till vid offren,
1.Krön.21 :31. Ha uppsikt över kärlen,
mjölet, vinet, oljan, rökelsen och de
välluktande kryddorna, 1.Krön.9:29.
Bereda salva av de välluktande kryddorna, 1.Krön.9:30. Ha uppsikt över
bakverket, 1.Krön.9:31,32. Rening av
det heliga, l.Krön.23:28. Göra tjänst
vid flyttning av tabernaklet, 4.Mos.
l :5()'51. Bära Herrens förbundsark,
5.Mos.1O:8. Hade sin plats i mitten av
tåget, mitt emellan de övriga lägren,
4.Mos.2:17.
Lön
De fick ingen lott eller arvedel i
Israel, 5.Mos.10:9; Jos.13:33; 14:3.
Underhölls av folket, 5.Mos.12:12,
18,19; 14:29; 16:11,14. Fick städer
och utmarker, 4.Mos.35:2-8. Folkets
tionde, 4.Mos.18:21,24; 2.Krön.31:4,
5. Av denna tionde skulle de i sin
tur giva tionde åt Herren, 4.Mos.18:
26-32.

2. Levis efterkommande som stam.
Som samlad grupp framträder leviterna
för första gången i 2.Mos.32:26-29.
Moses välsignelse över Levi stam omnämnes i 5.Mos.33:8-11. Leviterna
mönstrades ej till krigstjänst som de
övriga av Israels stammar. In te heller
företogs inmönstring av dem. Däremot
utvaldes de till tjänstgöring vid tabernaklet, 4.Mos.1 :49 ff. Aron och hans
söner, som tillhörde denna stam, utvaldes till präster, 2.Mos.28:1. Efterkommande till Levis tre söner Gerson,
Kehat och Merari fick sig tilldelad var
sin del av tabernaklet och dess tillbehör som, de skulle vårda, 4.Mos.3:31;
4:21-26,31-32. Vid sidan av de äldste
fick leviterna också makt att döma,
tillika med att de skulle vara väktare av
lagboken, 5.Mos.17:8-12; 31:9,25-26. I
Salomos tempel tjänade de som portvakter, sångare eller musiker och som
prästernas medhjälpare.
Leviterna skulle vara 30 år gamla
eller däröver för att få inträda i fast
tjänst, 4.Mos.4:23,30,35, och vid 50
års ålder fritogs de från alla plijcter,
bortsett från överuppsikten, 8:25,26.

3. En publikan från Kapernaum, av
Herren utvald till apostel ,och kallad
Matteus, författare till ett av evangelierna. Han var son till en Alfeus. Se:

LEVIT
Har du icke Aron,l.en
2.Mos. 4:14
voro l.emas släkter
6:19
huvudmännen för l.emas.familjer
6:25
beräkning gl1l l.ernas försorg
38 :21
l.erna inom de städer
3.Mos.25:32
ngn andan avl.erna inlöser det
25:33
l.ernas arvsbesittning bland Israels
25:33
l.erna Icke inmönstrade
4.Mos. 1 :47
förordna l.ema att förestå
1 :50
skola l.ema nedtaga det
1 :51
skola l.ema uppsätta (tabernakl.)
1 :51
I.erna lägra sig runt •.•tabernakel
1:53
l.ema skola iakttaga
1 :5 3
I.ernas läger sin plats I tåget
2:17
I.ema blevo Icke inmönstrade
2:33
l.erna åt Aron och hs söner
3:9
bland laraels barn uttagit l.ema
3:12
så att l.ema skola tillhöra mig
3:12
Deasa voro l.emas släkter
3:20
överhövding över l.ema Eleasar
3 :32
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Levitisk - Libanon

lämna det åt Lerna
gav dem åt terna
bland Israels barn uttaga l.eroa
l.eroa infö r uppenbarelse tält et
när du fört I.erna fram
Aron skall vifta l.ero a
l.erna lägga sina händer på
a tt bringa försoning för l. eroa
l.eroa inför Aron och hs söner
avskilja l.e rna
så att Lerna tillhöra mig
l.eroa gå in och göra tjänst
l.eroa i stället för förstfö tt
Lerna ss. gåva åt Aron
gjorde så med l.erna

3:39
3:41
3:45
3:45
3:45
3 :46
3:49
4 :18
4 :46
7:5
'1:6
8:6
8:9
8:10
8:11
8: 12
8:12
8:13
8 :14
8:14
8:15
8: 18
8 :19
8:20

Israels barn gjorde med l.eroa

8:20

inmönstrade av l.erna 22000
tag ut åt mig l.eroa

Du skall uttaga l.eroa
så ock Leroas boskap
så att l.erna skola tillhöra mig
överstiger l.eroas antal
s. voro lösta gm l.eroa
icke utrotas ur l.ernas stam
l.eroa s. Mose inmönstrade

l.eroa renade sig
8 :21
gingo l.eroa in och förrättade
8:22
H. bjudit Mose angående Lerna
8:22
s. skall gälla angående l.erna
8 :24
när Len bliver 5 O är
8:25
skall d u förfara med l.erna
8:26
uttagit edra bröder. l.erna
18:6
l.erna förrätta tjänsten
18:23
tionde giver jag åt Lerna
18:24
TillLerna skall du så tala
18:26
Lernas gåva så anses
18 :30
l.ernas släkter
26:58
skall du giva åt l.erna
31:30
och gav detta åt l.erna
31:47
åt l.eroa giva städer
35 :2
skolen lock giva å t l.erna
35:2
utmarker I skolen giva åt l.eroa
35:4
städer s. I given åt Lerna
35:6
städer s. J given å t l.erna
35:7
åt l.erna ett antal av sina städer
35:8
glädja eder med Len
5 .Mos. 12 : 12
I.en s. bor inom dina portar
12 :18
fö r att glömma bort Len
12 :19
Len skall du icke glömma bort
14:27
skalll.en f å komma
14 :29
l.en s. bor inom dina po rtar
16:11
glädja dig med Len
16:14
om l.en vill komma frän ngn av
18 :6
likasom alla hs bröder. l.4~ rna
18 :7
jämte dig Len
26:11
och givit (tionde) åt Len
26:12
givit det (heliga) å t Len
26:13
I.erna skola taga till orda
27:14
bjöd (Mose) Lerna s. buro
3 1 :25
J os.14:3
åt Lerna icke arvedel
åt l.eroa icke del av landet
14:4
l.erna få ingen särskild del
18:7
huvudmännen för l.e rnas familjer
21 :1
åt Lerna f Öljande stad er
2 1 :3
bland dessa l.er prästen Arons söner
2 1 :4
Israels barn gåvo l.erna städer
21:8
Kehats barns släkter av l.erna
21 :20
Bland l.ernas släkter Ge rsons barn
21:27
l.erna, Meraris barns släkter
21 :34
övriga l.ernas släkter, Meraris barn
21 :40
I. och bodde ss. främling
Dom.1 7:7
Jag är e n l . från Bet-Lehem
17 :9
Då fÖljde Len med (Mika)
17 :10
l.en gick in p å att stanna
17:11
Mika insatte l.en gm handfyllning
17 :12
eftersom jag fått Len till präst
17 :13
18 :3
kände igen l.e ns sätt att tala
kommo till den unge l.ens hus
18 :15
L.erna hade lyft ned H. ark
I.Sam. 6:15
såg man Sadok jämte l.erna
2.Sam.15 :24
prästerna och l.erna hämtade
I.Kon . 8:4
voro I.ernas släkter
I.Krö n. 6:19
(leras brö der. de övriga l.erna
6:48
6:64
gåvo Israels barn åt l.eroa
förra invånarna ... präster. l.er
9:2
av Lerna: Se maja
9:14
Detta var n u l.erna
9:26
Mattitja, en av l.erna
9:31
sända bud tilll.erna
13:2
l.erna må bära Guds ark
15 :2
kallade till sig prästerna ...l.erna
15:11
I ären h uvudmän fö r l.ernas
15:12
helgade prästerna och l.erna sig
15:14
David till översta bland l.erna
15:16
L.erna förordnade Heman
15 :17
Kenanja , l.ernas anförare
15 :2 2
Gud skyddade Lerna
15 :26
alla l.erna i en kåpa av fint
15 :27
han förordnade vissa l.er
16:4
försa mlade l. eroa
23:2
23:3
1.ernå blevo räknade
behöva icke l.erna mer bära
23:26
huvudmännen fö r l.ernas familjer
24 :6
Dessa voro l. ernas barn
24 :30
prästernas och l.ernas familjer
24:31
26:17
Österut voro sex l.er
26:20
av l.eroa had e Ahi a uppsikten
28 :13
rö rande l.eroas avdelningar
28 :2 1
prästernas och l.eroas avdelningar
lyfte l.erna upp arken
2.Krö n. 5 :4
5 :12
l.erna öster om altaret
7:6
l.erna med H. musikinstrument er
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l.ernas åligganden att utföra
8: 14
angående prästerna och l.erna
8:15
präst erna och l. erna gingo över till
Il :13
l.erna övergåvo utmarker
II :1 4
icke fördrivit l.erna
13:9
Vi hava präster och l.er
13:10
Ler, nämligen l.erna Se maja
17 :8
n ågra av l.erna till att dö ma
19:8
Lerna vara tillsyningsmän
1 9: 11
Jahasiel, en l., av Asafs söner
20:14
1.erna stodo upp och lovade H.
20:19
l.e rna ur alla J uda städer
23:2
präster och l. er stå p å vakt
23:4
, de tjän stgörande l.erna in i H. hu s
23 :6
l.erna runt o mkring konungen
23:7
L.erna och hel a Juda gjord e allt
23:8
(Joas) församlade l.erna
2 4 :5
Me n l.erna skyndade sig icke
24:5
icke tillh ållit l.ern a
24:6
gm l.ernas försorg föra kistan
24 :11
(Hiskia) lät hämta Lerna
29:4
Hören mig. I l.er
29:5
29 :12
Då s todo l.erna upp
29:16
toga Lerna emot den
lät l.erna ställa upp sig
29:25
29:26
l.erna med Davids instrumenter
29:30
befallde l.erna att lova H.
29:34
l.erna mer rä tt sinniga än
29:34
understödde s av l.erna
30 :15
l.erna förde fram brännoffer
30:16
tagit emot (blodet) av Lerna
30:17
1.erna slakta p åskalammen
30:21
l.erna och prästerna lovade H.
30:22
Hiskia talade vänligt till de l.er
30:25
gladde sig med Lerna
31 :2
förordnade om l.ernas avdelningar
31:4
prästerna och l.erna deras del
31 :9
Hiskia frågade l.erna
31 :12
överuppsyningsman l.en Konanja
31 :14
l.en Kore, Jomnas son dörrvakt are
31 :17
av l.erna voro de upptagna
31 :19
åt Ler utdela
34 :9
de l.er s. höllo vakt
34:12
föreståndare l.er av Meraris barn
34 :12
1.er kunniga på musikinstrumenter
34:13
Av l.erna togos ock skrivare
34:30
i H. hus med 1.erna
35 :3
l.erna s. undervisade hela Israel
35 :8
offergåvor åt l.erna
3 5 :9
översta bland l.erna
35:9
gåvo åt l.erna lamm och
35:10
på sina platser 1.erna
35 :11
blodet de togo emot av 1.erna
35:14
måste Lerna reda till
35:15
de andra l.erna redde till å t dem
35:18
påskhögtid hölls av ... I.erna
ävensom prästerna och l.erna
Esr. 1:5
2:40
Av l.erna : Jesuas och Kadmiets
2:70
I.eroa bosatte sig i sina städer
3:8
begyntes av prästerna och terna
3:8
I.erna att förestå arbetet
3:9
sammaledes ock l.erna
3:10
1.erna, Asafs barn, med cymbaler
3:12
prästerna och l.erna gräto
6:16
l.erna firade invigningen
6: 18
I.erna efter deras avdelningar
6 :20
Lerna hade renat sig
7:7
en del av Lerna drog upp
7:13
präster och l.er fara med dig
7 :24
ingen skatt på präst eller l.
8:20
David givit tilll.ernas tjänst
8:29
översta bland prästerna och l.erna
8 :30
togo l.erna emot det uppvägda
8:33
åt l.erna Josabad ... Noadja
9:1
1.erna hållit sig avskilda
10:5
ed av de översta bland ... l.erna
10 :15
jämte l.en Sabbetai understödde
10:23
Av l.erna: iosabad, Simei
Neh. 3:17
arbetade l.erna under Reh um
7:1
oc h l.er blevo anställda
7:43
Av l.erna: Jesuas barn
7:73
I.erna bosatte sig i sina städer
8:7
l.erna undervisade folket
8:9
prästen Esra och l.erna
8:11
l.erna lugnade aUt folk e t
8:13
församlade sig l.erna till Esra
9:4
på l.ernas upphÖjning
9:5
l.erna Jesua och Kadmiel
9:38
på skrivelsen vira Lers namn
10:28
l.eroa s. vänt sig till
10:34
I.erna och folket, kastade lott
10:37
tionden av vår jord till l.erna
10:37
1.erna s. skulle uppbära
10:38
en präst skulle vara med Lerna
10:38
när 1.erna uppburo tionden
10:38
l.erna föra tionden till Guds hus
11 :3
bodde i sin stad: Ler
11 :15
av 1.erna: Se maja
II :16
hörde tilll.ernas huvudmän
11:18
L.erna i den heliga stade n
Il :2 0
prästerna och 1.erna i sin arvedel
II :22
tillsyningsman bland I.eroa Ussi
11 :36
av Lerna n ågra avdelningar
12
:1
I.er s. drogo med Serubbabel
12 :8
I.erna voro: Jesua, Binnui
12 :22
huvudmännen för l.ernas familjer
12 :24
l.ernas huvudmän voro Hasabja
12:27
uPPsö kte l.erna på deras orter
12 :30
l.erna renade sig
12:44
tillkom prästerna och l.erna
12 :44
l.erna nu gjorde sin tjänst
12 :47
gav åt Lerna dera s andel
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Cedrar på Libanon.
1.erna gåvo åt Arons sön er
bestämd å t l.erna
icke givit l.erna vad dem tillkom
varför ock l.erna avvikit
en av l.erna till förvaltare
tillsad e l.erna att rena sig
be fläckat l.ernas förbund
vad l.erna skulle iakttaga
skall jag taga till mina l.e r
1.erna s. göra tjän st åt mig
1.er s. gin go bort
ett sty cke tillhöra l.erna
icke ss. l.erna gjorde. foro vilse
högheligt område invid l.ernas
mot l.ernas besittning
Likaledes ock e n l.
sänt till hm präster och l.er
en I. bördig från Cy pern

12:47
13:5
13:10
13 :10
13 :13
13 :22
13 :29
13:30
J es. 66 :2 1
J er. 33:22
Hes.44:10
45:5
48:11
48:12
48:22
Luk.10 :32
Joh . 1 :19
Apg. 4 :36

LEVNAD
betyder liv och lå ng I.
går det med h s I.s fröjd
H. Välsignade slutet av Jobs l.
huru de slutade sin l.

5.Mos.30:20
Job 8:19
42 :12
Hebr.13:7

LEVNADS DAG
icke lett i alla sina l.ar

Ords.31 :12

LEVNADSFÖRHÅLLANDE
vilka hava mina l.n varit

I.Sam. 18 :18

LEVNADSMÄTf
David blev gammal och l.

l.Krön.23 :1

LEVNADSÅLDER
blev Adams hela I. 930 år
(Jakobs) I. blev 147 år

l.Mos. 5:5
47 :28

LEVNADSÅR

LEVITISK
Uppdelning : allmänt, levitisk präst.
LEVITISK (allmänt)
en l. man i E fraims ber:gsbygd
Do m.19 :1
tog den l.e mannen till orda
20:4
huvudmän för l.a familjer
1. Krön . 9 :33
huduvmännen för de l.a familj erna
9:34
en avdelning av l. familj
2.Krön.35:5
vinnas gm La prästadömet
Hebr. 7:11
LEV ITISK (präst)
gå till de La prästerna
5 .Mos. 17:9
hämta denna lag från La prästerna
17:18
De l.a prästerna ingen lott
18 :1
allt s. de l.a prästerna lära
24:8
de l.a prästerna talade till Israel
27:9
de La prästerna bära den
Jos. 3 :3
framför sig de La prästerna
8 :33
de l.a prästerna hämtade det 2 . Krön. 5 :5
betrodde detta åt de La prästerna
2 3:18
de l.a prästerna välsignade folket
30:27
avkOmling av de La prästerna
Ier.33:18
förbund med de La prästerna
33 :2 1
å t de l.a prästerna en ungtjur
Hes,43 :19
de l.a präster s. förrättade tjänsten
44 :15

LEVITSTÄDER
husen i I.na äro leviternas
utgjorde1.na 48 städer
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3.Mos.25:33
Jos.21 :41

Abrahams 1. : 175 år
antalet av Ismaels 1. : 137 år
onda hava mina l. varit
antalet av mina fäders I.
många l. skola de b ereda
skola dina l. bliva m ånga
l. givas dig i förökat mått

l.Mos.25:7
25 :17
47:9
47:9
Ords. 3 :2
4:10
9:11

LIBANON

hebr. den vita. En 160 km lång, 30 km
bred och 3050 m hög bergskedja i
mellersta Syrien. Den sträcker sig från
norr till söder och är skild från den
parallella bergskedjan Antilibanon.
Namnet används dock ofta om båda
bergen och för övrigt flera gånger i
överförd betydelse.
Libanons bergstoppar är snöklädda.
Vid foten av Libanon fanns i gamla
tider stora vingårdar, och längs bergsslu ttningarna låg täta skogar terassvis.
Libanons cedrar och cypresser yar vida
kända.
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Libanon - Lida
LIBANON
begiven eder upp på L.
S.Mos. 1:7
se det goda berglandet och L.
3:25
Från ö knen till L. skall edert områ de II :24
Från öknen till L.
J os. 1:4
9:1
vid Stora havet upp e mot L.
från L. till Misrefot·Maim
13:6
hiveer s. bodde i L.s bergsbygd Dom. 3 :3
eld förtära cedrarna på L.
9 :1 S
från cedern på L. till isopen
I.Kon. 4 :35
hugger åt mig cedrar på L.
5:6
virket fr ån L. ned till havet
S:9
5:14
sände (Salomo) till L.
voro en månad på L.
5:14
åstundan att bygga p å L.
9 :19
Törnbusken på L. sände bud
2.Kon.14:9
till cedern på L.
14:9
markens djur på L. över törnbusken

14:9

drog jag längst upp p å L.
19:23
sänd cederträ frän L.
2.Krön. 2 :8
skickliga i att hugga virke på L.
2:8
hugga virke på L.
2 :16
åstundan att bygga p å L.
8:6
Tö rnbusken på L. sände bud
25:18
markens djur på L. över törnbusken
25:18
cederträ från L. till Jaeo
EST. 3 :7
Ps.2 9:5
H. bräcker L.s cedrar
L. och Sirjan unga vildoxar
29 :6
frukt susa likasom L.s skog
72:16
ss. ceder på L. växer han till
9 2 :13
L.s cedrar , s. han olanterat
104:16

praktbår av virke fr än L.
HV. 3 :9
Kom med mig från L. , min brud
4 :8
4 :8
kom med mig fr å n L.
4 :11
doften av dina kläder ss. L. s
e tt rinn ande flöde ifr ån L.
4 :15
Att se hm är ss. att se L.
5:15
öveT alla L. s cedrar
Jes. 2 :13
L.s skolar falla för den väldige
10:34
glädja sig L.s cedrar
14 :8
L. förvandlas till bördigt fält
29:17
L. blyges o ch står förvissnat
33 :9
Los härlighet given
35 :2
drog jag längst upp p å L.
37 :24
L.s s kog icke nog till offerved
40:16
L.s härlighet komma till dig
60 :13
Jer. 18:14
Övergiver Los snö sin klippa
du för mig ss. Los topp
22 :6
Stig upp på L. och ro pa
22 :20
22:23
Du (Jojakim) s. bor p å L.
Den stora örnen kom till L.
Hes.17 :3
hämtade en ceder fr ån L.
27:5
31 :3
du är en ceder på L.
31 :15
J ag lät L. kläda sig i svart
yppersta och bästa på L .
31 :16
Hos.14 :6
ss. L.s sko g skjuta rötter
doft skall han sprida ss. L.
14:7
h s namn skall vara ss. L. s vin
14:8
Los grönska försmäktar
Nah . 1:4
en hemsökelse, lik L.s
Hab. 2 :17
föra dem till GiJead s land o ch L . Sak . IO :IO
Ö ppna dina dörrar , L.
11 :1

LIBANONSDALEN
En fruktbar dal mellan Libanon och
Antilibanon, »nedanför berget Hermon». Floden Leontes rinner genom
denna 120 km långa och 8 km breda
dal, i våra dagar kallad el-Buka, och
faller ut i Medelhavet vid Tyrus. J os.
11:1 7; 12:7.
LIBANONSKOGSHUSET
Möjl. en förhall i konung Salomos
palats·, byggd av cedrar från Libanon.
Hallen uppbars av fyra rader pelare
(enl. LXX tre rader), 100 alnar lång,
50 alnar bred, 30 alnar hög. Den
nyttjades som förrådshus för vapen,
l.Kon.l0:17-2l. Se : Skogshuset.
LIBANONSKOG SHUS ET
(Salomo) b y ggde L.
satte upp (sköldarna) i L.
kärl i L. av fin t guld
satte upp (sköldarna) i L.
k ärl i L. av fint guld

l.Ko n. 7 :2
10:17
10:21
2 . Krön . 9: 16
9:20

LIBANONSTORNET
Libanonstornet, »som skådar ut mot
Damaskus», används som bild på den
skönhet, som brudens näsa har. Se:
Hermon, Libanon. HV.7:4.
LIBANONSTRAKTEN
gebalee rnas land samt L. ö sterut

10s.13:5

LIBNA
hebr. den vita.
1. En av Israels lägerplatser, där vita
popplar växte. Se: Laban. 4.Mos.
33 :20,2l.
2. Kananeisk konungastad söder om
Jerusalem. Den gjordes till präststad.
Enligt Eusebius och Hieronymus låg
den i området kring nuvarande Bet
Jibrin. Staden har identifierats med
Tell es-Safije. Utan tvivel låg den icke
långt från Lakis.
LIBNA
till L. och belägrade L.
Jos.10 :29
drog Josua med Israel från L.
10:31
ss. de gjort med L.
10:32
med Debir ss. med L.
10:39
konungen i L. en
12:15
(i Låglandet) L.
I S :42
L. med dess utmarker
21 :13
Vid samma tid avfö ll ock L.
2.Kon. 8:22
upptagen med att belägra L.
19:8
Hamutal, Jeremias dotter, från L.
23:31
Hamital, Jeremias dotter, från L.
24:18
A t Arons sö ner Hebron och L. 1.Krön. 6:57
avföll ock L. från hs välde
2.Krön.21:10
upptagen med att belägra L.
Jes.37:8
Hamital, Jeremias dotter från L.
Jer.52 :1

LIBNI
hebr. vit.
l. En son till Gerson, stamfader till
libniterna.
LIBNI
Gersons söner L. och Simei
2.Mos. 6:17
Gersons söner : L. och
4.Mos. 3:18
Gersoms söner : L . och Simei l.Krön. 6:17
Från Gersom härstammade L.
6:20

2. En levit av Meraris ätt, Mahelis son.
l.Krön.6 :29.

LIBNITER
Efterkommande till Libni, se Libni l.
4.Mos.3:21; 26:58.
LIBYEN
Landet väster om Egypten. Det sträcker
sig längs afrikanska kusten mot Syrtenviken. Apg.2:1O.
LIBYER
från Egypten : l.
icke l.na en väldig här
I. och etioper skola fÖlja
puteer och l. dig till hjälp

2.Krön.12:3
16:8
Dan.1I :43
Nah. 3:9

LIDA
I) mals'oQ, J i X ~ 12
smärta, plåga; lidande; av: kä'ajJ, se
Känna 19. Se: Plåga 7.

2) 'ä~ak, p0))
förtrycka; i -Hos.S :11 pass. övers. lida
förtryck; i S.Mos.28:33 pass. åtföljt av
pass. av rä~a~, bryta el. slå sönder,
krossa; därav övers. lida förtryck och
övervåld . l Hos.S :11 är pass. av rä~~
övers. våldföras (om mi~pä~, rätt). De
båda verben förekommer jämsides också på bl.a. följande ställen: l.Sam.12:3;
Am.4 :1, där ' ä~al!: är övers. förtrycka,
rä~a~ öva våld. Se: Kränka 6, Orätt 3.
3) ~ä~r, l " P
vara avskure~,Tvara kort; i Dom.1O:16
(om näpä~, själ) bliva el. vara otålig;
ordagrant: och hans själ blev otålig på
grund av Israels vedermöda. Se: Led 5,
Otålig l.
4) rä·eb, J)) l
adj. hu-ngrig;· i l.Sam.2:S plur. övers.
de som ledo hunger; 2.Kon.7:12 lida
hungersnöd; av verbet rä'eb , se 18.

Utsikt mot Libanons berg.
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Lida

5) [kålam], O 'i::1
hof. bli föremål för skam el. blygsel; i
1.Sam.25:15 övers. lida förfång. Jfr
Jer.14:3, där bo~ skämmas, blygas,
och hof. av [kålam] är övers. stå där
med skam och blygd. Se: Känna 16.
6) omskrivning.
Ps.12:6 ordagrant: På grund av de
armas förödelse (el. övervåldet mot de
arma).
7) anä, i1 H
vara nedböjd el. nedtryckt; i Ps. 132:1
pu. inf. IDed suffIx; övers. vad han fick
lida; hithp. böja sig, ödmjuka sig; i
1.Kon.2:26 med prep. M, tåligt bära.
Jfr \<:al i Ps. 116:10, övers. vara plågad;
Sak.1O:2 fara illa; pu. i Ps.119:71,
övers. varda tuktad; Jes.53:4 vara pinad; hithp. i 1.Mos.16:9; Esr.8:21;
Dan: 10:12, övers. ödmjuka sig;
PS.107:17 bliva plågl!d. Se: Kränka 1,
Makt 7.
8) Jiibar, i :ltV
bryta- sönd;r~ bryta av; nif. brytas
sönder, slås i spillror (här om skepp);
därav övers. lida skeppsbrott. Se t.ex.
Krossa 4.
9) utf.ord.
Slutet av J eS.61:7 skulle kunna översättas: och i stället för smälek skola de
jubla över sin del.

vara i stånd, kunna; här i betydelsen:
kunna med, stå ut med, tåla, uthärda.
Se: Fullborda 14, Lyckas 3, Makt 6.
18) rå'eb, :J Vi
hungra; här ö~e;s. lida hunger.
19) läkah, n fl 'i
fatta, ~ipa;
mottaga; i Hes.36:30
med l.1ärpa! rå 'å~; därav övers. lida
hungersnödens smälek. Se t.ex. Fånga
4.
20) nezalf" fl l ?
aram. lida skada el. men. J fr haf. i
Esr.4:13, övers. bliva till men för; v.15
vara till förfång för.
21) ml[im, O ' l!~
plur. män; i Jes.5 :'13 me!e rä'å~, hungerns män. Denna läsart är omtvistad;
somliga läser här liksom i 5.Mos.32:24

meze rå'å~, övers. de skola utsugas av
hunger; jfr övers. i Jes.5:13: skola lida
hunger. LXX och andra översättningar
läser däremot me!e rå'å1?, döda på
grund av hunger; mete är part. cstr.
plur. av mu!, se 26. Se: Man 6.
22) 'åJam, OtV K
synda, ådraga- ~g skuld; böta, betala
sin skuld, bli straffad, lida vad man har
förskyllt (förtjänat); i Joel 1:18 nif.
övers. lida under skulden. Se: Döma
12, Försyn 6.
23) Neh.1:3 ordagrant: [äro] i stor
nöd; 5.Mos.28:57 i brist på allt.
24) /:låser, i p. O
adj. som saknar, som lider brist; av
verbet ,l.1åser, se 25. I 2.Sam.3:29 står
l.1äsar-läliäm, som saknar bröd; övers.
som lida brist på bröd. Samma uttryck
förekommer i Ords.12:9, övers. den
som saknar bröd.
25) håser, i D n
fatt~; sakn~, T lida brist (på). Jfr
1.Mos.18:28; PS.23:1, övers. fattas;
1.Kon.17:16 tryta; Ps.34:11 hava brist
på. Jfr Armod 2, Fattig 5, Förlust 1.
26) mu!, n 1/;)
dö; hif. döda; i 5.Mos.24:16 hof. dödas; övers. lida döden; tidigare i samma
vers. övers. dödas. Se t.ex. Dö 1, Döda
1.
27) jåraJ, tV i '
taga, gripa; lägga beslag på, taga i
besittning; nif. bliva el. vara fattig; i
1.Mos.45:11 övers. lida nöd Se t.ex.
Fattig 6.
28) ruJ, tV 1 i
vara fattig, behövande el. hjälplös; i
Ps.34:11 övers. lida nöd. Jfr Fattig 4,
Fattigdom 1,2,3.
29) Ps.34:10 ordagrant: ingen brist för
dem som frukta honom; Jes.38:14 nöd
för mig.
30) diÖko, li tw K w
jaga, förfölja; här pass. bli förföljd;
övers. lida förföljelse. Se: Förfölja 7,
Jaga 15.
31) basan/zo, J3auavi~w.
grundbet. gnida (en metall) mot en
probersten (för att undersöka äktheten); undersöka, pröva; tortera, plåga,
pina; här pass. plågas, pinas. Verbet är
ofta övers. plåga, t.ex. Matt.8:29;
Luk.8:28; Upp.9:5.
32) haimo"oeo, ai.p.oppoEw
lida av blödningar (blodgång); av:
hairna, blod, och reo, flyta, rinna.
33) påsehö, 1TåuXW
grundbet. röna påverkan, mottaga intryck, vara föremål för en verksamhet
utifrån; erfara, uppleva; mestadels i
ond mening: utstå, uthärda, lida. Jfr
Gal.3:4, övers. uppleva; 2.Kor.1:6 utstå.
Se: Lidande 4.
34) kakos echå, KaKw, exw
ha ont, lida; kakÖs, se Ond 24; echö, se
38.
35) astheneå, åu6evEw
vara kraftlös el. svag; vara sjuk; av:
asthenes, kraftlös, svag; sjuk (se Kraft
30). Verbet är ofta övers. vara sjuk,
t.ex. Matt.25 :36; part. sjuk, t.ex.
Matt.1O:8; jfr astheneo i Rom.14:1,
övers. vara svag. Jfr Krank 3.
36) utf.ord.
Luk.7:21 ordagrant: I den stunden
botade han många från sjukdomar och
plågor och onda andar.
37) apolambåno, å1TOAaJ.lJ3åvw
mottaga, undfå; återfå, få tillbaka, få
igen; av: prep. apo, från (i sammansätt-

49) anexikakos, åve~iKaKo,
fördragande (uthärdande) det som är
ont; övers. tålig när han får lida; av:
anechomai, se Härda ut 3, och kakos,
dålig, ond; neutr. kakon, det som är
ont.
50) koinånås, KOWWVO,
delaktig (tillsammans med andra); en
som deltar el. har del i något; av:
kOin6s, allmän, gemensam. Hebr.10:33
ordagrant: dels voren delaktiga med
dem som genorngingo sådant. Se: Gemenskap 4, Medbroder 6.
51) lypeo, AIJ1TfW
vålla lidande el. smärta; vålla sorg el.
bedrövelse; i l.Pet.1:6 pass. bli bedrövad, lida bedrövelse; av: lype, lidande,
smärta; sorg, bedrövelse. Se t.ex. Bedröva 13, Bekymra 9.
52) hypechå, V1TfXW
eg. hålla under, hålla fram; därav:
undergå, lida; av: prep. hyp6, under,
och echö, se 38. Ordet förekommer
blott i Jud.v.7, där det som objekt har
subst. dike, rättvisa; straff; därav övers.
lida straff.

LIDA (allmänt)
1 jag vet vad de måste l.
2.Mos. 3:7
2 övervMd skall du l.
5.Mos.28:33
4ledo hunger hungra icke
1.Sam. 2:5
25:15
5 aldrig l.it ngt förfång
6 folk l.it ett nederlag
2.Sam.17:9
7 med min fader l.it allt
1. Kon. 2:26
7 vad han har fått l.
2:26
8ledo skeppsbrott vid Esjon-Geber 22:49
4 veta att vi l. hungersnöd
2.Kon. 7:12
8 somliga ledo skeppsbrott 2.Krön.20:37
9 hs barn att l. för hs ondska
lob 21:19
10 trampa vinpressar och l. törst
24:11
11 säga till Gud: lag måste l.
34:31
12 Gm lidandet rädda den l.nde
36:15
13 behagar dig mer än att!.
36:21
14 övermod miste den arme l. Ps. 10:2
6 de arma l. överv41d
12:6
16 rllttfllrdige miste 1. mycket
34:20
15 år s. vi hava l.It Olycka
90:15
7 Förrän jag fick l.
119:67
7 pi allt vad han fick l.
132:1
18 den higlöse får l. hunger
Ords.19:15
9 jag sig dem l. övervMd
Pred. 4:1
les. 5:13
21 dess ädlingar l. hunger
22 s. bo dir miste l.
24:6
10 De ledo ingen törst
48:21
9 s. ledo smälek skola jubla
61:7
11 ej heller skola de l. smälek
Hes.34:29
36:6
11 I l.en sidan smUek av folken
11 skola sjllva få l. smälek
36:7
19 L hUlllersnödens smIllek
36:30
20 konungen icke lede ngt men Dan. ,6:2
2 Efraim l.er förtryCk
Hos. 5:11
22 fitt l. vad de förskyllt
5 :15
22 skola de l. vad de förskyllt
10:2
22 Samarien skall l. vad det förskyllt ~4:1
22 fårhjordarna l. linder skulden 10el 1 :18
30 Saliga de •. 1. förföljelse
Matt. 5:10
31 min tjänare l.er svårt
. 8:6
32 i tolv år l.It av blodgång
9:20
33 miste l. mycket av de äldste
16:21
17:12
33 Människosonen få l. gm dem
33 jag har i natt l.It mycket
27:19
34 ledo av olika sjukdomar
Mark. 1 :34
5 :26
33 l.It mycket hos många läkare
33 Människosonen måste l. mycket
8:31
9:12
33 Människosonen skall l. mycket
35 ledo av olika sjukdomar
Luk. 4:40
36ledo av sjukdomar och plågor
7:21
9:22
33 MänniskosonelI måste l. mycket
33 de f"mgo l. sådant
13:2
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10) ~åme', Kt;l ~

törsta; här övers. lida törst.
11) näSå', K iv )
lyfta, höja; bäraT(i såväl bokstavlig som
bildlig betydelse). Verbet är ofta övers.
bära, t.ex. 5.Mos.1:9; Ps.69:8; Jes.
1:14; Jer.15:15; Mika 7"9. Jfr Ords.
30:21, övers. uthärda; Jer.44:22 hava
fördrag med. Se t.ex. Kasta 5.
12) 'åni, ' ~ ~
nedtryckt, nedböjd; i Job 36:15 övers.
lidande; av: 'ånå, se 7. Se: Arm
(adj.) 1, Fattig 3.
13) 'oni, 'dni, 'H, 'rV
nöd, olycka, betryck; av: 'ånå, se 7. Se:
Elände 4.
14) dålalf" fl '21brinna, glöda; i PS.10:2 uppfattat i
betydelsen: brinna av ängslan el. upphetsning; därav övers. lida. PS.10:2 kan
också översättas: I sitt övermod
förföljer den ogudaktige hetsigt den
arme. Se: Förfölja 2, Jaga 7.
15) rå 'å, nKi
se; i Ps.90:l5 "med rå'å, se 16; därav
övers. lida olycka.
16) råa, nVi

något ont; ~lycka, elände; av: ra a ,
vara ond el. skadlig. Ps.34:20 ordagrant: Många [äro] den rättfärdiges
olyckor. Se t.ex. Jämmer 1.
17) jålso~ 'i':J ~

tai;,

ningar: bort; tillbaka; prefix med
förstärkande innebörd), och lambimö,
taga; mottaga, få. Jfr apolambimö i
Luk.6:34; 18:30, övers. få igen; 15:27
få tillbaka; 16:25 få ut; Rom.1:27
uppbära; Gal.4:5; Ko1.3:24; 2.Joh.v.8
få. Se: Avsides 8.
38) echo, exw
hava; hålla; i Joh.16:33 med ack. av
subst. thlipsis, trångmål, betryck; därav övers. lida betryck.
39) atimdzo, åTf./.lå~w
vanära, vanhedra; i Apg.5:41 pass.
övers. lida smälek. Jfr Mark. 12:4;
Luk.20:11; Joh.8:49, övers. skymfa;
Rorn.1:24 skända; 2:33 vanära. Se:
Förakt 18.
40) adikeo, åli tK ew
vara orättfärdig, handla orätt; förorätta, tillfoga skada; här pass. bli förorättad, lida orätt, lida skada. Se: Orätt 27.
41) kathaireå, Ka6atpew
taga ned; bryta el. riva ned; i Apg.
19:27 pass. övers. lida avbräck; av:
prep. katå (i sammansättningar ofta =
ned) och haireo, taga. Verbet är ofta
övers. taga ned, t.ex. Mark.15:36;
Luk.23:53. Jfr Luk.1:52, övers. störta;
12:18 riva ned; Apg.13:19 utrota;
2.Kor.1O:5 bryta ned.
42) pathetås, 1Ta61/TO,
utsatt för (underkastad) lidande; av:
påschö, se 33.
43) sympåschå, ulJJ.l1Tåuxw
lida tillsammans med; av: prep. syn,
( tillsammans) med, och påschö, se 33.
Jfr Lidande 11.
44) 1.Kor.4:11 ordagrant: både hungra och törsta vi.
45) pleonekteå, 1TAeoveKTfw
(vilja) ha mer; utnyttja, överlista, bedraga; i 2.Kor.2:11 pass. utnyttjas,
överlistas; övers. lida förfång. Se vidare: Orätt 30.
46) 1.Tirn.5 :23 ordagrant: och för
dina talrika svagheters (sjukdomars)
skull.
47) zemiåo, ~1/J.lt6w
tillfoga skada el. förlust; i N.T. endast
pass. lida skada el. förlust; av: zernia,
skada, förlust. Se: Förlora 14, Förlust
3, Lön 21.
48) nauageo, valJa'Yfw
lida skeppsbrott; av: naus, ~kepp, och
ågnyrni, bryta, bräcka.

53) hystereo, vUTepew
komma senare el. sist, komma för sent;
gå miste om; vara i behov av, sakna;
pass. lida brist el. nöd; av: hysteros,
senare, sist. J fr akt. i Mark. 10:21 ,
övers. fattas; 2.Kor.12:11 stå tillbaka
för; Hebr.4:1 bliva efter på vägen;
12:15 gå miste om; pass. i Rom.3:23,
övers. vara i saknad av; 1.Kor.8:8 bliva
sämre; part. pass. i loKor. 12:24, övers.
ringare; Hebr.ll:37 nödställd. I Luk.
15:14,17; l.Kor.8:8; Fil.4:12 står
hysteniö i motsats till perisseuö, övers.
hava i överflöd; bliva bättre; hava
överflöd. Jfr Armod 5,6.
54) chreian echö, xpeiav €XW
hava behov, vara behövande; här övers.
lida brist, lida nöd; chreian, ack. av
chreia, behov (av: chråomai, bruka,
använda), och echö, se 38. Uttrycket är
ofta övers. behöva, t.ex. Matt.6:8;
21:3; l.Kor.12:21.
55) endees, Evli e17'
behövande, som lider brist el. nöd;
fattig; av: endeo, tryta, fattas; sakna,
behöva.
56) apothnesko, å1T08v17UK w
avlida, dö; här övers. lida döden .• Se
t.ex. Dö 8, Döda 19.
57) Hebr.9:15 ordagrant: då det. har
skett en död till förlossning.

58) baståzå, J3auTå~w
taga el. lyfta upp; bära (i såväl bokstavlig som överförd betydelse); i Upp.2:2
i betydelsen: tåla, stå ut med. Verbet
är mestadels övers. bära, t.ex. Matt.
3:11; 8:17; 20:12; Luk.11:27; Joh.
16:12; Apg.15:10; Gal.5:lO; 6:2; Upp.
2:3; 17:7. Jfr Joh.10:31, övers. taga
upp; 12:6 taga; 20:15 bära bort; Apg.
3:2; 9:15 bära fram.
UDA
Uppdelning: allmänt; lida brist, lida nöd,
lida döden, lida (= stå ut med); lida (= gå).

Lidande
33 först måste han I. mycket
17:25
37 vi I. vad våra gärningar äro
23:41
33 Måste icke Messias I. detta
24:26
33 skrivet att Messias skulle I.
24:46
38 I världen I.en I betryck
Joh.16:33
33 hs Smorde skulle I.
Apg. 3:18
39 I. smälek för det namnets
5 :41
40 en av dem led orätt
7:24
33 måste I. för mitt namns skull
9 :16
33 bevisade att Messias måste I.
17:3
41 kommer att!. avbräck
19:27
42 att Messias skulle I.
26:23
33 (Paulus) led ingen skada
28:5
43 om vi eljest I. med (K.)
Rom. 8:17
441. vi hunger och törst
1.Kor. 4:11
30 vi I. förföljelse och härda ut
4:12
40 Varför I.en I icke orätt
6:7
33 Om nu en lem I.er
12:26
43 så I. aUa de andra lemmarna
12:26
45 I. förfång av Satan
2.Kor. 2:11
47 icke gm ossl.it ngn skada
7:9
40 mans skull s.l.it orätt
7:12
48 tre gånger I.it skeppsbrott
11 :25
30 varför I. förföljelse
Gal. 5 :11
33 utan att I. för hs skull
Fil. 1:29
33 av edra landsmän I.
1.Tess. 2:14
36 s. de I.it av judarna
2:14
33 är det ock s.lI.en
2.Tess. 1:5
48 I.it skeppsbrott i tron
l. Tim. 1:19
46 så ofta I.er av svaghet
5:23
33 fördenskulll.er jag detta
2.Tim. 1 :12
49 tålig när han får I.
2 :24
30 få I. förföljelse
3:12
33 att han I.it, kan han
Hebr. 2 :18
33 annars måst I. många gånger
9:26
50 leden med andra s. genomgå
10:33
51 om II.en bedrövelse
1.Pet. 1:6
33 när han får I. oförskyUt
2 :19
33 när I fån I. för goda gärningars
2:20
33dåjuK.självledföreder
2:21
33 när han led, hotade han icke
2:23
331. för rättfördighets skull
3:14
33 bättre I. för goda gärningar
3 :17
36 än att I. för onda
3:17
33 rättfärdig led han
3:18
33 Då nu K.I.it till köttet
4:1
33 den s.l.it till köttet
4:1
33 får I. ss. dråpare
4:15
36 får I. för att han är kristen
4:16
33 s. efter Guds vilja få I.
4:19
33 sedan I en liten tid I.it
5: l O
52 I. straff i evig eld
Jud. v.7
33 Frukta icke för det du skall I. Upp. 2:10
40 förvisso icke I. ngn skada
2:11

sjukdom, fattigdom, håna, förfölja, gemenskap, törne, Jesus Kristus, offer,
Golgata, kalk, straff, gissel.

nöd, börda, kval, kors, törntagg, kött,

Lidande
Alla religioner och livsnära tankesystem brottas med lidandets olösta
problem. De kämpar med att lösa dess
gåta eller åtminstone dess varför och
peka fram emot dess upphörande.
Primitiva religioner hänvisar till onda andar som lidandets orsak, andra
hävdar att lidandet är ett blint ödes
spel. Andra religioner åter betonar att
lidandet är en följd av synd eller en
Guds straffdom, ja, det betraktas som
Guds disciplinära redskap. Det finns
sålunda en mängd teorier om dess uppkomst, mening och upphörande.
Syndafallsberättelsen i 1.Mos.kap. 3
betraktar lidande och död som en
följd av syndafallet oclt skilsmässan
från Gud. - Så länge man tänker och
lever kollektivt, så som i det tidigare
Israel, blir aldrig lidandet så smärtsamt. Annorlunda blir det när vaIje
individ med sitt liv och öde träder
fram i sin skarphet. Kräver man att
livsräkenskapen för vaIje enskild individ skall göras upp oberoende av medmänniskorna, som vi egentligen inte
kan undgå att dela gott och ont med,
så blir det hela lätt kaotiskt.
I ganIffial tid i Israel lever man i
förvissning om att det fmns ett fast
samband mellan levnadssått och öde.
Lidandet är en följd aven människas
synd. Det är syndaren som misslyckas,
som hanmar i allt slags lidande. Han
har inte livskraft och livsförmåga på
grund av att synden försvagar honom
och förorsakar sjukdom i hans själ,
hans livs kärna. En syndare utpekar sig
själv genom att han mister sin egendom, sin livslycka, sin hiiisa, helt eller
delvis, allt efter syndens art.
I J obs bok är lidandet det stora
temat. J obs vänner representerar det
vedertagna betraktelsesättet - det är
syndaren som drabbas och hemsökes.
Därför måste Job ha levat i hemliga
synder, och nu har hans förmåga till
lycka gått förlorad, den inre upplösningen blir uppenbar i hans yttre liv.
Hos J ob är lidandet så stort att det
drabbar allt. Han mister sin egendom,
sin familj och sin hälsa. Nakna livet
hänger på en tråd för att riktigt demonstrera hans elände. Nu bedyrar
emellertid J ob sin oskuld. Han är ingen
syndare. Han reser sig i titaniskt trots
mot vännernas förklaring till hans elände. Han vet med sig att han är
rättfärdig. Så stark är hans känsla av
egen otadlighet, att han till och med
hävdar, att om lidandet är en Guds
hemsökelse, så hemsökes han utan
grund. Förhåller det sig så som vännerna hävdar, så är det Gud som är
orättfärdig som låter honom lida utan
orsak. Job får upprättelse i sin livstid
och blomstrar som aldrig förr.
Men så gick det inte för alla. Många
av profeterna och de fromma fick lida
hela livet, ja flera av dem dog under
lidande och nöd mitt ibland et~ folk

sonl levde i avfållighet. Historien visar
tydligt att deras lidande inte var en
följd av deras egen synd utan av
folkets. Det fanns de som förblev Gud
trogna men måste lida. Här var det
uppenbart att det var själva deras
fromhet och trohet som var lidandets
orsak. Därmed kommer det in en
positiv syn på lidandet. Det får värde.
Det har en avsikt och ett mål. Tanken
på ställföreträdande lidande i trohet
till döden når sin höjdpunkt i Jes.S3,
där en går i bräschen för de många och
tar straffet på sig. Av detta ord framgår o.:kså tydligt att lidandet i världen
har något med Guds dom att göra, jfr
l.Mos.3:9 f.
Frågar vi efter Jesu syn på lidandet,
får vi inte något teoretiskt svar. Han
lever emellertid inte i en värld som är
en gåta och ett mysterium. Han lever i
kontakt med Gud, livets skapare och
herre. Lidandet, som han konstaterade
som ett faktum, hade därför sin gräns.
Lidandet är ett element i en värld som
häIjas av det onda och därför också
står under Guds vredesdom. Men Gud
är likväl den suveräne, som i sin kärlek
har som mål att övervinna det onda.
Allt som lever i lidandets värld är
därför föremål för Guds barmhärtighet
och frälsande kärlek, om det så också
är den utanför människan levande skapelsen, Rom.8:l9-22. Det är Gud som
handlar i Kristus, när han ständigt
frigör de hemsökta, vare sig det gäller
sjukdom, umbäranden eller moraliskt
förfall, Matt.8; Luk.7:11-l7; Joh.
8:1-11 osv. Med suverän fömtåga
hjälpte han alla som kom till honom.
Men det betydde i djupaste mening att
gå in under lidandet, att bära det,
Matt.8:17. Även om Jesus alltid hjälper i konkreta fall, är det lidandets
egentliga orsak, den brutna gemenskapen med Gud, han har kommit för att
återupprätta.
Vi kan därför se Kristi lidande
under två synvinklar. Han har som
människa del i släktets plågor, så som
de konkret förefanns i hans samtid och
omgivning. Dessa lidanden drabbar alla
utan undantag och till synes helt
slumpvis, eftersom lidandet är en del
av livet. Men Kristus är inte bara den
passiva människan. Han går in under
lidandet aktivt i avsikt att reducera
dess verkningar hos den enskilde individen och med det avlägsnare målet att
övervinna det totalt genom ställföreträdande strafflidande, Jes.S3:S-6.
Hans lidande får därför det ställföreträdande och kallelsepräglade över sig.
För alla som genom tron har fått del i
Kristi lidandes frukt, gäller det därför
att l) deras lidanden är sonade, dvs. de
är inte längre förbarmelser eller bärare
av Guds vredesdom över synden, 2) de
är därför konstruktiva, faderliga bestraffningar till helighet, jfr Hebr.
12:5 f., 3) de är ställföreträdande kallelselidanden till andras bästa, i
förlängningen av Kristi egna lidanden
(utfyllning av vad som fattas i Kristusbedrövelser, jfr Kol.1 :24). Så länge
denna tidsålder består, kommer lidandet att finnas, men det nya livet skall
fulländas för Guds barn i en uppståndelse, som innebär hela människans
frigörelse från förgänglighetens träldom under synd och lidande, eftersom
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LIDA (brist)
23 I.er brist på allt annat
5.Mos.28:57
24 s. I. brist på bröd
2.Sam. 3:29
29 s. frukta hm I. ingen brist
Ps.34:10
25 ogudaktigas buk I. brist
Ords.13:25
25 ej skaU han I. brist på bröd
Jes.51:14
25 hava vi l.it brist på allt
Jer.44:18
251. brist på bröd och
Hes. 4:17
53 när jag led brist
2.Kor.1l:9
53 brist jag led avhjälptes
11:9
54 dela med sig åt den s. I.er brist Ef. 4:28
53 överflöd och kan I. brist
Fil. 4:12
LIDA (nöd)
27 eUer ditt hus I. nöd
9 se min boning I. nöd
23 I. stor nöd och smälek
28 Unga lejon I. nöd
29 H., jag I.er nöd
53 han begynte I. nöd
55 fanns ingen s. led nöd
9 och I själva I. nöd
54 när man ser hm I. nöd

1.Mos.45:1l
1.Sam. 2:32
Neh. 1:3
Ps.34:11
Jes.38:14
Luk.15:14
Apg. 4:34
2.Kor. 8:13
1.Joh. 3:17

LIDA (döden)
261. döden gm sin synd
5.Mos.24:16
56 led K. döden för oss
Rom. 5:6
56 den s. K.I.it döden för
14:15
56 broder s. K.l.it döden för
1.Kor. 8:11
56 jag I.er döden dag efter dag
15 :31
56 hade K. icke behövt I. döden Gal. 2:21
57 en led döden till förlossning Hebr. 9:15
56 led en gång döden för synder 1.Pet. 3:18
LIDA (stå ut med)
3 icke I. se Israels vedermöda Dom.l0:16
17 s. har stolta ögon I.er jag icke Ps. 1 Ol :5
17 ondska .••kan jag icke I.
J es. 1 :13
17 icke I.er skåda orättrådighet Hab. 1 :13
58 icke kan I. onda mskor
Upp. 2:2
LIDA (gå)
det led mot aftonen
1.Mos.24:11
Se, det I.er mot aftonen
Dom.19:9
Väktare, vad I.er natten
Jes.H :11
Väktare, vad I.er natten
21:11
Ack att dagen redan I.er till ända Jer. 6:4
I.er mot slutet med vreden
Dan. 8:19
när det led mot aftonen
Matt.14:15
redan var långt I.et på dagen
Mark. 6:35
det är redan långt I.et på dagen
6:35
det I.er mot aftonen
Luk.24:29
I veten vad tiden I.er
Rom.13:11

LIDANDE

Se även: Lida, trångmål, smärta, plåga,

-lidande
dödslidande Hebr.2:9
Kristus-lidanden 2.Kor.1:S
medlidande Ps.69:2l
nödlidande l.Tim.S:10

uppståndelsen betyder den omedelbara
gemenskapen med Gud.
Kristendomen pekar därmed fram
mot lidandets upphörande som människosläktets hopp i Kristus.
Lidande Ofr Trångmål)
Lidande medföljer människolivet,
Job 5:7. Tillåts av Gud, Job 1:6-12;
l.Pet.4:19. Kan sändas av Gud, Job
5:18; 13:26. Kan vara oförskyllt, Joh.
9:1 ff., eller självförvållat, l.Mos.
3:16,17; Joh.S:14; Gal.6:7-8.
Olika lidanden
Usel plåga, Pred.6:2. Denna tidens
lidande, Rom.8:18. Kristi lidanden,
l.Pet.4:13.
Varför lida
För syndens skull, som straff, Upp.
2:22. För Kristi skull, Fil.1:29. För
evangelii
skull,
2. Tim.1 :8.
För
rättfärdighets skull, I.Pet.3:14. Till
fostran, Hebr.12:7; Ps.107:11-12. För
att pröva tron, I.Pet.1 :6-7.
De troende under lidande
Skall icke frukta, Upp.2:1 o. Skall
bedja, Jak.S :13. Glädja sig, Kol.1 :24.
Vara tåliga, Ords.3:11; Rom.12:12.
Vara vid gott mod, Joh.16:33.
Förtrosta på Gud, I.Pet.4:19. Gu\i ser
dem som lider, 2.Mos.3:7.
Tålamod under orättflirdigt lidande
är välbehagligt för Gud, l.Pet.2 :20, ger
glädje vid Kristi u·ppenbarelse, l.Pet.
4:13. Vägen till förhärligande går genom lidande, Rom.8:17.
Befrielse från lidanden
Herren frälsar ur lidanden, 2. Tim.
3:11. De varar allenast en liten tid,
1.Pet.S:10. Den troende skall icke lida
som dråpare, tjuv eller ogärningsman,
l.Pet.4:1S, utan för att han är en
kristen, l.Pet.4:l6.
Belöning
Livets krona, Jak. l :12; jfr Upp.
2:10.
Exempel
Israels folk, 2.Mos.3:7. Mose, Hebr.
11 :25. Job, .lob 9:18. TrosiIjältar i
gamla
förbundet,
Hebr.11 :35-38.
Jesus, Matt.16:21; Mark.8:31; l.Pet.
2:21 m.fl. ställen. Stefanus, Apg.7:S8.
Paulus,2.Kor.11:23-27.
LIDANDE

l) 'oni, 'dni, ' ~~, '~"J]
nöd, olycka, betryck. Se: Elände 4,
Lida 13.
2) råa, n
något ont; olycka, elände. Se t.ex.
Jämmer l, Nöd 4, Ond 2.
3) nosas, /Joaoe:
sjukdom; så är ordet övers. på övriga
ställen, Matt.4:23; 8:17; 9:35; 10:1;
Mark. l :34; Luk.4:40; 6:18; 7:21; 9:1;
Apg.19:12.
4) pdscha, 11aaxw
erfara, uppleva; mestadels i ond mening: utstå: uthärda, lida; i Hebr.13:12
övers. utstå sitt lidande. Se: Lida 33.
5) thlipsis, oxil/! Le:
betryck, trångmål, vedermöda, bedrövelse; av: th1ibö, se 8. Jfr th1ipseis tOll
Christoll, Kol. l :24, övers. Kristusbedrövelser. Se: Bedrövelse Il, Förföljelse 5.
6) pdthema, 11 aOrllJ.a
det som man lider el. utstår, lidande;
av: paschö, se 4. Jfr path~mata tOll

n

3496

Lidebir- Ligga

LIDANDE
1 H. har hön ditt l.
1.Mos.16:11
1 (Lea:) H. har sett till mitt I.
29:32
1 (Jakob:) Men Gud såg mitt l.
31:42
1 (Josef:) fruktsam i mitt I.s land
41:52
1 (H.) såg vårt I.
5.Mos.26:7
I se till din tjänarinnas l.
1.Sam. 1:11
1 Gm \.t vill han
rädda den lidande
Job 36:15
I Se till mittI.
Ps.25:18
1 att du ser till mitt I.
31 :8
40:13
2 l.n omvärva mig
1 förgäter vårt l. och trångmål
44:25
2 min själ är mättad med I.n
88:4
1 Mitt öga förtvinar av l.
88:10
1 Det är min tröst i mitt I.
119:50
1 Se till mitt l. och rädda mig
119:153
1 prövat dig i \.ts ugn
Jes.48:10
3 hemsökta av I.n och
Matt. 4:24
4 förrän mitt I. begynner
Luk.22:15
4 ss. levande efter utståndet l. Apg. 1:3
5 berömma oss av våra I.n
Rom. 5:3
5 veta att l.t verkar ståndaktighet
5:3
6 tidens l.n intet betyda
8:18
6 I ståndaktighet sammal.n
2.Kor. 1:6
6 ss. I delen våra l.n
1 :7
Ef. 3:13
5 icke fälla modet vid I.n
6 delaktighet i hs I.n
Fil. 3:10
6 gläder mig mitt i mina l.n
Kol. 1 :24
1. Tess. 2:2
7 förut hade fått utstå I.
5 vacklande under dessa l.n
3:3
8 komma att utstå l.n
3:4
5 hugnad i allt vårt l.
3:7
5 under de l.n I uthärda
2. Tess. 1:4
8 de s. vålla eder I.
l :6
5 få l. till vedergällning
1:6

LIGGA (allmänt)
(Noa) låg blottad i sitt tält
I.Mos. 9 :21
(Abram:) L.er icke hela landet öppet 13:9
källa S. l.er vid vägen till Sur
16:7
l.er mellan Kades och Bered
16:14
staden därborta l.er helt nära
19 :20
jag låg i natt hos min fader
19:34
(Abimelek:) mitt land l.er öppet
20:15
hört gossens röst, där han l.er
21 :17
grotta i Makpela S. I.er vid ändan av
23:9
Seir, s.l.er gent emot Egypten
25:18
Detlanddärdul.er
28:13
vid den lågo tre fårhjordar
29:2
stenen s.låg över brunnens öppning
29:2
Må han i natt l. hos dig
30:15
Så låg han hos (Lea) den natten
30:16
höftsenan s.l.er på höftleden
32:32
landet skall l. öppet för eder
34: l O
(l'otifars hustru:) Ligg hos mig
39:7
(Josef) ville icke l. hos henne
39:10
Ligg.hos mig
39:12
kom in och ville l. hos mig
39:14
lät hs mantel l. kvar hos sig
39:16
sina penningar l. överst i säcken
42:27
Egyptens land l.er öppet för dig
47:6
vid stranden, där skeppen I.
49:13
s.l.er i ro i sin inhägnad
49:14
grotta s.l.er på åkern i Makpela
49:30
det I.er på andra sidan Jordan
50:11
skulden l.er hos ditt folk
2.Mos. 5:16
intet hus där icke död låg
12:30
egyptierna l. döda på havsstranden
14:30
låg dagg fallen runt omkring
16:13
låg över öknen något fint
16:14
när han l.er och sover
22:27
ser din oväns åsna l. dignad
23:5
låta den vila och l. orörd
23:11
hava skådebröd l.nde på bordet
25:30
så att de l. på Arons hjärta
28:30
veden s. l.er på altarets eld
3. Mos. 1:8
ovanpå veden s. l.er på altarets eld
1 :12

ovanpå veden s. I.er på elden
1:17
på veden s. l.er på elden
3:5
Brännoffret l. på altarets härd
6:9
rökelsen s.l.er på spisoffret
6:15
om ngn legat i huset
14:47
varpå den sjuke l.er orent
1 5:4
kommer vid det varpå han legat
15:5
kommer vid ngt s.legat under hm
15:10
man legat hos en kvinna
15:18
l.er under sin månadsrening
1 S :20
kommer vid det varpå hon legat
15 :21
lägges på det varpå hon legat
15:23
varpå han I.er bliver orent
15 :24
om en man l.er hos henne
15 :24
varpå hon l.er skall gälla
15:26
en man s.l.er hos oren kvinna
lS:33
Du skall icke l. hos en man
18:22
ss. man l.er hos en kvinna
18:22
Om en man legat hos en kvinna
19:20
Om ngn l.er hos faders hustru
20:11
Om ngn l.er hos sin svärdotter
20:12
Om en man l.er hos en annan
20:13
ss. mao I.er hos en kvinna
20:13
l.er hos kvinna s. har månadsrening
20:18
l.er hos farbroders hustru
20:20
huset, om det l.er i en stad
25:30
gammal grÖda s.länge legat inne
26:10
överdrag s.l.er ovanpå
4.Mos. 4:25
ngn annan legat hos henne
5 :13
lågo de i läger
9:18
lågo efter H. befallning i läger
9 :18
lågo Israels barn stilla i läger
9:22
läger bryta upp, s.1. österut
10:5
läger bryta upp, S. l. söderut
10:6
skola edra döda kroppar bliva l.nde
14:29
edra döda kroppar l.nde i öknen
14:32
Kades s.l.er vid gränsen
20:16
öknen s.l.er framför Moab
21:11
dal s. l.er på Moabs mark
2l:20
Moabshedar, s. l. vid Jordan
31:12
Pi~Hahirot, s. l.er mitt emot
33:7
inför H. ansikte och låg så
5.Mos. 9:18
och låg så i de 40 dagarna
9:25
tavlorna i arken, där fingo de l.
10:5
berg I. på andra sidan J ordan
11 :30
plats I.er för avlägset för dig
12 :21
plats l.er för avlägset för dig
14:24
ihjälslagen mska l.nde på marken
21:1
städer s. l. runt omkring
21:2
stad s. l.er närmast .denna plats
21 :3
modern l.er på ungarna
22:6
när jag låg hos henne, fann jag
22:14
ertappas att l. hos en kvinna
22:22
mannen s.låg hos kvinnan
22:22
hs pant till täcke när du I.er
24:12
mantel· på sig, när han I.er
24:13
S. l.er h os sin faders hustru
27 :2 O
den s. I.er hos sin syster
27 :22
den s. l.er hos sin svärmoder
27:23
du skall alltid l. över
28:13
och aldrig l. under
28: 13
I.er där till ett vittne
31 :26
l.er förvarat hos mig
32 :34
De l. vid din fot
33:3
(Rahabs) hus låg invid
Jos. 2:15
staden s.l.er bredvid Saretan
3:16
Ai s. l.er vid Bet·Aven
7:2
J osua låg där till aftonen
7:6
Varför l.er du på ditt ansikte
7:10
del därav s. låg i försåt
8: 13
låg i bakhåll bröto upp
8 :19
8 :21
s. lågo i bakhåll intagit staden
stenar s.l. kvar där
10:27
städer s. lågo på hÖjder
Il :13
Ai s. l.er bredvid Betel
12:9
Aroer s. l.er gent emot Rabba
13:25
Gilgal s. l.er mitt emot
15:7
berg s. I.er gent emot Hinnomsdalen 15:8
städer s. lågo ytterst i J uda
15 :21
s. I.er på sidan om Asdod
15 :46
Mikmetat s. I.er gent emot Sikem
17:7
lågo bland Manasse städer
17:9
låg söder om den tillföll
17:10
det s. låg norr tillföll Manasse
17:10
låg mellan Juda barns och Josefs
18:11
berget s.l.er gent emot Bet·Horon
18:14
l.er gent emot Hinnoms sons dal
18:16
I.er mitt emot Adummimshöjden
18:17
höjd S. l.er framför Hedmarken
18:18
byar s. lågo runt dessa städer
19:8
dalen s. l.er gent emot J okneam
19:11
låg deras herre död där
Dom. 3:25
(Sisera) låg försänkt i sömn
4:21
fick se Sisera l. död där
4:22
(Sisera) blev l.nde
5 :27
Baals altare låg nedbrutet
6:28
midjaniterna lågo där i dalen
7 :12
och tältet blev I.nde
7 :13
låg sorglös i sitt läger
8 :11
Jairs byar l. i Gileads land
10:4
lågo i fejd med Ammons barn
12:2
låg Simsons hustru över hm
14:16
låg över hm med gråt
14:17
gasitema lågo i försåt för hm
16:2
Simson låg där intill midnatt
16:3
berg S. l.er gent emot Hebron
16:3
låg I försåt i inre kammaren
16:12
l.er bakom'Kirjat·Jearim
18:12
(Lais) låg långt ifrån Sidon
18:28
(Lais) låg i Bet·Rehobs dal
18:28
den del s.l.er längst uppe
19 :18
kvinnan föll ned och låg så
19:26

sin bihustru l. vid ingången
19:27
20:33
israeliter s. lågo i bakhåll
skyndade sig de s. lågo i bakhåll
20:37
s.lågo i bakhåll drogo åstad
20:37
20:38
dem s. lågo i bakhåll
21:19
Silo s. l.er norr om Betel
draga ut strån, låta dem l.
Rut 2:16
3:8
en kvinna l. vid sina fätter
Ligg kvar ända till morgonen
3:13
Så låg hon vid hs fötter
3:14
lågo hos de kvinnor
1.Sam.2:22
Eli låg och sov på sin plats
3:2
medan också Samuel låg och sov
3:3
Samuel låg kvar till morgonen
3:15
Dagon l. framstupa
5:3
5:4
ånyo se Dagon l. på jorden
5:4
Dagons händer lågo avslagna
Guds hand låg mycket tung
5:11
där låg en stor sten
6:14
uppför höjden där staden låg
9:11
låg en brant klippa
14:4
låg honung på marken
14:25
Sur s. l.er öster om Egypten
15:7
lågo slagna på vägen
17:52
husguden s.låg i sängen
19:16
19:24
(Saul) föll ned och låg naken
Se, pilarna l. bakom dig
20:21
Se, pilarna l. framför dig
20:22
Pilen l.er framför dig
20:37
skådebröden s. legat inför H.
21:6
Hakilahöjden l.er söder om
23:19
Hakilahöjden l.er gent emot
26:3
David såg platsen där Saullåg
26:5
Saullåg i vagnborgen
26:5
Saull. och sova i vagnborgen
26:7
lågo kringspridda på marken
30:16
lågo fallna på berget Gilboa
31:8
Din härlighet I.er slagen
2.Sam. 1:19
1:25
J onatan l.er slagen på dina höjder
Ammahöjden l.er gent emot Gia
2:24
låg i sin middagssömn
4:5
4:7
låg på sin vilobädd
det S. l.er långt fram i tiden
7:19
11:4
(David) låg hos henne
11:11
skulle jag l. hos min hustru
(lammet) låg i hs famn
12:3
12:11
han skall l. hos dina hustrur
låg på bara marken
12:16
David låg.hos (Bat·Seba)
12:24
där (Amnon) låg till sängs
13:8
ligg hos mig, min syster
13:11
(Amnon) låg hos henne
13:14
Baal·Hasor s. l.er vid Efraim
13:23
l.er däri att han bär skuld
14:13
låg Amasa sölad i sitt blod
20:12
1.Kon. 1:2
får l. i din (Davids) famn
Soheletstenen s. l.er vid
1:9
ty hon hade legat ihjäl hm
3:19
l.er på sidan om Saretan
4:12
4:13
Jairs byar s. l. i Gilead
4:13
Argob s. l.er i Basan
Förhuset där det låg framför
6:3
7:10
lågo dyrbara stenar
7:48
skådebröden skulle l. på
hade legat på sina knän
8:54
Esjon-Geber, s.l.er vid Elot
9:26
låg hs döda kropp på vägen
13:24
kroppen l. utsträckt
13:25
döda kroppen l.nde på vägen
13:28
där gudsmannen l.er begraven
13:31
l.er så nära intill mitt hus
21:2
(Ahab) låg höljd i säcktyg
21:27
taga in i rummet och l. där
2.Kon. 4:11
4:32
fick se att gossen låg död
ty arameerna l. där
6:9
9:14
hela Israel legat vid Ramot
Isebeis döda kropp l. ss. gödsel
9:37
19:35
döda kroppar l. där
och den s. låg till vänster
23:8
kaldeerna lågo runt omkring
25:4
deras byar s. lågo runt
l.Krön. 4:33
lågo fallna på berget Gilboa
10:8
om det s. l.er långt fram
17:17
Förhuset s. låg framför
2.Krön. 3:4
låg utefter husets kortsida
3:8
S. skådebröden skulle l. på
4:19
i de länder s. lågo omkring
17:10
l. döda på jorden
20:24
källor s. lågo utom staden
32:3
Sanherib s. låg framför Lakis
32:9
Karkemis s. l.er vid Frat
35:20
I. vi här i vår skuld
Esr. 9:15
(Esra) låg gråtande framför
10:1
stenarna där de l. förbrända
Neh. 4:2
låge jag nu i ro
Job 3:13
l. de slagna
4:20
J a, du får då!. i ro
11:19
man dör, så l.er han slagen
14:10
I.er mannen där och står ej
14:12
I förseglad pung låge min
14:17
I. i stoftet med hm
20:11
våld och låt dem l. där
20:19
21:26
Tillsammans l. de i stoftet
N akna l. de om natten
24:7
26:6
Dödsriket l.er blottat
Min rot l.er öppen för vatten
29:19
30:7
under nässlor 1. de skockade
när de l. på lur i snåret
39:2
där slagna l., finner man
39:33
Han l.er i försåt
Ps.10:9
han l.er i försåt för att gripa
10:9
han l.er på lur
10:10
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Christoll, 2.Kor.1:S, övers. Kristuslidanden; pathema tOll thanatou,
Hebr.2:9, övers. dödslidande.
7) propascha, rrporraaxw
i förväg el. förut lida; övers. förut utstå
lidande; av: prep. pro, före, framför (i
sanunansättningarofta = i förväg, för·
ut), och paschö, se 4.
8) tjzliba, 8Xl(3w
trycka, tränga, tränga sig på; pressa
sanunan; ned trycka, plåga, vålla lidan·
de; pass. bli nedtryckt el. plågad, utstå
lidande. Jfr akt. i Mark.3:9, övers.
tränga sig inpå; pass. i 2.Kor.l :6, övers.
drabbas av nöd; 4:8; 7:5 vara i
trångmål; part. pass. i Matt.7: 14, övers.
smal; l.Tim.S:l0 nödlidande; Hebr.
11 :37 misshandlad.
9) syngkakopathea, aU-YKaKOrra8€w
utstå det som är ont (lida) tillsammans med någon (tillsanunans med
andra); övers. också (ock) bära sitt
lidande; av :prep. syn, (tillsanunans)
med, och kakopatheö, se 10.
10) kakopathea, K aKorra8ew
utstå det som är ont, lida; övers. utstå
lidande, bära sitt lidande; av: kakopath~s, som utstår det som är ont (av:
kakas, dålig, ond, se vidare Lida 49,
och paschö, se 4).
11) sympathea, aU/lrral:!€w
lida tillsanunans med; i Hebr.l0:34
övers. dela (någons) lidanden. Jfr Lida
43. Se: Medlidande 2.
12) syngkakoucheomai,
aU-YKaKoUxeO/l at

pass. bli illa behandlad tillsanunans
med; end. i Hebr.ll:2S, övers. utstå
lidande med; av: prep. syn, (tillsam·
mans) med, och kakoucheå, illa be·
handla, misshandla (av: kakas, se 10,
och echö, hava, hålla).
13) utf.ord.
I Hebr.12:2 står hypomenö, se 14 (här
övers. utstå).
14) hypomena, V1fo/l€VW
stanna kvar; hålla stånd, vara stånd·
aktig, vara tålmodig; i Hebr.12:7 övers.
utstå lidande. Jfr Luk.2:43; Apg.
17:14, övers. stanna kvar; Matt.lO:22;
24:13; Mark.13:13; 2.Tim.2:12; Jak.
1:12; 5:11 vara ståndaktig; Rom.12:12
vara tålig; l.Kor.13:7 uthärda; 2.Tim.
2:10; Hebr.l0:32 ståndaktigt uthärda;
Hebr.12:2,3 utstå; l.Pet.2:20 bevisa
tålamod.

1:7
8 s. utstån I.n fån hugnad
2.Tim. 1:8
9 bär också du ditt l.
2:3
9 Bär ock du ditt l. ss. god
2:9
10 i vars tjänst jag utstår I.
3:11
6 under förfÖljelser och l.n
4:5
10 nykter i allting, bär ditt l.
Hebr. 2:10
6 gm l.n fullkomna deras
5:8
4 lärde lydnad gm sitt l.
6 uthärdaden mången \.ts kamp
10:32
10:34
11 I haven delat de fångnas l.n
12 Han ville hellre utstå l.
11:25
12:2
13 s. utstod korsets I.
12:7
14 till fostran I fån utstå l.
13:12
4 J. utstod sitt l.
1.Pet. 1:11
6 l.n s. skulle vederfaras K.
4:13
6 ju mer I fån dela K. l.n
5:1
6 en s. vittnar om K. I.n
5:9
6 samma l.n vederfaras edra bröder
13 föredöme i att uthärda I.
Jak. 5:10
5:13
10 utstå l., så må han bedja

LIDEBIR
hebr. för koret el. helgedomen.
Gränsort i Gad, öster om Jordan.
Lidebir uppfattas av somliga som ett
prepositionsuttryck med betydelsen
»som tillhör Debin> (möjl. lika med
Debir 2). Vanligen har det emellertid
identifierats med Lo-Debar, se d.o.
Jos.13:26.
LIDERLIGHET
1) asa tia, aawTia
ego obotlighet, ohjälplighet; förtvivlat
läge el. tillstånd; därav: sedeslöshet,
lastbarhet, utsvävningar, liderlighet; av:
åsötos1 obotlig, ohjälplig (av: neg. a·
och sozö, se t.ex. Bota 8, Frälsa 10).
Subst. asötia förekommer även i Ef.
5: 18; Tit.! :6, övers. oskickligt leverne.
J fr adv. asotös, sedeslöst, lastbart, ut·
svävande; i Luk.lS:13 övers. i utsväv·
ningar.
LIDERLIGHET
1 icke löpen till samma l.ens pöl 1.Pet. 4:4

LIE
1.Sam.13:20
ville låta vässa sin l.
s. i skördens tid föra l.n
Jer.50:16
Joel 3:13
Låten I.n gå, skörden är mogen
Mark. 4:29
låter han strax l.n gå
i sin hand en vass 1.
Upp.14:14
Låt din I. gå, inbärga skörden
14:15
högg till med sin l. på jorden
14:16
14:17
en annan ängel hade en vass l.
till den s. hade den vassa l.n
14:18
Låt din vassa l. gå
14:18
14:19
ängeln högg till med sin l.

LIGGA
Uppdelning: allmänt, ligga i strid, ligga sjuk,
ligga till bords, ligga öde.

Ligga-Lik
ungtlejon l.er iförsåt
17:12
där l. ogärningsmännen fallna
36:13
s. l.er där skall icke mer
41 :9
vår kropp l.er nedtryckt
44:26
jag måste l. bland eldsprutare
57:5
de l. i försåt för mig
59:4
Viljen I då!. stilla
68:14
l. domnade både man och häst
76:7
hjlllte s. legat dövad av vin
78:65
llk de slagna s. l. i graven
88:6
Ler fången och kan icke komma ut
88:9
han låg lik en slagen
89:11
105 :18
i järn fick han l. fjättrad
110:6
överallt skola döda l.
Min sjllll.er nedtryckt i stoftet
119 :25
Evad jag går eller l.er
139:3
l. våra ben kringströdda
141:7
l. påIur efter sitt blod
Ords. 1 :18
l. var mskas vägar blottade
5 :21
Huru länge vill du l.
6:9
när du l.er, må de vaka
6:22
s. l. slagna äro fällda
7:26
ogudaktigas ord l. på lur
12:6
Dödsriket och avgrunden l. uppenbara 15:11
Straffdomar l. redo
19:29
Törnen l. på vrånges väg
22:5
de alla l. redo på dina läppar
22:18
taga sängen där du l.er
22:27
ss. rövare l.er hon på lur
23:28
ss. låge du i havets djup
23:34
dess stenmur låg nedriven
24:31
om två l. tillsammans
Pred. 4:11
tingens väsen l.er i fjärran
7:25
l.er det där det fallit
11:3
låg på mitt läger om natten
HV. 3:1
Jag låg och sov, dock vakade
5:2
döda kroppar l. ss. orenlighet
Jes. 5 :25
resliga stammarna l. fällda
10:33
pantrar l. tillsammans med
11:6
deras ungar l. tillhopa
11:7
skall det l. obebott
13:20
Sedan du nu l.er där
14:8
Folkens konungar l. med äril
14:18
l.er obegraven,l.er överhöljd
14:19
markens djur l. där om vintern
18:6
Juda blottat och lit utan skydd
22:8
Tyrus l. förgätet i 70 år
23:15
I s.l.en i graven
26:19
dräpa draken s.l.er i havet
27:1
Landet I.er sörjande
33:9
slagna kämpar l. bortkastade
34:3
fick se döda kroppar l. där
37 :36
l. de där tillhopa
43:17
låg i min moders sköte
49:1
om du förutlåg i ruiner
49:19
i kvsiskolen I komma att l.
50:11
söner lågo vid alla gathörn
51 :20
Väktarna l. och drömma
56:10
makor s. nu l. där döda
66:24
vilja vi l. här i vår skam
Jer. 3:25
5 :26
de l. iförsåt
fågelfängaren l.er på lur
5 :26
döda kroppar l. ss. gödsel
9:22
Huru länge skall landet l. sörjande
12:4
sörjande och öde l.er den
12:11
Juda l.er sörjande
14:2
markens skull s.l.er vanmäktig
14:4
l. på Jerusalems gator
14:16
då l. där svärdssiagna män
14:18
s. l.er framrar Lerskärvsporten
19:2
under förbannelse l.er landet
23:10
skola l. strödda från jordens
25:33
Jeremia låg fången
32:2
kammare s. l.er bredvid
35:4
döda kropp l. utkastad
36:30
låg bunden med kedjor
40:1
hela landet l.er öppet för dig
40:4
fästet l.er krossat
48:1
Moab l.er förstört
48:4
legat i ro på sin drägg
48:11
48:24
vare sig de l. fjärran eller
måste det l. obebott
50:13
kaldeerna lågo runt staden
52:7
Klag. 1:4
V ägarna l. särjande
förfallna l. de nu alla
2:8
l. de ss. slagna på gatorna
2: 12
ute på gatorna l. de
2 :21
lejon s.l.er i försåt
3:10
Heliga stenar l. kringkastade
4: 1
måste nu l. i dyn
4:5
drucken och få l. blottad
4 :21
s. du l.er så, skall du bära
Hes. 4:4
minga dagar s. du l.er pi ena sidan
4:9
Israels barns döda kroppar l.
6:5
när deras slagna I. där
6 :13
11 :6
l. gm eder slagna här
du s.l.er där i ditt blod
16:6
gick jag förbi där du lig
16:6
låg sprattlande i ditt blod
16:22
lita dig l. naken
16:39
Bland lejon lig hon
19:2
23:8
s. hade fitt l. hos henne
Bobels söner ligo i lIlskog
23:17
där du låg med dina invånare
26:17
får du l. där i jordens djup
26:20
där du låg i havet
27:25
krossade dig där du lAg i havet
27 :26
Tyrus s. l.er i det tysta
27:32
l. ss. aska på jorden
28:18
drake s. l.er i dina strömmar
29:3
skall l. obebott i 40 ir
29:11
och låtit (cedern) l.
31:12

och låta det l.
31:12
och l. där bland oomskurna
31:18
l. de där slagna med svärd
32:21
32:22
l.er Assur med sin skara
l.er hs skara begraven
32:23
Allasammans l. de slagna
32:23
Där l.er Elam med sin larmande
32:24
Allasammans l. de slagna
32:24
l. de där oomskurna, slagna
32:25
I. de oomskurna, slagna
32:26
l. bland dem s. äro slagna
32:28
32:29
I.er Edom med sina konungar
32:29
måste I. bland oomskurna
32:30
l. Nordlandets furstar
de I. där oomskurna
32:30
36:34
har legat ss. en ödemark
slätten s. låg full med ben
37:1
37:2
lågo där i stor my ckenhet
39:14
s. ännu I. kvar ovan jord
till en port s. låg mot öster
40:6
40:9
portens förhus låg på inre sidan
40:13
dörr låg mot dörr
40:20
bredden på den port s. låg mot
40:22
port s. låg mot öster
förhus låg framför dessa
40:26
förhus låg utåt yttre förgården
40:31
40:34
låg mot yttre förgården
yttre sidovägg låg norrut
40:40
tempelkamrar lågo vid norra
40:44
låg vid östra portens sidovägg
40:44
40:45
framsida l.er mot söder
framsida I.er mot norr
40:46
41:6
lågo ovanför den andra
41:7
där de lågo kring huset
41:7
bredare s. de ligo högre upp
våningen låg högre upp
41:7
41:8
huset låg på en upphöjd fot
41:11
lAgo utåt den fria platsen
41:12
byggnad s. låg invid platsen
byggnad s. låg invid platsen
41:15
42:1
byggnad s. låg invid platsen
lågo avsatserna på ..• framvägg
42:3
42:4
ingångarna lågo mot norr
kamrarna lågo i tre våningar
42:6
lågo på östra sidan tempelkamrar
42:10
väg s. låg österut
42:12
42:15
till den port s. låg mot öster
port s. låg mot öster
43:4
45:3
helgedomen, det högheliga, J.
ingång låg vid sidan av porten
46:19
47:1
husets framsida låg mot öster
L l.er mellan Damaskus' och
47:16
47:16
s. l.er invid Haurans område
helged,omen skall I. där
48:8
48:10
H. helgedom skall l. där
staden skall l. där i mitten
48:15
heliga huset l. mitt emellan
48:21
48:22
l. mellan J uda och Benjamins
l. mitt emellan furstens
48:22
stadens portar•.•tre I. i norr
48:31
du, o kon., låg på ditt läger
Dan. 2:29
djuren s. l. därunder fara
4:11
lig jag i vanmakt
8:18
där jag låg i vanmakt
10:9
så att hon l.er naken
Hos. 2:3
Därför l.er landet sörjande
4:3
6:9
rövarskara s. l.er iföraåt
marken l.er sörjande
Joel 1:10
Utsädet l.er förtorkat
1:17
l.er slagen till marken
Am. 5:2
s. l.en på soffor av elfenben
6:4
8:3
överallf"kola de l. kastade
låg där i djup sömn
Jona 1:5
l. de på lur efter blod
Mika 7:2
dina väldige l. i ro
Nah. 3:18
l.er med blottad förhud
Hab. 2:16
s. l. i ro på sin drägg
Sef. 1:12
l. ss. betesmarker
2:6
3:6
deras städer ligo tomma
få beta och l. i ro
3:13
Jerusalem l. ss. obefäst
Sak. 2:4
Matt. 4:13
Kapemaum s. l.er vid sjön
stad döljas s. l.er på ett berg
5:14
8:6
min tjänare l.er därhemma lam
8:24
men (J.) låg och sov
9:2
en lam man s. låg på en säng
14:24
vinden låg emot
in i byn s. l.er framför eder
21:2
svär vid offergåvan s. l.er
23:18
och vid allt s. l.er därpå
23:20
plataen där han har legat
28:6
sängen den lame låg på
Mark. 2:4
J.låg till bords i hs hus
2:15
låg i bakstammen och sov
4:38
Min dotter l.er på sitt yttersta
5:23
gick in där flickan låg
5:40
vinden låg emot dem
6:48
fann hon ruckan l. på sängen
7:30
i byn s. l.er framför eder
11:2
barn s. l.er lindat
Luk. 2:12
funno .•.barnet s. låg i krubban
2:16
två båtar l. vid sjöstranden
5:2
5:25
tog sängen s. han legat på
låg till bords i fariseens hus
7:37
land s. l.er mitt emot Gallleen
8:26
en dotter s. låg för döden
8:42
läto hm l. där halvdöd
10:30
en samarit kom dit där han låg
10:33
Lasarus låg vid hs port
16:20
låg i dödsriket och plågades
16:23
skola två l. i samma säng
17:34
i byn s. l.er mitt framför
19:30

de lågo över hm med höga rop
23:23
24:13
Emmauslåg 60 stadiers väg
Joh. 4:47
denne låg för döden
i Jerusalem I.er en damm
5:2
fick se denne där han låg
5:6
däri l.er det förunderliga
9:30
legat fyra dagar i graven
11:17
låg Betanla närs Jerusalem
11:18
sten låg framför ingången
11:38
där J. var korsfäst låg nära
19:20
eftersom graven låg nära
19:42
linnebindlarna l. där
20:5
huru bindlarna lågo där
20:6
duken icke låg med bindlarna
20:7
där J. kropp hade legat
20:12
sågo de glöd l. där och rISk
21:9
s. låg därpå, och bröd
21:9
Oljeberget, l.er närs Jerus.
Apg. 1:12
9:33
Eneas i åtta år legat till sängs
Då nu Lydda lAg nära Joppe
9:38
låg Petrus och sov
12:6
Jupiterstempel s. låg utanför
14:13
legat över i Trogyllium
20:15
l. i försåt för hm
23:21
hopen av judar legat över mig
25:24
eftersom vinden låg emot
27:4
Fenix s. l.er skyddad
27:12
27:12
hamnet icke låg väl till för
stormen låg ganska hArt på
27:20
28:11
skepp s. legat vid ön
loKor. 8:10
l. till bords i avgudahus
l.er icke annat än vad I
2. Kor. 1:13
Sen vad s. l.er öppet
10:7
trakter s. l. bortom eder
10:16
låg jag ände ingen till last
11:9
icke legat eder till last
12:13
icke l. eder till last
12:14
lagens uppfyllelse l.er i
Gal. 5:14
hemlighet s. l.er häri är stor
Ef. 5:32
både när jag l.er i bojor
Fil. 1:7
handskrift s. låg oss i vägen
Kol. 2:14
I.er självvslt gudstjänstväsende
2:23
2:23
l.er däri en viss heder
mskors synder l. i öppen dag
l.Tim. 5:24
goda gärningar l. i öppen
5:25
l.er •. segerkrans tllireds
2.Tim. 4:8
l.er blottat för hs ögon
Hebr. 4:13
det hopp s. l.er framför oss
6:18
i offren l.er påminnelse om
10:3
Josef när han låg för döden
11:22
glädje s. låg framför hm
12:2
i räddhågen l.er tanken
LJoh. 4:18
i deras stjärtar låg den makt
Upp. 9:10
hästarnas makt lig i deras gap
9:19
,döda kroppar l.nde på gatan
11:8
11:9
deras döda kroppar l. där

LIGGA (öde)
hela den tid det I.er öde
3.Mos.26:34
den tid det I.er öde
26:35
I Jaels dagar lågo vägarna öde
Dom. 5:6
medan det låg öde
2.Krön.36:21
den stad l.er öde
Neh. 2:3
huru Jerusalem I.er öde
2:17
fälten I. öde och förhärjade
Jes. 6:11
Nedbruten I.er den öde staden
24:10
den fasta staden l.er öde
27:10

LIK (adj., adv.)
mskor att vara ossl.a
LMos. 1 :26
gjorde han dem I.a Gud
5:1
födde en son s. var hm l.
5:3
16:12
skall bliva I. en vlldåsna
I. röken från en smllltugn
19:28
l. doften aven mark
27:27
Gud göre dig I. Efraim
48:20
åter l. hs övriga kropp
2.Mos. 4:7
dig I., du härlige
15:11
ngt rmt, I.t rimfrost
16:14
I. röken från en smältugn
19:18
I.t själva himmelen
24:10
I.a på båda sidor om porten
38:14
l. öppningen på pansarskjorta
39:23
visar sig l. spetälska
3.Mos.13:43
icke I. dödfött foster
4.Mos.12:12
icke anser sig I.t andra folkalag
23:9
•.•tir upp I.t en lejoninna
23:24
talas om ngt s. är I.t
5.Mos. 4:32
En profet••••. är mig I.
18:15
En profet .•.en s. är dig l.
18:18
I.t örnen i sin flykt
28:49
L. en lejoninna lägrat sig
33:20
Ingen är I. Gud, Jesurun
33:26
ja, vem är dig I.
33:29
Aldrig ngn dag l. denna
11111.10:14
De voro I.a dig
Dom. 8:18
bliva I. Rakeioch Lea
Rut. 4:11
vilja bliva I.a alla folk
I.Sam. 8:20
ingen lir (S8OI) I. bland allt folket
10:24
gingo fram il.a antal
2.Sam. 2:15
H. Gud, ty ingen är dig l.
7:22
ngt enda folk I.t ditt folk
7:23
konungen är l. Guds ängel
14:17
är I. morgonens ljus
23:4
I.a bortkastade törnen
23:6
ingen gud är dig l.
I.Kon. 8:23
l. högtiden i Juda
12 :32
14:15
bliver I.t vassen vaggar
l.t den s. spänner det av sig
20:11
I.a två små gethjordar
20:27
Israel förskingrat I.t fir
22:17
ditt kött åter sig l.t
2.Kon. 5:10
(Naamans) kött åter sig I.t
5:14
ingen var (Hiskia) I.
18:5
land s. är I.t edert eget
18:32
Ingen konung I. (Josia)
23:25
uppstod ej ngn s. var hm l.
23:25
l.Krön.17:20
H., ingen är dig I.
folk s. är I.t ditt folk Israel
17:21
2.Krön. 6:14
H., ingen gud är dig I.
Israel förskingrat l.t får
18:16
En påskhögtid I. denna
35:18
kärl, det ena icke l.t det andra
Est. 1:7
I. ett nedgrävt foster
J ob 3: 16
l. ett barn s. aldrig fick se
3:16
Små och stora varandra l.a
3:19
6:15
l.a bäckarnas rännUar
Hon är I. en träl s. flämtar
7:2
I. en dagakarl s. får bida
7:2
min kropp med en skorpa I. jord
7:5
förtröstan l. spindelns väv·
8:14
L. en frodig planta växer han
8:16
täres bort l. murket trll
13:28
I. ett blomster växer hon
14:2
grenar I.t ett nyplantat träd
14:9
I. ett vinträd s. mister
15:33
I. ett vinträd s. fäller blommor
15:33
aktas I. sin träck
20:7
L. en dröm flyger han bort
20:8
I.t förrinnande vatten
20:28
I.a agnar s. stormen rycker
21 :18
jag har befunnits I. guld
23:10
I. en man s. har tröst
29:25
är jag l. stoft och a.ka
30:19
I. en furste träda inför hm
31 :37
I.t en lägel med nytt vin
32 :19
mästare s. är hm l.
36:22
vattnet tätnar och bliver I.t sten
38:30
finnes intet s. är hm l.t
41:24
H. tal är l. t silver
Ps.12:7
I. ett lejon s.längtar efter
17:12
l. ett ungt lejon i försåt
17:12
l. vatten s. utgjutes
22:15
kraft är I. en lerskärva
22:16
l. dem s. fara ned i graven
28:1
H., vem är dig I.
35:10
I. den s. sörjer sin moder
35:14
jag är I. en döv s. intet hör
38:14
I. en stum s. icke upplåter sin
38:14

3501

3502

3503

3504

LIGGA (i strid)
1.Mos.16:12
och han skall l. i strid
ligo i krig me d varandra
I.Kon.14:3olågo i krig med varandra
15:6
Abiam och Jerobeam låg~ i krig
15:7
Asa och Baesa ligo i krig
15:16,32
kon. i Aram lig i krig
2.Kon. 6:8
lågo i krig med varandra
2.Krön.12:15
lågo i krig med varandra
13:2
l.er i strid med den lag
Rom. 7:23
I. i strid med varandra
Gal. 5:17
LIGGA (sjuk)
Ben·Hadad låg sjuk
2.Kon. 8:7
eftersom denne (Joram) låg sjuk
8:29
J oram låg sjuk där
9:16
när Elisa låg sjuk
13:14
eftersom denne låg sjuk
2.Krön.22:6
Daniel låg sjuk en tid
Dan. 8:27
(Petrus') svärmoder l. sjuk
Matt. 8:14
Simons svärmoder låg sjuk
Mark. 1:30
en tjänare vllken lig sjuk
Luk. 7:2
vllkens son låg sjuk
Joh. 4:46
lågo många sjuka, blinda
5:3
man vid namn Lasarus låg sjuk
11:1
11:2
låg hennes broder Lasarus sjuk
s. du har så kär I.er sjuk
11:3
11:6
hörde att (Lasarus) lAg sjuk
att.Publius' fader låg sjuk
Apg.28:8
LIGGA (till bords)
låg till bords i hs hus
Matt. 9:10
där han låg till bords
26:7
J.låg till bords i hs hus
Mark. 2:15
i Simon ••• hus låg till bords
14:3
medan de lågo till bords
14:18
de elva när de lågo till bords
16:14
lAg till bords i fariaeens hus
Luk. 7 :37
den s. l.er till bords eller
22:27
icke den s. I.er till bords
22:27
när han låg till bords med dem
24:30
dem s.lågo till bords
Joh.12:2
s.låg till bords invid J. bröst
13:23
ingen av dem s.lågo där till bords
13:28
I. till bords i avgudahus
I.Kor. 8:10

folkrika staden l.er öde
skall landet I. öde
plataer s. legat öde
sörjande och öde l.er den
Sions bergs •••I.er öde
städer komma att I. öde
dess städer skola I. öde
land skall I. öde
Israels berg så länge lågo öde
medan Jerusalem låg öde
medan detta hus l.er öde
mitt hus får l. öde

32:14
34:10
61:4
Jer.12:11
Klag. 5:18
Hes.12:20
29:12
30:7
38:8
Dan. 9:2
Hagg. 1:4
1:9

LIK
-lik
nätlik LKon.7:17
olik Dan.7 :24
palats1ik Job 3 :14

s.

Lika - Likaledes
jag är l. en man s. intet hör
38:15
H. dig är intet I.t
40:6
ångest l. en barnaföderskas
48:7
l. fänaden s. förgöres
49:13,21
din tunga l. skarp rakkniv
52:4
Gift är i dem, I.t ormens gift
58:5
Må han vara l. snigeln
58:9
l. en kvinnas foster
58:9
o Gud, vem är dig l.
71 :19
Han vare I. regnet
72:6
l. en regnskur s. vattnar
72:6
han reste sig l. en hjälte
78:65
L. en eld s. förbränner
83:15
l. en låga s. avsvedjar berg
83:15
Ingen är dig l. bland gudarna
86:8
Jag är aktad l. dem s. farit ned
88:5
I. slagna s. ligga i graven
88:6
bland Guds söner aktas l. H.
89:7
H., härskarornas Gud, vem är dig l.
89:9
att han låg l. en slagen
89:11
Jag är l. en pelikan i öknen
102:7
102:8
har blivit l. en ensam fågel
skola bliva (avgudarna) l.a
115 :8
L. fruktsamt vinträd din hustru
128:3
La olivtelningar dina barn
128:3
bliva l.a gräs på taken
129:6
I.t dyrbara oljan på huvudet
133:2
I.t Hermons dagg s. faller
133:3
s. gjort dem bliva dem La
135:18
ej varda I. dem s. farit ned
143:7
En mska är l. en fläkt
144:4
våra döttrar l.a hörnstoder
144:12
l. gryningens ljus s. växer
Ords. 4:18
l. oxen s. går att slaktas
7:22
l. fågeln s. skyndar till snaran
7:23
trolösas väg är alltid sig l.
13:15
l.t basilisken sprutar det gift
23:32
L. sådan räkna visheten
24:14
du icke själv bliver hm l.
26:4
L.a den lames ben s. hänga
26:7
L. en hund s. vänder åter
26:11
L. en s. griper hund i öronen
26:17
L. en rasande s. slungar ut
26:18
L. en fågel s. måst fly
27:8
L. ett rytande lejon
28:15
framleva l. en skugga
Pred. 7:1
Vem är l. den vise
8:1
s. svär l. den s. har försyn
9:2
La indrivna spikar
12:11
1. Kedars hyddor,l. Salomos tält HV. 1:5
slippa gå l. vilsekommen kvinna
1 :7
L. en gasell är min vän
2:9
2:9
eller I. en ung hjort
2:17
ströva omkring l. en gasell
2 :17
eller l. en ung hjort
Ditt hår är I.t hjord av getter
4:1
L. brustet granatäpple din kind
4:3
4:4
Din hals är l. Davids torn
Din barm l. ett killingpar
4:5
Ditt hår l.t hjord av getter
6:4
6:6
L. brustet granatäpple din kind
blickar fram l. en morgonrodnad
6:9
Din barm l. ett killingpar
7:3
8,14
I. en gasell eller l. ung hjort
vi vore Gomona l.a
Jes. 1:9
l.a lustgård utan ngt vatten
1 :30
I.t rytandet av ett hav
5:30
Jag vill göra mig 1. den Högste
14:14
bortkastad 1. en föraktad gren
14:19
i gravkammaren l. förtrampat as
14:19
La skrämda fågelungar
16:2
l.a övergivna fästen
17:9
l. en barnaföderskas ångest
21 :3
25:11
l. simmaren när han simmar
l. en hagelskur, förödande storm
28:2
l. störtskur med översvämmande
28:2
I.t översvämmande flod
28:15
I.t översvämmande flod
28:18
29:11
I. orden i en förseglad bok
andedräkt l. ström s. svämmar över
30:28
I. svavelström skall H.A.
30:33
33:9
Saron blivit 1.t en hedmark
I. vissnade löv från vinrankan
34:4
l. vissnade blad ifrån Ilkonträdet
34:4
land s. är I.t edert eget
36:17
40:18
vad finnes hm l.t
41 :15
göra höjder l.a agnar
41:25
1. krukmakare s. trampar lera
46:5
skulle vara hm 1.
49:2
min mun 1. ett skarpt svärd
49:18
1. en brud omgjorda dig
51:3
dess öken 1. ett Eden
51:3
dess hedmark l. en H. lustgård
51:20
I.a antiloper i jägarens garn
53:7
I. lamm s. föres bort att
53:7
I. ett får s. är tyst
56:12
morgondagen denna dagen I.
58:10
natt bliva I. middagens sken
58:11
I. en ",ttenrik trädgård
59:19
fienden bryter fram I. en ström
60:8
s. komma farande I.a moln
60:8
I.a duvor s. flyga
64:6
Vi blevo I.a orena mskor
Jer. 2:23
I. ett ystert kamelsto
2:24
I. en vildAsna fostrad i öknen
6:24
ångest I. en barnaföderskas
10:5
L.a fågelskrämmor stå de
10:6
Men dig, H., är ingen l.
10:7
riken ingen s. är dig I.
14:8
I. en vägfarande s. slår upp tält
14:9
Varför är du l. rådlös man
14:9
I. hjälte s. icke kan hjälpa

I. träd s. är planterat vid
17:8
L. rapphöna s. ruvar på ägg
17:11
göra denna stad l. Tofet
19:12
ångest l. en barnaföderskas
22:23
mitt ord I.t en hammare
23:29
stor ~ag, ingen är den l.
30:7
I. en vattenrik trädgård
31 :12
legoknektar La gödda kalvar
46:21
La duvor s. bygga sina nästen
48:28
l. ett lejon s. drager upp
49 :19
ångest l. en barnaföderskas
49 :24
bliven l.a bockar s. hasta
50:8
ångest l. en barnaföderskas
50:43
1. ett lejon s. drager upp
5 O:44
l. en drage har han uppSlukat mig
51:34
blivit l. en änka
Klag. 1:1
kan ngn plåga vara l. den
1 :12
Jakob förbrände han l. lågande
2:3
grym, l. strutsen i öknen
4:3
utseende var I.t safuens
4:7
väsendena l.a eldsglöd
Hes. 1:13
I.t dånet från en härskara
1 :24
vara La klyftornas duvor
7:16
l.t Gud den Allsmäktiges röst
10:5
L.a rävar på öde platser
13:4
det är gjort l.t en blixt
21:15
allasammans La kämpar
23:15
L ngn stad s. ingen bebor
26:19
1. en ödelagd plats
26:20
du var dock l. draken i havet
32:2
vishet l. gudars vishet
Dan. 5 :11
hjärta blev l.t ett djurs
5 :21
det ena icke I.t det andra
7 :3
det var I.t en björn
7:5
hornet hade ögon 1.11 mskoögon
7:8
10:16
s. var l. en mska rörde vid
göra henne I. en öken
Hos. 2:3
l. ett regn, l. ett vårregn
6:3
Eder kärlek l. morgonskyn
6:4
l. daggen s. tidigt försvinner
6:4
I. en rövarskara i försåt
6:9
Efraim l. en ovänd kaka
7:8
Efraim har blivit l. en duva
7 :11
de äro l.a en båge s. sviker
7:16
La vildåsnor s. gå sin egen
8:9
styggelse l. hm de älskade
9:10
altaren bliva La stenrösen
12:11
skola de bliva La morgonskyn
13:3
l.a daggen s. tidigt försvinner
13:3
l.a agnar s. blåsa bort
13:3
och l.a rök s. flyr hän
13:3
I. en panter lurar jag vid vägen
13:7
uppslukar I. en lejoninna
13:8
I. ett vilddjur s. söndersliter
13:8
l. ett olivträd i fägring
14:7
l. grönskande cypress
14:9
l. en gryning s. breder sig
Joel 2:2
L.t Edens lustgård var landet
2:3
I.t gnisslet aven vagn
Am. 2 :13
över Josefs hus l. en eld
5:6
rättfärdigheten 1. en bäck
5 :24
l. med etiopiernas barn
9:7
ångest I. en barnaföderskas
Mika 4:9
Nineve I. vattenrik damm
Nab. 2:8
mskorna La fiskar i havet
Hab. 1 :14
La kräldjur s. icke hava herre
1 :14
en hemsökelse l. Libanons
2 :17
I. den s. skrämmer dess djur
2 :17
Sak. 5:9
de hade vingar l.a hägerns
göra dig l. en hjältes svärd
9:13
skola vara La hjältar
10:5
Efraims män La hjältar
10:7
fräcka mskor l.a strå
Mal. 4:1
varen då icke La dem
Matt. 6:8
La får s. icke hava herde
9 :36
l.t barn s. sitta på torgen
11 :16
Himmelriket l.t senapskorn
13:31
Himmelriket är I.t en surdeg
13:33
Himmelriket är l.t en skatt
13:44
l. husbonde s. ur förråd
13:52
(bud) s. är detta I.t
22:39
ären La vitmenade gravar
23:27
profet l. de andra profeterna
Mark. 6:15
La får s. icke hade herde
6:34
allenast sin mästare I.
Luko 6:40
vem han är I., skall jag visa
6:4 7
l. en man s. ville bygga
6:48
han är I. en man s. byggde
6:49
vad äro de I.a
7 :31
I.a barn s. sitta på torget
7 :32
I.a gravar s. ingen kan märka
11 :44
varen II.a tjänare s. vänta
12 :36
Vad är Guds rike J.t
13:18
Det ärl.t ett senapskorn
13:19
Det är I. t en surdeg
13:21
ty de äro l.a änglarna
20:36
gjorde sig själv l. Gud
J oh. 5: 18
men han är I. hm
9:9
profet ... en s. är mig l.
Apg. 3:22
en s. är mig l.
7:37
gudomen l. någonting av guld
17:29
Sons avbilder, hm I.a
Rom. 8:29
vi vore Gomorra I.a
9:29
håller alla dagar för I.a
14:5
I.a hopen av mskor
I.Kor. 3:4
icke åter l. de oomskurna
7 :18
den ena stjärnan icke l.
15:41
hm I. gm en död sådan
Fil. 3:10
l. hs härlighetskropp
3 :21
Hebr. 2 :17
i allt I. sina bröder
en präst l. Melkisedek
7:15
allt förblivit sig I.t
2.Pet. 3:4

skola vi bliva h m l.a
l.Joh. 3:2
Jak. 1:6
s. tvivlar l. havets våg
1. en betraktar sitt ansikte
1 :23
3:9
skapade att vara Gud La
gensträvighet l. Koras
Jud. v.11
röst l. ljudet av basun
Upp. 1 :10
4:1
den röst l. ljUdet aven basun
ett glashav , l. t kristall
4:6
l. röken från en stor ugn
9:2
ett rör, I.t en mätstång, gavs
II :1
13:4
Vem är l. vilddjuret
13:11
hade två horn, l.a ett lamms
ljud I.t bruset av stora vatten
14:2
I.t blodet aven död mska
16:3
orena andar utgå, La paddor
16:13
en sten. 1. en stor kvarnsten
18:21
l.a bruset av stora vatten
19:6
glänste l.t dyrbaraste ädelsten
21:11
längd och bredd och höjd l.a
21 :16
staden av rent guld, I.t rent glas
21:18
rent guld, I.t genomskinligt glas
21:21

Må H. vara med eder I. visst
2.Mos.10:10
I. mycket av vart slag
30:34
l. många dagar s. vid
3.Mos.12:2
24:22
gäila 1. väl för främlingen
nasir åt H. för l. lång
4.Mos. 6:12
l. väl för främlingen s.
9:14
1. med de ord H. talade
5.Mos. 9:10
10:10
stannade I. länge s. förra
l. länge s. him. välver sig
11:21
18:8
l. mycket till sitt underhåll
l. stark s. jag var
Jos.14:11
h ustrur l. många s. de
Dom.21:23
jordråttorna l. många
l.Sam. 6:18
18:1
Jonatan hade hm l. kär
l. kär s. sitt eget liv
18:3
20:17
l. kär s. sitt eget liv
råd Ahitofel gav l. mycket
2.Sam.16:23
lo gärna begära konungadömet l.Kon. 2:22
silver blev l. vanligt
10:27
cederträ lo vanligt s.
10:27
I. många s. Jakobs söners stammar
18:31
I. stor s. den du förlorat
20:25
med l. många hästar
20:25
och l. många vagnar
20:25
l. gärna bada mig i dem
2.Kon. 5:12
10:15
Är du 1. redligt sinnad
guld l. vanligt s. stenar
2.Krön. 1:15
cederträ l. vanligt s.
1 :15
9:27
silver l. vanligt s. stenar
9:27
cederträ I. vanligt s.
27:5
L. my cket måste Ammons barn
32:17
L. litet s. de gudar
32:17
1. litet skall Hiskias Gud rädda
Neh. 4:23
I. nödvändiga s. vatten
5:5
våra kroppar l. goda
5:5
våra barn l. goda s. deras
Job 11 :12
l. lätt kan dåraktig man
Ps.78:S7
I. en båge s. sviker
Ords.27:15
det kan aktas 1.
Pred. 2:16
vises minne l. s. dårens
3:19
dem alla går det I.
5:14
åter gå bort,l. naken s. han
9:2
gode räknas l. med syndaren
9:2
l. den s. har försyn för att
9:3
att det går alla l.
9:12
1. litet s. fiskarna
11:5
L. litet s. du vet vart vinden
II :5
l. litet förstår du Guds verk
Jes.29:16
leret aktas l. med
Jer. 8:6
löpa de bort, l. hästar
29:17
räknas l. med odugliga fikon
33:22
L. oräknelig och 1. otalig
33:22
1. talrik skall Davids säd
33:22
och l. många leviterna
Klag. 4:2
aktades l. med fint guld
Hes. 4:4
l. många dagar s. du ligger
4:5
motsvaras av l. antal dagar
4:9
I. många dagar s. du ligger
14:10
I. med frågand .. missgärning
33:12
l. litet s. den rättfärdige
40:10
vaktkamrama alla tre I. stora
40:10
murpeIama voro l. stora
40:21
förhus, I. stora s. förra
40:22
fönstren voro l. stora
40:24
I. stora .. de andra
40:28
den var l. stor s. den andra
vaktkamrar l. stora s. de andra
40:29
40:32
(porten) l. stor s. de andra
40:33
vaktkamrar l. stora s. de andra
den var l. stor s. de andra
40:35
45:14
var kor ...l. med en horner
45:25
vid högtiden ...I. mycket olja
46:22
fyra hörngårdar l. stora
47:22
l. med infödda israeliter
48:8
längd l. med en stamlotts
Dan. 2:43
I. litet s. järn med lera
11:4
icke förbliva I. mäktigt
Hos. 4:9
gå prästen och folket l.
Joel 2:7
I. stridsmän b estiga de
Mika 7:17
I. maskar s. kräla
Nah. 2:4
l. ljungeldar fara de

(Jakob) bjöd l. den andre
l.Mos.32 :19
till sin fader sände han l.
45:23
l. de sex övriga våderna
2.Mos.26:9
L. på tabernaklets andra sida
26:20
l. sammanhängande upptill
26:24
L: för norra långsidan
27:11
I. omhängena på andra sidan
27:15
l. på hs söner och söners kläder
29:21
l. hs söner såväl s.
29:21
I. skall Aron antända rökelse
30:8
I. kalm us av finaste slag
30:23
l. löpa efter deras gudar
34:16
I. de sex övriga våderna
36:17
L. på tabernaklets andra
36:25
l. sammanhängande upptill
36:29
L. de för norra sidan
38:11
l. omhängena på andra sidan
38:14
L., om ngn vill offra
3.Mos. 3:12
offerdjuret l. ätas samma
7:16
stänkte på Aron, I. på hs
8:30
helgade Aron, l. hs söner
8:30
l. breda ett mörkblått
4.Mos. 4:11
och I. tager lösen
18:15
L., om ngn i sin hand har
35:17
L. om ngn av hat stöter till
35:20
l. om du icke har alla
Jos. 2:18
äro vi l. fria ifrån den ed
2:20
L. underkuvade J osua alla
11 :12
l.. gav Mose land åt Gads
13:24
l. sände (Gideon) budbärare
Dom. 6:35
L. bleven Iförtry ckta
10:12
lovade de l. sin gud
16:24
på sin åsta, l. de fem
l.Sam.25:42
L. talade Abner härom
2.Sam. 3:19
L. slog David Hadadeser
8:3
tågade l. framför konungen
15:18
l. 300 mindre sköldar
l.Kon.10:17
L. tog ... bort fyrfaten
2.Kon.25:15
L. slog David Hadareser
l. Krön.18:3
23:30
göra tjänst 1. var afton
26:28
l. allt vad Samuel helgat
l. rörande vikten på guldet
28:16
I. 300 mindre sköldar
2.Krön. 9:16
och l. leviterna
35:10
L. skrevo rådsherren Rehum
Esr. 4:8
L. t om två ligga tillsammans
Pred. 4:11
I. såg jag att ogudaktiga
8:10
gick 1. åstad och bedrev
Jer. 3:8
L. tog översten bort faten
52:19
fönster ... och l. i förhusen
Hes.40:16
I. murpelare och förhus
40:21
1. den andra två
41:24
ungtjur l. offra
43:25
l. efan tiondedelen av homer
45:11
I. öppnas på nymånadsdagen
46:1
i öster l. 10000 i bredd
48:10
fursten få ...I. västerut landet
48:21
1. lägga fram dem
Mark. 8:7
L. ock en levit
Luk.l0:32
L., ss. det skedde på Lots
17:28
det gör 1. ock Sonen
Joh. 5:19
l. ock av fiskarna
6:11
l. ock av fiSkarna
21:13
L. veten I huru vi
l.Tess. 2:11
L. vill jag att kvinnorna
l.Tim. 2:9
l. skicka sig värdigt
3:8
l. skicka sig värdigt
3:11
Förmana I. de äldre
Tit. 2:3
Förmana l. de yngre männen
2:6
L. stänkte han blod
Hebr. 9:21

3505

3506

3507

3508

s.

,

LIK (substantiv)
kommer vid en mskas l.
kommer vid l.et aven mska
toga Sauls och hs söners l.
skall få se l. i mängd
och l. i stora hopar

4.Mos.19:11
19:13
l.Krön.l0:12
Am. 8:3
Nah. 3:3

LIKA

l. talrika s. de fordom voro
ställt dem l. med oss
denne siste I. mycket s. åt dig
syndare låna för att få l.
l. litet dåligt träd bär god
vuxit samman gm en l. död
I. väl låta skära av
Given oss I. för l.
I. visst s. han hör K. till
l. visst göra också vi det
I. visst s. J. har dött
l. visst skall ock Gud
beskärd en l. dyrbar tro
L. litet salt källa giva
på l. sätt hålla sig till
längd l. stor s. dess bredd

Sak.10:8
Matt.20:12
20:14
Luk. 6:34
6:43
Rom. 6:5
l.Kor.1l:6
2.Kor. 6:13
10:7
10:7
l.Tess. 4:14
4:14
2.Pet. 1:1
Jak. 3:12
Upp. 2:15
21 :16

LIKADAN
I.t spisoffer och
2.Mos.29:41
stentavlor, La s. de förra
34:1
stentavlor, La s. de förra
34:4
I.t spisoffer och
4.Mos.i8:8
L.a offer skolen I offra
28:24
stentavlor, La s.
5.Mos.10:I,3
I.t s. detta förhus
1. Kon. 7:8
I.t på det andra pelarhuvudet
7:18
den var I. s. förut
13:6
l. t var det på den andra
2.Kon:25:17
I. t på den andra pelaren
Jer.52:22
alla fyra voro l.a
Hes. 1:16
sågo aUa fyra l.a ut
10:10
deras ansikten voro I. s.
10:22
La s. de andra fönstren
40:25
väg l. s. på norra sidan
42:11
syn jag såg var l. s.
43:3
det var en syn 1. s.
43:3
frambära La offer
45:25
under sju dagarna, 1.a syndoffer
45:25
l. hemsökelse drabba
Sak.14:15
överlåter l. makt åt eder
Luk.22:29

LIKALEDES

Likasom - Likna
LIKASOM
I. efteråt, levde jättarna
I. vi icke kommit vid dig
I. vi icke gjort dig annat än

I.Mos. 6:4
26:29
26:29
l. vore de tagna med svärd
31 :26
l. såge jag ett gudaväsens
33:10
skulle dö, l. hs bröder
38:11
giva Farao bägaren l. förut
40:13
vara mina,l. Ruben och Simeon
48:5
l. när man gav halm
2.Mos. 5 :13
l. inlagt golv av sanrer
24:10
l. öppningen på pansarskjorta
28:32
tillhöra prästen, l. vid
3.Mos. 5 :13
högheligt l. syndoffret
6:17
tillhör prästen,l. syndoffret
14:13
orent,l. under månadsrening
15:26
l. det utspyr det folk
18:28
stupa på varandra, l. för svärd
26:37
försmäkta l. dessa gjort
26:39
I. en tillspillogiven åker
27:21
l. offergärd från
4.Mos.15:20
tillhöra dig l. viftoffersbringan
18: 18
l. oxen äter upp vad grönt
22:4
reser sig l. ett lejon
23:24
l. sin broder Aron
27:13
l. anakiterna räknas också
5.Mos. 2:11
l. vi hade gjort med Sihon
3:6
lA"l. förra ,ången
9:18
l. alla hs bröder
18:7
l. H. fröjdade sig över eder
28:63
l. hänga på ett hår
28:66
L. örn lockar sin avkomma
32 :11
I. din broder Aron dog på Hor
32:50
l. H. gjorde med Röda havet
Jos. 4:23
I. allt det goda kommit
23:15
l. Isaskar, så gjorde
Dom. 5 :15
banden l. smälte bort
15:14
mot Gibea l. förra gångerna
20:30
l. det skett de förra
20:31
slagna av oss, nu l. förut
20:32
nu I. i den förra striden
20:39
fattas av hänryckning l. de
1.Sam.l0:6
hänryckning l. profeterna
10:11
12:15
H. hand drabba I. edra fäder
l. ditt liv varit högt aktat
26:24
l. allt behagade folket
2.Sam. 3:36
l. vattenflod bryter ned
5 :20
l. han gjort med silver
8: 11
l. hs fader bevissde vänskap
10:2
l. det varit krig
1.Kon. 2:5
l. det varit krig, lät blod
2:5
frukta dig,l. ditt folk Israel
8:43
l. han uppenbarat sig I Gibeon
9:2
l. i Israel icke funnes Gud
2.Kon. 1:16
vad ont •• J. Ahabs hus
8:27
l. de folk H. drivit bort
17:11
l. de folk s. voro omkring dem
17:15
l. förut: frukta Icke H.
17:34
utan gjorde l. förut
17:40
l. Ahab, Israels konung, gjort
21:3
l. jag förskjutit Israel
23:27
l. vattenflod bryter ned
I.Krön.14:11
l. han gjort med silver och
18: 11
l. David anställt räkning
2.Krön. 2:17
frukta dig l. ditt folk
6:33
(Ahasja) gjorde l. Ahabs hus
22:4
söka eder Gud,l. I
Ear. 4:2
l. när hon var under hs vård
Est. 2 :20
förnam det l. en viskning
Job 4:12
famla mitt i ljuset, l. vore natt
5:14
l. munnen prövar matens smak
12:11
l. axens toppar visana de
24:24
uppäta mitt folk,l. åte bröd
Ps.14:4
kommer dem att hoppa l. kalvar
29:6
oförnuftiga förgås l. de
49:11
uppäta •.•I. åte de bröd
53:5
l. vatten s. förrinner
58:8
vässa sina tungor l. svärd
64:4
l. vaxet smälter för eld
68:3
frukt susa l. Libanons skog
72 :16
förbi, l. flöge vi bort
90:10
syndat I. våra flIder
106:6
L. pilar i en hjältes hand
127:4
vässa sina tungor l. ormar
140:4
agar,l. en fader sin son
Ords. 3:12
rättfärdiga grönska l. löv
11 :28
ord s. stinga l. svärd
12:18
l. Sodoms folk bedriva de
J es. 3:9
9:4
plågares stav, l. i Midjans tid
folket är l. eldsmat
9:19
brand l. en brinnande eld
10:16
lejon äta halm l. oxar
11:7
l. det var för Israel den dag
11 :16
l. jagade gaseller vända de
13:14
l. när Gud omstörtade Sodom
13:19
L. min tjänare Jesaja gått naken
20:3
L. storm s. far fram
21 :1
25:4
raseri l. en störtskur
l. strå trampas i gödselpölen
25:10
H. stå upp l. på Perasims
28:21
vrede l. i Gibeons dal
28:21
din rygg l. till en mark
51:23
l. regnet och snön faller
55:10
l. brudgum sätter högtidsbindeln
61 :10
l. när en brud pryder sig
61:10
l. jorden låter sina växter spira
61 :11
63:14
L. när boskapen går ned i dalen
l. när ris antändes av eld
64:2
L. man sliger om druvklase
65:8
lejon äta halm l. oxar
65:25
l. det lyster dessa gå sina egna
66:3
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l. deras själ har behag till
66:3
l. Israels barn föra fram
66:20
l. nya himlar och nya jord
66:22
I. du kom på skam
Jer. 2:36
l. fågelfängaren ligger på lur
5:26
L. brunn låter vatten välla
6:7
6:9
efterskörd l. på vinträd
sorgelAt l. efter ende sonen
6:26
l. de förut lärde mitt folk
12:16
l. en mans gördel sluter sig tätt
13:11
l. i sorgdräkt luta de
14:2
l. deras fäder glömde mitt namn
23:27
gå detta hus l. det gick Silo
26:9
l. jag vakat över dem
31:28
32:42
L. jag låtit denna olycka komma
I. man anställt förbränning
34:5
L. min vrede utgjutit sig
42:18
43:12
l. herde rensar sin mantel
l. jag hemsökte Jerusalem
44:13
l. jag givit Sidkia i
44:30
l. Israels hus kom på skam
48:13
L. när Sodom och Gomorra
49:18
L. Sodom. .. omstörtades
50:40
slaktas ss. lamm, 1. vädurar
51:40
l. för Babel mskor föllo
51:49
Klag. 1:22
l. du har hemsökt mig
Hes. 1:13
eldsglöd s. brunno l. bloss
väsendena hastade l. blixtar
1:14
L. jag gick till rätta med
20:36
22:20
L. man hopsamlar silver
L. silver smältes i ugnen
22:22
23:18
l. den vänt sig ifrån hennes
med Juda hus l. med alla andra
25:8
l. göra med Ammons barns land
25:10
l. havet upphöver sina böljor
26:3
L. herde letar tillsammans
34:12
var l. en stad byggd söderut
40:2
och palmer, l. på väggarna
41:25
l. H. älskar Israels barn
Hos. 3:1
eldat upp sitt hjärta l. ugn
7:6
bo i tält, l. vid eder högtid
12:9
har tänder l. lejon
Joel 1:6
Klaga l. en jungfru
1:8
te sig l. hästar
2:4
rassel l. av vagnar
2:5
L. när herde ur lejonets gap
Am. 3:12
sände pest, l. i Egypten
4:10
l. när Gud omstörtade Sodom
4:11
l. det man kastar i grytan
Mika 3:3
l. kött s. lägges i kitteln
3:3
gå i bet ...l. under forna
7:14
l. då du drog ut ur Egyptens
7:15
Nab. 2:7
tärnor sucka l. duvor
l. havsdjupet fyllt av vattnet
Hab. 2:14
l. när ngn väckes ur sömnen
Sak. 4:1
l. de icke velat höra
7:13
l. I, J uda h us och Israels
8:13
L. när edra fäder förtörnade
8:14
l. trampade i orenlighet
10:5
l. deras sinne var avogt
11:8
behaga H. l. i forna dagar
Mal. 3:4
l. J onas var i f"lSkens
Matt.12:40
20:28
l. Människosonen kommit
l. hönan församlar kycklingar
23:37
det skall ske, l. när en man
25:14
l. de icke ... äta ngt utan
Mark. 7:4
l. hönan församlar
Luk.13:34
Joh. 1:14
l. enfödd Sons härlighet
gick han l. i hemlighet
7:10
jag en lögnare l. I
8:55
l. jag hållit min Faders bud
15:10
vara ett, l. vi äro ett
17:11
l. icke jag är av världen
17:14,16
l. hade vi gm vår kraft
Apg. 3:12
17:21
l. ock med de frllmlingar
Rom. 4:17
l. vore de till
l. det s. kom gn en endas
5:18
l. I förr ställden edra lemmar
6:19
icke l. en man s. hugget i
I.Kor. 9:26
12:3
l. ingen s. talar i Guds A.
l. kroppen är en
12:12
l. kroppens alla lemmar utgöra
12:12
l. fått vår dödsdom
2.Kor. 1:9
l. I ären vår berömmelse
1:14
l. jag inför K- ansikte förlåtit
2:10
l. vi eljest i allting
7:14
l. att jag icke skulle visa
13:2
l. Petrus fått de omskurna
Gal. 2:7
löftets barn,l. Isak var
4:28
4:29
l. förr i tiden
vredesdomen vi l. de andra
Ef. 2:3
l. lock bleven kallade
4:4
l. det är att f"mna överallt
Kol. 1:6
l. levden I ännu I världen
2:20
4:13
l. för dem s. bo i Laodicea
l. vi längta efter eder
1.Tess. 3:6
till ära hos andra l. hos
2.Tess. 3:1
l. Moses var trogen
Hebr. 3;2
vila från sina verk, l. Gud
4:10
frestad i allting, l. vi
4:15
l. han sliger: Du är en präst
5:6
frllmling l. i främmande land
11:9
(Moses) l. såg den Osynlige
11:27
gm Röda havet l. på torra landet
11:29
l. voren I deras medfångar
13:3
utvald I. eder församling
1.Pet. 5:13
l. bland eder falska lärare
2.Pet. 2:1
renar sig, 1. Han Ir ren
I.Joh. 3:3
rättfärdig l. Han är rllttfärdig
3:7
l. antänd av Gehenna
Jak. 3:6
l. de oskäliga djuren
Jud. v.l0
l. när man krossar lerkärl
Upp. 2:27
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I. jag själv vunnit seger
syntes ock l. ett glashav
jag hörde l. en röst
dräpta l. de själva
På sina huvuden l. kransar
ett av dess huvuden I. sårat
hörde jag l. starka röster
hörde l. röster aven stor skara

3:21
4:6
6:6
6:11
9:7
13:3
19:1
19:6

LIKASÅ
Och l. sade hon
l. skola de fem övriga
l. fogade man tillhopa våderna
Mose och Aron l.
L. blevo aveerna förgjorda
åt döden, Naftali l.
l. alla s. falla ned på knä
och l. den andra keruben
L. gjorde han för ingången
och l. allt därutanför
l. på hörnlisterna upptill
l. en (offerhöjd) åt Molok
l. två sea·mått kom
l. ett sea· mått fint mjöl
l. rörande rökelsealtaret
i Guds hus, och l. jag
l. gjorde sångarna
l. ären I ingenting värda

1.MoS.20:5
2.Mos.26:3
36:10
4.Mos.16:18
5.Mos. 2:23
Dom. 5:18
7:5
1.Kon. 6:26 '
6:33
7:9
7:29
11:7
2.Kon. 7:16
7:18
I.Krön.28:18
Neh.12:40
12:45
Job 6:21
prisa säll, hennes man l.
Ords.3l:28
l. säger H., skall jag göra
Jer.24:8
L. skola Israels barn äta
Hes. 4:13
skall jag göra l. med dig
35:15
L., när I sen allt detta
Matt.24:33
L. gjorde de med andra
Mark.12:5
L., när I sen detta ske
13:29
l. bjuder jag e~er: Vaken
13:35
L. säger jag till eder: Bedjen
Luk.ll:9
L. kan ingen av eder vara
14:33
l. bliver mer glädje i himmelen
15:7
L. bliver glädje hos Guds
15:10
L., när I sen detta ske
21:31
l. många av de förnämsta
Apg.17:4
l. många ansedda grekiska
17:12
bifall åt andra s. handla l.
Rom. 1:32
L. f"mnes ock, i den tid
11:5
L. känner ingen vad s. är
I.Kor. 2:11
L., om en hustru har en man
7:13
L. ägnar den kvinna s. icke
7:34
en kropp, l. är det med K12:12
L., om den signal basunen
14:8
L., om ngn deltager i
2.Tim.2:5
Hebr. 1:6
L.: Guds änglar tillbedja
L. Sodom. ..till varnande
Jud. v.7

LIKASÅVÄL
seger gm få l. s. gm
kastade lott l. s.
l. s. deras yngsta bröder
minste l. s. den störste
f"mgo l. s. deras bröder
l. s. för sig själva

1.Sam.14:6
I.Krön.24:31
24:31
25:8
26:12
Esr. 6:20

LIKAVÄL
den ene l. s. den andre
höra den ringe l. s. höge
l. s. var furste faller
emot den h.A., l. s. edra
l. s. oss, undfå den h.A.
frälsta, vi l. s. de
l. s. de andra apostlarna
offra•. J. s. för folkets

3.Mos. 7:10
5.Mos. 1:17
Ps.82:7
Apg. 7:51
15:8
15:11
1. Kor. 9:5
Hebr. 5:3

UK- OCH ASKD~EN
Lik- och askdalen, endast omnämnd
hos Jeremia, var möjligen detsamma
som Hinnoms dal, där kvarlevorna
efter Molok-kultens offer nedgrävdes.
(Jfr Jer.7:31.) Jer.31:40.
LIKE
dess l. icke i Egypten
dess l. icke i Egyptens land
dess l. aldrig varit hört
Dess l. f"mnes icke
en man s. icke har sin l.
din l. icke funnits före dig
din l. ej heller skall uppstå
ingen konung vara din l.
ingen kon. s. var hs l.
icke hs l. i ostrafflighet
icke hs l. i ostrafflighet
(Gud) är ej min l.
aktar mig ss. ovänners l.
om natten till tjuvars l.
för din l. kunde ogudaktighet
också du ...blivit vår l.
Gull vilkens l. icke nnnes
vem är minI.
Ty vem är min l.
tid av nöd vars l. Icke
råmärksflyttaresl.ar
vara l. aldrig funnits
vars l. icke förekommit
dess l. icke förekommit
dess l. icke förekommit
Var fanns den stora stadens l.

2.Mos. 9:18
9:24
11:6
1.Sam.21:9
26:15
l.Kon. 3:12
3:12
3:13
Neh.13:26
Job 1:8
2:3
9:32
19:11
24:14
35:8
Jes.14:10
46:9
Jer.49:19
50:44
Dan.12:l
Hos. 5:10
Joel 2:2
Matt.24:21
Mark.13:19
Upp.16:18
. 18:18

LIKHET
i l. med förgårdens

2.Mos.38:18

3511

i l. med vad Adam gjorde
skapad till l. med Gud
i l. med mina förfäder tjänar

Rom. 5:14
Ef. 4:24
2.Tim. 1:3

LIKHI
hebr. lärd. En av Semidas söner, av
Manasse stam. l.Krön.7:19.
LIKNA
Uppdelning: allmänt, likna vid.
LIKNA (allmänt)
Vilken bland gudar l.r dig
2.Mos.15:11
det l.do korianderfrö
16 :31
kalkar l.nde mandelblommor
25:33
kalkar l.nde mandelblommor
25:33
fyra kalkar l.nde mandelblommor
25:34
tre kalkar l.nde mandelblommor
37 :19
tre kalkar l.nde mandelblommor
37 :19
fyra kalkar l.nde mandelblommor
37 :20
mannat l.de korianderfrö
4.Mos. l 1:7
l. dalar s. utbreda sig
24:6
l. får s. icke hava herde
27:17
s. älska hm l. solen
Dom. 5 :31
hs spjut l.de en vävbom
I.Sam.17:7
l.r i vishet Guds ängel
2.Sam.14:20
vara skaft l.de en vävbom
21:19
ngt s. l.de gurkor
2.Kon. 4:39
spjut s. l.de vävbom
l.Krön.ll :23
spjut vars skaft l.de vävbom
20:5
l.r klädnad sönderfrätt
Job 13:28
l. skjulet s. vaktaren gör sig
27:18
benen i hs kropp l. stänger
40:13
en döv huggorm l. de
Ps.58:5
Om morgonen l. de gräset
90:5
l. Sions berg s. icke vacklar
125:1
höga murar l. de
Ords.18:11
Ss. spegelbilden l.r ansiktet
27:19
tänder l. en hjord av
HV. 4:2
rosenrött snöre l. dina läppar
4:3
Hs ögon l. duvor
5:12
Hs kinder l. blomstersiingar
5 :13
Dina tänder l. hjord av tackor
6:5
Din hals l.r Elfenbenstornet
7:4
din barm l.r fruktklasar
7:7
vagnshjul l. stormvinden
Jes. 5:28
l. avhugget törne s. brinner
33 :12
Med vem viljen I l. mig
46:5
L källsprång vars vatteli
58:11
Varför l. dina kläder
63:2
l. välfödda, ystra hästar
Jer. 5:8
l. en skrift i sanden
17 :13
s.l.r en öm svävar fram
48:40
en s.l.r en öm lyfter sig
49:22
s. l. borstiga gräshoppor
51:27
furstar l. hjortar
Klag. 1:6
l.nde öde kan jag draga
2 :13
s. l.de fyra väsenden
Hes. 1:5
de l.de mskor
1:5
deras ansikten l.de
1 :10
hjulen av ngt s. l.de krysolit
1 :16
ngt s. l.de ett h i r n 1 a f l i s t e l : 2 2
ngt s. l.de en tron
1 :26
ovanpå det s. l.de en tron satt
1 :26
en s.l.de en mska
1 :26
s. till utseendet l.de eld
8:2
ngt s.l.de strålande ljus
8:2
s. till utseendet l.de en tron
10:1
ngt s. l.de krysolitsten
10:9
s. l.de människohänder
10:21
intet träd l.de den i skönhet
31:8
Det första l.de ett lejon
Dan. 7:4
djur s.l.de en panter
7:6
s.l.de en människoson
7:13
hs ansikte l.de en ljungeld
10:6
l. en ugn, upphettad
Hos. 7:4
kindtänder l. lejoninnors
Joel 1:6
dina fästen l. fikonträd
Nab. 3:12
men de l. träd
Mark. 8 :24
l.de en stor linneduk
Apg.l0:11
s.l.de en stor linneduk
11:5
andra s. hade l.nde arbete
19:25
l. rllttfärdighetens tjänare
2.Kor.ll :15
på l.nde slltt delaktig
Hebr. 2:14
icke l. Kain, av den onde
I.Joh. 3:12
s. l.de en människoson
Upp. 1 :13
Hs fötter l.de glänsande malm
1:15
fötter l. glänsande malm
2:18
första vIlsendet l.de ett lejon
4:7
l.de en ung tjur
4:7
det fjärde l.de en flygande örn
4:7
bröst s.l.de jlrnpansar
9:9
svansar l.de nämligen ormar
9:19
på ,skyn satt en s. l.de
14:14
L1KNA(vfd)

1.8 vid sanden på haveta
Guld och glas ej l.s vid
Etiopisk topas kan ej l.s vid
vilken i skyn l.s vid H.
Vid vem viljen I l. Gud
Vid vem viljen I då l. mig
de äro att l. vid strå
l.s vid förståndig man
må l.s vid oförståndig man
vad skall jag l. detta slllkte vid
Vad l. Guds rike vid
Vad l. detta slllktes mskor vid
vad skall jag l. det vid
Vad skall jag l. Guds rike vid
att l. vid ofullgånget foster
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1.Kon. 4:29
Job 28:17
28:19
Ps.89:7
Jes.40:18
40:25
47:14
Matt. 7:24
7:26
11:16
Mark. 4:30
Luk. 7:31
13:18
13:20
1.Kor.15:8

Liknelse
LIKNELSE
Se även: Bild, förebild, exempel, likna,
lära, undervisa, hemlighet, uppenba·
relse.

I Orienten använder man med förkär·
lek bildspråk och liknelser. G.T. är
också genomspunnet av liknelsespråk.
Från folkspråkets många metaforer
(bildligt uttryck, täcknamn) har bild·
och liknelsespråket, användningen av
må§ål, särskilt vunnit insteg i vishetslitteraturen i G.T. Ordspråksboken betecknas med plur. av substantivet
må§ål (i LXX plur. av paroimia). MäIäl
är beteckning på vishetsutsaga, Ords.
1:1; 10:1. Må!ål finns också i form av
en mera utbyggd jämförelse, liknelse·
form. På så sätt får må§äl stor betydel·
se som profetisk förkunnelseform. Den
mest kända liknelsen i detta samman·
hang är kanske Natans i 2.Sam.12:1·4.
Profeterna använder liknelsen för
att dramatisera och förstärka intrycket
av sitt tal, jfr Jes.28:23·29; Hes.15:1 f.
Visionerna gavs ofta i liknelsens form,
Am.7:8 ff. Ett särskilt klart exempel
på liknelsespråk är vingårdsliknelsen i
Jes.S:l ff. Det egenartade med de gam·
maltestamentliga liknelserna är att de
inte enbart är en utförlig jämförelse,
utan en fullt begriplig berättelse, där
likväl den egentliga meningen kan
förbli fullständigt dold för åhöraren
(Hauch). Meningen kommer i dagen
bara i det förhållande berättelsen har
till bestämda personer, folk eller livssituationer Gfr 2.Sam.12:7 f.; J es.
5:7 b f.). Hos Hesekiel betecknas
många allegorier med må§ål eftersom
allegorin för semitisk tankegång bara
var en avart av liknelsespråket, jfr
17:2 f.; 24:3 f. Se också 19:2·9,10-14,
ock kap.16. Mä§fIl är här en dunkel
orakelutsaga, som kräver närmare
uppenbarelse i form av tolkning. Det
medvetet beslöjade och hemlighetsfulla är här klart. F olket klagar över

att profeten talar så dunkelt, 17:11 f.
- De i Bileams mun lagda orakelsprå·
ken kallas också må§äl, 4.Mos.23:7,18;
24:3,15,20-23. Nära fabel är Dom.
9:8·15 och 2.Kon.14:9 f.
De gammaltestamentliga profeterna
använde ofta också liknelsehandlingar,
Jes.20:2 f.; Jer.13:1 f.; 18:1·6; 27:2 f.;
Hes.4:4-8; 12:3·6.
Apokalyptiken, som är en efterblomstring av den gamla profetian
i Israel, använder mäläl i den eska·
tologiska undervisningen (4.Esra och
1.Henok t.ex.). De s.k. »bildtalen» i
den apokryfiska Första Henoksboken
(se Hanok 2) innehåller syner om
en messiansk framtid vars mysterier
eljest är otillgängliga för människorna.
Dessa bildsyner måste uttydas, annars
är de oförståeliga. Det apokalyptiska
bildspråket är egentligen varken liknelsespråk eller allegorier. Det skådade
måste genom en ny uppenbarelse
uttydas, om det skall bli förståeligt
(1.Henok 40:9; 43 :4; 52:5). Detsamma
gäller den nytestamentliga apokalypsen, Johannes' Uppenbarelse. I apokalyptikens mäSäJ.-språk fmns en strävan
att överbrygga klyftan mellan nutid
och framtid.
Rabbinismen odlade liknelseformen. Också här är må§äl både uttryck
för de korta, sentensartade utsagorna
och ordspråken, och för det mera
utbroderade bildspråket. Det förekommer både allegorier och fabler, men
oftast användes må§ål här som liknelse
på ett sätt som har stor likhet med det
vi fmner hos Jesus. Den liknelseform
Jesus använder tycks ha anknytning
till hans folkmiljö. Den har flitigt
använts av folkets lärare (rabbinerna)

som pedagogiskt hjälpmedel för aU
undervisa i svåra frågor. I rabbinismen
är det särskilt svåra lagfrågor som skall
belysas.
I liknelserna är det gärna en
jämförelsepunkt som är väsentlig, men
denna kan naturligtvis innehålla flera
underordnade likhetspunkter. Rabbinerna använder (liksom Jesus) inte
många rena liknelser, de flesta är blandade i den meningen att bilddelen
består av flera gammaltestamentliga
metaforer (vinberg, mfIltid, konung,
son, tjänare osv.). Men sådana inslag
gör in te liknelserna till allegorier.

Något av det mest karakteristiska i
evangeliernas traditionsstoff är Jesu
liknelser. Här möter vi något av det
mest särpräglade i Jesu egen förkunnel·
se. Jesus har som profet och rabbin
flitigt använt sig av liknelseformen.
Han har framfört sitt gudsrikesbud·
skap först och främst i liknelsens
dräkt. Han har använt en mängd meta·
forer (t.ex. faristlernas surdeg = lära),
den enkla jämförelsen (kloka som or·
mar, menlösa som duvor, får bland
ulvar osv., Matt.l0:16), men först och
främst har han använt liknelsen som
självständigt bildspråk. I den tar han
upp kända förhållanden och sanningar
i natur- och folkliv för att illustrera
och klargöra förhållanden och sanning·
ar i sin förkunnelse av Guds rikes
verklighet: rikets tillkommelse, dess
väsen, Guds frälsning och rikets krav,
den kommande domen osv.
Man skiljer vanligtvis mellan olika
liknelseformer utifrån rent formella
synpun!cter:

1) Den egentliga liknelsen, som
skiljer sig från de ovan nämnda metaforerna och enkla jämförelserna genom
att de är något mer utförligt utarbetade (t.ex. liknelsen om senapskornet,
surdegen, skatten i åkern, den dyrbara
pärlan, Matt. 13:3 l f.; 13:44-45, de
hundra fåren, 18:12·14, fikonträdets
grenar, 24:32).
2) Parabler (eller liknelseberättelser) som växer ut till en hel berättelse
med många små mfIlande och levandegörande detaljer (t.ex. den orättfärdige
domaren, Luk.18:1-8, det ofruktbara
fikonträdet, 13:6-9, liknelsen om såningsmannen, Mark.4:3-9, de anförtrodda punden, Matt.25:14-30, de tio
jungfrurna, Matt.25:1·13, arbetarna i
vingården, 20:1-16, den obarmhärtige
medtjänaren, 18:23-35, den förlorade
sonen, Luk.15:11-32). I liknelseberättelserna är det inte, som i de egentliga
liknelserna, det allmänna, det typiska,
det som alla gör och som vanligtvis
inträffar, som blir till liknelse, utan
engångsföreteelser, det exceptionella,
det som den enskilde har upplevt eller
råkat ut för.
3) Exempelberättelser. Sådana fmns
endast hos Lukas: om den barmhärtige
samariten, 10:30-37, den rike kornbonden, 12:16·21, den rike mannen
och Lasarus, 16:19·31, fariseen och
publikanen, 18:9-14. I exempelberättelserna framställs den pedagogiska
tanken direkt genom händelseförloppet utan .att klädas i bild, och stoffet
är hämtat just från det livsområde det
är fråga om.
Jesu liknelser är alltså oftast - som
hos rabbinerna - inte »rena» liknelser,
utan bildsidan rymmer ofta många
kända bibliska metaforer (som: konung, tjänare, vinberg, gästabud, fikonträd, får, herde osv.). Sådana metaforer flr emellertid inte förleda till att
tolka liknelserna allegoriskt. Principiellt förblir bildsidan rent profan, även
om den har allegoriska drag. Bland
liknelser som dock närmar sig allegorin
kan nämnas de onda vingårdsmännen,
Mark.12:1-9. Det fmns en möjlighet
att Jesus i enstaka liknelser har använt
sig av verkliga händelser. t.ex. den
otrogne förvaltaren, Luk.16:1-3, eller
berättelser som var allmänt kända
bland judarna i hans samtid, t.ex. den
rike mannen och Lasarus, 16:19 ff.
När det gäller tolkningen av Jesu
liknelser, krävs det nykterhet och respekt för vissa allmänna principer.
Mycket tidigt satte den allegoriska
tolkningen in i fornkyrkan, och denna
tolkning har behärskat teologin och
förkunnelsen ända till nyare tid, då
den grundläggande skillnaden mellan
allegori och liknelse å ter blev klart
insedd. Allegorin består av ett större
antal metaforer (bildliga el. överförda
uttryck, täcknamn), som är konstmässigt uppbyggda till en helhet, och den
blir klar till sin mening endast genom
att de enskilda leden fattas i sin
verkliga betydelse. Liknelsen har däremot en bildsida som är helt profan,
och som är omedelbart förståelig för
envar.
Det fmns i regel i Jesu liknelser bara
en central jämförelsepunkt (tertium
comparationis), som skall klargöra en
sanning i hans budskap. Många enskil-
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Liknelse
G.T.s term för »l~else» är mäJäI, som
också brukas om ordspråk. Det kommer av verbet måJaI, som har grundbe·
tydelS&ln: vara lik, likna; hif. likna
(vid), jämföra. (Enligt en annan förkla·
ring kommer det av ett annat till
formen identiskt verb med betydelsen:
härska, behärska.) Mäläl betecknar allt
bildspråk över huvud. Det avser en
utsaga som i sig gömmer något dunkelt
eller som har en djupare innebörd.
Ordet är också en beteckning som
innefattar alla utsagor som innehåller
någon form av jämförelse.
Det grekiska substantivet parabol~,
N. T.s vanligaste ord för »liknelse», betyder egentligen: jämställande el.
jämförelse; det kommer av verbet para·
bdllein, ställa vid sidan av varandra,
jämföra. Parabol~ förekommer bara i
de synoptiska evangelierna (48 gånger)
samt i Hebr.9:9; 11:9. På det
förstnämnda av dessa två ställen har
det betydelsen: förebild, symbol, sin·
nebild. I Joh.l0:6; 16:25,29 förekommer substantivet paroim{a, vilket betecknar en utsaga utom det vanliga,
gåtfullt el. hemlighetsfullt tal; övers.
förtäckta ord. I 2.Pet.2:22 brukas
paroimia i betydelsen: sentens, ord·
språk.
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da drag i bildsidan har därför bara en
rent berättande och utsmyckande
funktion, utan relation till saksidan.
Mer än en gång innehåller dock liknelserna inte bara en likhetspunkt, utan
två-tre sådana (Luk.1 5 :11 f.; 16: 19 f.),
dels sidoordnade, dels (och oftast)
underordnade huvudpunkten.
Liknelserna är över huvud en orga·
nlsrn. Den centrala jämförelsepunkten
strålar ut på det sättet att ett antal
underordnade likhetspunkter har intim
relation till den. I samma grad som
man sätter de perifera detaljerna i
samband med huvudtanken i centrum,
så kan man lyckas att träffa den riktiga
tolkningen även av smådragen.
»Hela liknelsen kan jämföras med
en cirkel. Mittpunkten är den sanning
som den försöker att framhäva. Radi·
erna i cirkeln är de olika omständigheterna och detaljerna i berättelsen. Så
länge man inte ställer sig i centrum, ser
man varken själva cirkeln i dess rätta
form eller den sköna enhet som skapas
genom att de många radierna strålar
samman i en enda punkt. Allt detta
blir uppenbart först när man från
mittpunkten skådar ut över cirkeln.
Just så förhäller det sig med liknelsen.
Om man har funnit dess centrala
punkt, dess huvudtema, kommer proportionerna och innehållet i de olika
detaljerna att klarna, och man ger dem
då plats och betydelse i den mån som
de mer levande kan framställa den
sanning som är huvudsaken i liknelsen» (Usca).
I många faIi pekar själva det sammanhang, i vilket liknelserna berättas,
på deras centrala huvudtanke (Luk.
15:1-2; 18:1). Avslutningsordet kan
också ge vägledning, Matt.22:14;
25:13; Luk.16:9, eller inledningen,
18:9; 19:11. - Många gånger är emellertid jämförelsepunkten outtalad,
men ger sig själv för den öppne och
mottaglige åhöraren.
Jesu liknelser ska1l inte klargöra
allmänna religiös-etiska sanningar.
Jesus var inte vishetslärare och humanist. De skall illustrera hans egenartade
budskap om Guds rike, dess begynnande eskatologiska inbrott i och med
hans ankomst, hans revolutionerande
förkunnelse och gärning, Guds förlåtande kärlek genom hans försOningsgärning och rikets absoluta krav på
omedelbar omvändelse och beredskap
inför domen.
Jesu gudsrikesbudskap är i sin totalitet så helt annorlunda än de tankar
judendomen hade gjort sig om Guds
rikes ankomst, om Messias' framträdande och villkoren för att få del i den
kommande frälsningen. Jesu liknelser,
såsom liknelser om Guds rike, kom
därför för de utomstående att låta som
gåtfullt tal och esoterisk hemlighetsfull
undervisning. De uppfattade inte liknelsernas poäng. liknelserna talar om
det som Jesus kallar »Guds rikes hemligheter», Matt.13:11.
Då man inte hade andlig förståelse
för den sak, den andliga verklighet som
Jesus talade om, kom liknelserna att
befrämja den avvisande hållning man
intog mot Jesus. Jesu egentliga intention med liknelserna är att underlätta
förståelse, väcka och kalla till omvändelse. Han är inte en dunkelt talande

apokalyptiker, även om hans budskap
är apokalyptiskt färgat helt igenom.
Men för dem som tvivlar och har rent
världslig-politiska tankar om Guds
rikes kommande och motsvarande
Messias-ideal, blir hans liknelser ett
beslöjat tal, som fullbordar en förstockelsedom, en uppfyllelse av orden
hos Jesaja: »Hören alltjämt, men
förstån intet», 6:9, jfr Matt.13:1()'17;
Mark.4:11-12. Genom liknelserna
skedde det att den som hade en
begynnande insikt om Guds rikes ankomst genom Jesus, fick ytterligare
ljus, ja till överflöd, medan den som
inte hade någon, blev än mer immun
mot sådan kunskap, Matt.13:12.
För att förstå liknelserna är det
viktigt att man fattar just de konkreta
relationer som dessa har till bestämda
personer (grupper) och livssituationer.
liknelsens så kallade »plats i livet», i
Jesu konkreta livssituation, är i evangelierna inte längre alltid omedelbart
given. Matteus har i kap.13 och Markus i kap.4 två liknelse samlingar.
Lukas eftersträvar att återge Jesu liknelser i deras ursprungliga sammanhang.
Jesu liknelser, sammanlagt omkring
70, hämtar stoff från alla naturens
områden - från människolivets olika
srarer: hemlivet, samhällslivet, det aktuella politiska livet etc. Deras budskap kastar ljus över alla de stora
ämnena i Jesu förkunnelse.
l. Ett huvudtema i liknelserna är Guds
väsen och verksamhet. Gud är god, han
är en far som ger sina barn goda gåvor,
Matt. 7 :9-11. Han uppsöker de vilsekomna, och en syndares omvändelse
skänker honom glädje, 18:12-14. Den
hemvändande syndaren möts av öppna
Som
fadersarmar,
Luk.15:11-32.
vännen i natten lyssnar Gud till sina
barns böner, II :5-8, den värnlöse, hans
förföljda folk får i den yttersta tiden
sin· rätt hos honom, liksom änkan hos
den orättfardige domaren, 18:1-8, den
ångerfulle finner rättfardiggörelse, medan den egenrättfardige går tomhänt
bort, såsom fallet var med fanseen och
publikanen, 18:9-14, omvändelse,
lydnad och förverkligande av Guds
vilja är avgörande för människorna, jfr
vingårdsägarens båda söner, Matt.
21 :28-32. I sin godhet ger han den själ,
som i brist på egen berömmelse och
eget förtjänstfull t arbete överlämnar
sig åt honom, full andel i Guds rike, jfr
liknelsen om arbetarna i vingården,
20:1-16. Han återgäldar rikligt och i
överensstämmelse med sina eviga livslagar varje trogen förvaltare av hans
anförtrodda pund, 25:14-30.
Jesus är det sanna gudsfolkets och
den enskilde troendes rätte herde,
Joh.IO:I-6. Han är den ende frälsaren,
v.7-10, som alla troende till slut skall
samlas omkring, liksom fåren omkring
herden, v.I4-16. Han är domaren,
brudgummen, mästaren, husets herre,
såningsmannen, läkaren, byggmästaren
etc.
2. Människornas natur och gudsförhållande behandlas i en rad liknelser. En
likgiltig och kritisk inställning till Guds
nådes- och frälsningserbjudande liknas
vid ett barns förhållande till sina lekkamrater, Matt.11:16-19. Liksom tombyggaren och kungen i krig bör

människorna praktisera självprövning
när det gäller att ta ställning till Guds
rike, Luk.14:28-32. En klok behandling av Mammons goda kan medföra
välsignelse även för evigheten, 16:1-13,
medan ett felaktigt, egoistiskt bruk
leder till förtappelse, 16:19 f. Ingen
som tjänar i Guds rike, har krav på
tacksamhet från Herrens sida, 17 :7-1 O.
Lärjungen ska1l inte vänta sig bättre
behandling av världen än den som kommer hans Herre till del, Matt.l0:24 f.
Liksom staden på berget och ljuset i
ljusstaken skall hans goda vandel vara
uppenbar för människorna, 5:14-16.
Den som får mycket förlåtet av Gud
visar honom också stor kärlek, Luk.
7:36-50. Frågor om sann renhet och
orenhet har med människans inre att
göra, Matt.15:10 f. Liksom trädet
känns igen på frukten, så känns den
sanne lärjungen igen på hur han praktiserar Guds vilja, 7:16-23.
Människornas rätta förhållande till
nästan blir av Jesus också belyst med
hjälp av liknelser. Den som har fått
Guds fulla, barmhärtiga förlåtelse, får
inte handla som den obarmhärtige
med tjänaren utan är själv förpliktad
till att förlåta av villigt hjärta, Matt.
18:23-35. Kärleken till nästan bör
sträcka sig över alla gränser och skrankor, såsom hos den barmhärtige samariten, Luk.10:3()'37.
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3. Guds rikes väsen, dess upprättande,
utveckling och fullkomning, samt den
rätta inställningen till det intar stor
plats i Jesu liknelser. Rikets grundläggning sker fredligt men framgångsrikt
genom Ordets förkunnelse trots skiftande mottagande, Matt. 13 :3 f. Det
utvecklas och växer i det fördolda,
Mark.4:26-29. Motstånd· och svårigheter kan möta från fiendens sida,
Matt.l3 :24-30.
Guds rike har en utomordentligt
expanderande kraft - som senapskornet, Matt.l3:31-32, en genomträngande,allt omskapande makt - som
surdegen, 13:33. Dess värde överstiger
allt, villkoret för att tillägna sig det är
uppgivande av allt annat. Detta oavsett
på vilket sätt upptäckten av det har
skett för de olika människotyperna,
överraskande - som med skatten i
åkern, eller efter målmedvetet, ihärdigt
sökande - som med den dyrbara pärlan, 13:44-46. En stor utskiljning kommer att äga rum vid tidens ände - som
med fisken i noten, 13:47-50. Med
tanke på Guds rikes synliga framträdande och Herrens återkomst till dom,
manas hans lärjungar till att, liksom
den trogne och kloke tjänaren, visa
trofasthet och förstånd i sina uppgifter, 24:45 f. Den enskilde troende
förmanas till att, liksom de förståndiga
jungfrurna, vara redo när Herren kommer tillbaka, 25:1-13, och att troget
förvalta hans gåvor, såsom de goda
tjänarna de anförtrodda punden,
25 :14-30. Ett rätt hjärteförhållande till
Jesus och till nästan kommer att ha
avgörande
betydelse
dornen,
25:3146.
4. Israels utkorelse, sökningstid och
förkastelse är också temat i flera av
Jesu liknelser. At detta folk anförtroddes Guds rikes budskap och möjligheter. När Guds frälsningsavsikt med
och genom Israel misslyckas, överläm-

nas uppdraget åt ett annat folk, »som
bär dess frukt», Matt.21 :33-46. Domen
hänger redan över Israel, endast Jesu
förbön håller den tillbaka - som vingårdsmannens för det ofruktbara
fikonträdet, Luk.13:6-9. Som hönan
församlar sina kycklingar under sina
vingar, ville Jesus samla folket. Men
det ville inte, och katastrofen förestår,
Matt.23:37 f.
Bildsprdk i de övriga nytestamentliga
skrifterna.
Paulus använder inte ordet parabol~
och har heller inga sådana liknelser
som vi finner i evangelierna. Dock är
hans brev rika på bilder, på jämförelser
och metaforer. Bildmaterialet är ett
annat än hos Jesus. Jesus hämtar det
från livet på landet och i byarna,
Paulus - som är stadsbo - mer från
sitt erfarenhetsområde. Han använder
också ofta bilder från militär- och
idrottslivet.
Jakobs brev utmärks av ett rikligt
bildbruk men saknar också liknelser
(parabler). - I Johannes' Uppenbarelse
är nästan allt uppbyggt av apokalyptiska bilder (se Uppenbarelse). Även
här saknas parabelformen; bildformen
präglas av symb oler och allegorier.
Visionerna är av sådan art att de måste
tolkas för att förstås, och först vid
inbrottet av den yttersta tidens händelser som de talar om, tycks deras·många
hemligheter kunna avslöjas. Denna
slcrift är en trösteskrift, som inte skall
besvara nyfikna frågor om framtiden,
utan i den yttersta tiden stilla deras
anfliktelser som står under korset, i
trångmål för Jesu namns skull. Uppenbarelsebokens bildspråk i synnerhet
och Jesu liknelsetal i allmänhet kräver
nykterhet av uttolkaren och förkunnaren. Som allmänt erkänd regel gäller
att liknelsen inte kan vara grundval för
läroargument (theologia parabolica
non est argumentativa). Bibliska lärosanningar kan stödjas av liknelserna
men kan inte grundas på dem. Många
villoläror och avvikelser från fundamentala bibliskå sanningar har lanserats eller givits falskt stöd med hjälp av
en felaktig användning av liknelserna.
På så sätt har Matt.18:21 f. och Luk.
15:21 f. utnyttjats som argument mot
att den eskatologiska förlåtelsen har
sin grund i Jesu strafflidande, då dessa
ställen talar om att Gud förlåter spontant. - Här förbiser man det enkla
faktum att Jesus själv, som Guds
Lamm, just representerar denna Guds
förlåtande kärlek. Den eskatologiska
förlåtelse som liknelserna talar om,
förmedlas just av honom som är på väg
till Golgata.
Jesu liknelser
a. Gudsrike
Såningsmannen,
Matt.13:3 ff.;
Luk.8:5,11. Ogräset ibland vetet, Matt.
13:24 ff. Senapskornet, Matt. 13:32;
Luk.13:19. Surdegen, Matt. 13:33. Den
dyrbara pärlan, Matt. 13 :45-46. Fisknoten, Matt. 13:47-50_ Arbetarna i vingården, Matt.20:1-6. De två sönerna,
Matt.21:28-32. De orättfardiga vingårdsmännen, Matt.21:3345. Konungasonens bröllop, Matt.22:14.
Säden som växer av sig själv, Mark.
4:26-29. Det stora gästabudet, Luk.
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14:16-24. De tio punden, Luk.
19:11-27.
b. Kärlek till de förlorade
Det förlorade fåret, Luk.15:3-7.
Den borttappade silverpenningen, Luk.
15:8-10. Den förlorade sonen, Luk.
15:11-32. Dörren till fårahuset, Joh.
10:1-10. Den gode herden, Joh:
10:11-18.
c. Bön och fasta
Bröllopsgästerna och brudgummen,
Matt.9:15. En ny lapp på en gammal
mantel, Matt.9:16. Nytt vin och gamla
skinnläglar, Matt.9:17. Den påträngande vännen, Luk.11:5-9. Änkan och
domaren, Luk.18:1-8. Fariseen och publikanen, Luk.18:19-14.
d. Det kristna livet
Förståndiga och oförståndiga byggmästare, Matt.7:24-27. Den obarmhärtige medtjänaren, Matt.18:23-35.
De tio jungfrurna, Matt.25:1-13. De
anförtrodda punden, Matt.25:14-30.
Ett rike och ett hus i strid med
sig självt, Mark.3 :23-27. Ljuset på
ljusstaken, Mark.4:21; Luk.ll:33,36.
Blinda vägledare, Luk.6:39. Grandet
och bjälken, Luk.6:41-42. Trädet
och frukten, Luk.6:43-45. De utlånade penningarna och gäldenärerna, Luk.7:41-47. Den barmhärtige
samariten, Luk.10:3Q.37. Den rike
kornbonden, Luk.12:16-21. Fikonträdet, Luk.13.:6-9. BröllopSgästernas
placering, Luk.14:7-14. Tornbyggaren,
Luk.14:28-30. Den krigförande konungen, Luk.14:31-32. Saltet, Luk.
14:34-35. Den otrogne förvaltaren,
Luk.16:1-8. Den rike mannen och Lasarus, Luk.16:19-31. Vinträdet och
grenarna, Joh.15:1-6.
e. Herrens tillkommelse
Fikonträdet, Matt.24:32-34. Husbonden och tjuven, Matt.24:43. Den
trogne och den onde tjänaren, Matt.
24:45-51. Mannen som reste utrikes,
Mark.13:34-37.

3 Hören nu en annan I.
21:33
3'fariseema hörde hs Lr
21:45
22:1
3 J. begynte tala i I.r
3 Ifrån f"lkonträdet hämta I.
24:32
3 sade till dem i I.r
Mark. 3:23
4:2
3 undervisade dem i l.r
3 frAgade hm om I.rna
4:10
3 meddelas antsammans i I.r
4:11
3 Förstån I Icke denna I.
4:13
4:13
3 fatta alla de andra l.rna
3 med vilken I. framställa det
4:30
3 I l.r förkunnade han ordet
4:33
3 utan I. talade han icke
4:34
3 begynte tala till dem i l.r
12:1
3 om dem han talat i denna I.
12:12
3 Ifrån fikonträdet hämta I.
13:28
Luk.S :36; 6:39
3 framställde denna I.
8:4
3 sade han i en I.
8:9
3 frAgade vad denna I. betydde
3 meddelaS de i l.r
8:10
8:11
3 Si är nu detta I.ns mening
3 framställde för dem en I.
12:16
12:41
3 är det om oss du talar i I.
3 framställde denna I.
13:6
3 framställde han för dem en I.
14:7
3 framställde han denna I.
15:3
3 framställde för dem en I.
18:1
3 Ytterligare framställde han I.
18:9
3 framställde ytterligare en l.
19:11
3 framställde för folket I.
20:9
3 om dem han talat i I.
20:19
21:29
3 framställde för dem en l.
UKNELSEVIS (ordanalys, se Liknelse)
3 fick hm tillbaka,l. talat
Hebr.ll:19
UKSIDIG
altaret bUdar I. fyrkant
skall vara I.t fyrkantig
skall vara en I. fyrkant
rökelsealtaret en I. fyrkant
brännoffersaltaret I. fyrkant
Bröstskölden I.t fyrkantig
den var en I. fyrkant
a1tarhärden •.•en I. fyrkant
till helgedomen en I. fyrkant

2.Mos.27:1
28:16
30:2
37:25
38:1
39:9
Hes.40:47
43:16
45:2

UKSINNAD
I ären •.• endräktiga, I.e

FU. 2:2

UKSOM
I. jag hemsökt konungen

Jer.SO:18

UKSTÄLLA
I.d med dig Inför Gud
tillfälle att bliva I.da
I.es med Guda Son

Job 33:6
2.Kor.ll:12
Hebr. 7:3

LIKNELSE
Hes.t7:2
1 tala till det en I.
24:3
1 tala till släktet i en I.
2 gm profeterna talat i I.r
Hos.12:10
3 talade till dem i l.r
Matt.13:3
3 talar du till dem i I.r
13:10
3 talar jag till dem i I.r
13:13
13:18
3 I.n om såningsmannen
3 En annan I. framställde
13:24,31,33
3 talade J. i I.r till.folket
13:34
13:34
3 utan l. talade han intet
3 Jag vill öppna min mun tilll.r
13:35
13:36
3 Uttyd l.n om ogriset
13:53
3 När J. framställt dessa l.r

UKVÄL
I. icke given At (Sela)
I.Mos.38:14
I. viljen I skaffa frihet
2.Mos. 5:5
5:16
I. säger man till oss
L. gingo nAgra av folket
16:27
l. icke yppar detta
3.Mos. 5:1
I. äter kött av H. tackoffer
7 :21
svart hår I. saknas där
13:31
Om I. en näck åter visar sig
13:57
Om l. en näck kommer fram
14:43
Om ngn l. utbyter ett djur
27:10
Om ngn I. utbyter djuret
27:33
misstankens ande I. kommer
4.Mos. 5:14
l. icke gAtt ut till tältet
11 :26
L. droga de i sitt övermod
14:44
L. skall Kain bliva utrotad
24:22
Varför skola vii. dö
S.Mos. 5:25
I. vara fria ifrån den ed
J os. 2 :17
9:18
L. angrepo Israels barn dem
Samuell. Icke kom
I.Sam.13:8
hava I. varit oss nyttiga
25:15
Tag nu I. spjutet
26:11
2.Sam. 5:7
David intog l. Sions berg
17:5
L. sade Absalom
I. liit du din tjiinare
19:28
L. blev kon. befallning
24:4
I. komme med budskap
I.Kon.18:12
(Ahab:) I. sitta vi stilla
22:3
I. skall denna dal
2.Kon. 3:17
8:10
(Ben-Hadad) I. skall dö
Offerhöjderna I. icke avskaffade
14:4
David intog I. Sions borg
I.Krön.ll:S
I. synts dig vara för litet
17:17
L. blev kon. befallning
21:4
gav H. I. i deras hand
2.Krön.24:24
I. församla dem därifrån
Neh. 1:9
I. krävde jag icke ut
5:18
9:19
övergav du dem I. icke
L. komma hm att synda
13:26
Höjde jag det I.
Job 10:16
Hören nu I. mitt klagomAl
13:6
L. hörde du böners ljud
Ps.31 :23
L. syndade de allt framgent
78:17
L. syndade de alltjämt
78:32
I. viker jag Icke ifrAn
119:5 1
Orda.12:9
ringa man s.l. har tjänare
regnskyar och l. Intet regn
25:14
I. är stor vishet dem beskärd
30 :24
l. ingen ände pA hs möda
Pred. 4:8
I. bliver hennes hunger icke
6:7
och I. fAr länge leva
8:12
I. icke förmAdde göra
Jes. 7:1
I. är det natt
21:12
J er. S :22
I. icke kunna överskrida
L. känna de icke skam
6:15
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UKNELSE

,tO

1) mäJäl,
/J
liknelse; ordspclk; av: måhJ., grundbet.
vara lik, likna; hif. förlikna, jämföra.
Se: Gåta 2, Ordspråk 1.
2) dåmä, n/J i
vara lik, lik~a~ pi. förlikna, jämföra; i
Hos.12: 11 övers. tala i liknelser. Jfr pi.
i HV.1:9, övers. förlikna; Jes.40:18,25;
46;5 likna (= förlikna, jämföra).
3) parabol~, 7rapa{3oAij
jämställande, jämförelse; liknelse; ordspråk; av: parabållö, kasta el. ställa
bredvid; jämställa, jämföra. I Hebr.
11 :19 står: en parabol~, i liknelse;
övers. liknelsevis talat. Parabol~ är
LXX.s och N.T.s motsvarighet till
måläJ., se 1. Ordet är i Matt.15:15;
Mark.7:17 övers. bildligt tal; Luk.4:23
ord (= ordspråk). I Hebr.9:9 har ordet
innebörden: förebild, symbol; övers.
sinnebild.

L. känna de icke ngn skam
8:12
tukta mig, H., I. med mAtta
10:24
L. mAste jag tala om vad rätt
12:1
I. förbanna de mig alla
1 5:10
I., fastän staden är given i
32:25
I. icke vänder om frAn
Hes. 3:19
L. några räddade bliva kvar
14:22
understödde hon l. icke
16:49
vUkens ed han I. föraktade
17: 16
L. upplyfte jag min hand
20:15
L. upplyfte jag min hand
20:23
I. icke vänder om ifrAn sin väg
33:9
I. skullen I f Ahava landet
33:25
l. skullen I f A hava landet
33:26
I. mAst draga ut ur sitt land
36:20
delarna I. icke hAl1s ihop
Dan. 2:43
I. var det jag s. lirde
Hos. 11 :3
Am.4:6,8,9,10,11
I. icke omvänt eder
I. inbjuden våldet att trona
6:3
skola de I. alla dö
6:9
I. ana förbrännas
Nab. 1 :10
L. vill jag glädja mig
Hsb. 3:18
var I. frimodig
Hagg. 2:5
I. vänden l eder icke till
2:18
l. föder eder him. Fader
Matt. 6:26
I. säger jag eder att icke ens
6:29
l. föll det icke omkull
7:25
är I. större än han
11 : 11
och I. äro utan skuld
12:5
funna de I. intet
26:60
I. blev Elias icke sänd
Luk. 4:26
l. blev Ingen av dessa ren
4:27
minst ... är l. större än han
7 :28
kommer han I. att stå upp
11:8
och I. föder Gud dem
12 :24
12:27
I. säger jag eder att icke ens
I. har du aldrig givit ens
15:29
I., eftersom denna änka är
18:5
I. är jag ibland eder ss.
22:27
I., till allt detta kommer
24:21
I. har ingen stigit upp
Joh. 3:13
I. tager ingen emot hs
3:32
Andrs bAtar I. kommit från
6:23
I. är en av eder en djävul
6:70
I. fullgör ingen av eder lagen
7 :19
L. har jag icke kommit av
.7:28
8:52
I. säger du: Den s. hAller
I. är det ord icke mitt
14:24
l. hatat bAde mig och· min Fader
1 S :24
I. haven I uppfyllt Jerus.
APg. 5:28
I. upphängde man hm pA trä
10:39
bAda de I. PUatus
13:28
I. i Jerusalem överlämnad i
28:17
I. en lagöverträdare
Rom. 2:27
I. dömas ss. syndare
3:7
L. är det icke sA med nAdegAvan
5:15
I. fördrag med vredens kärl
9:22
betänkligheter och I. äter
14:23
För mig betyder l. föga
l.Kor. 4:3
smädade och välsigna I.
4:12
I., när l haven före ngt mAl
6:4
säger I. ss. en tillstädjelse
7:6
I. skulle skilja sig
7:11
Om du I. skulle gifta dig
7:28
Sen I. till att denna frihet
8:9
I. hava vi icke gjort bruk av
9: 12
Om l. ngn vill vara genstridig
11 :16
och I. har mAnga lemmar
12:12
I. utgöra en enda kropp
12:12
l • .nog med den näpst
2.Kor. 2:6
förnyas I. vår invärtes mska
4:16
tuktade men I. icke till döds
6:9
utblottade men I. ägande allt
6:10
rik I. blev fattig
8:9
L. sänder jag Astad dessa
9:3
I. icke i fråga om kunskap
11:6
I. avhAller jag mig därifrån
12:6
L. är detta icke ngt
Gal. 1:7
om jag I. skulle dröja
l. Tim. 3: l S
I. till anden f Aleva
l.Pet. 4:6
I. berömma sig av stora
Jak. 3:5
I. vandra efter begärelser
Jud. v.16

LJLIT
hebr. Namn på en nattdemon, jfr det
hebr. ordet för natt, lajil el. laj/å.
Motsvarande namn återfmns i det
ackadiska lilitu, med maskulinformen
lilu. Ordet härrör från det sumeriska
iii, storm, och Lilit ansågs ursprungligen vara en stormdemon. Jfr LXX som
uppfattar Lilit som ett slags demon.
Det är icke omöjligt, att namnot kan
ha använts för ugglearten Strix Flammea. Man har nämligen funnit denna i
ruiner i Palestina. Jes.34:14.

Det vanliga hebreiska ordet för Bibelns »lilja» är SuSan eller Iolän (fem.
so§annå). Ordet flå1}a,~ät i Jes.35:1
kan beteckna en sorts lilja eller narciss;
i HV.2:1 är det översatt »ett ringa blomsten>. (Den äldre bibelövers. har »ros
ibland törne», HV.2:2, där den nuv. har
»lilja».) Jfr assyr. chaba~atu som betecknar en sumpväxt. Grek. krlnon,
Matt.6:28; Luk.12:27, kan beteckna den
purpurröda anemonen, Anemone coronaria, som om våren blommar överallt
i Medelhavsområdet, i Palestina särskilt
på Saronslätten. Med hänsyn till att
endast en av liljefami1jens ca 50 arter
förekommer i Palestina och t.o.m. är
sällsynt, under det att bibelställena
nästan överallt framställer växten i
fråga som allmänt förekommande, har
man anledning att tänka sig »liljorna på
markeID> som en allmän beteckning på
vårens färgrika blomsterprakt. Enligt
en avvikande teori, som framförts av
en professor i biblisk botanik vid
Jerusalems universitet, har Jesus
åsyftat en mindre påfallande, men
vanlig och längre blommande ört än
liljan, nämligen den palestinensiska kamomillen, som är vit och liknar tusenskönan; t.o.m. den var alltså härligare
än Salomo i all hans prakt! Det med
lilja översatta hebr. Iosannå nyttjades
även som kvinnonamn, se Susanna.

»Beskåden liljorna på marke/Ul.
LILJA
pelarhuvudena till I.or
pelarna utformade tilll.or
i form aven utslagen l.
form av utslagen I.
Vittnesbördets I.
ringa blomster, en I. i dalen
ss. en I. bland törnen
för sin hjord i bet ibland I.or
killing I bet ibland I.or
läppar äro röda 1.0r
för att plocka I.or
för sin hjord i bet ibland I.or
vetehög, omhägnad av I.or
hedmarken blomstra ss. en I.
skall blomstra ss. en I.
Beskåden 1.0rna
Given akt pA I.orna

l.Kon. 7:19
7:22
7:26
2.Krön. 4:5
Ps.60:1
HV. 2:1
2:2
2:16
4:5
5:13
6:1
6:2
7:2
Jes.3S:1
Hos. 14:6
Matt. 6:28
Luk.12:27

LIUOR
hebr. Jownnim. MÖjl. en välkänd sång,
ett slags musikinstrument eller kanske
materialet på vilket sången var skriven.
Ps.45:1; 69:1; 80:1.
ULLA (se även: Liten)
I. fårhjorden i öknen
Det I. en' rättfärdig har
frukta icke du Israels l. hop
Frukta icke, du I. hjord
från den I. staden Betlehem

I.Sam.17:28
Ps.37:16
Je.. 41:14
Luk.12:32
Joh. 7:42

LIUA
Liljorna står i Skriften som en bild på
skönhet. I arkitektoniska ornament
har liljan avbildats i sten och brons.
Pelarna i Salomos tempel och kopparhavet hade formen aven utslagen lilja,
l.Kon.6:19; 2.Krön.4:5.

LIN
Se även: Linne, plantera, odla, frö,
åker, väva, tyg, kläder, klädnad.
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Lin-Liten
Lin
Enligt gjorda fynd har linodling forekommit i landet kring Eufrat och
Tigris mycket tidigt_ Egyptiska mumier var redan 3000 år f_Kr. svepta i
bindlar som för det mesta består av
rent linne, men först ett tusen år
senare började den i fortsättningen så
viktiga linnetekniken. Bibeln ger vid
handen att linne var ett sällsynt och
dyrbart material. Enda belägget på
linodling i Israels land är J os.2 :6.
LIN
slagas l.et och komet ned
och l.et stod j. knopp
olika garn, av ull och l.
Omsorg har hon om ull och l.
s. arbeta i häcklat l.
ilskare s. giva ..• mitt l.
taga bort ull och mitt l.

-lina

2.Mos. 9 :31
9 :31
5.Mos.22:11
Ords.31:13
Jes.19:9
Hos. 2:5
2:9

LINA

vagns1inor Jes.5:18
LINA
kasta l.or omkring staden
LINDA (substantiv)
lät ticken bliva dess l.
LINDA (verb)
ingniden med salt och l.d
man har icke l. t den
l.ile hm och lade hm i
barn s. ligger l.t i en krubba
LINDA (in)
l.de in dem i mantlarna

2.Sam.17:13
Job 38:9
Hes.16:4
30:21
Luk. 2:7
2:12
2.Mos.12:34

LINDRA
mitt läger l. bekymmer
sA l.s ej därav min plAga

Job 7:13
16:6

LINDRIG
l. sunnanvind blAste upp

Apg.27:13

LINDRING
kände Saull.
läpparnas ömkan bereda l.
bered mig l., då jag ropar

-linje

l.Sam.16:23
Job 16:5
Klag. 3:56

LINJE

gränslinje 4.Mos.34:7
LINJE
en l. från Hasar"Enan till

4.Mos.34:10

LINNE
Se även: Lin, kläder, klädnad, vit,
rättfårdighet.
Linne
Linne användes fOr tillverkning av de
dyrbaraste kläder och speciellt för
översteprästens klädnad. Betecknande
är att farao vid J osefs upphöjelse lät
kläda honom i kläder av fmt linne,
1.Mos.41 :42. Samuel bar en linneefod, l.Sarn.2:1S.
Att använda linnekläder till dagligt
bruk ansågs vara lyx, Jes.3:23. I Bibelns bildspråk omtalas de heligas
rättfårdighet som »fmt linne, skinande
och rent», Upp. 19:8.
LINNE
i kläder av f"mt l.
l.Mos.41:42
At dem benkläder av l.
2.Mos.28:42
ikläda sig livrock av l.
3.Mos. 6:10
ikläda sig benkläder av l.
6:10
vare sig klädnaden är av l.
13:47
13:48
vare sig av l. eUer av yUe
vare sig av yUe eUer av l.
13:52
en klädnad av yUe eUer l.
13:59
en helig livklädnad av l.
16:4
och benkläder av l.
16:4
16:4
blllte av l., huvud bindel av l.
David i kåpa av fint l.
l.Krön.15:27
sångarna klädda i vitt l.
2.Krön. 5 :12
hängde tapeter av l.
Est. 1:6
brokigt l. från Egypten
Ords. 7:16
har kläder av f"maste l.
31:22
en huvudbindel av fint l.
Hes.16:10
dina kläder vara av f"mt l.
16:13
Ditt segel var av fint l.
27:7
f"mt l. och rubiner gåva de
27:16
hava huvudbonader av l.
44:18
och benkläder av l.
44:18
i purpur och flnt l.
Luk.16:19
i rent, skinande l.
Upp.15:6
(ingen köper) f"mt l. och purpur
18:12
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var klädd i f"mtl. och purpur
givet att kläda sig i fint l.
Det fina l.et är de heligas
him. härskarorna, i fint l.
LINNEARBETARE
s. tillhörde I.nas hus
LINNEBENKLÄDER
l.na av tvinnat vitt gam
LINNEBINDEL
sAg han aUenast 1.1arna
omlindade den med 1.1ar
sAg han l.larna ligga där
LINNEDUK
svepte den i en ren l.
(Josef) köpte då en l.
och svepte hm i l.en
svepte den i en l.
O.) tog en l. och band
torkade dem med l.en
s. liknade en stor l.
s. liknade en stor l.
LlNNE-EFOD
ss. gosse iklädd l.
85 min s. bura l.
var David iklädd en l.
därjämte bar David en l.
LINNEGöRDEL
och köp dig en l.

18:16
19:8
19:8
19:14
I.Krön. 4:21
2.Mos.39:28
Luk.24:12
Joh.19:40
20:5
Matt.27:59
Mark. l 5:46
15:46
Luk.23:53
Joh.13:4
13:5
Apg.l0:11
11:5
l.Sam. 2:18
22:18
2.Sam. 6:14
l.Krön.15:27
Jer.13:1

LINNEKLÄDE
taga av sig l.rna
3.Mos.16:23
skall ikläda sig l.rna
16:32
en man s. var klädd i l.r
Hes. 9:2
s. var klädd i l.ma
9:3
mannen i I.rna kom tillbaka
9:11
mannen s. var klädd i l.rna
10:2
bjöd mannen s. var klädd i l.rna
10:6
hm s. var klädd i l.rna
10:7
skola de ikläda sig l.r
44:17
stA där, klädd i l.r
Dan.l0:5
mannen s. var klädd i l.r
12:6,7
ung man, höljd i ett l.
Mark.14:51
läomade l.t kvar och flydde
14:52
LINNESKJORTOR
giva eder 30 fina l.

giva mig 30 fina l.
Fina l. gör hon
(Sians döttrars) f"ma l.

Dom.14:12
14:13
Ords.31:24
Jes. 3:23

LINNESNÖRE
hade ett l. i sin hand

Hes.40:3

LINNING
oljan•.. över l.en på hs

Ps.133:2

LINSSOPPA
Den röda maträtt, som Esau sålde sin
förstfOdslorätt fOr, l.Mos.25:30,34.
Lins var en vickerart, som odlades i
olivlundar, backsluttningar och annan
fruktbar mark, och den räknades for
att vara en simpel foda. Den skördades
och tröskades som vete. Linssoppans
röda fårg korn av att linserna kokades i
sitt röda skal. Se: Linsärter. l.Mos.
25:34.
LINSTJÄLKAR
gömt (spejarna) under l.
LINSÄRTER
L till mat At David
åkerstycke fullt med l.
tag dig vete, korn, l.
LINTRÅDAR
tågen omkring hs armar ss. l.

Jos. 2:6
2.Sam.17:28
23:11
Hes. 4:9
Dom.15:14

LINUS
grek. Linos, möjl. (den mytiske sångaren) Linos' Sling el. vit som linne. En
kristen i Rom. Enligt fornkyrkans så
gott som enstämmiga utsago har han
varit den förste officiella ledaren
(biskop) fOr fOrsarn1ingen i Rom, ett
uppdrag som han innehade i omkring
tolv år. 2.TimA:21.
-list
höm1ist 1.Kon.7:2S
sidolist l.Kon.7:32
taklist 1.Kon.7:9
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2.Mos.2S:25
25;25
25:27
26:17

36:22
37:12
37:12
37:14

LIST

Se även: Bedraga, svek.
LIST

e

1) 'drmä, il~ -;
list, slughet; klokhet; av: 'åram, se 7.
Se: Klokhet 3, Klokskap 1.
2) 'dkbö, il:::' P 11
bedräg~ri, list; :a;: 'ålca!?, se Bedraga 2.
3) maHå'on, 1 i X WO
bedrägeri, list; av: T [~ä~ä'l, se Bedraga 1.
4) tdrmä, il~") ~
svek, bedrägeri, list; av: rårnä, se 6.
Ordet fOrekommer endast i Dom.9:31
i uttrycket bejårrnä, med list; övers.
listeligen.
5) 'örum, D 1 j 11
listig, slug; klok;" av: 'åram, se 7. Se:
IDfundig 2, Klok 4.
6) mimui, ilO jO
svek, bedräg;ri~' falskhet, lömskhet,
list; i 1.Mos.34:13 bernirrnä, med list,
övers. med listiga ord. Se: Falsk 3,
Falskhet 4, Förräderi 1.

7) 'öram, D j 11
vara listig eCSiug; här bif. ILSam.
23 :22 är verbet fOrstärkt med en kal
inf.; därav övers. vara mycket listig.
Ps.S3:4 ordagrant: listigt göra ett
rådslag; övers. forehava listiga anslag.
S) dolos, 80AOC:
grundbet. agn, (lock-)bete; därav: list,
bedrägeri, svek; här dat. d6lö (i Mark.
14:1 en d6Iö), övers. med list; i 2.Kor.
12: 16 på en listig omväg. På övriga
ställen är ordet övers. svek, Mark.7:22;
Apg.13:10;
Rom.1:29;
Joh.1:47;
1. Tess.2:3; 1.Pet.2:1,22; 3:10. Jfr
Locka 9.

9) katasophizomai, KaTaaoq,lro/lat
med. överlista, gå fram med list (gå
listigt till väga) mot; av: prep. katå (här
med fientlig innebörd: emot), och
sophizö, göra vis; i dålig' mening (i
synnerhet i med.): handla listigt el.
bedrägligt; detta verb är i sin tur bildat
av sophia, vishet, visdom. J fr part.
pass. av sophizö i 2.Pet.1 :16, övers.
slugt uttänkt.
10) methodeill, /lfDo8 fia
ego
bakväg;
därav:
bakslughet,
lömskhet, list; sing. i EfA: 14 övers.
listigt anslag; p1ur. i Ef.6:11 listiga
angrepp; av: methodeuö, (försåtligt) gå
efter, forfolja, bedraga (av: methodos,
eftersökning, fOrfOljande; bedrägeri;
av: prep. metå, bakom, efter, och
hod6s, väg). Nämnda ord ingår i våra
låneord: metod, metodik, metodisk.
LIST
1 dräper sin nästa med l.
1 toga sin tillflykt till l.
2 Jehu gjorde så med l.
3 Hatet brukar l. att
8 låta gripa J. med l.
8 gripa hm med l.
LISTELIGEN
4 sände l. bud tDl Abimelek
LISTIG
S ormen l.are än alla
6 svarade med l.a ord
7 sagt att (David) är l.
7 förehava de l.a anslag
9 l.t till väga mot vArt
8 på l. omväg fångat
10 ·villfarelsens l.a anslag
10 emot djävulens l.a angrepp

LIST

LIST
l. aven hands bredd
omkring l.en rand av guld
Invid l.en skola ringarna
tappar förbundna med en l.

tappar, förbundna med en l.
en l. aven hands bredd
runt l.en en rand av guld
Invid l.en sattes ringarna

2.Mos.21 :14
Jos. 9:4
2.Kon.l0:19
Ords.26:26
Matt.16:4
Mark.14:1
Dom. 9:31
I.Mos. 3:1
34:13
I.Sam.23:22
Ps.83:4
Apg. 7:19
2.Kor.12:16
Ef. 4:14
6:11

LIT
sätta sin l. till lögn
aätta eder l. till lögn
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Jer.28:15
29:31

LITA (pA)
Sihon l.de icke pA Israel
intet här att l. på
ej l. på vad fAfängligt är
Kan du l. pA (vild oxen)
min vän s. jag.l.de på
en man s. är att l. pA
vatten s. ingen kan l. pA
icke l. pA ngn förtrogen
ss. vinet icke är att l. pA

Dom.ll:20
I.Krön.29:15
Job 15:31
39:14
Ps.41:10
Ords.20:6
Jer.15:18
Mika 7:5
Hab. 2:5

LITEN
Se även: Lilla, små, ringa, svag, barn,
ung.
Herrens små ting
1) Messias' stad - Betlehem, J oh.
7:42. 2) Kristi hjord - församlingen,
Luk.12:3 2. 3) Tiden fram till hans
tillkommelse, Hebr.10:37; 1.Pet.1:6-7.
LITEN
Uppdelning: liten/litet, liten tid, lika litet.
LITEN, LITET
Ut mig hämta l. vatten
1.Mos.18:4
och den (staden) är l.
19:20
den är ju sU.
19:20
Låt mig f A dricka l. vatten
24:17
Ut mig f A dricka l. vatten
24:43
l. var det s. du hade
30:30
köpen l. säd till föda
43:2
ss. skänk l. balsam och l. honung
43:11
kommit ett l. stycke utom
44:4
tillbaka och köpen l. säd
44:2 S
hushållet för l. till ett
2.Mos.12:4
den s. hade samlat l.
16:18
lem för stor.eUer för l.
3.Mos.22:23
sAl. funnitnAd
4.Mos.ll:ll.
om folket är l. eUer stort
13:19
vare sig l. eUer stort
22: 18
men l. skall du inbärga
5.Mos.28:38
Giv mig l. vatten
Dom. 4:19
nyas har vilat ngt l.
Rut 2:7
1.Sam. 2 :19
göra At hm en l. kåpa
smakade ngt l. av honungen
14:29
tog jag l. honung
14:43
han hade en l. gosse med sig
20:35
efter en enda l. loppa
24:15
söka efter en enda l. loppa
26:20
lAt mig sätta fram l. mat
28:22
Ingen saknades, varken l. eUer
30:19
ändA synts dig vara för l.
2.Sam. 7:19
Mefiboset hade en l. son
9:12
icke mer lin ett enda l. lamm
12:3
om detta skulle vara för l.
12:8
ett l. stycke från bergstoppen
16:1
en enda l. bön till dig
1.Kon. 2:20
kopparattaret var för l.
8 :64
Hämta l. vatten At mig
17:10
och l. olja i kruset
17:12
red först tm en l. kaka
17:13
Nu ser jag ett l. moln
18:44
i strid med •• J. eUer stor
22:31
mura upp ett l. rum
2.Kon. 4:10
Ahab har tjänat Baall.
10:18
voren I ännu en l. hop
1.Krön.16:19
synts dig vara för L, o Gud
17:17
bliva dödad,l. eUerstor
2.Krön.15:13
i strid vare sig l. eUer stor
18:30
ett l. ögonblick nAd från H.
Esr.9:8
ngt l. andrum i vAr träldom
9:8
lämnar mig i fred ett l.t andetag? Job 7:19
Bida ännu l., sA jag fAr
36:2
voro de ännu en l. hop
Ps.I05:12
sov ännu l., slumra l.
Ords. 6:10
lägg l. händerna i kors
6:10
Bättre ngt l. med H. fruktan
15:16
Bättre ngt l. med rättfärdighet
16:8
sov ännu l., slumra ännu l.
24:33
lllgg IInnu l. händerna i kors
24:33
vare sig l. eUer mycket
Pred •. 5 :11
en l. stad med f A invånare
9 :l4
icke 1110mat en l. återstod
Jes. 1:9
en l. gosse skall valla dem
11:6
s. bliver kvar skall vara l.
16:14
göm dig ett l. ögonblick
26:20
Det är ju l. här, l. där
28:10
H. ord för dem l. här, l. där
28:13
Det är för l. för dig
49:6
Ett l. ögonblick övergav jag dig
54:7
ett annat horn, ett l.
Dan. 7:8
nytt horn, i begynnelsen l. _
8:9
övermakten med allenast l. folk
11 :23
en l. seger beskäras dem
11 :34
I sAn mycket, inbärgen l.
Hagg. 1:6
väntaden pA mycket, det blev l.
1:9
var allenast l. förtörnad
Sak. 1:15
Matt.26:39
gick han l. längre bort
Så l. förmidden I dA vaka
26:40
L. därefter komma kringstående
26:73
När (J.) gått l. längre
Mark. 1 :19
vilen eder ngt l.
6:31
Alltsedan han var ett l. barn
9 :21
gick han l. längre bort
14:35
l. därefter sade de s. stodo
14:70
lägga ut ngt l. från land
Lok. 5:3
den s. fAr l. förtåtet
7:47
han Illskar ock l.
7:47
(Sackeus) var l. till vllxten
19:3
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Litostroten - Liv
såväl naturlig (timlig-fysisk) som andlig, kvalificerad betydelse, som uttryck
för frälsningens högsta och egentliga
goda - det eviga, saliga livet i Guds
rike. Motsatsen till zö~ är thånatos,
död, Rom. 8:38; 2.Kor.S:4; jfr Luk.
20:38; 1.Tim.S:6; Upp.l:18. Ofta förekommer också sub st. psychJ, ego andedräkt; därav: själ, liv. Det motsvarar
närmast hebr. näpu och betecknar den
fysiska livsprincipen, Apg.20:1O, själva
livet, Matt.2:20; 6:2S; 10:39, levande
väsen, l.Kor.1S:4S, personen, Apg.
2 :41, samt själslivet, sätet för vilja,
känsla, begär osv. - Vidare kan
näntnas bios, som betecknar det timliga livet och dess yttringar, livsuppehälle, livsförnödenheter, livets goda,
egendom, ägodelar, 1.Pet.4:3; Mark.
12:44; l.Tim.2:2; Luk.1S:12; !.Joh.
3:17.

Liv
De vanligaste hebreiska orden för begreppe~ »!iv» är substantiven fiajjim
och nä{1ål. I:Iajjim kommer av verbet
J.uijä, leva, och betecknar själva livspotensen i dess intensitet, styrka, rikedom, överflöd, fullhet och variation.
Näpu betecknar ursprungligen andedräkten. Det avser i första hand den
livsande, som är gemensam för alla
levande väsen - själen, livet, vars säte
är olodet, 1.Mos.9:4; 3.Mos.17:11.
Näpäl är ofta ett uttryck för ett skapat
väsen i allmänhet, såväl människor som
djur. Icke sällan betecknar ordet personligheten i dess helhet. Det brukas
dessutom om sätet för människans
känslor, vilja och förstånd.
Grekiskans val)!igaste ord för »liv»
är substantivet zöJ, använt om livet i

1. Gud är en levande Gud, Jos.3:lO;
Ps.42:3; Jer.l0:l0; Hes.33:11. I högtidliga bekräftelser svärjer Gud ofta vid
sitt liv, 4.Mos.14:21; S.Mos.32:40;
Jer.46 :18, stundom svärjer också
människor vid Guds liv, Rut 3:13;
l.Sam.14:39,4S; 2.Sam.2:27; 14:11
osv.
Gud är livets källa, Ps.36:1 O. Livspotensen i skapelseverket föres tillbaka
till en gudomlig skapelseakt. Särskilt
gäller detta livspotensen i människan
som är skapad till Guds avbild. Högtidligt omtalar l.Mos.2:7 hur Gud inblåste sin livsande i människans näsa,
så att hon blev en levande själ. Livet är
en gåva från Gud, Job 10:12; Ps.21:S.
Den fromme tillbeder honom därför
som »mitt livs Gud», Ps.42:9.
Gud är också suverän herre över
livet. Han dödar och gör levande,
S.Mos.32:39; l.Sam.2:6 ff.; Job 12:10;
14:S, jfr Jona 2:1-11. I sin försyn har
han skapat alla förutsättningar för
livets uppehållande och bestämmelse,
såväl materiellt som andligt. Grundläggande för G.T. är att livet helt och
hållet är givet genom Guds skapelseakt: »Du sänder ut din ande, då varda
de skapade», Ps.I04:30. Livet kan endast bevaras genom Guds nåd, 66:9;
Jes.38:16. Livet utgår icke från kroppen utan från Guds livsande, som
ständigt förnyar allt levande, »du tager
bort deras ande, då förgås de och
vända å ter till sitt stoft igen»,
Ps.I04:29. Människan är därför helt
beroende av Gud när det gäller livets
bevarande. Han kan taga livet tillbaka,
närhelst han vill.
I Israel blir klargjort genom uppenbarelsen att livet är· en gåva och att
dess bevarande är en frälsningsförmän.
Människan är skapad till odödlighet.
Det. dödsbesegrande livet är ett liv,
som äges i Guds personliga gemenskap,
i lydnad inför hans frälsningsvilja och
herre-vilja, sådan den är uppenbarad i
förbundets nåd. I Israel förstås livets
bevarande (även det biologiska, elementära livet) utifrån gudsförhållandet.
En central tanke i G.T. är att Gud
ställer människan inför valet mellan liv
och död, S.Mos.30:1S-20. Endast i
Guds gemenskap kan hon bevara livet.
Allt vilar speciellt på förhållandet till
Herrens ord när det gäller liv och död.
»Ty detta är icke ett tomt ord, som ej

angår eder, utan det gäller edert liv»,
32:47 a; jfr 8:1 f. Hesekiel betonar
detta särskilt starkt, Hes.3:18; se även
Hab.2:4; Am.S:4,14. Genom sin undervisning om livets vägar erbjuder Gud
ett långt och lyckligt liv, Jes.SS:I-3.
Där människan har förbrutit sig mot
livslagarna, söker han återföra henne
till omvändelse, 2.Sam.14:14; Hes.
18:30-32. Den som tager vara på hans
förmaning och omvänder sig, får full
förlåtelse och livets gåva, 18:21-22,27.
Visserligen kan Gud tillåta själafienden att pröva den rättfärdige, men
han förbehåller sig själv rätten att
bestämma över livet, Job 2:6. Ett långt
och lyckligt liv skänker han den som
lever i innerlig gemenskap med honom,
Ps.19:14-16; S.Mos.4:4. Men den gudlöse får icke behålla livet, J ob
36:13-14; Ps.26:9 osv. Sedan gammalt
ansågs det som en särskild nåd att få
ett långt liv, S.Mos.S:16. Den fromme
som hade vandrat med Herren dog
tlgammal och mätt på livet», l.Mos.
2S:8; l.Krön.23:1.
Herren kungör för människan
»livets väg», Ps. 16 :11. Att leva gudlös
eller utan Gud är i strid med livets ide.
Man har icke del i livet i dess egentliga
bestämmelse, om man' icke också har
del i »livets ljus». Liv och ljus hör iltop
i G.T. »Ty hos dig är livets källa, i ditt
ljus se vi ljus», 36:10. För a,h förveIkliga sin skapelsestatus behöver människan ljus över sitt väsen (sin likhet med
Gud) och ljus över livets mening och
mål (orienteringSljus). Det ljus som
uppenbarelsen skänker människolivet
kvalificerar människans liv och lyft!!r
det högt över allt annat biologiskt liv i
skapelseverket. Liv blir till .sitt sanna
väsen liv i Guds gemenskap.
Tron på ett liv efter döden framspringer i G.T. ur de gudfruktigas
gudsförhållande, utifrån deras erfarenheter av själva gudslivets nåd. De fromma israeliterna upplever Gud som
mäktig livspotens, som Herre över
döden. Gudsgemenskapens orubblighet
och Herrens nådestrohet ger efter hand
vissltet om att Herrens käpp och stav
tröstar även under vandringen genom
dödsskuggans dal, Ps.23:4, att hans
heliga icke skall se förruttnelsen i
dödsriket och att deras själ icke skall
bli läntnad där, 16:10, ja, att Gud skall
förlossa ifrån dödsrikets våld, ty han
skall taga de sina till sig, 49:16, jfr
73 :23 ff. Guds nådeslöfte kan icke
svika. »Dock, jag vet att min förlossare
lever och att han till slut skall stå fram
över stoftet», J ob 19 :2S.
Efter hand skänker Gud, i samband
med det messianska eskatologiska hoppet, klara löften om uppståndelse från
dödsriket till evigt liv i sitt rike. »Men
dina döda mä få liv igen, mina dödas
kroppar mä åter stå upp ...jorden skall
giva igen de avsomnade», Jes.26:19.
Omedelbar anknytning till N.T.s tal
om evigt liv ger särskilt Dan.12:2: »Och
mänga av dem som sova i mullen skola
uppvakna, somliga till evigt liv».
Under tiden efter exilen har, i
judendomen, livet som evig gudsgemenskap uppfattats som den egentliga
och eskatologiska frälsningsförmänen.
Det kOm1ner att bringas i dagen genom
Guds rikes ankomst och den messianska frä"'1lingen. Det eviga livet är i
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för en l. stund fröjdas
skulle få ett l. stycke
kände sig icke l. tröstade
Vare sig det fattaa l. eller
en l. ö s. hette Kauda
kommit ett l. 'stycke längre
l. surdeg syrar hel.
det rum...1ir icke l.
i edra hjärtan allenast l. rum
den s. samlat l.
talar ngt l. efter dårars sätt
får berömma mig ngt l.
L. surLleg syrar hela
lekamlig övning gagnar l.
bruka ngt l. vin för din mages
styras av ett helt l. roder
Så lir ock tungan en l. lem
l. eld kan antända stor skog
En rök s. synes en l. stund
jag har ngt l. emot dig
en öppen l. bokruUe

Joh. 5:35
6:7
Apg.20:12
26:29
27:16
27:28
loKor. 5:6
2.Kor. 6:12
6:12
8:15
11:1
11:16
Gal. 5:9
I.Tim. 4:8
5:23
Jak. 3:4
3:5
3:5
4:14
Upp. 2:14
10:2

LITEN (liten tid)
Job 14:1
lever en l. tid
Ännu en l. tid, så lir den
Ps.37:10
Jes.l0:25; 29:17
ännu allenast en l. tid
en l. tid, och skördetiden
Jer.51:33
Hos. 1:4
nlir ännu en l. tid förgått
Hags. 2:7
inom en l. tid
Joh. 7:33
Ännu en l. tid lir jag hos
Ännu en l. tid lir ljuset
12:35
13:33
en l. tid lir jag hos eder
14:19
Ännu en l. tid, och vlirlden
16:16
En l. tid, och I sen mig icke
åter en l. tid, och I fån se
16:16
16:17
En l. tid, och I sen mig icke
16:17
åter en l. tid, I fån se mig
En l. tid?
16:18
En l. tid, I sen mig icke
16:19
en l. tid, I fin se mig
16:19
2.Kor. 7:8
låt vara för en l. tid
för en l. tid sknd
Fnem. v.15
Hebr. 2:7
En l. tid lät du hm vara
en l. tid mord ringare
2:9
10:37
ännu en l. tid, så kommer
om lock en l. tid liden
loPet. 1:6
5:10
sedan I ~n l. tid lidit
Upp. 6:11
en l. tid giva sig ro
17:10
bliva kvar en l. tid
20:3
åter komma lös för en l. tid
LITEN (lika litet)
Lika l. s. de gudar kunnat
lika l. skall Hiskias Gud
lika l. s. dårens
mskan •••lika l. s. fiskarna
Lika l. s. du vet vart vinden
lika l. förstår du Guds verk
lika l. s. den rättfärdige
lika l. s. järn.•• med lera
lika l. dåligt träd god frukt
Lika l. kan salt källa

~.Krön.32 :17

32:17
Pred. 2:16
9:12
11:5
11:5
Hes.33:12
Dan. 2:43
Luk. 6:43
Jak. 3:12

UTOSTROTON
grek. stenlagd plats. Se: Gabbata. Joh.
19:13.

uv
Se även: Leva, kropp, lekamen, vandring, Jesus Kristus, evig, död, natur,
barn, uppståndelse, himmel, odödlig,
frälsning, hopp, skapelse, Ande, andlig,
pånyttfödelse. .
-liv
jordeliv 2.Kor.5:10
moderliv 2.Mos.l3:2
underliv 2.Sam.2:23
uppliva Hebr.l0:24

G.T.

judendomen knutet till frikännandet
från Guds dom och köttets uppståndelse till den »kommande tidsåldern».
Under judendomens lagfrornhet blir
det en ensidigt framtida frälsningsförmån, vilken vinnes genom laguppfyllelse.
2. Livet är en av Guds förnämsta gåvor. En gåva som endast överträffas av
hans nåd; Ps.63 :4. Därfor omger Herren livet med stränga lagar och hot om
straff för övergrepp. Lex talionis, »liv
för liv», är uttryck för Guds beskydd
av människolivet, 3.Mos.24:17; 2.Mos.
21:23; S.Mos.19:21. Tillämpningen av
denna lag lades i myndigheternas
händer och verkställdes efter ingående,
opartiska undersökningar i varje särskilt fall, jfr 4.Mos.3S:30; S.Mos.
17:4 fr.
För den som oförvarandes hade
skadat någon till döds, u pprä ttades
fristäder, dit han kunde fly undan
blodsltäntnaren, 2.Mos.21 :13; 4.Mos.
3S:10 ff.; S.Mos.19:2 ff.; Jos.20:2 ff.
Brännoffersa1taret erbjöd också en tillflyktsort, jfr 2.Mos.21:14; l.Kon.2:28.
Genom att gripa tag i ett av dess horn,
var den olycklige beskyddad mot
blodsltäntnarens hand. För försåtligt
dråp fanns dock ingen tillflyktsort,
2.Mos.21:14; S.Mos.19:1l fr.; l.Kon.
2:28 ff. Det var icke endast förbjudet
att beröva människor livet utan också
att företaga sig något som kunde hota
eller begränsa dess utveckling, jfr
2.Mos.2t:1S ff.; S.Mos.24,"
3. Livet
är
kort,
Ps.90:10 ff.;
103:1S-16; Job 14:1 ff. Men även under svåra förhållanden är dock livet att
föredraga framför döden, Pred.9:4.
Påståenden i motsatt riktning eller
önskningar att få dö frampressas endast av onormala förhållanden, sjukdom eller svaghet eller kortsynthet,
som berövar människan den rätta
värderingsförmägan, Job 7:1S; l.Kon.
19:4; Pred.4:2; Jona 4:1 ff.

N.T.
l. Det naturliga, fysiska livet.

Även Nya Testamentet lär att detta
livet är en gåva från Gud, Apg.17:2S;
l.Tim.6:13. Dess bestående och utveckling är en frukt av hans uppehållande och försyn, Apg.17:28, vilka
sträcker sig från livets lägsta former
ända upp till människan, skapelsens
krona, Matt.6:28-30; 10:29; Luk.12:6.
I motsats till hedningarnas materia1istiska livsinställning avslöjar himmelrikets medborgare sin karaktär och andliga syn genom förtröstan på sin
himmelske Faders försyn, även när det
gäller det naturliga livets behov.
Därmed undgår de bekymrens onyttiga, fruktlösa slitningar i själslivet,
Matt.6:9,11,2S ff.
Människolivet representerar ett oersättligt värde, jfr Matt.16:26. Varje
övergrepp mot detta liv medför Guds
stränga dom, S:21 ff. Kärleken uppfyller Guds krav på respekt för nästans
liv, Rom. 13:9-10. Underlåtenhet att
hjälpa nästan är i sig själv något ont,
ett brott mot Guds lag, Luk.10:30 ff.
Det innebär att man ställer sig i de
livsnedbrytande krafternas tjänst, medan barmhärtig hjälp är liktydig med
räddande av liv, Mark.S:23;jfr 2:2S ff.;
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Liv
Luk.14:5. Ingen religiös förordning får
här ställa sig hindrande i vägen, Mark.
3 :4. Som Guds tjänare har överheten
rätt att bruka svärdet mot den som gör
vad ont är för att skydda medborgarnas liv, Rom. 13 :4.
Det naturliga livet måste underordna sig ett högre livs intressen, i överensstänlffielse med en livslag för moralisk och andlig utveckling, Matt.10:39;
16:25. Guds egen Son underkastade sig
denna lag under sitt jordeliv i och med
sin hängivenhet ända till korsets död,
Joh.12:24-25. Ett sant, helhjärtat
lärjungaskap grundas på respekt för
denna lag. Till och med de mest
legitima intressen måste man vara villig
att offra, Luk.14:26; Matt.10:37-39;
16:24-27. Kristus personligen, Mark.
10:29, Kristi verk, Fil.2:30, evangelium, Mark.l0:30, kräver en sådan
värdering och inställning. Jfr Apg.
20:24; l.Joh.3:16; Rom.16:4; I.Tess.
2:8; Upp.12:11. Njutandet av detta
livets goda måste underordnas Guds
ord. I motsatt fall får Ordet ingen
verkan, och person1ighetens andliga
mognad omöjliggöres, Luk.8:14. Endast den som har följt denna livsprincip, räddas vid Herrens tillkommelse
från vredesdomen in i Guds eviga rike.
Ett varnande exempel på ett förvänt
sinnelag är Lots hustru, 17:32,33.
2. Det andliga, eviga livet.
Det andliga livet är den sanna kristendomens väsen och särmärke. Människan utan Kristus är främmande för
det liv, som är av Gud, Ef.4:18. Den
troendes delaktiggörelse i detta liv
skildras i Skriften från olika synpunkter på tre olika sätt: 1) Det nya
livet är följden aven ny födelse,
genom sanningens ord, Jak.l:18, genom Guds levande ord, I.Pet.l :23, av
vatten och ande, Joh.3:3,5, av Gud,
1:12-13. 2) Det nya livet är resultatet
aven död och uppstdndelse med Kristus, Rom.6:4,8,11,13; Ko!.3:1,3. 3)
Det nya livet konmler aven nyskapelse, jfr 2.Kor.5:17; Gal.6:15; Ef.2:10;
4:24; Ko!.3:10. Se: Pånyttfödelse.
Det andliga livets art och väsen
skildras i Skriften på olika sätt:
a. I de synoptiska evangelierna (Matteus, Markus, Lukas) framträder »livet»
som den egentliga frälsningsföffilånen,
nämligen livet i den komm ande tidsåldern, livet i Guds eskatologiska
frälsningsrike. »Vad ska11 jag göra för
att få evigt liv till arvedeb>, Mark.
10:17; Luk.l0:25; Matt.19:16. Jesus
talar om att intet offer är för stort för
att få »ingå i livet», Matt.18 :8-9; Mark.
9:43,45,47, och att »den port är trång
och den väg är smal som leder till
livet», Matt.7:14. Liksom G.T. och
judendomen framställer Jesus det
eviga livet som livet i den tillkommande tidsåldern, Mark. 10:30; Luk.
18:30. Efter domen går de rättfärdiga
bort »till evigt liv», Matt.25 :46. Enligt
de synoptiska evangelierna har Jesus
en i huvudsak futural-eskatologisk aspekt på det eviga livet. In i det eviga
livet går man genom uppstdndelsen,
Matt.22:30; Luk.20:35-37; Mark.12:26.

Då det eviga livet och Guds rike
(hinlffielriket) för Jesus näffilast är
synonyma storheter (Guds rike är
frälsningens fullkomliga tillstånd), blir
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c. Paulus betonar starkt, att »tidernas
ände» är inpå oss, I.Kor.l 0:11, princi-

piellt har uppståndelsen börjat, då
Kristus är förstlingen av de avsomnade,
15:20,23, den förstfödde ifrån de
döda, Kol.1 :18,jfr Rom.8:29, huvudet
för den nya eskatologiska mänsklighet
som hör livet till, 5 :15 ff.; I.Kor.
15:22. Alla Kristus-troende skall uppstå med Kristus och likbildas med hans
härlighetskropp, Fil.3:21; I.Kor.15:49.
Inte minst för Paulus är Anden en
garanti för den kommande uppståndelsen, Rom.8:11,16-17,23; 2.Kor.l :22;
5:5; Gal.4:6 ff.; 5:5.
Men Anden garanterar ej endast den
kommande ingången i det eviga livet,
utan är själva det eviga livets princip.
Genom Andens gåva har de troende
del i det eviga livet här och nu. Andens
gåva är uttryck för att det eskatologiska, omedelbara gudsförhållandet är
aktuell verklighet. Genom Anden bor
den levande och uppståndne Kristus i
hjärtana, Gal.2:20; Rom.8:10. Genom
Kristus är gemenskapen med Fadern
etablerad, 5:1 ff.; Ef.2:18. Ingen makt
i hinlffiel eller på jord kan skilja från
denna kärleksgemenskap, Rom.8:38-39.
Kristus är de troendes liv, F il. l :21 ;
Ko!.3 :4. De lever i honom och han i
dem i en »mystisk» livsgemenskap,
Gal.2:20. Detta liv har Kristus objektivt öppnat tillträde till genom sin
försoningsgärning, Rom.5:1-12,18. Livets gåva är för Paulus oundgängligen
betingad av rättfärdiggörelse, dvs. frikännande från syndaskulden. »Den
rättfärdige skall leva av tro», l: 17;
Gal.3 :11. Gud gör levande i det att han
förlåter synden och utplånar skuldbrevet, den handskrift som anklagar
människan, Ko!.2:12-14. Talet om korset (evangelium) utbreder livet, och
det är en Guds kraft till frälsning,
Rom.l:16; I.Kor.l:18. Evangelium är
»livets ord», Fil.2:16, Guds »kunskaps
vällukt» från liv till liv, 2.Kor.2:14-16.
ÖVerallt hos Paulus är tron förutsättningen för mottagande av livet, Rom.
3:28; 4:lff.; 5:1 ff.; 3:27.
Den nya livsgemenskapen med Herren ger för Paulus nya livsmöjligheter
redan här i tiden. Livet i Gud (resp. i
Kristus eller i Anden) ger möjlighet till
ett liv för Gud (resp. för Kristus) efter
Andens ledning och drift, Rom.
8:12 ff.; Gal.5:25. Den som ärlevandegjord med Kristus, Ef.2:5, tjänar i
»Andens nya väsende», Rom.7:6, och
vandrar »i ett nytt väsende, i liv» (eg.
livsnyhet), 6:4. Detta liv i Anden
befordrar »livet», så att dess frukt är
liv, 6:22 f.; Gal.6:8. Tanken om att
endast ett liv efter Guds vilja gör
värdig till det eviga livet, Rom.2:7,
fasthålles av Paulus. Detta liv efter
Guds vilja motiveras i det redan givna
livet, Ef.2:1O. Livet i Kristus utvecklas
i lagens uppfyllelse, Rom. 8 :4, i frillet
från syndens makt, 6:18; 8:2; Gal.
5:16,24, i bärande av Andens frukt
som först och främst är kärlek, 5 :22;
Rom. 13 :8 ff.
Paulus har inte närmare bestämt
förhållandet mellan livets närvarande
och framtida förverkligande. Tanken
om en succesiv förvandling genom
helgelsen kan synas vara för handen i
2.Kor.3:18; 4:16. Tanken om den underbara förvandlingen i samband med
Kristi kommande och uppståndelsen,
med överklädandet av vår kropps bo-

ning (uppståndelsekropp) från hinlffielen, är emellertid den vanliga. »Livets
Andes lag», Andens levandegörande
maktprincip, är redan verksam, levandegör den inre människan och lägger
ande, själ och kropp in under Guds
livslagars herravälde. Först vid Jesu
tillkommelse tänkes dock Anden levandegöra också »den dödliga kroppern), i det den uppslukas av livet, jfr
5:2 ff.; Rom.8:11; I.Kor.15:51 ff.;
I.Tess.4:16 f. Det förgängliga iklädes
oförgänglighet, det dödliga odödlighet;
döden är besegrad, I.Kor.15 :54 ff.
Det fullkonmade livet i Guds rike
beskriver Paulus med begreppet »härlighet» (d6xa), det tillstånd där allt är
genomlyst av den gudomliga strålglanshärlighet, som kommer av Guds heliga
väsensfullliet. Följaktligen blir det
eviga livet ett liv, där allt mörkrets
välde är borta (all synd fördriven) och
där all ljusets fullliet, godhet och
rättflirdighet och sanning, Ef.5:9, uppfyller all t i alla.
Det lekamliga livet fortsättes i den
nya tidsåldern. Paulus, med hela Skriftens uppenbarelse för övrigt, kan icke
tänka sig evighetstillståndet som någon
icke-kroppslig existens. Men kroppen
får hinlffielsk art, hinlffielskt väsende,
I.Kor.15:35 ff., en »andlig» kropp, dvs.
bestämd av, levandegj ord och Il ppehållen genom Andens livsprincip,
15:44. Den troendes förnedringskropp
förvandlas till likllet med hans härlighetskropp, Fil.3:21; I.Kor.15:49. Kött
och blod skall icke utan förvandling få
Guds rike till arvedel, 15 :50.
Det högsta uttrycket hos Paulus för
det eviga livets mål är att de som får
evigt liv till arvedel, skall få skåda
Herrens härlighet »ansikte mot ansikte», I.Kor.13:12, jfr 2.Kor.5:7.
Därmed kommer det åter tydligt fram
att det eviga livet först och främst
består i själva gemenskapen med Gud.
Denna är meddelad och given som en
närvarande frälsningsverklighet genom
livsgemenskapen med den uppståndne
Kristus i Anden och når sin fullkomning efter uppståndelsen i skådandet
av Fadern, jfr Matt. 5 :8.
Det eviga livets t6pos (plats) är hos
Paulus, liksom i G.T. och i N.T. för
övrigt, ett återupprättat och förnyat
skapelseverk. Den materiella grundvalen för den eviga gudsgemenskapen
fasthålles, Rom.8:19-23, jfr Matt.5:5;
19:28; 2.Pet.3:13; Åpg.3:21; Upp.
21:1 ff. Se: Hinlffiel, Rike (Guds).
d. I Johannesevangeliet poängteras
starkt, att Jesus som Guds rikes frälsarkonung - Messias - skänker det eviga
livet redan här i tiden. Denna tanke
franlkommer mer radikalt hos Johannes än hos synoptikerna och Paulus.
Jesus skildras som den evige Gudens
Son, som både är liv och förmedlar liv
till världen. Jesus kallar sig »livet»,
11 :25; 14:6, »livets bröd», 6:35,48,
»levande vattem>, 4:10 f.; 7 :38; han har
»det eviga livets ord», 6 :68, hans ord är
»ande och liv», 6:63. Jesus har kommit
för att giva världen liv, 6:33; 10:10.
Jesu död (försoningsverk, fullbordandet av profetiorrta i Jes.53 om
Herrens Tjänare) är förutsättningen för
att han skall kunna skänka världen
evigt liv. Hos Johannes franlkommer
detta tydligare än i de synoptiska
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detta att få del i livet och del i Guds
rike Sanm1a sak. Att ingå i Guds rike är
att ingå i livet, Matt.25:34, jfr v.46.
Men nu hör det till det nya och
revolutionerande i Jesu budskap att
Guds rike redan »iir nära», att det
begynnelsevis har brutit in, har förverkligat sig, Mark. l :15; Luk.l0:9;
Matt.4:17; 10:7. Den tillkommande
tidsålderns krafter är i Jesu person och
gärning verksanm1a, 12:28; Luk.ll :20,
ty han är Messias, rikets konung, Matt.
11:3 ff. Livets krafter gör sig gällande
omkring Jesus och i hans lärjungakrets,
11:5 ff.; 10:7-8; Luk.l0:17. Jesus lovar
de »fattiga», som sluter sig till honom i
tron, medborgarskap i Guds rike, Matt.
5:3; Luk.6 :20. Genom Jesu evangelium
om Guds rike utsås det eviga livet i
människorna, Matt.13:24 ff. Riket är
med sitt liv en närvarande skatt, 13 :44,
en pärla, v.46. De som fnmer vägen till
Jesu gemenskap, blir dess ägare redan
här.
Riket förblir väl för Jesus först och
främst en framtida storhet, dess slutgiltiga och fulla inbrytande skall äga rum
först vid hans återkomst, Matt.
16:27-28; 25:31. Men det egenartade
är alltså, att det tänkes begynnelsevis
inbryta vid hans första uppträdande
och vara en närvarande verklighet i
hans församling som en frukt av hans
förlossningsverk, 16:18-19. Sålunda
blir det eviga livet (som icke först och
främst är en ny existensform utan en
ny omedelbar gudsgemenskap) en
närvarande frälsningsföffilån i och med
Jesu .ankomst och gärning, dock så att
det slutgiltigt och fullkomligt bryter
igenom först efter uppståndelsen, då
människan också till sin kropp får
erfara livets förnyelse. Jesus förutsätter att uppståndelsekroppen blir av en
annan art än denna tidsålders köttsliga
lekamen, 22:30; Luk.20:35. Den kommer att vara bestämd av hinlffielens
»härlighet» (doxa). De uppståndna är
lika änglarna, 20:36.
b. Tiden efter pingsten, då de grundläggande frälsnings11istoriska etapperna
för den nytestamentliga gudsgemenskapens genombrott har nåtts, kommer förkunnelsen av det eviga livets
hopp att få ännu starkare betoning.
Detta hopp håller nämligen nu på att
uppfyllas.
Församlingen vet sig vara född på
nytt till ett levande hopp genom Jesu
Kristi uppståndelse från de döda,
I.Pet.l :3. Jesu uppståndelse blir realgrund under hoppet om evigt liv.
Genom Jesu död är dödens makt
bruten, Hebr.2:14; 2.Tim.l:l0. Livsgemenskapen med den uppståndne
Kristus fyller församlingen med jubel i
medvetandet om att den i sållskap med
honom har del i evigt, dödsöverlägset,
dödsbesegrande liv. »Du död, var är din
seger? - Gud vare tack som giver oss
segern genom vår Herre Jesus KristuS»,
I.Kor.15:55-57.
Liv och oförgänglighet har förts
fram i ljuset genom Jesu Kristi frälsningsverk, 2. Tim.l:l o. Kristus är »livets
furste», Apg.3 :15. Hans död har undan
syndens dom och Guds vrede räddat
den som tror, Rom.5:9; 8:1.

Liv
världen, 12:31. Det beredes genom
Jesu bortgång, 14:2-3. Jesus kallar det
»min Faders hus», 14:2. Till detta rike,
som Jesus bereder, skall han föra de
sina VId sin tillkommelse, 14:3. Detta
rike skall vara präglat av den härlighet,
som Jesus hade hos Fadern förr än
världens grund var lagd, 17:5,24. Jfr
Upp.21:1 ff.; 22:5.
e. Inför en riktning som representerades av sadduceerna, hävdar Jesus
uppståndelsen och likaså själens fortsatta tillvaro även efter skilsmässan
med kroppen. Som bevis härför anför
han Guds ord till Mose i öknen.
Århundraden efter patriarkernas död
förklarar Herrens Ängel, att han fortfarande är deras Gud (se Ängel, Herrens). Även om deras personlighet på
grund av själens skilsmässa från kroppen in te längre står i förbindelse med
jordelivet, så lever den dock i intim,
medveten förbindelse med Gud på
evighetssidan. Herren kan icke vara
Gud för dem som icke existerar, och
lika litet kan sådana äga medveten
förbindelse med Gud. Uttrycket
»Abrahams Gud och Isaks Gud och
Jakobs Gud» förutsätter detta. Patriarkerna - och andra människor med
dem - lever sålunda medvetet också
efter döden. Varje själ kräver emellertid en organism som passar för den.
Den medvetna och personliga existensen aven fullkomlig själ förutsätter
också ett organ för dess verksamhet
och därför en kroppens uppståndelse
och återförening med själen, Luk.
20:37-38.
f. Det fullkomliga eviga livet har Gud
utlovat för evärdliga tider sedan, Tit.
l :2. Likaså utlovades det av Jesus
Kristus, 1Joh.2:25. Därför är det föremål för den troendes hopp, Tit.1 :2.
Det eviga livet skänkes i Jesus Kristus,
Rom.6:23, och utgör den naturliga
avslutningen på helgelseprocessen i den
troendes liv, 6:22. Livets krona tilldelas den som genom ståndaktighet i
frestelser och prövningar har hållit fast
vid sin Gud och Frälsare, Jak.1:12.
Bibelns sista bok framställer i talande bilder delaktigheten av det eviga
livet: den troende skall få äta av livets
träd i Guds paradis, Upp.2:7;
22:14,19, hans namn är skrivet i livets
bok, 3:5; 20:12,15, han skall få dricka
av livets vatten, 22 :17, och han skall få
livets krona, 2 :10; 3:11.

rör, Job 9:26. En örn, Job 9:26. En
handsbredd, Ps.39:6. En herdes tält,
Jes.38:12. En dröm, Ps.73:20. En
sömn, Ps.90:5. En rök, Jak.4:14. En
skugga, Pred.6:12. En väv som skäres
ned från bommen, Jes.38:12. Ett
blomster, Job 14:2. En suck, PS.90:9.
En fläkt, Job 7:7. Gräs, I.Pet.1:24.
Vatten som spilles på jorden, 2.Sam.
14:14.
Livet är
Kort, Job 14:1; Ps.90:4; 90:9. Begränsat, Job 14:5. Ovisst, Pred.7:1;
Jak.4:14-15. Oroligt, Job 14:1. Möda
och fåfänglighet, Ps.90:10. Som en
stridsmans liv, Job 7:1. Guds nåd är
bättre än liv, Ps.63 :4.
Den som lever för Gud
Får välsignelse, Ps.128:2. Har löfte
om liv både för denna tiden och för
den tillkommande, I.Tim.4:8. Står under Guds beskärm, Job 2:6; Apg.
18:10; I.Pet.3:12.
De ogudaktigas liv
Skonas icke, Job 36:6; Ps.78:50.
Straffas genom att förkortas, l.Sam.
2:32,33; Job 36:14.

bröd, Joh.6:50-58. Arbeta för att få
den mat som har med sig evigt liv,
Joh.6:27.
Vem har evigt liv
Den som tillhör Kristus, J oh.17 :2.
Den som tror på Gud, Joh.5:24. Den
som tror på Kristus, Joh.3:15,16. Den
som hatar sitt liv i denna världen,
Joh.12:25. Den som söker härlighet,
ära och oförgänglighet, Rom.2:7. Den
som beder om evigt liv, Ps.21 :5.
De ogudaktiga
Har icke evigt liv, l.J oh.3 :15. Aktar
sig icke värdiga det eviga livet, Apg.
13:46.
De troende
Var: Döda, Ko1.2:13. Är: Levande,
Ef.2:1. Har: Övergått från döden till
livet, l.Joh.3:14. Löfte, l.Tim.4:8;
2.Tim.l:1; l.Joh.2:25. Hopp, TiU:2;
3:7. Förvissning, 2.Kor.5:1; l.Joh.
5:13. Evigt liv, Joh.5:24; Uoh.5:13.
Skall: Skörda evigt liv, GaI.6:8. Ärva,
Matt. 19:29. Söka vinna, l.Tim.
6:12,19. Bevaras, Joh.10:28,29. Uppstå till, Dan.12:2; Joh.5:29. Gå bort
till, Matt.25 :46.

Det andliga livet
Den treenige Guden gör levande
Fadern, Joh.5:21. Sonen, Joh.5:21;
6:33,51-53. Den helige Ande, Hes.
37:14; Rom.8:9 ff.
Det andliga livet
Är i verksamhet genom Ordet, Jak.
1:18. Kommer av hörande, Joh.5:25.
Börjar med pånyttfödelse, J oh.3 :3-8.
Har sin källa i Herrens fruktan, Ords.
14:27. Ar fördolt med Kristus, Kol.
3 :3. Växer ifrån barnastadiets köttsliga
sinne, I.Kor.3:1-2. Till ungdomens
styrka, l.Joh.2:13,14, mandomens
mognad, Ef.4:13; l.Joh.2:13-14.
Uppehålles genom
Kristus, Joh.6:57; I.Kor.10:3,4.
Tro, Gal.2:20. Guds ord, 5.Mos.8:3;
Matt.4:4.
Andligt liv är
Jagets död, Gal.2:20. Ett nytt väsende, Rom.6:4. Ett liv genom ande,
Gal.5:25. Ett liv för Gud, Rom.6:11;
Gal.2:19. Ett liv efter Guds vilja, l.Pet.
4:2.
Livets utveckling
Växt, Ef.4:15; I.Pet.2:2. Gudstjänst, Rom.12:1. Kärlek, l.Joh.3:14.
De andligen döda
Bortkomna från det liv som är av
Gud, Ef.4:18. Lever efter sina egna
begär, I.Tim.5:6. Hycklare, Jud.v.12.
Namnkristna, Upp.3: 1.

Tre slags liv, Luk.15:11-24.
l) Ett syndigt liv - ett liv i utsvävningar, v.13. 2) Ett lekamligt liv - ett
liv i förgängelse, v.17. 3) Ett andligt liv
- ett liv i gudsgemenskap, v.24,32.

evangelierna. Jesus giver sitt kött för
att världen skall leva, 6:51. Utan delaktighet i hans offerdöds kraft är
människorna utan verkligt liv, 6:53.
»Den som äter mitt kött och dricker
mitt blod, han har evigt liv, och jag
skall låta honom uppstå på den yttersta dagern), 6:54. Det eviga livet kunde
komma världen till del endast genom
att Gud »Upphöjde» Kristus på Golgata
kors, 3:14-16; 12:32. Jesus kan giva
liv, 10:10, emedan han är »Guds Lamm
som bortt~ger världens synd», l :29.
Jesus bereder rum i sin Faders hus
genom att »gå bort» (över upphöjandet
på korset), 14:2-3.
För dem som tror på Jesus, är det
eviga livet en närvarande gåva, en
present frälsningsförmån. »Den som
tror, han har evigt liv», 6:47, jfr
3:16 f.,36; 6:40; 20:31. Den troende är
redan uttagen ur dödens sfär och har
gått över till livet, 5 :24, jfr l.Joh.3:14.
I själva mö tet med Jesus, resp. hans
röst, är avgörelsens stund. Den som
hör (resp. tror), skall leva. Det eskatologiska ögonblicket då det eviga livet
delas u t som frälsningsförmån, är »nw),
5:25.
Denna andliga levandegörelse av
människan genom den nya gudsgemenskapen realiserar Jesus inte endast via
sin försoning utan genom sändandet av
Anden. Som den uppståndne kommer
han och tager boning i de sina genom
Anden, 14:16,18,23. Det eviga livet
pulserar i de troende i deras livsgemenskap med den förhärligade Kristus,
15:1 ff. Han i dem och de i honom - i
den intimaste livsgemenskap - av samma innerlighet som förhållandet mellan J esus och Fadern, 17 :21 ff.
I J ohannesevangeliets radikala
aspekt på det eviga livet som närvarande frälsningsförmån finns den futurala aspekten ändå med. Det eviga
livet betyder också kroppens uppståndelse »på den yttersta dagern), 6:40.
»Ty den stund kommer, då alla som
äro i gravarna skola höra hans röst och
gå ut ur dem; de som hava gjort vad
gott är, skola uppstå till liv», 5 :28 f.;
6:39,44,54. På domens dag uppväcker
Jesus alla dem som har »gjort vad gott
äo), dvs. dem som har utfört »Guds
gärningao), 6:28, vilket i Johannesevangeliet är att tro på Guds utsände Son,
6:29, och leva i kärlek utifrån hans
gemenskap, 13:34; 15:12,17.
Motsvarande denna dubbla aspekt
på det eviga livet som en närvarande
och framtida förmån, talar Johannesevangeliet också om domen. Den som i
mötet med Jesus och hans ord icke
tror, är redan dömd, 3:18 ff. Han skall
på den yttersta dagen uppstå »till
dom», 5 :29, jfr 12:46-48.
Det eviga livets närvaro visar sig i en
ny kärleksgemenskap, 15:1-17; 13:34;
15:12, jfr l.Joh.4:7-10. Det är ett liv
där de troende älskas av Gud, får
erfara hans gudomliga kärlek, vilken
hos dem skapar en ny kärlek till Gud,
till bröderna och till alla människor.
Även hos Johannes är Guds rike i
det återupprättade skapelseverket boning för uppståndelselivet. Även här
talar Jesus om att »komma in i Guds
rike», 3:5, och »se Guds rike», 3:3, som
frälsningens mål. Detta rike kommer
via Satans dom och utkastande ur

Det timliga livet
Gud är livets upphovsman, I.Mos.2:7;
Apg.17:25. Livets källa, Ps.36:1O. Livets väktare, Job 2:6; 10:12. Livets
förlossare, Ps. l 03 :4; J ona 2:7.
Vårt liv
Är förgängligt, PS.90:12. Fördärvas
genom olydnad, I.Mos.2:17; 3:17-19,
genom dåligt tal, Ords.13:3. Förlänges
genom förbön, Jes.38:5; Jak.5:15, genom lydnad mot Gud, 5.Mos.30:20,
och lydnad mot föräldrar, 2.Mos.
20:12; Ords.4:1O. Skall levas i gudsfruktan, I.Pet.l :17, i tjänst inför Gud,
Luk.1 :75; Rom.14:18, i inbördes frid
med alla människor, Rom.12:18. Är
mer värt än allt annat, Job 2:4; Matt.
6:25. Får icke berövas någon, 2.Mos.
20:13.
Livet liknas vid
En löpare, Job 9:25. En farkost av

Det eviga livet
Kristus är det eviga livet, I.Joh.1 :2;
5 :20. Gud och Kristus är det eviga
livet, Joh.17:3.
Livet uppenbaras
Genom Kristus, Joh.6:68; 2.Tim.
1:10.
Evigt liv gives
Av Gud, Rom.6:23; l.Joh.5:11. Av
Kristus, Joh.6:27; 10:28. I Kristus,
Rom. 6 :23; I.Joh.5 :11. Genom Kristus,
Rom.5:21. Genom Ordet, Joh.5:24.
Hur få evigt liv
Genom att tro på Sonen, Joh.3:36.
Tro på Fadern, Joh.5:24. Dricka av
livets vatten, Joh.4:14. Ä ta av livets

l) /:lajjim, D ' ~ O
liv; av: ~åjå, se 6. Se: Hälsosam l,
Leva 3.
2) I)aj, 'O
levande, vid liv; av: ~åjå, se 6. Se:
Frisk 3, Leva 5, Levande 1.
3) n/ipä~, iV!J J.
aJ).dedräkt; Själ, liv. I I.Sam.24:12 är
näpä§ objekt till verbet ~å9å, ligga på
lur, ligga i bakhåll (efter); därav övers.
trakta efter att taga (någons) liv; jfr 8.
Se t.ex. Anda 2, Andedräkt 3, Hjärta 4.
4) Adj. Så~ea', mätt, .i I.Mos.25:8
övers. »mätt på livet», motsvarar här
se~a' jåmim, se Leva 19.
5) [lä 'at j, ~ V ?
grundb~t. (glup~kt) svälja, sluka; end. i
I.Mos.25 :30, hif. låta (någon) svälja el.
sluka (något); övers. låta (någon) få till
livs (av).
6) häjä, il' n
lev;, vara e{ bliva vid liv; pi. och hif.
låta leva, giva liv, hålla vid liv; pi. i
Hes.13:18,19 övers. döma till liv. Se
t.ex. Leva l, Levande 4.
7) mihjä, il ' n1:)
uppehållande"'(b~varande) av livet; livsmedel; livsuppehälle; av: ~åjå, se 6. Jfr
Dom. 17 :1 O, övers. föda; Esr.9 :8,9 andrum. Se: Livsmedel 4.
8) utf.ord.
I 2.Mos.21:13 har grundtexten verbet
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En kristens liv, I.Tim.
l) Evigt liv, 1:16; 6:12.2) Stilla liv,
2:2. 3) Nuvarande liv, 4:8. 4) Kommande liv, 4:8. 5) Verkligt liv, 6:19.
Livets
1) Livets träd, Ords. Il :30; 13 :12;
Upp.22:19. 2) Livets ljus, Joh.8:12.
3) Livets bröd, Joh.6:48. 4) Livets
rättfärdiggörelse, Rom.5 :18. 5) Livets
bok, Fil.4:3; 13:8. 6) Livets krona,
Upp.2:1O. 7) Livets vatten, Upp.7:17;
21 :6; 22:17; Ords.13:14.

uv

Liv
~gä, ligga på lur, ligga i bakhåll
(efter). Man skulle därför (i stället för
»Om han icke traktade efter den andres
liv») kunna översätta: om han icke låg
på lur (= om han icke gjorde det med
beräkning). Jfr 3, Lur 10.
9) jtimim, C '0 '
dagar; plur. a~ 10m, dag. Uttrycket
»långt liv» motsvaras i regel av ' 6räk
järnirn, dagars längd; i 2.Krön.1: 11 står
järnirn rabbim, många dagar. Se: Leva
19.
10) 2.Kon.15:5; 2.Krön.26:21 ordagrant: till sin dödsdag. J fr Leva 22.
11) utf.ord.
Job 6:9 ordagrant: avskära mig; 7:1
[Är det l icke strid för människan på
jorden? Jfr gamla sv. övers.: »Måste
icke menniskan all tid wara i strid på
jordene».
12) ~aj, ' !J
aram. =hebr. i).aj, se 2; i Esr.6:1O plur.
i).ajjin som sub st. = liv. Se: Leva 14,
Levande 6.
13) ~lilärj, '? r!
fortvaro, livslängd; liv, värld; aven rot
som betyder: fortvara, äga bestånd,
vara, räcka. I Ps.89:48 står mä-hMäd,
övers. huru kort mitt liv varår; jfr
Förgängelse 2. Jfr J.!.äläg i Ps.39:6,
övers. livslängd; 17:14; 49:2 värld.

med rÖl.tärn, se 27). Se t.ex. Inre 7,
Kropp 9.
26) 5.Mos.28:57 ordagrant: som kommer fram mellan hennes ben.

24) lfIirä~, :l "l ~
inre del, mitt; i Synnerhet: det innersta
av kroppen, inälvor, bröst. Se t.ex.
Inre 6.
25) bli!än, 1~ ?
mage, buk, underliv; i Job 3:10,11 i
betydelsen: moderliv (i v.11 parallellt

27) rlihäm, C n ,
moderliv, sköt~":Se: Moderliv l, Moderssköte 1.
28) psych~, Iji IIxTi
andedräkt; själ, liv; av: p,sychö, andas.
Ordet motsvarar hebr. näpä§. se 3. Jfr
t.ex. Rom. 11:3 med l.Kon.19:10.
29) bios, fjlo<;
(timligt) liv, livstid; livsföring, levnadssätt; livsuppehälle, livsförnödenheter,
egendom; i Luk.8:14; l.Joh.2:16
övers. livets goda. Ifrågavarande passus
i Luk.8:14 kan även översättas:
förkvävas av livets omsorger, rikedom
och njutningar. Jfr bios i Luk.
15:12,30, övers. ägodelar. Ordet förekommer även i 2.Tim.2:4 i uttrycket
tOll biou pragrnateiai, (det timliga)
livets angelägenheter; övers. näringsomsorger, och i I.J oh.3 :17 i begreppet
ho bios tOll k6smou, övers. denna
världens goda. Jfr även Mark.12:44;
Luk.21 :4, där det ordagrant står: hela
sitt livsuppehälle (hela sin egendom),
resp. allt livsuppehälle (all egendom)
som hon hade; övers. så mycket som
fanns i hennes ägo, resp. allt vad hon
hade i sin ägo.
30) s6zö, awtw
göra frisk, bota, frälsa; i Luk.8:50 pass.
botas, frälsas; övers. få liv igen. Se t.ex.
Frälsa 10, Hjälpa 17.
31) zö~, twTj
liv (såväl fysiskt som andligt liv); av:
zåö, se 33. Ordet motsvarar hebr.
J.!.ajjim, se l; jfr t.ex. Apg.2:28 med
Ps.16:11; LPet.3:lO med Ps.34:13.
Z~ ingår bl.a. i begreppet zö~ aiÖnios,
evigt liv (se t.ex. Evig 25). I grundtexten talas det i J oh.5 :29 om livets
uppståndelse, i Rom.5 :18 om livets
rättfårdiggörelse, i 6:4 om livets nyhet
Gfr 7:6, Andens nyhet); i Ef.4:18 om
Guds liv. F.ö. bör man lägga märke till
sådana termer som: livets bröd, livets
ljus, livets ord, livets nåd, livets bok,
livets krona, livets träd osv. Värt att
observera är också vilka ord som brukas jämsides med zö~ t.ex. phös, ljus,
J oh. l :4;
anåstasis,
uppståndelse,
11:25; hod6s, väg, och aletheia, sanning, 14:6; eirene, frid, Rom.8:6;
aphtharsia, oförgänglighet (se 39),
2. Tim.l: 10; eusebeia, gudsfruktan,
2.Pet.l:3.
32) anazåö, åvatåw
leva upp, få liv (igen); av: prep. anå (i
sammansättningar = upp; åter, igen)
och zåö, se 33.
33) zåö, tåw
leva, vara el. bli levande; i Luk.lS:32
övers. få liv igen (en del handskrifter
har här anazåö, se 32); Gal.S:2S hava
liv; Kol.3:7 hava sitt liv; Upp.13:14
åter komma till liv; inf. i 2.Kor.l :8;
Hebr.2:15 övers. liv. Rom.6:10 ordagrant: det som han lever, lever han för
Gud; 6:13 såsom levande från döda.
Se: Leva 30, Levande 8.
34) biösis, fjlw a t<;
leverne, levnadssätt; av: bi6ö, se
Leva 44.
35) tnichelos, rpåxr(Ao<;
hals, nacke. Rom. 16:4 ordagrant: vilka
för mitt liv (psyche, se 28) hava vågat
sin hals (eg. hava lagt sin hals under).
36) zöopoieö, two7rotew
göra levande; i I.Kor.1S:36 pass. göras
levande; övers. få liv; av: zö6s, levande,
och poreö, göra. Se: Levande 10.
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14) ~il, ~ul, ':> l

n

':>'

n

vrida el. vända sig (i fÖdSlovåndor); i
5.Mos.32:18 pol. föda (med smärta);
övers. giva livet; i J ob 15:7 pul. födas;
övers. få liv; i Jes.66:8 hof. födas;
övers. komma till liv. Jfr pol. i Jes.
51 :2, övers. föda; pul. i Ps.51 :7; Ords.
8:24,25, övers. bliva född. Se: Avkomma 7, Känna 23.
15) hajjti, n·' n
det ~om leve~;-liv; av: J.!.åjä, se 6. Se:
Leva 24, Levande 3.
16) jalad, , ':> '
föda; i -HY.is övers. giva (någon)
livet. Se t.ex. Hjälpa 2.
17) dtibtir, ,:l "1
det so~ säg;s: ord; sak, handling.
Ps.56:6 ordagrant: Hela dagen kränka
(förbittra) de mina saker (el. förvända
de mina ord). Jfr gamla sv. övers.:
»Dageliga strida de emot min orw).
18) jatar, , n '
bliva Över, v~;;- kvar; hif. lämna kvar; i
Dom.9:5 nif. lämnas kvar; övers. bliva
vid liv. Se: Leva 29.
19) le~, :l.~
hjärta. Se t.ex. Ande 4, Hjärta 1.
20)

geJem,

CW ~

aram. kropp. Se: Kropp 13.

t

21) neJtimti, n~ ~
andedräkt; ande, liv, livsande; av:
nåIarn, andas. Se: Anda 4, Ande 5,
Andedräkt 2.
22)

Ja'ap,

t] ~ ~

ki,ppa efter andan, flämta, flåsa; här
övers. stå (någon) efter livet. Jfr Hes.
36:3, övers. fika efter. Somliga förknippar verbet med ~p, se Hemsöka 10. Se: Ivrig 3.
23)

me'im, C' PI,)

inälvor; det innersta (av kroppen). Se:
Hjärta 5, Innersta 6.

LIV (allmänt)
1 l.ets träd i lustgården
l.Mos. 2:9
1 taga jämvlll av l.ets träd
3:22
1 att bevaka vägen till l.ets träd
3:24
2 Allt s. rör sig och har l.
9:3
3 Fly för ditt l.s skull
19:17
3 då d u vm rädda mitt l.
19:19
4 gammal och mätt på l.et
25:8
5 få till l.s av det röda
25:30
6 icke få behålla l.et
31:32
3 har mitt l. blivit räddat
32:30
7 för att bevara mskors l.
45:5
6 deras fader Jakobs andel.
45:27
1 förbittrade deras l.
2.Mos. 1:14
6 skall en sådan mista l.et
19:13
8 icke traktade efter andres l.
21:13
21:23
3 skall l. givas för l.
3 till lösen för sitt l.
21:30
3 ersätta det: l. för l.
3.Mos.24:18
3 gm synd förverkade sina l. 4.Mos.16:38
3 Icke lösen för dråpares l.
35:31
3 din vän ss. eget l.
5.Mos.13:6
31. för liv, öga för öga
19:21
3 tager l.et i pant
24:6
1 ditt l. likasom på ett hår
28:66
1 icke vara säker för ditt l.
28:66
1 förelägger dig i dag l.et
30:15
1 må du då vlllja l.et
30:19
1 detta betyder för dig l.
30:20
14 Gud s. givit dig l.et
32:18
1 utan det gäller edert l.
32:47
3 Med vårt eget l. svara
Jos. 2:14
3 fruktade vi för våra l.
9:24
3 folk s. prisgav sitt l.
Dom. 5:18
3 vågade sitt l.
9:17
6 (Simson) fick l. igen
15:19
3 att IförIoren l.et
18:25
1 åt H. för hela hs l.
l.Sam. 1:11
3 kär s. sitt eget l.
18:1
3 lika kär s. sitt eget l.
18:3
9 Sau! Davids fiende för l.et
18:29
3 i natt räddar ditt l.
19:11
2 om jag då ännu är i l.et
20:14
3 kär s. sitt eget l.
20:17
3 traktar efter mitt l.
24:1·2
3 må min herres l.
25:29
3 fienders l. i sin slunga
25:29
3 mitt l. dyrt aktat
26:21
3 likasom ditt l. högt aktat
26:24
3 ock mitt l. högt aktat
26:24
3 en snara för mitt l.
28:9
3 om ock l.et är kvar
2.Sam. 1:9
1 ljuvliga för varandra i l.et
1:23
3 tagit sin broders l.
14:7
3 Gud tager Icke l.et bort
14:14
3 förgripit mig på hs l.
18:13
3 räddat ditt eget l.
19:5
3 och dina söners l. och dina
19:5
3 hustrurs l. och bihustrurs l.
3 gingo med fara för sina l.
23:17
3 kunna rädda ditt l.
l.Kon. 1:12
3 och din son Salomos l.
1:12
3 Adonis med sitt l. umgälla
2:23
3 icke bett om Ilngt l.
3:11
3 ej heller om fienders l.
3:11

17:22
6 han fick l. igen
3 gå med ditt l. ss. det
19:2
3 gick med alla dessas l.
19:2
3 i väg för att rädda sitt l.
19:3
3 (Elia:) tag mitt l., H.
19:4
3 låt mitt l. och dina
2.Kon. 1:13
3 5 O tjänares l. aktat
1:13
3 låt mitt l. vara aktat
1:14
3 flytt för att rädda sina l.
7:7
6 s. saknas mista l.et
10:19
10:24
3 så skall l. givas för l.
6 fick han l. Igen
13:21
10 spetlllsk för hela sitt l.
15:5
3 med fara för sina l.
1.Krön.11:19
3 s. hava vågat sina l.
11:19
3 icke bett om ovänners l.
2.Krön. 1:11
9 ej heller om långt l.
1:11
7 ingen kom undan med l.et
14:13
10 Ussia spetlllsk för hela sitt l.
26:21
12 bedja för konungens .. J.
Esr. 6:10
6l .. åt stenarna i grushögarna
Neh. 4:2
3 mitt l. skänkt på min bön
Est. 7:3
3 bedja Ester om sitt l.
7:7
3 till försvar för sitt l.
8:11
3 till försvar för sitt l.
9:16
3 hs l. må du skona
Job 2:6
1 gives l. åt dem s. plågas
3:20
6:9
11 och avskära mitt l.
11 En stridsmans l. lever mskan
7:1
1 att mitt l. är en fläkt
7:7
6 aldrig kommer jag åter till l.
7:16
3 Jag aktar ej mitt l.
9:21
1 Min sjlll är led vid l.et
10:1
1 L. och nåd beskärde du
10:12
13 Ditt l. stråla klarare
11:17
6 fastän ingen kan få l.
14:14
14 fick du l. förrän höjderna
15:7
1 förlorat hoppet om l.et
24:22
3 gudlöse när hs l. avskäres
27:8
3 förb8J)nelse begära hs l.
31:30
3 utpinat dess brukares l.
31>19
6 Allsmäkliges fläkt beskär l.
33:4
15 bevarar hennes l.
33:18
15 hennes l. till dödens makter
33:22
15 mitt l. får skåda ljuset
33:28
15 deras l. dela tempelbolares
36:14
1 trampe mitt l. till jorden
Ps. 7:6
1 kungöra mig l.ets vig
16:11
1 s. hava sin del i detta l.et
17:14
1 Han bad dig om l.
21:5
9 ett långt l. alltid och
21:5
3 mitt l. ur hundarnas våld
22:21
1 icke mitt l. med blodgiriga
26:9
1 H. är mitt l .. värn
27:1
1 hela l.et hs nåd
30:6
1 mitt l. försvunnit i bedrövelse
31:11
3 stämpla att taga mitt l.
31:14
1 en man s. lIlskar l.et
34:13
3 grävt en grav för mitt l.
35:7
3 Ryck mitt l. undan lejonen
35:17
1 hos dig är l.ets källa
36:10
1 bedja till mitt l .. Gud
42:9
1 välsignad under sitt l.
49:19
17 Beständigt förbittra de l.et
56:6
1 din nåd är bättre än l.
63:4
1 o Gud, bevara mitt l.
64:2
1 beskärt l. åt vår sjlll
66:9
3 vattnen tränga mig inpå l.et
69:2
15 förgät icke betrycktas l.
74:19
15 deras l. till pris
78:50
6 Vill du icke giva oss l.
85:7
1 mitt L nära dödsriket
88:4
13 Tänk på huru kort mitt l.
89:48
90:10
9 Vårt l. varar 70 år
9 mätta hm med långt L
91:16
1 förlossar ditt L från graven
103:4
116:2
9 hela mitt l. åkalla hm
1 beskär H. l. till evig tid
133:3
143:3
15 trampar mitt l. till jorden
3 försåt för sina l.
Ords. 1:18
3 sin herre berövar den Let
1:19
1 tillbaka till l.ets vägar
2:19
9 långt l. bereda dig
3:2
3:16
9 Långt l. bär hon
1 Ett Lets träd är hon
3:18
1 lända din själ till l.
3:22
4:13
1 bevara henne, hon är ditt l.
l l~ rör envar s. finner
4:22
1 ty därifrån utgår l.et
4:23
1 L.ets väg ej akta på
5:6
1 till tukt äro l.ets väg
6:23
3 jakt efter ditt dyra l.
6:26
3 förstå att det gäller dess l.
7:23
1 s. finner mig, finner l.et
8:35
1 rättfärdiges mun är l ...ts
10:11
1 rättfärdigts f6rvärv till l.
10:16
1 tuktan är vägen till Let
10:17
9 H. fruktan förlänger l.et
10:27
1 han vinner l.
11:19
11:30
1 rättfärdige. frukt l.ets träd
1 rättfärdighetens väg är l.
12:28
3 han bevarar sitt l.
13:3
13:8
3 rikedom för sitt l.
1 önskan är l.et. träd
13:12
1 undervisning är Lets källa
13:14
3 sannfärdigt vittne räddar l.
14:25
1 H. fruktan är l.ets källa
14:27
1 saktmodigt hjärta kroppens l.
14:30
15:4
1 saktmodig tunga l.ets träd
1 förståndige vandrar l.ets vig
15:24
3 frågar Icke efter sitt l.
15:32
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37) utf.ord.
I.Tess.5:18 ordagrant: Tacken i allt;
Tit.1:2 i hopp om evigt liv, vilket Gud,
som icke ljuger, har utlovat.
38) zöogoneö, tY0'Yovew
föda till livet, göra levande; hålla vid
liv; i I.Tim.6:13 övers. giva liv åt (en
del handskrifter har här zöopoieå, se
36); i Apg.7:19 pass. hållas vid liv;
övers. bliva vid liv; av: zö6s, levande,
och roten gen-, föda. Jfr Luk.17:33,
övers. rädda (sitt liv).
39) aphtharsia, ål/JOapaLa
oförgänglighet; i Ef.6:24 övers. oförgängligt liv. Se vidare: Oförgänglig 2.
40) koiJia, KOt"ALa
buk, mage, underliv; (moder)liv,
(moders)sköte; i Luk.2:21 övers. moders liv; på övriga ställen, där denna
övers. förekommer, motsvaras den av
koilia metr6s (gen. av meter, moder).
Koilia är vanl. övers. buk, Matt.12:40;
15:17; Mark.7:19; Luk.15:16; Rom.
16:18; I.Kor.6:13; Fil.3:19; Upp.
10:9,10. Se: Innersta 13, Moderliv 4,
Moderssköte 2.
41) osphys, åal/Jv<;
länd, höft; i Apg.2:30 karp6s osphyos,
länds frukt; övers. livs frukt; jfr Hebr.
7:5. Se: Länd 7.
LIV
Uppdelning: allmänt; giva sitt liv, stå efter
någons liv, vid liv, i förbindelse med död,
evigtIiv.

Livdömd -Livklädnad
16:15
1 ansikte lysa, är där l.
3 han bevarar sitt l.
16:17
1 En l.ets källa är förståndet
16:22
3 läppar snara för hs 1.
18:7
18:21
1 Död och l. i sitt våld
3 förvärvar förstånd ... l. kärt
19:8
19:16
3 håller budet behålla sitt l.
1 H. fruktan för till 1.
19:23
3 har förverkat sitt l.
20:2
1 finner 1., rättfärdighet
21 :21
3 bevarar sitt l. för nöd
21 :23
1 Ödmjukhet har lön i l.
22:4
22:5
3 s. vill bjlvara sitt l.
3 s. röva ... skall han beröva I.et
22:23
3 bereda snara för ditt l.
22:25
29:10
3 redliga sky dda hs l.
3 hatar sitt eget l.
29:24
Pred. 7:1
1 hända mska i l.et
1 Njut I.et med ngn kvinna
9:9
1 del i l.et vid den möda
9:9
2 vinet gör l.et glatt
10:19
16 födde dig hon s. gav I.et
HV. 8:5
1 upptecknad till l. i J erus.
Jes. 4:3
11 tjockt mörker är fördrivnas I.
8:22
26:14
6 De döda få icke l. igen
26:19
6 dina döda må få l. igen
38:12
1 vävt mitt I. till slut
38:16
6 helar mig, giv mig l.
6 H., sådant länder tilll.
38:16
38:16
1 ande i allo sitt l. därav
21 s. givit l. åt folket
42:5
3 till lösen för ditt l.
43:4
3 rädda sitt I. ur lågornas
47:14
53:10
3 I. bleve ett skuldoffer
3 utgav sitt l. i döden
53:12
6 giva I. åt Ödmjukas ande
57:15
57:15
6 l. åt förkrossades hjärtan
14 Kan ett land komma till l.
66:8
3 Svärdet nära taga vårt l.
Jer. 4:10
18:20
3 grävt en grop för mitt I.
21:8
1 vägen tilll.et
3 vinna sitt 1. sS'. byte
21 :9
19 vill våga sitt l.
30:21
38:2
3 vinna sitt l. ss. byte
38:16
3 givit oss detta vårt I.
3 vinna ditt l. ss. byte
39:18
3 vinna dit11. SSo byte
45:5
3 Flyn, rädden edra lo
48:6
51 :6
3 söka rädda sitt l.
3 rädda sitt l. undan H. vredes
51 :45
Klag. 2:19
3 för dina barns lo
2 knorrar mska i l.et
3:39
l förgöra mitt I. i djupet
3:53
3:58
1 du förlossar mitt l.
5:9
3 Med fara för vårt l.
Hes. 3:18
6 och rädda hs l.
13:18
6 döma somliga själar till l.
6 dömen till l. s. icke skola
13:19
6 icke räddar sitt l.
13:22
14:14
3 rädda allenast sina l.
14:20
3 rädda allenast egna lo
16:5
3 ringa aktade man ditt l.
32:10
3 frukta, envar för sitt lo
33:5
3 hade han räddat sitt l.
33:15
1 vandrar efter l.ets stadgar
47:9
6 allt får 1., där strömmen
20 de vågade sina l.
Dan. 3:28
Am. 2:14
3 hjälten icke rädda sitt 1.
3 snabbfotade icke rädda l.
2:15
3 tag nu, H., mitt l.
Jona 4:3
Mal. 2:5
l däri var l. och frid
28 traktade efter barnets l.
Matt. 2:20
28 icke bekymmer för edert l.
6:25
28 Är icke l.et mer än maten
6:25
31 smal s. leder tilll.et
7:14
10:39
28 Den s. finner sitt l.
10:39
28 den s. mister sitt l.
28 s. vill bevara sitt l.
16:25
28 men den so mister sitt lo
16:25
31 ingå i l.et lytt eller halt
18:8
31 ingå i l.et enögd
18:9
31 vill du ingå i l.et, håll
19:17
28 rädda någons l. eller
Mark. 8:35
31 bättre ingå i l.et lytt
9:43
31 bättre ingå i I.et halt
9:45
28 rädda någons l. eller
Luk. 6:9
29 njutandet av l.ets goda
8:14
30 tro, så får hon lo igen
8:50
28 den s. vill bevara sitt I.
9:24
9:24
28 den s. mister sitt I. för min skull
31 en mskas 1. beror icke
12:15
12:22
28 icke bekymmer för edert I.
12:23
28 Loet är mer än maten
14:26
28 hatar... ock sitt eget l.
32 död, men har fått l. igen
15:24
15:32
33 död, men har fått l. igen
28 står efter att vinna sitt I.
17:33
Joh. 1:4
31 I det var I.
31 och loet var mskornas ljus
1 :4
31 han skall icke få se l.et
3:36
5:24
31 övergått från döden tilll.et
5:26
31 ss. Fadern har l. i sig
5:26
31 åt Sonen I. i sig själv
31 skola uppstå till I.
5:29
31 till mig för att få l.
5:40
31 Guds bröd ... giver världen l.
6:33
6:35
31 Jag är l.ets bröd
6:48
31 Jag är l.ets bröd
31 haven I icke l.
6:53
6:63
31 äro ande och äro l.
8:12
31 skall hava l.ets ljus
10:10
n hava l. och över nog
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11:25
uppståndelsen och l.et
12:25
so älskar sitt 1., mister det
12:25
s. hatar sitt l.
14:6
Jag är l.et
20:31
gm tron hava l.
kungjort mig I.ets vägar
Apg. 2:28
3:15
loets furste dräpten I
5:20
alla det sanna 1.ets ord
hs l. ry ckes från jorden
8:33
bättring s. för tilll.
11:1.8
2S vågat sina l. för H.
15:26
31 åt alla giver l.
17:25
20:10
28 l.et är ännu i hm
28 mitt lo icke av ngt värde
20:24
26:4
34 Hurudant mitt I. varit
28 olycka för våra l.
27:10
27:22
28 ingen skall förlora sitt l.
31 frälsta gm hs l.
Rom. 5:10
31 konungsligt välde i l.
5:17
31 rättfärdiggörelse s. medför l.
5:18
31 i ett nytt väsende, ; l.
6:4
6:10
33 hs l. är ett l. för Gud
32 budordet kom, fick synden l.
7:9
31 I.ets A. lag i lO. gjort mig
8:2
31 A. sinne är l. och frid
8:6
31 men A. är l.
8:10
31 l. från de döda
11 :15
35 vågat sitt l. för mig
16:4
37 i lO. födde eder till I.
l.Kor. 4:15
31 i detta l.et vårt hopp
15:19
36 frö du sår får icke l.
15:36
33 misströstade om loet
2.Kor. 1:8
31 en lukt från l. till l.
2:16
31 J.l. uppenbarat i vår kropp
4:10
31 J. liv uppenbarat
4:11
31 i eder verkar 1.et
4:12
31 dÖdligt uppslukat av l.et
5:4
37 det l. jag lever i köttet
Gal. 2:20
37 med vånda föda tilll.et
4:19
33 hava 1. gm ande
5:25
31 från det I. s. är av Gud
Ef. 4:18
39 nåd i oförgängligt l.
6:24
31 hållen fast vid I.ets ord
Fil. 2:16
28 satte sitt l. på spel
2:30
31 namn äro skrivna i loets bok
4:3
31 edert l. fördolt med K.
Kol. 3:3
31 Ko, han s. är vårt lo
3:4
33 ännu haden edert l. i dem
3:7
28 offra våra l. för eder
l.Tess. 2:8
37 Tacken Gud i alla I.ets
5:18
29 ett lugnt och stilla I.
I.Tim. 2:2
31 har med sig löfte om I.
4:8
38 Gud s. giver I. åt allt
6:13
31 vinna det verkliga I.et
6:19
31 löfte s. gavs oss om I.
2.Tim. 1:1
,37l.et i lO.
1:1
31 fört l. och oförgänglighet fram
1:10
33 hela sitt l. hemfallna till
Hebr. 2:15
31 utan ände på sitt I.
7:3
31 kraft av oförgängligt I.
7:16
l.Pet. 3:7
31 medarvingar till I.ets nåd
3:10
31 den s. vill älska l.et
31 till l. och gudsfruktan
2.Pet. 1:3
l.Joh. 1:1
310m l.ets Ord tala vi
31l.et uppenbarades
1:2
29 högfärd över l.ets goda
2:16
5:11
31 det I.et är i hs Son
5:12
31 s. har Sonen, han har loet
31 icke har Guds Son, har ,icke l.et
5 :12
5 :16
31 så skall han giva hm I.
Jak. 1:12
31 skall han få I.ets krona
37 födde han oss tilll.
1:18
4:14
31 vad är edert I. '1 En rök
Upp.
2:7
31 att äta av l.ets träd
2:10
31 giva dig I.ets krona
3:5
31 utplåna hs namn ur l.ets bok
7:17
31 leda dem tilll.ets vattenkällor
11:11
31 kom l.els ande från Gud
12:11
28 älskade icke så sitt l.
13:8
31 sitt namn skrivet i loets bok
13:14
33 sårat men åter kom tilll.
17:8
31 icke äro skrivna i l.ets bok
20:12
31 det var l.ets bok
20:15
31 icke skriven i l.ets bok
31 ur källan med l.ets vatten
21:6
21:27
31 s. äro skrivna i l.ets bok
31 fä rätt att äta av I.ets träd
22:14
31 tage l.ets vatten för intet
22:17
22:19
31 taga ifrån hm hs del i I.ets träd

31
28
28
31
31
31
31
31
31
31

LIV (giva sitt liv)
28 giva sitt l. till lösen
Matt.20:28
Mark.l0:45
28 giva sitt l. till lösen
Joh.l0:11
28 god herde giver sitt l.
28 jag giver mitt l. för fåren
10:15
10:17
28 giver mitt l. för att taga igen
13:37
28 Mitt l. vill jag giva för dig
13:38
28 Ditt l. vill du giva för mig
15:13
28 giver sitt lo för sina vänner
28 att han gav sitt l. för oss
l.Joh. 3:16
3:16
28 pliktiga giva våra l.
LIV (stå efter någons liv)
3 s. stodo efter ditt l.
2.Mos. 4:19
3 fader står efter mitt l.
I.Sam.20:1
3 s. står efter mitt l.
22:23
3 han står ock efter ditt l.
22:23
3 s. stod efter ditt l.
2.Sam. 4:8
3 Min son står mig efter I.et
16:11
3 stå efter att taga mitt l. l.Kon.19:10,14
3 blygas s. stå efter mitt I.
Ps.35:4
3 s. stå efter mitt l.
38:13
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3 stå efter mitt l. för att
40:15
3 våldsverkare stå efter mitt I.
~4:5
22 mskor stå mig efter I.et
5'6:2
22 förföljare stå mig efter l.et
56:3
3 de stå efter mitt I.
56:7
22 s. stå mig efter l.et
57:4
3 dessa s. stå efter mitt l.
63:10
3 de s. stä efter mitt I.
70:3
3 våldsverkarnas hop efter mitt L
86: 14
3 de stå efter ditt l.
Jer. 4:30
3 Anatots män s. stå efter ditt l.
Il :21
19:7
3 s. stå efter deras I.
3 gm dem s. stå efter deras l.
19:9
3 mäns hand s. stå efter d~ras I.
21 :7
3 mäns hand s. stå efter ditt l.
22:25
3 s. stå efter deras I.
34:2 O
3 s. stå efter deras l.
34:21
3 dessa män s. stå efter ditt l.
38:16
3 mäns s. stå efter hs l.
44:30
3 s. stod efter hs l.
44 :30
3 s. stå efter deras l.
46:26; 49:37
22 stån den fattige efter l.et
Am. 8:4
28 de stå efter mitt l.
Rom.ll:3
LIV (vid liv)
l.Mos. 6:19
6 behålla dem vid l.
6:20
6 må behålla dem vid l.
7:3
6 behålla deras släkten vid l.
19:20
6 att jag må bliva vid l.
l Jag är led vid I.et
27:46
6 I skullen behållas vid l.
45:7
6 behålla my cket folk vid I.
50:20
6 J osua och Kaleb vid l.
4.Mos.14:38
21:8
6 skall han bliva vid l.
21:9
6 på kopparormen, blev vid l.
24:23
6 Vem skall bliva vid l.
5.Mos. 4:33
6 och dock blivit vid l.
4:42
6 (dråparen) få bliva vid I.
5:24
6 dock låta henne bliva vid l.
5:26
6 Gudens röst ... dock bliva vid l.
5:33
6 för att I mån bliva vid l.
6 i det att han behölle oss vid l.
6:24
19:4
6 fly och så bliva vid l.
6 fly och så bliva vid l.
19:5
6 icke ngt s. anda har vid l.
20:16
18 dock blev J otam vid l.
Dom. 9:5
l.Sam.27:9
6 ~er kvinnor vid l.
27:11
6 eller kvinnor bliva vid lo
2 (Absalom) ännu var vid l.
2.Sam.18:14
2 om Absalom vore vid lo
19:6
6 hästar och mulåsnor vid l.
l.Kon.18:5
20:32
2 Är han ännu vid I.
21:15
2 Nabot är icke länge vid l.
6 äta och kunna bliva vid l.
Neh. 5:2
6 i templet och dock vid l.
6:11
9:6
6 s. behåller det allt vid l.
6 ogudaktige ej bliva vid l.
Job 36:6
Ps.22:30
6 icke behålla sin själ vid I.
33:19
6 vid lo i h ungerns tid
6 H. skall behålla hm vid l.
41:3
21 dödens barn bliva vid l.
79:11
80:19
6 behåll oss vid l.
119:25
6 behåll mig vid l. efter ditt ord
6 behåll mig vid l. på dina
119:37
6 behåll mig vid l. gm din
119:40
6 ditt tal behåller mig vid I.
119:50
6 Behåll mig vid l. efter din
119:88
6 du behållit mig vid l.
119:93
6 vid l. efter ditt ord
119:107
6 H., behåll mig vid l.
119:149
6 vid l. efter ditt tal
119:154
6 vid l. efter dina rätter
119:156
6 vid l. efter din nåd
119:159
6 behåller du mig vid l.
138:7
143:11
6 H., behåll mig vid I.
1 jag blev led vid l.et
Pred. 2:17
6 behåller sin ägare vid l.
7:13
6 behålla dem vid I.
Jer.49:11
l får förbliva vid l.
Hes. 7:13
6 skall få bliva vid l.
16:6
6 behålla sin själ vid l.
18:27
6 icke kunde bliva vid l.
20:25
6 kunna vi då bliva vid l.
33:10
38 icke skulle bliva vid l.
Apg. 7:19
LIV (i förbindelse med död)
1 förelagt dig l. och död
5.Mos. 30:19
1 må gälla l. ellerrdöd
2.Sam. 15:21
1 Död och l. har tungan
Ords.18;21
1 tilll.et och till döden
Jer.21:8
31 från döden tilll.et
Joh. 5 :24
33 frän döden tilll.et
Rom. 6:13
31 till l., blev mig till död
7:10
31 varken död eller l.
8:38
31 vara l. eller död
l.Kor. 3:22
31 ske gm l. eller gm död
Fil. 1:20
31 från döden tilll.et
l.Joh. 3:14
LIV (evigt)
l l. till evig tid
1 somliga till evigt l.
31 för att få evigt l.
31 fä evigt l. till arvedel
31 rättfärdiga till evigt l.
31 evigt l. till arvedel
31 i tillkommande evigt l.
31 evigt l. till arvedel
31 för att få evigt l.
31 tillkommartde evigt l.
31 i hm hava evigt l.
31 icke förgås utan evigt lo
31 s. tror hlll" evigt l.
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Ps.133:3
Dan.12:2
Matt.19:16
19:29
25:46
Mark.lO:17
10:30
Luk. 10:25
18:18
18:30
Joh. 3:15
3:16
3:36

31 springer upp med evigt l.
4:14
31 samla frukt till evigt l.
4:36
5:24
31 s. hör och tror har evigt l.
31 i dem hava evigt lo
5:39
31 har med sig evigt l.
6:27
31 han skall hava evigt l.
6:40
31 so tror, har evigt l.
6:47
31 han har evigt I.
6:54
31 Du har det eviga l.ets ord
6:68
31 jag giver dem evigt l.
10:28
31 hatar sitt l ... evigt l.
12:25
31 hs bud är evigt l.
12:50
31 giva evigt I. åt alla dem
17:2
31 detta är evigt I.
17:3
31 värdiga det eviga l.et
Apg.13:46
31 beskärt att få evigt l.
13:48
31 Evigt l. skall han giva
Rom. 2:7
31 sitt välde till evigt I.
5 :21
31 att I undfån evigt l.
6:22
31 den gåva ... är evigt l.
6:23
31 av A. skörda evigt I.
Gal. 6:8
31 och så vinna evigt l.
l.Tim. 1:16
31 sök vinna det eviga loet
6:12
31 ett hopp om evigt l.
Tit. 1:2
37 evigt I. har Gud utlovat
1:2
31 få evigt l. till arvedel
3:7
31 förkunna loet, det eviga
l.Joh. 1:2
31 lovat oss det eviga l.et
2:25
31 ingen ma;nsdråpare har evigt l.
3:15
31 Gud givit oss evigt l.
5:11
31 veta att I haven evigt l.
5:13
31 den sanne Guden och evigt lo
5:20
31 bevaren ... till evigt l.
Jud. v.21
LIV (= kropp, sköte)
23 utgår frän ditt eget l.
l.Mos.15:4
24 stötte varandra i hennes 1.
25:22
25:23
23 Två folk i ditt l.
25:24
2S tvillingar i hennes l.
2 S tvillingar i hennes 1.
38:27
23 in i ditt l.
4.Mos. 5:22
27 ut ur sin moders lo
12:12
25 välsigna ditt I.s frukt
5.Mos. 7:13
25 Välsignad ditt l.s frukt
28:4
25 lycka i ditt l.s frukt
28:11
25 Förbannad ditt l.s frukt
28:18
26 efterbörden ur hennes l.
28:57
25 överflöd i ditt l.s frukt
30:9
25 allt ifrån min moders l.
Dom.16:l7
23 få söner i mitt l.
Rut 1:11
23 s. skall utg! ur ditt l.
2.Sam. 7:12
23 s. utgått från mitt eget l.
16:11
2S Naken ... ur min moders 1.
Job 1:21
25 dörrarna till min moders 1.
3:10
25 ut ur min moders lo
3:11
23 huggormsetter i hs l.
20:14
27 Hs moders l. förgäter
24:20
25 frän min moders l.
31:18
25 Ur moders l. isen gick
38:29
25 Gud allt ifrån moders l.
Ps.22:11
23 hjärta smälter i mitt I.
22:15
25 vilse från sin moders l.
58:4
23 förlöst mig ur moders l.
71:6
25 Av ditt l.s frukt
132:11
25 sammanvävde mig i moders l.
139:13
25 hör, du mitt l.s son
Ords. 31:2
2S kom ur sin moders l.
Predo
5:14
25 benen bildas i havandes l.
11:5
27 hennes l. havande
Jer.20:17
40 i sin moders l. uppfylld
Luk. 1:15
40 spratt barnet till i hennes l.
1:41
40 spratt till av frÖjd i mitt l.
1:44
40 avlad i sin moders 1.
2:21
40 i sin moders l. och födas
Joh. 3:4
41 av hs I.s frukt en konung
Apg. 2:30
40 allt ifrån sin moders l.
14:8
40 ifrån min moders l. avskilt
Gal. 1 :15
. LIVDÖMD
oss apostlar sso l.a män
LIVEGEN
den frie en Ko lone
syssla .. oen 1. förvaltares
(ingen köper) l.na och trälar

l.Kor. 4:9
1. Kor. 7:22

9:17
Upp.18:13

LIVKLÄDNAD
Det klädesplagg som bars närmast
kroppen. Under konungatiden i Israel
var det förmodligen endast de ogifta
konungadöttrarna som bar livklädnad.
LIVKLÄDNAD
åt (Josef) en fotsid l.
togo de av hm hs l.
Men de togo J osefs l.
sände den fotsida l.en hem
se efter om det är din sons lo
(Jakob:) Det är min sons l.
kläder (för Aron): rutig l.
väva rutig lo av vitt garn
åt Arons söner göra l.er
du skall sätta på Aron l.en
du skall sätta l.er på dem
åt Aron ...l.na av vitt garn
och sätta l.er på dem
(Mose) satte l.en på hm
och satte l.er på dem
bura bort dem i deras l.er
ikläda sig helig l. av linne
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l.Mos.37:3
37:23
37:31
37:32
37:32
37:33
2.Mos.28:4
28:39
28:40
29:5
29:8
39:27
40:14
3.Mos. 8:7
8:13
10:5
16:4
t

Ljudelig - Ljungeld
sängarna läto sången l.
12:42
Skräckröster l. i hs öron
Job 15:21
furstarnas röst ljöd dämpad
29:10
så ljödo de ord jag hörde
33:8
lovsånger l. mitt i natten
35:10
hören huru hs röst l.er vred
37:2
l.er ett rassel av koger
39:26
39:27
icke styra sig när basunen l.it
skall min lovsång l.
Ps.22:26
H. röst l.er med makt
29:4
H. röst l.er härligt
29:4
låten hs lov l. högt
66:8
Ditt dunder ljöd istormvirveln
77:19
låten pukor l.
81 :3
Loven hm med l.nde cymbaler
150:5
Från H. Sebaot I.er så
Jes. 5:9
när ropet ljöd
6:4
klagoropen l. i Moabs land
15:8
l.er från H. Sebaot
22:14
fröjderop över H. höghet l.
24:14
dina öron höra detta ord l.
30:21
30:32
pukor och harpor l.
Jer. 9:19
sorgesång höres 1. från Sian
Ifrån folket l. tacksägelse
30:19
Låten lovsång l.
31:7
dånet av dem l.er högt
51:55
På alla ~org dödsklagan l.
Am. 5:16
5:17
i alla vingårdar dödsklagan l.
fåglalåt skall\. i fönstren
Sef. 2:14
vid midnattstiden ljöd anskri
Matt.25:6
allenast en l.nde malm
l.Kor.13:1
Ty basunen skall l.
15:52
ett maktbud skall 1.
l.Tess. 4:16
låta sina basuner l.
Upp. 8:13
ljödo i him. starka röster
11:15

UUDELIG
(Paulus) med l. röst inför Rådet

Apg.23:6

UUDELIGEN
ord s. jag l. uttalade

Apg.24:21

UUGA
Se även: Lögn, bedraga, falsk, hal,
förneka.
UUGA

1) kiihaJ, tV n J
bli m~ger el.- ~nn; pi. ljuga; förneka.
Se t.ex. Förneka l.
2) kiizab, J l J
ljuga, v~ra IÖ~aktig; här pi Se t.ex.
Fel 8, Lögn 4.
3) kiiziib, J l J
lögn; av~ kåz~~, se 2. 1 Dom.16:1O,13
står ordet som objekt till dibbär (pi av
dåbar), tala; alltså: tala lögn; därav
övers. ljuga. 1 Ords.19:22 står: 'i§
kåzä~, en lögnens man; övers. en som
ljuger. Se t.ex. Bedräglig 2, Lögn 3.
4) Jakar, "1 ptV
här pi. svik;, T bedraga, ljuga. J fr l<:al i
I.Mos.21 :23, övers. göra sig skyldig till
svek; pi. i 3.Mos.19:11, övers. begå
svek; Ps.44:18; 89:34; Jes.63:8 svika.
5) pseudomai, 1/1 eVliof./at
ljuga, tala osanning; bedraga; vara
falsk; av: pseudos, lögn, osanning; bedrägeri, falskhet (se Lögn 7). 1 Rom.
9:1; I.Tim.2:7 står verbet i motsättning till al~theian U~gö, tala sanning; jfr
kata t~s aletheias, mot sanningen, Jak.
3:14. Se: Bedraga 9.
6) apseudes, å 1/1 ev/hj,
icke lögnaktig, som icke ljuger; övers.
som icke kan ljuga; av: neg. a- och
pseud~s, se Falsk 12.
LJUGA
1 icke stjäla eller l.
2 så att han kan l.
1 de hava l.it
3 bedragit mig och l.it
3 bedragit mig och I.it
4 den Härlige l.er icke
l Men häriljög han
2 icke vill jag l.
2 sannflirdigt vittne I.er icke
3 fattig bättre än en s. I.er
2 I l.en för mitt folk
1 Man svär och l.er
S Du har I.it för Gud
S jag l.er icke
5 Gud vet att jag icke l.er
5 icke l.er i vad jag skriver
5 I skolen icke l.
5 jag l.er icke
6 Gud s. icke kan l.
S Gud omöjligen kunde l.
S i mörkret, så l. vi
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3.Mos.19:11
4.Mos.23:19
Jos. 7:11
Dom.16:10
16:13
I.Sam.15:29
l.Kon.13:18
Job 6:28
Ords.14:5
19:22
Hes.13:19
Hos. 4:2
Apg. 5:4
Rom. 9:1
2.Kor.ll :31
Gal. 1:20
Kol. 3:9
I.Tim. 2:7
Tit. 1:2
Hebr. 6:18
I.Joh. 1:6

UUM
Se även: Varm, kall, rik, fattig, högmod, stolthet, olydnad, farise, omvändelse.
Ljumhet
Chliaros, varm; ljum, Upp.3:16, kommer av chliein, bli varm el. mjuk,
smälta, och betecknar tillståndet mellan psychros, kall, 3:15, och zestos,
sjudande, het, 3 :15.
1. Kall i andlig betydelse är den människa, vilkens inre är oberört av inflytandet från Guds ord och Anden, och som
därför befinner sig i sitt naturliga,
opånyttfödda tillstånd. Köld kan också känneteckna den som, efter att ha
förlorat livet i Gud, har sjunkit tillbaka
till den naturliga (själiska) människans
nivå och livsföring.
Vann är den människa, som har
invigt sig helhjärtat åt Gud med ande,
själ och kropp och som därför behärskas av det heliga >mit» (spoudJ), som
Skriften omtalar, Rom.12:11; 2.Kor.
7:11; 8:7,16; Hebr.6:11. En sådan
människa är nitisk att bevara full
visshet intill änden, Hebr.6:1l, jfr
3:6,16; Matt.24:13, vinnlägger sig om
(eg. ivrar för) att göra sin utkorelse
fast, 2.Pet.l:1 O. - Detta tillstånd betraktas som det normala för en kristen
och bör prägla all hans tjänst i Guds
försan1ling och i det personliga umgänget, Rom.12:11. Apollos, som var
»brinnande i anden», är trots sin begränsning i kunskap och andlig utveckling en förebild på detta område,
Apg.18:2S.
2. Ljumheten ter sig som ett mellanting. Den andligen ljumme är varken
kall eller varm, Upp.3:1S,16. 1 motsats
till den andligen kalle har han en gång
upplevat Guds ords och Andens
väckande och livgivande inflytande.
Men han har stagnera t i sin andliga
förnyelse och utveckling. Han arbetar
icke längre på sin frälsning med fruktan och bävan, Fil.2:12 ff., känner icke
bedrövelse efter Guds sinne, 2.Kor.
7 :10, eftersträvar icke nådegåvorna, far
icke efter kärleken, I.Kor.14:1, eftersträvar icke med all flit att framställa
sig inför Gud såsom en som häller
provet, 2.Tim.2:1S, strävar icke efter
att med all flit få komma in i Guds
sabbatsvila, Hebr.4:11.
Den ljumme är typen på den late
(okneros) tjänaren, Matt.2S:26. Han
har vant sig till att bryta udden av
Ordets genomträngande förmaningar
och varningar, vilka han lyssnar till på
betryggande avstånd. Han har blivit
trög (nöthros) till att höra, Hebr.S:11;
6:12. Han far icke efter fullkomlighet
varken i kunskap, Fil.3 :12, eller i
moralisk vandel, 2.Pet.3:14, utan lever
i en falsk tillfredsställelse med sig själv
och sitt tillstånd, Upp.3:17, i en falsk
självvärdering, i självbedrägeri och bristande beroendekänsla iförhällandet
till Gud, v.20. Den ljumme förnekar

icke Kristus, men han är ej heller
beredd att offra något för honom eller
lida för hans skull, Matt.12:30; 16:24;
JakA :4. Han är ovillig att gå in i de
försakelser, som en dynamisk kristendom med dess kamp, utveckling och
tillväxt kräver, han har slagit sig till ro
med det som han en gång fick mottaga, Hebr.6:1 ff. Ljumhet i tjänst och
kärlek befordras icke minst av »kärlek
till denna tidsålders väsende», 2.Tim.
4:10; JakA:4. Jfr !.Joh.2:1S.
3. Liksom ljumhet i vanlig fysisk mening är ett tillstånd mitt emellan värme
och kyla, så intager den andligen ljumme ett slags mellanställning mellan
Kristus och världen. Men nu har Jesus
sagt, att en dylik ställning i verkligheten är' omöjlig: »Den som icke är
med mig, han är emot mig, och den
som icke församlar med mig, han
förskingraD>, Matt. 12:30. »1 måsten
döma så: antingen är trädet gott, och
då måste dess frukt vara god; eller är
trädet dlligt, och då måste dess frukt
vara dllig», 12:33. Jfr Jak.4:4: »Den
som vill vara världens vän, han bliver
alltså Guds ovän.»
Den ljumme lever alltså i overklighetens fantasivärld. Han är emot, han
förskingrar, han är ett dlligt träd, som
bär dålig frukt, han är Guds fiende, »är
eländig och ömkansvärd och fattig och
blind och naken», Upp.3 :17. Men detta
är han själv totalt blind för. Själv
menar han sig vara med, vara en Guds
vän. Han säger: »Jag är rik, ja, jag har
vunnit rikedomar och behöver inte D>,
3:17.
Detta ohyggliga självbedrägeri är
just det karakteristiska för den som är
andligen ljunl. Hans ställning kan endast jämföras med den blindhet, som
behärskar den oberörde och sovande
syndaren, som menar att allt står väl
till och som icke har bekymmer för sin
andliga ställning. J a, den ljumme är
faktiskt i en ännu värre och farligare
ställning. Han har nämligen religionens
tröst, och här är det så att litet religion
är en effektiv vaccination mot överflödande religion - sann kristendom.
Bibelns bildspråk får alltså icke
pressas därhän, att ljumhet skulle betyda mellanstadiet i en process där
människan går över från kyla till
värme, alltså att den ljumme faktiskt
är på god väg mot det riktiga. Tvärtom
är det nödvändigt att den ljumme får
ljus över sitt kalla tillstånd, bekänner
sin eländiga fattigdom, sin fallna
ställning, för att kunna mottaga »guld
som är luttrat i eld», Upp.3 :18, de
verkliga himmelska värdena.
Ljumhet får på det hela taget icke
uppfattas som en »genomgångsställning» på väg mot värme eller köld.
Den andliga ljumheten är nämligen
till sin natur ett fullständigt statiskt
förhållande. Det föreligger också en
dödlig fara för att den ljumme skall
förbli permanent i sin ställning, och
detta får Herren att utbrista: »Jag
skulle önska, att du vore antingen kall
eller varm», Upp.3:IS. Allt annat är
bättre än ljumhetens självbedrägeri och
självbelåtenhet.
Detta ord får å andra sidan icke
tolkas som en dom över en kristen,
som känner sig tyngd av ofullkomlighet eller nederlag, så att han hellre

blixt, ljungeld. Jfr Hes.21:15, övers.
blixt;
Hab.3:11 blixtrande. Se:
Ljunga 2.
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5 då mån I icke l.
S säga sig vara judar men l.

Jak. 3:14
Upp. 3:9

LJUGARE
1) pseustes, 1/Ievur1l'
lögnare; av: pseudomai, se Ljuga 5. Se:
Lögnare 3.
LJUGARE
l så göra vi hm till en l.
1 han har gjort hm till en l.

I.Joh. 1:10
5:10

borde ge upp allt och gå ut i världen.
Det är bättre att vakta dörren i Guds
hus än att bo i de ogudaktigas hyddor,
PS.84:12. Det är bättre att vara den
ringaste bland de heliga, Ef.3 :8, än att
vara den främste bland syndare. Herren önskar på intet sätt att den svage
och hjälplöse skall lämna honom. Han
kastar inte ut någon, Joh.6:37. Meningen med det allvarliga ordet: »Jag
skulle önska, att du vore antingen kall
eller varm», är helt enkelt denna:
försök icke att förena kärleken till
Gud med kärleken till världen, !.Joh.
2: 15 ff. Lev icke i självbedrägeri, i tron
att du är rik och har överflöd, när du i
verkligheten redan har förlorat allt.
Utanför den ljummes dörr står
Frälsaren och klappar, Upp.3:20. Också den ljumme kan vända om och bli
räddad, v.21-22.
UUM

1) chliaros, XAtapå,
(om vatten) varm; (om människor)
ljum; jfr subst. chliå, värme. 1 N.T.
förekommer ordet endast i Upp.3:16,
där det brukas för att karakterisera
församlingen i Laodicea, som säges
vara varken varm (zestos, kokt; het)
eller kall (psychros, se Kall 2). Vari
denna ljumhet består, förklaras närmare i v.17 (att säga sig vara rik men i
själva verket vara fattig).
LJUM
1 då du är l. skall jag utspy

Upp. 3:16

LJUNGA
1) hiipak, l ~ il
vända; hithp.- ';ända sig; i 1.Mos.3 :24
hithp. part. (om svärd), övers. ljungande. Se t.ex. Förvända 5.
2) biiriik, P"1::J
blixt, Ij'ungeid7 i Job 20:25 (om pil)
övers. ljungande udd. I Nah.3:3 står
bårål<: jämsides med låha~, se 4. Se:
Ljungeld l.
3) bii'ar, "1 V ::J
förtäras (av ~ld), brinna. Se: Föröda 6.
4) låhal}, ) iJ i
subst. låga, flamma; i Job 39:26 övers.
ljungande. Jfr Nah.3 :3, övers. blixtra.
Se: Låga 4.
5) biirat, P J #
blixtra, ljunga; end. i Ps.144:6, imperativ, övers. låt ljunga; av: bårål<:, se 2.
6) [biilail, J'?::J
grundbet. strål;' glänsa; end. hif. låta
stråla el. glänsa; i Am.S:9 övers. låta
ljunga ned. Se: Glad 15, Glädje 7.
7) astraptö, aurparrrw
blixtra, ljunga. Verbet står i Luk.17 :24
i part. som bestämning till astrape, se
Ljungeld 6; därav övers. såsom ljungelden, när den ljungar fram. J fr part. i
Luk.24:4, övers. skinande.
LJUNGA
1 l.nde svärdets lågor
2 väast mitt I.nde svärd
3 eldsglöd l.de från hm
3 Ur glansen l.de eldsglöd
2 l.nde udden kommer fram
4 l.nde spjut och lans
3 eldsglöd l.de från hm
5 Låt ljungeldar l.
6 fördärv l. över starka
2 svärden l., spjuten blistra
7 ljungelden, när den l.r

I.Mos. 3:24
5.Mos.32:4l
2.Sam.22:9
22:13
Job 20:25
39:26
Ps.18:9
144:6
Am. 5:9
Nab. 3:3
Luk.17:24

LJUNGELD

1) bariit,

pn

Ljus
2) 'or, l i X
ljus (i motsats till mörker); här: blixt,
ljungeld. Ordet ingår också i 37:11 i
det uttryck, som är övers. ljungeldsmoln ('änan 'or). Se : Hirrunel S,
Ljus l.
3) utf.ord.
Job 37:4 ordagrant: han håller dem
icke tillbaka.
4) rd~äjJ, '1 lP l .
flamma, låg~; här : blixt, ljungeld. Se:
Glöd 5.
5) lJåziz, l ' l Q
blix t, ljungeld. Ordet förekommer f.ö .
i uttrycket häziz ~olo~, övers. tordö-

nets stråle. Jfr J:te~, pil, t.ex. Hab.3 :11;
Sak.9:14.
6) astrap~, åar p a rril
blixt, ljungeld; av: astråptö, se
Ljunga 7. Ordet förekommer även i
Lu k. ll :36, där det brukas om det ljus,
som en lykta sprider, övers. klart sken.
LJUNGELD
l 1. och förvirrade dem
2 l.ar till j ord ens ändar
3 på l.arna spar han ej

2.Sam.22 :IS
Job 37:3
37:4
2 I.arna lysa fram ur sina moln
37 :15
l Kan du sända l.ar åstad
38:35
Il.ar i m ängd
Ps. 18: IS
4 bröt sönder bågens l.ar
76 :4
l l.ar lyste upp jordens krets
77:19
4 deras boskap åt l.ar
78:48
1 l.ar lysa upp jordens k rets
97:4

1 l. aT komma med regn
1 Låt l.aT ljunga och skingra

135:7
144:6
l låter l.ar komma med regn
Jer.10 :13
1 låter l.ar komma med regn
51:16
1 I.ar foro ut ur elden
Hes. 1 :13
1 hs ansikte liknade en I.
Dao.10:6
1 lika I.ar fara de åstad
Nah. 2 :4
1 ss. e n I. skall hs pil fara
Sak. 9: 14
S H. är det s. sänder l. ar na
10:1
6 Ty ss. l.en , när den går
Matt.24:27
6 var att skåda ss. en l.
28:3
6 Satan falla ned ss. en l.
Luk. 10:18
6 ss. l.e n när den ljungar fram
17:2 4
6 utgingo "ar och dunder
Upp. 4:5
6 kommo l.ar och jordbävning
8:5
6 kommo l.ar och dunder
11 :19 ; 16:18

UUNGELDSUUS
2 sitt l. över m o ln en
2 11. hÖljer han sina h änder

Job 36:30
36:32

UUNGELDSLÅGA
H. röst sprider 1.o r

Ps.29 :7

dens ljus. 2) Han är ljuset, inte bara ger
det. 3) Han är hela världens ljus.
»1 ären världens ljus», Matt.S :14.
l) Genom att taga emot Jesu s, det
sanna ljuset, Joh.l :9. 2) Genom goda
gärningar, Matt.S :1 6. 3) Genom att
hålla fast vid livets ord, Fil.2:1S-1 6.
Ljusets barn
l) Deras fö delse, Joh.12 :36. 2) Deras bristande visdom, Luk. 16:8. 3)
Deras vandring, Ef.S :8.
I ljuset
l) Ljusets barn, Joh. 12 :36. 2) Ljuse ts vapenrustning, Rom.l3 :12. 3) Ljusets frukt, Ef.S :9.

U UNGELDSMOLN
sp rider omkring sina l.

Job 37 :11

UUNGELDSSNARA
I.or reg na över ogudaktiga

Ps.11:6

LJUS
Se även : Lysa, ljusstake, dag, sol,
måne, stjärna, stråla, glans, ljungeld,
härlighet, liv.

-ljus
dagsljus Job 3:4
himlaIjus Sak.14:6; Fil.2:1S
ljungeldsljus Job 36:32
middagsljus Jer.6:4
solljus J ob 31 :26
Ljus
Ursprung
Gud är hirnlaljusens Fader, Jak.
1:17. Han har skapat ljuset, LM os. l :3;
Jes.4S :7. Han skilde ljuset från
mörkret, LM os. 1:4. Sol, måne och
stj ärnor lyser över jorden, LM os.
1:14-17.
Olika ljus
Na turliga, I.Mos.l :14. Övernaturliga, 2.Mos.14:20; Apg.9:3; 12:7.
Konstgjorda, Jer.2S:10; Apg.16:29.
Beskrivning
Vitt, Matt.! 7:2. Klart, Job 37:21.
Ljuvligt, Pred. ll :7. Överstrålar allt,
Job 25 :3.
Bildpd
Guds härlighet, I.Tirn.6:16. Guds
helighet, l.J oh. l :5. Guds vishet, Dan.
2 :22. Guds ledning, Ps.36 :1 O. Guds
välsignelse, 4.Mos.6 :23 ff.; Ps.4:7.
Guds Son, Joh. l :4,S,9. Guds ord,
Ps.1l9 :10S; 2.Pet.! :19. Kristi härlighet, Apg.9 :3,S; 26:13 ; Matt.!7:2.
Evangelium, 2.Kor.4:4. Livet i Guds
gemenskap, I.Pet.2 :9. De troende,
Matt.S:14; Luk.16 :8; Joh.S:3 ,S. Guds
folks härlighet, Jes.60:1-3.
Bildlig betydelse
Morgonens ljus, 2.Sam.23 :4. Den
ogudaktiges ljus, Job 18:5. De levandes
ljus, J ob 33 :30. Herrens ansiktes ljus,
Ps.4 :7. De rättHirdigas ljus, Ords. 13:9.
Israels ljus, Jes.lO:17. Kroppens ljus,
Matt.6:22; Luk.ll :34. Världens ljus,
Matt.S:14; Joh. 8:12; 9:5.
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I) 'or, l i X
ljus (i motsats till J:to~]I:, mörker); av
verbet 'or, se 6. Ordet har en vidsträckt användning och brukas i både
bokstavlig och överförd betydelse. I
Ords.4 :18 står 'or nogah (nogah, se
Ljusning l), övers. gryningens ljus; på
en del ställen står 'or parallellt med
nogah, t.ex. Jes.60 :3 (övers. glans);
60 :19 (sken). I andra hälften av sistnäi'J1nda vers står 'or jämsides med
tiii'ärä~, se Härlighet 15. Andra ord,
som stundom brukas parallellt I1}ed
'or, är t.ex. jeh', frälsning, Ps.27:1 (se
Frälsning 3); 'ämä~, sanning, 43:3;
§irnJ:tå, glädje, 97:11 (se Glädje 2);
§å!om, frid, Jes.4S:7 (se Lycka 5). Jfr
Neh.8 :3, övers. dagning. Se: Hirrune\ S,
Ljungeld 2, Lysa 4.
2) må 'or, l ix/.:)
ljus; ljuskropp (t.ex. sol och måne);
ljushållare, av : 'or, se 6. Se: Ljusstake l , Mild 3.
3) ~6har, l Q."
möjl. ljus, ljusöppning; av: [~äharl,
grundbet. trol. glänsa, lysa Gfr ji~år ,
olja). Ordet, som endast förekommer i
I.Mos.6:16, kan också betraktas som
synonym till J:tallon, fönster, l.Mos.
8:6. Jfr 4,9.
4) Jdhdrtijim, D' J Q. ~
dagsljus, middagens ljus, middag; av:
[ ~äharl , se 3. I S7MS>S.28:29; Job 5:14;
Sef.2 :4 står ba~~håråjirn , i dagsljuset,
på middagen; övers. mitt på ljusa
dagen , i Job 5:14 mitt i ljuset (synonym till jomam , om dagen ; övers. mitt
på dagen). Se : Middag 1.
5) utf.ord.
Job 10:3, se Lysa 3. I Hos.7 :6 står 'es
lähågå, lågande ( ego lågas) eld; övers.
elden i ljus låga; jfr Klag.2:3.
6) 'or, l i I'<
lysa, bliva ljus; här hif. göra ljus, giva
ljus; i J ob 41 :23 övers. stråla av ljus;
nif. part. i Ps.76:S övers. full av ljus.
Se: Kasta 31, Lysa 1.

»Jag är världens Iju~ , J oh.8 :12.
l) Jesus, och ingen annan , är värl-

7) 'orå, i1l i X
ljus. I Ps.139:12 står ordet i motsats
till härekå, mörker; i Est.8:16 brukas
det l överförd betydelse, parallellt med
sirnJ:tå, såson, je~är (övers. glädje,
fröjd , ära). I Jes.26:19 står: tal 'oro~,
övers. en ljusets dagg. Av sammanhanget framgår, att ordet har med liv
att göra. Liksom daggen förnyar växtligheten, ger Herren liv å t de döda.
Därför talas det i judisk tradition om
»livets dagg» . Beträffande sammanställningen av ljus och liv, jfr Job 3:20;
Ps.36 :10. - Plur.formen 'orot förekommer även i 2.Kon.4:39, där ordet
avser gröna örter (övers. något grönt).
Jfr gamla sv. övers. av Jes.26:19: »ty
din dagg är en grön marks dag~).
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Ljuset
Kristus kallas ljuset, J oh. l :5. Han
var: l) Guds ansiktes ljus, Ps.44 :4. 2)
Israels ljus, Jes.lO :17. 3) Ett evigt ljus,
Jes.60 :19-20. 4) Ett stort ljus, Matt.
4:16. 5) Världens ljus, Joh.8 :12; 99.
6) Det sanna ljuset, Joh.l :9. 7) Människornas ljus, Joh.l :4.
»Ej heller tänder man ett lju s och sätter de t under skäppan, utan man sätter
det pd ljusstaken, sd att det lyser för alla_dem som äro i huseb> Matt.5:15.

UUS

Ljus
8) nägah, il J J
vara klar el. I;u~, stråla, skina; här (om
J:to~!<, mörker) hif. göra ljus. Jfr «al i
Job 18:5, övers. giva sken; 22:28 skina;
Jes.9:1 skina klart; hif. i Jes.13:IO,
övers. skina. Jfr Ljusning l.
9) zohar, "1 Qt
glans, ljus, klarhet; i Hes.8:2 övers.
strål'ande ljus. Se: Lysa 6.
lO) nehir, "1' il J
aram. ljus; end. i Dan.2:22, emfatisk
form nehirä' som står i motsats till
J:tä~o!<ä' , mörker. Jfr Insikt Il.
II) bahdrät, n !.~ ~
vit el. ljus fläck '(på huden); aven i
G.T. icke förekommande rot med betydelsen: glänsa, lysa. En ljus fläck på
huden kunde (i likhet med en upphöjning el. ett utslag) undersökas för
ställande av diagnos om spetälska.
12) Mmä!,

tliqilj

sql: I 2.SaIl).12:·ll,12 står le'ene (el.
nägä~1) ha~§åmä~, i solens åsyn, inför
solen, övers. på ljusa dagen. Se: Himmel4.
13) järaq, roq, J i ~ J~'.
vara el. bliva god el. gl;& hif. göra
glad; i Ords.15:13 (om panim, ansikte)
övers. göra ljus. Se: Bättra l, Fröjd 19,
Glad 4.
14) lychnos, AVXIJOC;
(olje-)Iampa; ljus. Se : Lampa 4,
Lykta 2.
IS) phöteinos, rpWHt/JOC;
adj. !jus, lysande, upplyst; av: phös, se
16. Overs. 'hava (få) ljus' motsvaras i
grt. av 'vara ljus (upplyst)'.
16) phös, rpwc;
ljus (i såväl fysisk som andlig mening);
motsvarar hebr. 'or, se I Ofr t.ex.
Matt.4:16; Apg.13:47 med Jes.9:2;
49 :6). Ordet står ofta i motsats till
skotos el. sko tia, mörker, t.ex. Matt.
10:27; Luk.12 :3; Joh.1 :5; 3:19; Apg.
26:18; Rom.2 :19; 2.Kor.4:6; 6:14; Ef.
5:8; l.Pet.2:9; l.Joh.I :5; 2:8. Lägg
märke till sådana uttryck som: ljusets
barn, ljusets frukt, ljusets vapenrust-

Sjuarmad ljusstake uthuggen i stenmuren i en krypta.

ning. Jfr phös i Apg.12:7; Upp.18 :23,
övers. sken; Jak.I:17 himlaljus. Se:
Lysa 14.

20) lampo, AåJ.L rrw
lysa, skina; här övers. låta ljus gå upp.
2.Kor.4 :6 kan betecknas som en »IjusverS» ; ordagrant: Ty den Gud, som
sade: 'Ur mörkret skall ljus (Phös) lysa
(Jåmpö)', [är] den som lyste (Jåmpö) i
våra hjärtan till upplysning (phötismos, se 21) av (el. om) Guds härlighets
kunskap i Kristi ansikte. Jfr 3:18;4:4;
Jes.60:19-20. Se: Lysa 9.
21) phötizö, rpwTi~w
lysa, upplysa; i l.Kor.4 :5 övers. draga
fram i ljuset; 2.Tim.1:l0 föra fram i
ljuset; av: phös, se 16. Hebr.6:4 ordagrant: dem som en gång blivit upplysta; 10:32 sedan I blivit upplysta. Av
verbet phötizö kommer subst. phötismos, upplysning, 2.Kor.4:4,6; övers.
sken. Se: Lysa Il.
22) utf.ord.

Sjuarmad ljusstake med skiss över hur
den är a"angerad.

17) trop~s aposkiasma,
rporrfjc; årrouKiauJ.La
vändnings el. väXlings skugga, vändande el. växlande skugga; enligt somliga: minsta tecken till växling; övers.
växling 'lv ljus och mörker; tropes, gen.
av trope, vändning (i synnerhet om
himlakroppars rörelse och om solens
»vändning» vid sommar- och vintersolstånd; växling, förändring; av: trepö,
vända); aposkiasma, beskuggning,
skugga; därav enligt somliga: minsta
tecken el. spår (av: aposkiåzö, kasta en
skugga; av: prep. apo, från, och skiå,
skugga). De,t nämnda uttrycket föregås
av parallage, förändring. I stället för
»förändring eller yäf\dande ,(växland~)
skugga» (parallage e tropes aposkiasma) läser en del handskrifter (främst

Vaticanus och Sinaiticus) »växlande
sku~as förändrin!9> (parallage he
tropes aposkiasmatos). - Till den sv.
kyrkobibelns övers., jfr l.Joh.1:5.
18) phainö, rpaivw
bringa att lysa; kasta ljus, lysa, skina.
Upp.8 :12 ordagrant: och dagen icke
lyste sin tredjedel (= och det icke var
ljust under en tredjedel av dagen). Se:
Lysa 13.
19) anatoM, åvaroA17
(stjärnors) uppgång; i synnerhet: solens
uppgång; av: anatellö, låta gå upp (se
t.ex. Matt.5 :45); gå upp (se t.ex. Matt.
4:16; 2.Pet.l:19; Jak.l:ll). Luk. I:78
ordagrant: varigenom en soluppgång
från höjden skall besöka (i flera handskrifter: har besökt) oss. Här brukas
anatole om Herren såsom den gudomliga kärlekens soluppgång »över dem
som sitta i mörker och dödsskugga» ,
v.79;jfr Upp.22:16. Se : Land 36.
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LJUS (substantiv)
1 Varde 1.; och det vart 1.

l.Mos. 1 :3

Ljuslitt- Ljuvlig
1 Gud såg att l.et var gott
1:4
1:4
1 Gud skide l.et från mörkret
1 Gud kallade l.et dag
1:5
2 på himmelens fäste l.
1:14
2 på himmelens fäste tm l.
1:15
2 Gud gjorde de två l.en
1:16
2.det större 1.et över dagen
1:16
1:16
2 det mindre l.et över natten
1 skilja l.et frAn mörkret
1:18
3 en öppning för l.et
6:16
1 lik morgonens l.
2.Sam.23:4
6 l. gå upp för våra ögon
Esr. 9:8
7 För judarna uppgått l.
Est. 8:16
1 efter l. må den bida
Job 3:9
1 barn s. aldrig fick se l.et
3:16
1 den olycklige skåda l.et
3:20
4 famla mitt i l.et
5:14
5 du låter dittl. lysa
10:3
1 dödsskuggan fram i l.et
12:22
1 famla i mörkret och hava intet l.
12:25
17:12
1 l.et skulle vara nära
1 ogudaktiges l. slockna
18:5
18:6
1 L.et skall förmörkas
1 Från l. stötes han ned
18:18
1 l. skall skina på dina vigar
22:28
1 blivit fiender tm l.et
24:13
1 l.et vllja de icke veta av
24:16
1 överatrAlas ej av hsl.
25:3
26:10
1 varest l.et ända. I mörker
28:11
1 dolda skatter fram Il.et
1 vid hs l. fram gm mörkret
29:3
30:26
1 hoppades pli., mörker kom
1 med lust skåda l.et
33:28
1 njuta av de levandes l.
33:30
l berövas ogudaktiga sitt l.
38:15
1 vllgen dit varest l.et bor
38:19
38:24
1 vllgen dit varest l.et delar
1 stAlar det .av l.
41:9
6 strAlar vllgen av l.
41:23
Ps. 4:7
1 över oss ditt ansiktes l.
l H. är mittI.
27:1
1 i ditt l. se vil.
36:10
37:6
1 rättfärdighet ss. l.et
l' mina ögons l., är borta
38:11
1 ditt l. och din sanning
43:3
1 ditt ansiktes l.
44:4
1 s. aldrig mer se l.et
49:20
l inför Gud i levandes l.
56:14
2 berett l.et och solen
74:16
6 Full av l. och härlighet
76:5
1 i ditt ansiktes l.
89:16
2 synder i ditt ansiktes l.
90:8
4 ödelIgger vid middagens l.
91:6
97:11
1 L. är utsått för rättflrdile
1 höljer dig I l. ss. i mantel
104:2
1 ss. ett l. i mörkret
112:4
6 H. är Gud, han gav oss l.
118:27
1 Ditt ord ...ett l. på min stig
119:105
6 dina ord upplåtas, giva l.
119:130
1 s. gjort de stora l.en
136:7
1 l.et bliva natt omkring mig
139:11
7 mörkret vara ss. l.et
139:12
1 gryningen. l. s. växer
Ords. 4:18
1 undervisningen ett l.
6:23
1 rittfärdigas l. brinner glatt
13:9
6 av H. fl ögon sitt l.
29:13
1 l.et har framför mörkret
Pred. 2:13
1 l.et Ir ljuvligt
11:7
liAtom oss vandra I H. l.
Jes. 2:5
1 göra mörker tm l.
5:20
l och l. tm mörker
5:20
1 l.et förmörkat gm töcken
5:30
1 skall se· ett stort l.
9:2
1 skall ett l. skina klart
9:2
1 Israels l. bliva en eld
10:17
1 stjlrnbilder ej mer sitt l.
13:10
1 månens l. skiner Icke
13:10
7 din daa är l.ets dagg
26:19
1 minens l. ss. solens l.
30:26
1 solens l. sju ginger klarare
30:26
1 tm ett l. för folkslagen
42:6
42:16
1 mörkret framför dem tm l.
1 jag s. dansr l.et
45:7
1 ett l. för hednafolken
49:6
1 min rätt tm ett l.
51:4
1 l. bryta fram för dig
58:8
1 l. gå upp för dig i mörkret
58:10
1 vi bida efter l.
59:9
6 Stå upp, var l.
60:1
1 ty ditt l. kommer
60:1
1 folken vandra i ditt l.
60:3
1 Solen icke mer ditt l.
60:19
1 H. skall vara ditt eviga l.
60:19
1 H. skall vara ditt eviga l.
60:20
1 där lyste intet l.
Jer. 4:23
1 det l. l förblden
13:16
1 slut på l. frAn lampa
25:10
1 gm mörker och ej gm l.
Klag. 3:2
9 s. liknsde strAlande l.
Hes. 8:2
1 månens l. icke lysa mer
32:7
2 Alla l. på him. förmörka
32:8
10 hos (Gud) bor l.et
Dan. 2:22
1 domen stå fram i l.et
Hos. 6:5
1 är mörker och icke l.
Am. 5:18
1 Ir dock H. mitt l.
Mika 7:8
1 han för mig ut i l.et
7:9
llAter sin rätt gå fram i l.et
Sef. 3:5
1 l.et skall bliva borta
Sak.14:6
16 fick se ett stort l.
Matt. 4:16
16 för dem gick upp ett l.
4:16
16 liren viddens l.
5:14
14 Ej heDer tänder man ett l.
5:15
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16 må edert l. lysa
5 :16
15 så får hela din kropp l.
6:22
16l.et s. du har i dig, mörker
6:23
16 det skolen I säga il.et
10:27
16 hs kläder vita ss. I.et
17:2
14 Icke tager man ett l.
Mark. 4:21
19 låta ett l. gå upp
Luk. 1 :78
16 ett l. s. skall uppenbaras
2:32
14 Ingen tänder l. och gömmer
8:16
14 tänder l. och sätter det pi
11:33
15 har ock hela din kropp l.
11:34
16 att l.et s. du har i dig
11:35
15 Om hela din kropp får l.
11 :36
11 :36
15 då hsr den l. i sin helhet
16 allt bliva hört Il.et
12:3
14 tänder upp l. och sopar
15:8
16:8
16 klokare än l.ets barn
16 livet var mskornasi.
J oh. 1:4
16 l.etlyser i mörkret
1:5
16 för att vittna om l.et
1 :7
16 Icke var han l.et
1:8
1:8
16 han skuD. vittna om I.et
16 Det sanna l.et skuDe komma
1:9
16 nlr l.et kommit i världen
3:19
16 älskade mörkret mer In l.et
3:19
16 gör ont, hatar l.et
3 :20
16 och kommer icke tm l.et
3:20
16 gör sanningen, tm l.et
3 :21
16 vmen I fröjdas i dess l.
5:35
16 Jag är världens l.
8:12
16 följer mig...hava livets l.
8:12
16 Ir jag världens l.
9:5
16 ser då denna världens l.
11 :9
16 Ännu en liten tid Ir l.et
12 :35
16 Vandren medan I haven l.et
12:35
16 Tron på l.et
12:36
16 medan I haven l.et
12:36
16 så att I bliven l.ets barn
12:36
16 Ss. ett l. jar jag kommit
12:46
16 ettl. för hednafolken
Apg.13:47
16 Då lät (fångvaktaren) hämta l.
16:29
16 fråm mörkret tm l.et
26:18
16 bära budskap om l.et
26:23
16 ett l. för mskor
Rom. 2:19
16 ikläda ossl.ets vapenrustning
13:12
21 draga fram Il.et
I.Kor. 4:5
2.Kor. 4:6
16 L. skall lysa fram
20 låtit l. eå upp i vira hjlrtan
4:6
16 gemenskap har l. med mlrker?
6:14
16 fönkapar sig tm l.ets ängel
11:14
16 nu lren Il. i H.
Ef. 5:8
16 vandren dA ss. l.ets barn
5:8
16 l.ets frukt består i
5 :9
16 när det avslöjas gm l.et
5:13
16 ngt uppenbart, där är l.
5:13
16 arvsiott ...il.et
Kol. 1:12
16 l.ets barn och dagens
1. Tess. 5:5
161 ett l. dit ingen kan komma I.Tim. 6:16
21 oförgänglighetfram il.et
2.Tlm. 1:10
21 tm YRka l.et en gång
Hebr. 6:4
21 sedan l.et kommit tm eder
10:32
16 tm sitt underbara l.
I.Pet. 2:9
14 akten ss. på ettl.
2.Pet. 1:19
16 att Gud är l.
lJoh. 1:5
16 om vi vandra i l.et
1:7
16 ss. han är Il •• t
1:7
16 det sanna l.et lyser redan
2:8
16 s. säger sic vara i l.et
2:9
16 s. förbliver il.et
2:10
17 Växling av l. och mörker
Jak. 1 :17
18 tredjedelen av sittl.
Upp. 8:12
14 (stadens) l. är Lammet
21 :23
16 folken vandra i dess l.
21 :24
16 behöva Icke lampas l.
22:5
16 ej heDer solens l.
22:5

I Jes.SO:lO står n6gah i motsats till
I;läle!,tim (plur. av I;läle~å), mörker.
Ordet är ofta övers. sken, t.ex. Jes.4:S;
60:19; Hes.1:27,28; Joel 2:10, el.
glans, t.ex. 2.Sam.22:13; Ps.18:13; Jes.
60:3, Hab.3:4. Jfr Ords.4:18, övers.
gryning; Am.S:20 solsken. Jfr Ljus 1.
LJUSNING
1 Om han icke ser ngn l.

Jes.50:10

UUSSTAKE
1) må'or, ., ix~
ljus; ljushållare; ~v: 'or, lysa, bliva ljus.
Jfr 2. Se: Ljus 2, Mild 3.
2) menarå, n., i j~
ljushållare; av Ten i~ke använd stam,
nur, lysa. I 2.Mos.3S:14 a; 4.Mos.4:9
står menorat hanmtå'or (best. form av
må'or, se lj. Ordet menarå används i
judendomen frarnför allt för att beteckna den sjuarmade ljusstaken. Jfr 5.
3) näl]raJtö', X ~O/ ~ ~
aram. ljushållare.
4) utf.ord.
Grundtexten har här pronominalsufftx:
den.
5) lychnia, Xvx"ia
lamp- el. ljushållare; av: lychnos, se
t.ex. Ljus 14. Ordet betecknar en
ställning el. fot, på vilken det sitter el.
hänger lampor (alltså icke en ljusstake
enligt detta ords vanliga innebörd).

'}

vad ljuvt är. »Ljuvt och lett» = »gott
och ont»; jfr Led 6. Se t.ex. Håvor 5,
Lust 6.
2) 'årel}, .J., V
behaglig, lju~lig. Se: Ljuvlig 22.
3) jö!al}, !ol}, .J i D .J~ ~
vara el. bliva god. Se t.ex. Ljus 13.
4) utf.ord.

5) nä'em, tl V )
vara ljuvlig ei: behaglig. Se: Ljuvlig 2.
6) [mäla~, r 'm
grundbet. troL ;ara glatt el. len; end. i
Ps.119:103, nif. (om tal) övers. vara
ljuv.
LJUV
6 Huru l.t för min tunga
4 Det är l.are än honung
1 Hon gör hm vad l.t är
1 din kärlek mer l. än vin
1 L. är doften av dina salvor
2 din röst är så l.
3 Huru l. är icke din kärlek
4 Ja, mer l. än vin
5 huru l. är du icke, du kärlek
1 din mun ss. l.aste vin

Ps.119:103
119:103
Ords.31:12
HV. 1:2
1:3
2:14
4:10
4:10
7:6
7:9

UUSNING
1) nogah, j:J Xj
klarhet, ljus, sken; av: någah, se Ljus 8.

1) !ol], .J iD
god; något gott; i Ords.3l:12 övers.

UUVLIG
1) fuimat}, ., ~ ~
åstunda, ha lust till, längta efter, begära; fmna behag i, ha sin lust i; här nif.
part. åtråvärd, begärlig, behaglig, ljuvlig. Se t.ex. Kär 2, Lust 16.
2) nä'em, tl V j
vara ljuvlig ~i.T behaglig; i Ords.2:1O
övers. kännas ljuvlig; 9:17 smaka ljuvligt. Se: Ljuv 5.
3) nQ'im, tl ' V.
ljuvlig, behaglig; i Job 36:11 plur.
nc!'imim som sub st. ljuvligheter; övers.
ljuvlig ro; av: nå 'em, se 2.
4) måM', j:J 'n~
vara söt el. ljuvlig; i Job 20:12 övers.
smaka ljuvligt. Job 21:33 ordagrant:
Ljuvliga äro för honom dalens torvor.
Beträffande Ps.SS:1S, se Förtrolighet 1. Jfr 2.Mos.1S:2S, övers. bliva söt;
Ords.9:17, Pred.5:11 vara söt; Ps.19:11
med prep. min, övers. vara sötare än.
5) jö4i4, ., , ! ~
älskad; vän; behaglig, ljuvlig. Jfr Jes.
5:1, övers. vän; Jer.11:1S älskad. Jfr
Kär 3, Kärlek 5.
6) /;Iämdä, n Vt D
längtan, önskan, begär; det som man
längtar efter el. begär; skönhet, behag;
av: I;låmag, se 1. Se t.ex. Härlig 5,
Lust 9.
7) noam, tl V ')
ljuvlighet, behag; av: nå'em, se 2. I
Sak.ll:7,10 är ordet använt som nanm
på en herdestav, övers. Ljuvlig ro. Se:
Mild 2.
8) 'äral], .J J ~
vara behaglig el. ljuvlig. Se: Behag 13.
9) måtol,c, j:J'n~
söt, ljuvlig; av verbet måjo\c, se 4. Jfr
Dom. 14:18; HY.2:3; Jes.S:20, övers.
söt.
10) /;len, 1[)
nåd, ynnest; grace, behag, charm, skönhet; av: !;lånan, se 11. J fr Ords.3 :22
smycke; 31:30 skönhet. Se: Anseende
6,Nåd 8.
11) fuinan, 1] O
grundbet. böja sig ned; därav: vara
nådig el. barmhärtig; i Ords.26:2S pi.
göra behaglig el. ljuvlig. Jfr 10. Se t.ex.
Förbarma 3, Nåd 2.
12) ma'åtjannim, tl ' ~ ! E.Q
läckerheter, delikatesser; f Ords.29:17
övers. ljuvlig spis; av: ('ågan], se Glad
8. Jfr 20. Se: Läckerheter 1.
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LJUS (adjektiv)
1 Israels barn hade l.t
2.Mos.10:23
11 hud får en l. fläck
3.Mos.13:2
13:23
11 om l.a fliIcken bliver oförändrad
11 vitt hår saknas på l.a fläcken
13:26
11 l.a fläcken oförändrad
13:28
11 utslag och l.a fläckar
14:56
4 famla på l.a dagen
5.Mos.28:29
12 ligga mitt pil.a dagen
2.Sam.12:11
12 och det på l.a dagen
12:12
22:29
8 H. gör mitt mörkerl.t
8 Gud, gör mitt MÖrker U
Ps. 18:29
13 glatt hjArta ansiktet U
Ords.15:13
6 gör mskans ansikte l. t
Pred. 8:1
4 förhärjare pil.a dagen
Jer.15:8
5 åstad pil.a dagen
Hes.12:3
5 ditt bohag, på l.a dagen
12:4
5 på l.a dagen förde jag ut
12:7
5 Nof överfallas på l.a dagen
30:16
5 brinner elden i l. låga
Hos. 7:6
Am. 5 :20
1 H. dag är mörker och icke l.
1 i mörker mitt pll.a dagen
8:9
4 mitt på l.a dagen drivas ut
Sef. 2:4
lU när aftonen kommer
Sak.14:7
15 överskyade dem en l. sky
Matt.17:5
22 krlsligt leverne pi l.a dagen 2.Pet. 2:13

UUSLÄTI
(!sals son) var l.
(David) var l. och skön

I.Sam.16:12
17:42

LJUSSTAKE
1 olja tm l.n
2.Mos.25:6
2 görs en l. av rent guld
25:31
2 I drivet arbete 1.0 göras
25:31
2 sex armar utp från l.ns sidor
25:32
2 sex armar s. utgå från l.n
25:33
2 på sjllva l.n fYra kalkar
25:34
4 armparet s. utgår frln l.n
25:35
4 andra armparet från l.n
25:35
24 tredje armparet från l.n
25:35
2 de sex armar från 1.0
25:35
2 l.n mitt emot bordet
26:35
1 ren olja tm l.n
27:20
21.n med dess tmbehör
30:27
2 gyDene l.n med tmbehör
31:8.
35:8
1 olja tm l.n
35:14
2 l.n med dess tmbehör
1 och oljan tm l.n
35 :14
1 olja att användas för l.n
35 :28
2 (Besalel) gjorde l.n av guld
37:17
2 I drivet arbete l.n
37:17
4 sex armar från l.ns sidor
37:18
2 sex armar från l.n
37:19
2 på själva l.n fyra kalkar
37:20
4 första armparet från l.n
37:21
4 under andra armparet från l.n
37 :21
37 :21
4 under tredje armparet frin l.n
39:37
2 den lyDene Ln
1 oljan tm l.n
39:37
2 föra ditIn l.n
40:4
2 l.n in i uppenbarelaetältet
40:24
1 tm dig ren olja tm l.n
3.Mos.24:2
24:4
2 Lamporna pi gyDene l.n
2 hava vården om l.n
4.Mos. 3:31
4:9
2 därmed övertäcka loD
1 vArden om oljan tm l.n
4 :16
2 sken över platsen framför 1.0
8:2
2 över platsen framför l.n
8:3
2 l.n gjord på följande sitt
8:4
2 Efter mönster...göra l.n
8:4
21.arna av fint guld
1.Kon. 7:49
2 sätta in åt hm en l.
2.Kon. 4:10
2 vikten på gyDene l.arna
I.Krön.28:15
2 uppgift på vikten i var l.
28:15
2 vid vnken l.n skulle användas
28:15
2 gjorde han gyDene l.arna
2.Krön. 4:7
2 l.arna med sina lampor
4 :20
2 tända var afton gyDene 1.0
13:11
Jer.52:19
2 tog öventen bort l.arna
3 mitt emot stora t.en
Dan. 5:5
2 Jag ser en l.
Sak. 4:2
2 pi vänstra sidan om l.n
4:11
5 man sätter det pi l.n
Matt. 5 :15
5 skall sättas pi l.n
Mark. 4 :21
Luk. 8:16
5 man sätter det på en l.
5 man sätter det pi l.n
11 :33
5 vari stodo l.n och
Hebr. 9:2
5 fick se sju gyDene l.ar
Upp. 1 :12
1:13
5 mitt ibland l.arns
5 hemligheten med de gyDene l.arna
1 :20
5 l.arna äro de sju fönaml.
1 :20
5 bland de sju gyDene l.arna
2:1
5 flytta din l. från dess plats
2:5
5 tvi l.ar s. stå inför jordens H.
11:4

UUV

4

Ljuvlighet- Lopp

13) nö'wä, n lX )
passande, lämplig; vacker, behaglig,
ljuvlig; av: [nä'å], se 16. Jfr HV.1:S;
2:14; 4:3, övers. täck.
14) na'ämiin, 10 V )
ljuvlighet, behag; -, ;v: na em, se 2.
Ordet står i plur. i uttrycket nire
na'iimänim, övers. ljuvliga planteringar,
och åsyftar troligen de planteringar,
som gjordes till växtlighetsguden Naa·
mans ära. Kulten av Naaman, som
motsvarar den grekiske Adonis Gfr
Tammus, Hes.8:14), hade införts till
Israel från Syrien. Man har även
förknippat blonmamnet »anemon»
med subst na 'åmån, efter namnet på
en växt som planterades till Naamans
ära. F .ö. förekommer ordet endast i
egennamnet Naaman, se d.o.
IS) Uttrycket »ta1a ljuvligt till
(någon» motsvaras i grt. av dibbär
'al·lep, tala till (någons) hjärta. Jes.
40:2 ordagrant: Talen till Jerusalems
hjärta. Hos.2:14 (vill jag) tala till henneshjärta.
16) [nä 'ö], nx )
pil. vara pass-;;;de el. lämplig; vara
vacker, behaglig el. ljuvlig. Jfr
HV.1 :10, övers. vara täck; Ps.93:S med
prep. le, övers. hövas.
17) 'ägöpim, Cl' ~ ~ l?
(plur. av 'ågåp) begär, lust, åtrå, sinnlig
kärlek; i Hes.33 :31 övers. ljuvliga ord;
av: 'åga~, se Lusta 3. Jfr §ir 'ågåpim i
Hes.33 :32, övers. kärleksvisa.
18) /;lejJä~, l'f;I [1
behag, det man fmner behag i; av:
I;tåpe~, ha behag el. lust till. Se t.ex.
Härlig 12, Lust 12.
19) ne'imo!,

n;O ~ 1

ljuvlighet, behag; fem. plur. av nå'im,
se 3.
20) 'erjän,

1:ll!

ljuvlighet, behag; i Ps.36:9 p1ur. Jfr art.
Eden. Se: Läckerheter 3.

21) mahmiid, 10 no

längtan: ön~n,T {,;gär; skönhet, behag; av: I;tåmag, se 1. Se: Dyrbar 9,
Kär 4, Lust S.

22) 'öreb,

J., V

behaglig; Ijuvllg7 av: 'årap, se 8. Ords.
20:17 ordagrant: Ljuvligt för en man
är bedrägeris bröd (= bröd vunnet
genom bedrägeri). Se: Ljuv 2.
23) hOraios, wpaio"
urspr. hörande till årstiden, i rätt tid,
lämplig, mogen; sedan: skön, vacker,
behaglig, ljuvlig; av: hÖra, tid, årstid;
tid (på dagen), timme. I Rom.1O:lS
förekommer ordet i ett citat från
Jes.S2:7 och motsvarar hebr. [nä'å], se
16. Jfr höraios i Matt.23:27, övers.
prydlig. Ordet förekommer även i
namnet på en port i Jerusalems tempel, he höraia thyra el. pyle, sv. övers.
Sköna porten, Apg.3 :2, l O.
UUVLIG
1 trlld l.a att se pli
1.Mos. 2:9
1 att det var ett l.t trlld
3:6
2 (Jakob:) slig att landet var l.t
49:15
3 sil kllra och l.a för
2.Sam. 1 :23
1 :26
2 mycket l. var du mig
3 sil sliger laraels l.e slIngare
23:1
4 Om In ondskan smakar l.t
Job 20:12
4 L.Uh han vila
21:33
3 framleva sina lir i l. ro
36:11
Ps.16:6
3 lott tillfallit mig i det l.a
4 il. förtrolighet
55:15
3 lllten l.a harpor (ljuda)
81:3
5 Huru l.a äro dina boningar
84:2
6 föraktade det l.a landet
106:24
3 Se huru l.t det är
133:1
3lovsjungen.••ty det är l.t
135:3
2 att mina ord lira l.a
141:6
3 lovsjunga vh Gud, det är l.t
147:1
2 kunskapen l. för din själ
Ords. 2:10
7 Hennes vägar äro l.a
3 :17
2 bröd i lönndom smakar l.t
9:17
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8 Uppfylld önskan l. för själen
13:19
9 Milda ord l.a för själen
16:24
22 Orättfinget bröd smakar l.t
20:17
10 vilkens läppar tala l. t
22:U
3 det bliver dig l.t
22:18
3 allt vad dyrbart och l.t är
24:4
11 gör sin röst l., tro hm icke
26:25
12 giva l. spis lit din själ
29:17
9 ljuset är l.t
Pred.U:7
3 l. lir du, grönskande är
HV. 1:16
1 l. t är mig sitta i dess skugga
2:3
13 l. as. J eruaalem
6:3
14 planterar l.a planteringar
Jes.17:10
15 Talen l.t till Jeruaalem
40:2
16l.a glädjebudbärarens fotsteg
52:7
6 vilket l.t land skall jag
Jer. 3:19
8 min sömn hade varit l.
31:26
17 med munnen l.a ord
Hes.33:31
15 och tala l.t till henne
Hos. 2:14
6 det l.a landet till ödemark
Sak. 7:14
7 kallade jag L. ro
U:7
7 tog jag min stav L. ro
U:10
18 edert land skall dll vara l.t
Mal. 3:12
23 l.a fotstegen av de mlin
Rom.10:15

UUVLlGHET
19 l. i din högra hand
PS.16:U
7 föt att skilda H. l.
27:4
20 av din l.s ström giver du
36:9
10 l. är utgjuten över dina läppar
45:3
7 H., vh Guds, l. komme
90:17
21 hela hs vlisende är l.
HV. 5:16

LO-AMMI
hebr. icke mitt folk. Den andre son,
som profeten Hosea nck med Gomer,
Diblaims dotter. Hans namn hade
symbolisk betydelse med syftning på
Israels rike (Nordriket). Hos. l :9; 2:23.

LOCK
-lock
ögonlock Job 16:16
LOCK (blIrIock)
mina l.ar av nattens droppar
l.ar palmträdsvippor
l.arna pi ditt huvud purpurglans
vid en l. av mitt huvudhllr
LOCK (kistlock)
borrade ett hål på l.et

HV.5:2
5:11
7:5
Hes. 8:3

2.Kon.12:9

LOCKA
1) pötö, n n!l
grundbet. lr~l. öppna, vara öppen;
därav: vara öppen el. mottaglig för
inflytande, vara lättpåverkad; bli förledd el. förförd; här pi. förleda,
f6rföra, locka (bort). Se: Bedraga S,
Dåra l, Förföra 1.
2) Jup, J i tO
vända om, vända tillbaka; här pol. föra
tillbaka, föra bort; övers. locka åstad.
Se t.ex. Driva 14, Förföra 5.
3) nätak, p n )
tw ~h' hif. -rYcka, slita el. skära av;
övers. locka långt bort; nif. och hof.
bli avskuren; övers. bliva lockad långt
bort. På dessa ställen brukas verbet
som en militär term: avskära, stänga
ute, hindra osv. Jfr \cal i Jer.22:24,
övers. rycka; pi. i Dom.16:9 slita
sönder; Hes.17:9 rycka upp; hif. i
Jer.12:3 rycka bort; nif. i Dom.16:9
slitas sönder; Jer.6:29 bliva frånskild;
10:20"vara avsliten.

hedning; i Dan.ll:32 övers. locka till
helt avfall. Se: Gudlös 4, Ohelga 2.
7) 'ur, ., iV
vakna, vakna upp; hif. väcka, uppväcka; i S.Mos.32:11 med subst. ken,
se Avkomma 3; övers. locka sin' avkomma ut till flykt; ordagrant: Likasom en öm uppväcker sitt näste. Se:
Egga 2, Fröjd 18, Kalla 9.

8) apospdå, å,?!'ou7Tåw
draga el. rycka bort; av: prep. ap6,
(bort) från, och spåö, draga, rycka. Jfr
akt i Matt.26:Sl (om svärd), övers.
draga ut; pass. i Luk.22:4l, övers. gå
bort; Apg.21:1 skiljas.
9) deledzå, ö eAeå~w
locka el. fånga med agn el. bete; därav
allmänt: locka (till sig), förföra; av:
delear, agn, (lock-)bete. Jfr List 8.
LOCKA
5 l. oss tillllittfllrdighet
l.Mos.39:14
5 l. mig till lättfärdighet
39:17
7 en öm l.r sin avkomma ut
5.Mos.32:U
3l.t (ajiterna) lingt bort
Jos. 8:6
3 (ajiterna) l.de lingt bort
8:16
1 L. din man att säga lösningen Dom.14:15
1 L. (Simson) att uppenbara
16:5
3l.de lingt bort ifrin staden
20:31
31. dem lingt bort ifr/ln staden
20:32
1 Vem vill l. Ahab
l.Kon.22:20
1 Jag vill l. hm därtill
22:21
22:22
1 försöka l. (Ahab) därtill
1 Vem vill l. Ahab
2.Krön.18:19
1 Jag vill l. hm dllrtill
18:20
lförsökal. hm därtID
18:21
Ords. 1:10
1 om syndare l., följ Icke
4 (H.) l.r pli dem
Jea. 5:26
4 skall H.l. pli flugorna
7:18
1 Kanhlinda skall han lllta l. sig
Jer.20:10
2 Jag skall l. dig latad
Hes.38:4
6 med hala ord l. till avfall
Dan.U:l2
1 vill jag 1_ henne bort
Hos. 2 :14
4 Jag skall l. på dem
Sak.10:8
8 l. lärjungarna att följa
Apa;.20:30
91. till sig obefllsta själar
2.Pet. 2:14
91. gm lösaktighet till sig makor
2:18
9 av egen beglil:else l.s
Jak. 1:14

LOCKELSE
l) apåte, å7Tdn/
vilseledande, förförelse, bedrägeri; här
övers. bedräglig lockelse. Se: Bedraga 10, Bedräglig 5.
LOCKELSE
1 rikedomens bedrägliga l.
1 rikedomens bedrllgliga l.
1 begärelsen bedrägliga l.r

Matt.13:22
Mark. 4:19
Ef. 4:22

-lod
murlod Jes.34:1l; Sak.4:1O
sänklod Jes.28:17;Am.7:7
LOD
hebr. möjl. strid. Stad i Benjamin, 2
mil sydost om nuv. Jaffa, på vägen
från Jerusalem till Cesarea. I N.T.
kallas
staden
Lydda, se d.o.
1.Krön.8:12; Esr.2:33;
Neh.7:37;
11:3S.
LODA
lodade och funno 2 O famnars
l.de de liter

4) Jära[c, p J~

Apg.27:28
27:28

LO-DEBAR
vissla; här med prep. le, vissla på;
övers. locka på. Verbet är på övriga hebr. möjl. utan betesmarker. Ort i
ställen övers. vissla, t.ex. l.Kon.9 :8; Manasse, öster om Jordan, i Gilead.
Man tror sig ha igenfunnit Lo-Debar i
Jer.49:17; Klag.2:1S; Sef.2:1S.
det nutida Umm ed-Dabar, som ligger
S) ~/;la[C, pr] ~
le, skratta; pi. leka, skämta; här med norr om Jordans biflod Jabbok. Loprep. be, övers. locka tilllättfårdighet. Debar är möjligen identiskt med LideJfr gamla sv. kyrkobibelns övers. av bir, se d.o. 2.Sam.9:4,S; 17:27.
1.Mos.39:14,17: »att han skulle komLOG
ma oss (mig) på skam». Jfr pi. med
prep. 'ej i l.Mos.19:14, övers. kärligt Ett rymdmått, fjärdedelen aven kab.
skämta med. Se: Förlusta 6, Le 1, . En log motsvarade ca en halv liter.
Lek 2.
LOG
3.Mos.14:10
därtill en l. olja
6) /;länejJ, t) ~. O
14:12
jämte tillhörande l. olja
grundbet. vika av från den rätta vägen; offra
14:15
av tillhörande l. olja
bliva besudlad el. vanhelgad; vara gud- taga en l. olja
14:21
lös; hif. vanhelga, göra gudlös, göra till taga tillhörande l. olja
14:24
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LOGE

-loge
sädesloge Hos.9:1
tröskloge Dan.2:3S
Kidons-Iogen l.Krön.13:9
Nakons-Iogen 2.Sam.6:6
LOGE

1) garän, 1 l. "
tröskplats, loge. Ordet är ofta övers.
tröskplats, t.ex. Rut 3:2; 2.Sam.24:2l;
1.Kon.22:10. Det ingår även i uttrycket bän-gårni, min tröskplats' son,
Jes.2l :10 (övers. mitt söndertröskade
folk).

2) hålön, iiAWV
tröskplats, loge; tröskad säd (som ännu
ligger kvar på logen).
LOGE
1 offergärd frin eder l.
1 giva slid frlln l.n
1 vad l. och preas avkasta
1 med givor frAn din l.
1 avkastningen av din l.
1 de plundra l.arna
1 Frin l.en eller
1 tillhopa till din l.
1 L.n och vinpreasen skola
1 skola l.una fYllas med slid
2 skall noga rensa sin l.
2 vill noga rensa sin l.

4.Mos.15:20
18:27
18:30.
~.Mos.15:14

16:13
1.Sam.23:1
2.Kon. 6:27
Job 39:15
Hos. 9:2
Joel 2:24
Matt. 3:12
Luk. 3:17

LOIS
grek. trol. ljuvligare, bättre. Timeotus'
mormoder.2.Tim.1:S.

LOPP
Se även: Kamp, strid, tävlingsbana,
jaga, mål, fullborda, löpa, väg, vandring.

-lopp
kretslopp Jes.34:l1
omlopp Ps.19:7
upplopp Mark. 1S:7; Apg.19 :40
utlopp Jos.lS:S
LOPP

1) häla~, 11 2Q
gå; i 1.Mos.2:14 (om en flod) övers.
hava sitt lopp. Se t.ex. Leda (verb) 2,
Ledare 2, Löpa 3.
2) utf.ord.
3) '04, 1 i V

urspr. subst. fortbestånd, beständighet;
sedan adv. oavlåtligen, beständigt;
länge; ytterligare, längre; ännu, I)lltjämt. I 2.Sam.3:3S står: bil 'og hajjom,
övers. under dagens lopp. Jfr Mag
jomåm i Jer.lS:9, övers. medan det
ännu var dag; bil' og låjlå i Ords.3l: 1S,
övers. medan det ännu är natt.
4) azab, J I V
övergiv~, UU;;;a; släppa lös; i Job 10:1
(om klagan) övers. giva fritt lopp åt. Se
t.ex. Glömma 2.

5) nätib, J '

n)

stig, väg. I Ps.i8~SO står ordet som obj.
till pi. av [pålas], se Fri 20. Jfr nåji!l i
Job 18:10; 28:7; Ps.119:3S, övers. stig;
J ob 41 :23 väg.
6) Dan.ll:30 ordagrant: och han skall
handla (verka); övers. giva den (= sin
vrede) fritt lopp.
7) dramos, ö POIlO"
löpning, lopp; av stammen dram-, löpa;
jfr lldramon, aor. till trechö, se 8.
8) trechö, rpexw
löpa, springa; i Gal.S:7 övers. begynna
sitt lopp. Se: Framgång 12, Löpa 13.
LOPP
1 sitt l. öster om Aasyrien
1.Mos. 2 :14
2 bliva avskureti sitt!.
Jos. 3:13
2 här blev avskuret i sitt l.
4:7
2 Jordans vatten avskuret i sitt l.
4:7
3 lita ngt under dagens l.
2.Sam. 3:35
Job 10:1
4 giva fritt l. lit min klagan
5 gav fritt l. lit sin vrede
Ps.78:50
6 och giva den fritt l.
Dan.11 :30
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Loppa-Lott
7
7
8
7

Johannes fullborda sitt l.
får väl fullborda mitt l.
I begynten edert l. väl
jag har fullbordat mitt l.

Apg.13:25
20:24
Gal. 5:7
2.Tim. 4:7

mig; övers. bland gravar få r jag min
lott.
8) l}älälf.. P ~!:I:
aram. = hebr. J:!elä~, se 1. Jfr Esr.4:16,
övers. del.

LOPPA
Ett blod sugande parasitdjur. Loppan
står omtalad på endast ett par ställen i
Bibeln och förebildar någonting högst
obetydligt och föraktligt.
LOPPA
jagar efter en enda liten l.
söka efter en enda liten l.

9)

l.Sam.24:15
26:20

LO-RUHAMA
hebr. hon som icke finner förbarmande. Profeten Hoseas dotter med
Gomer. Hennes namn symboliserade
de tio stammarnas ställning infor Gud.
Hos.l :6,8; 2 :23.
LOSS
ryckte l. (dörrposterna)
ryckte (Simson) l. vävpluggen
storm s. ryckte l. berg

Dom.16:3
16:14
l.Kon.19:11

LOSSA
och l. (virket) där
Le de starkes gördel
l. de alla band
förmår du l. Orions band
vem har l.t den skyggas band
du har I.t mina band
I l.en orättf"ardiga bojor
skulle skeppet l. sin last

l.Kon. 5:9
Job 12:21
30:11
38:31
39:8
Ps.116:16
Jes.58:6
Apg.21 :3

LOSSNA
icke l. från efoden
bröstskölden icke l. från
hud l.t från mitt kött
min axell. från sitt fäste
l.r bältet omkring hs länder
skall spiken ...l.

2.Mos.28:28
39:21
Job 30:30
31:22
Jes. 5:27
22:25

LOT
hebr. dok, täckelse. Harans son, Abrahams brorson, I.Mos.1l:27. Efter faderns död, Il :28, följde Lot sin farfader Tera från Ur i Kaldeen till staden
Haran, Il :31. Efter Teras död drog
Lot med AbralJam till Kanaan, 12:4,5,
därifrån till Egypten och sedan tillbaka
till Kanaan igen, 12:10; 13 :1. Där
skildes de, och Lot slog sig ned i
Sodom.
Några år senare blev han bortförd
som fånge av konungen i Elam, KedorIaomer, men han befriades av AbralJam
och återvände till Sodom, 13:5-12;
14:12-16. Här bodde han när Herren
beslöt att förstöra staden. Lot och
hans familj räddades, bortsett från
hans hustru som blev till en saltstod.
Men i stället för att fly upp i bergen,
som han hade blivit befalld, tog han
sin tillflykt till Soar, en liten stad på
Slätten, varifrån han dock snart drog
sig undan till en grotta i de närliggande
bergen, 18:20 ff.; 19:1-30. Det var här
som han genom sina döttrar fick de
söner från vilka moabiterna och ammoniterna härstammar.
N.T. har ett par hänvisningar till
Lots historia. Det heter, att Gud
»frälste den rättfärdige LOD), 2.Pet.2:7,
och Jesus varnar: »Kommen ihåg Lots
hustru».
LOT
Haran födde L.
l.Mos. 11 :27
Tera tog med sig L.
11 :31
och L. gick med (Abram)
12:4
Abram tog Sara i och sin .brorson L.
12:5
L. jämte (Abram) till Sydiandet
13:1
L. hade får och fäkreatur
13:5
tvister mellan Abrams och L.s
13:7
Då sade Abram till L.
13:8
Då lyfte L. upp sina ögon och såg
13:10
utvalde L. Jordanslätten
13:11
L. bröt upp och drog österut
13:11
L. bodde i städerna på Slätten
13:12
sedan L. skilt sig från (Abram)
13:14
toga med sig L., Abrams brorson
14:12
L. och hs ägodelar tog han
14:16
L. satt då i Sodoms port
19:1
När L. fick se (änglarna)
19:1
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~eqi.

')"

prydnad, glans, skönhet; ära, härlighet;
i J es. 24:1 6 övers. en härlig lott. Se:
Härlig 15 , Härlighet 12, Krona 4.

Saltstod på västra sidan av Döda havet, av en folklig tradition kallad
:iLots hustru:;.
kallade på L. och sade
Då gick L. ut till dem i porten
trängde med våld in på L.
toga L. in till sig i huset

19:5
19:6
19:9
19:10
männen sade till L.
19:12
gick L. ut och talade till
19:14
manade änglarna pi L.
19:15
L. sade till dem : Ack nej, H.
19:18
L. hade kommit till Soar
19:23
L.s h ustru såg sig tillbaka
19:26
L. komma undan omstörtningen
19:29
städerna där L. hade bott
19:29
L. drog till bergsbygden
19:30
L.s båda döttrar havande
19:36
givit Ar åt L.s barn
s.Mos. 2:9
åt L.s barn till besittning
2:19
lånat sin arm åt L.s barn
Ps.83:9
ss. det skedde på L.s tid
Luk.17:28
då L. gick ut från Sodom
17:29
Kommen ihåg L.s hustru
17:32
frälste den rättfärdige L.
2.Pet. 2:7

min lott. Job 36:14 ordagrant: deras
själ skall dö i ungdomen och deras liv
bland tempelbolare. I I.Sam.14:42;
J ob 6:27 är hippil (hif. av napal, falla)
övers. kasta lott; jfr 3. I Neh.9:22;
Jes.53:12 brukas verbet J:!ä1a~, se l;
här övers. utskifta lotter åt, resp.
tillskifta (någons) lott.
3) goräl. ';> l i )
urspr. liten rund sten som användes vid
lottkastning, lott; det som tilldelas
någon vid lottning, del, andel. I Est.3:7
står goräl som en förklaring av ordet
pur .
Goräl
står
ofta
(t.ex.
l.Krön.24:31; Neh.l0:34; Ps.22 :l9)
som objekt till hippil, hif. av napal,
falla; övers. kasta lott. Se: Arvedel3,
Arvslott 6.

10) If./isäm. D!J~.
spådom (genom lottkastning el.
rådfrågande av orake!); i Hes.21 :22:
lott; av: ~asam, grundbet. skära el.
klippa itu, sönderdela, klyva; därav:
genom lottkastning el. orakel fördela
el. bestämma. Av Hes.21.:21 (där verbet ~ä5am jämte subst. ~äsäm är övers.
låta spå) framgår vilka metoder som
kunde användas, när man ville veta
något om framtiden : skaka pilar,
rådfråga husgudar, se på levern. Lotten
i v.22 var en pil, p~ vilken stod skrivet
»Jerusalem». Jfr käsäm i 4.Mos.23:23;
Hes. 13:6,23, övers. spådom; 4 .Mos.
22:7 spådomslön; 5.Mos.18:10 trolldom; Ords.16:10 gudasvar. Jfr ~äsam i
I.Sam.28:8, övers. spå; part. i Jos.
13:22; Jes.3:2; Jer.27:9 övers. spåman.
Il) epibrillo, E1Tr.(3åAAW
kasta på el. över; i Luk.15: 12 (om
meros, del) tillfalla, falla på (någons)
lott.
12) kleros. K"A ii PQ~
lott: a) föremål (tärning e.d.) som
används vid lottkastnirig; b) del som
tillfaller någon vid arv, vid utskiftning
el. vid delning. Ordet motsvarar hebr.
goräl, se 3, se t.ex. Joh.19:24 (c,itat
från Ps.22: 19). I Apg. I:17 står kleros
som objekt till verbet langchånö, se
13; övers. få på sin lott. Se : Arvslott 10, Församling 10.
13) langchrino, "Aarxåvw
genom lottkastning erhålla; kasta lott.
Jfr Luk.l :9, övers. tillfalla; 2.Pet.l:l få
sig beskärd. Jfr 12.
14) mempsimoiros, f..L€f..L"'if..LOLPO~
som klandrar el. tadlar sitt öde el. sin
lott; av: memphomai, klandra, tadla,
förebrå, och moira, öde, lott. Se vidare: Knot 3.
LOTI

del, andel; av: hälak, tilldela, fördela,
tillskifta, utskifta'- Jfr 5.Mos.32:9,
övers. del. Se t.ex. Arvslott 8.
2) utf.ord.
I.Mos.31 :40 ordagranl: Jag var (= det
var med mig sålunda); övers. Sådan var

räkna; tilld;I;, fördela, bestämma.
Job 7:3 ordagrant: nätter av vedermöda hava de tilldelat (pi. av mana)
mig. Jfr \cal av mana i Ps.147:4; Jes.
65:12, övers. bestämma; pi. i Dan.
1:5,10, övers. bestämma; Jona 2:1;
4 :7,8 sända.
7) Job 13:26 ordagrant: på mig; övers.
på min lott; 17:1 ordagrant: gravar för

Uppdelning: lott (= del, andel), lott (vid lottkastning).
LOTT (del. andel)
l l. i vår faders hus
l.Mos.31:14
2 Sådan var min l.
31:40
2 l. s. gavs dem
3.Mos. 7:35
2 l. efter H. befallning
7:36
I icke hava l. bland dem
4.Mos.18:20
I jag skall vara din l.
18:20
I fick Levi ingen l.
S.Mos.10:9
I (leviten) har ingen l.
12 :12
l ingen l. eller arvedel
14:27
I (leviten) s. ingen l. har
14:29
l ingen l. hava med övriga
18:1
5 giva hm dubbel l.
2J:17
4 Jakob hs arvedels l.
32 :9
3 Juda sin l. söderut
Jos.IS:1
3 Manasses stam fick sin l.
17:1
3 till arvedel en l.
17 :14
3 icke hava allenast en l.
17 :17
3 Meraris barn fingo på sin l.
21 :40
3 låta Len gå över (Gibea)
Dom.20 :9
l sådan deras 1. är
I.Sam.30:24
l sådan skall deras I. vara
30:24
4 eder arvedels l.
l.Krön.16:18
2 du utskiftad'e l.er
Neh. 9:22
6 vedermöda blivit min I.
Job 7:3
7 skriver bedrövelser på min l.
13:26
7 bland gravar får jag min l.
17:1
I Sådan l. får ogudaktig mska
20:29
4 tillskiftar l.er i vrede
21:17
I ogudaktiges l. hos Gud
27:13
I l. f"mge jag eljest av Gud
31:2
2 dela tempelbolares l.
36:14
4 En l. tillfallit mig
Ps.16:6
4 bliva eder arvedels 1.
105:11
3 dela d·u med oss vår l.
Ords. 1:14
3 bliver våra plundrares l.
Jes.17 :14
9 h ärlig l. får den rättfärdige
24:16
2 tillskifta hm hs l.
53:12
3 just de äro din l.
57:6
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LOTAN
hebr. dok, täckelse. Horeen Seirs son,
en stamfurste bland horeerna.
LOTAN
Seirs söner L., Sobal

L.s söner Hori och Hemam
L.s syster var Timna
horeernas stamfurstar: L.
Seirs söner L., Soba!
L.s söner Hori och Homam
L.s syster var Timna

I.Mos.36:20
36:22
36:22
36:29
l.Krön.I:38
1:39
1:39

LOTT
-lott
arvslott 5.MoS.32 :8
härskarlott 5 .Mos.33 :2 1
jordlott Jer.37:12
stamlott Hes.45 :7
ämbetslott 3.Mos.7 :35
LOTI

l) Mlälf.. P? n.

4) I}/iqäl, ';>:1 n.
rep , tåg, snÖre; mätsnöre, det som
uppmätes, del, lott; i Hes.47 :13 plur.
häbäJim, övers. mer än en lott. I
5.Mos •.32:9; I.Krön.16:18; PS.I05 :11
står l)ä\!äl iansJu tning till nal).lila, se
Arvedel 1. Jfr häbäl i Jos.17 :14, övers.
skifte; Sef.2 :5,6 iandsträcka. Jfr Arvslott 5. Se: Garn 1.

5) pä, il9,
mun; myiming, öppning; del, andel; i
5.Mos.21 :17 pi-Mnåjim, övers. en dubbel lott (beteckning för den del som
den förstfödde sonen skulle ärva efter
fadern). Se t.ex. Arvslott 7, Ljud 6.

6) mänä. il

H:l

Lottkastning - Lova
3 din 1. och beskärda del
Jer.13:25
10 får ut l.en Jerusalem
Hes.21:22
4 Josef får mer än en l.
47:13
48:1
2 där skall Dan hava en l.
48:2
2 skall Aser hava en 1.
48:3
2 skall Naftali hava en 1.
2 skall Manasse hava en l.
48:4
2 skall Efraim hava en 1.
48:5
48:6
2 skall Ruben hava en 1.
48:7
2 skall Juda hava en 1.
2 skall Benjamin hava en 1.
48:23
2 skall Sim eon hava en l.
48:24
2 skallIsaskar hava en l.
48:25
2 skall Sebulon hava en l.
48:26
2 skall Gad hava en 1.
48:27
8 stubben sin l. med djuren
Dan. 4:12
8 sin l. med markens djur
4:20
3 en 1. i H. församling
Mika 2:5
4 av Juda hus ss. deras l.
Sef. 2:7
11 s. faller på min 1.
Luk.15:12
12 fått detta ämbete på sin l.
Apg.l:17
12 ingen del eller 1. i det
8:21
12 sin 1. bland dem s. äro helgade
26:18
14 s. knota över sin l.
Jud. v.16
LOTT (vid lottkastning)
3 draga l. om bockarna
3.Mos.16:8
3 bock s. l.en bestämmer
16:9
3 bock s. l.en bestämmer
16:10
3 Efter I.ens utslag
4.Mos.26:56
3 där l.en bestämmer
33:54
2 H. låter träffas av l.en
Jos. 7:14
2 s. H. låter träffas av l.en
7:14
2 s. H. låter träffas av l.en
7:14
2 s. träffas av Len ss. skyldig
7:15
2 träffades J uda stam av Len
7:16
2 träffade l.en seraiternas
7:17
2 träffades Sabdi av l.en
7:17
2 träffade l.en Akan
7:18
2 Benjamins stam av l.en
l.Sam.l0:20
2 Matris släkt av l.en
10:21
2 träffades Saul av Len
10:21
2 träffades. •. Saul av l.en
14:41
2 träffades J onatan av Len
14:42
3 Len föll u t för J osefs
16:1
4 l.er s. tillföllo Manasse
17:5
3 kasta 1. för eder
18:6,8
3 kastade Josua 1. för dem
18:10
3 l.en drog för Benjamins
18:11
3 område s. I.en gav dem
18:11
3 andra l.en föll ut föt Simeon
19:1
1 Juda barns l. var för stor
19:9
3 l.en för Sebulons barn
19:10
3 Isaskar fjärde l.en
19:17
3 femte l.en för Asers stam
19:24
3 För Naftali sjätte l.en
19:32
3 För DaDs .. .sjunde J.en
19:40
3 kehatitemas...fölll.en ut
21:4
3 Arons söner gm l.en
21:4
21:5
3 Kehats barn fingo gm I..n
3 Gersons barn fingo gm I.en
21:6
21 :10
3 (Arons söner) träffade I..n först
3 städer Len bestämde
21:20
2 Kasten l. mellan
.
l.Sam.14:42
3 dem träffade nu l.en
l.Krön. 6:54
2 L.ema drogos skiftevis
24:6
3 första Len för J ojarib
24:7
3 kastade 1. s. deras bröder
24:31
3 kastade 1. om tjänstgöringen
25:8
3 första l.en för Asaf
25:9
2 fjärde Len för J isri
25:11
2 tolfte Len för Hasabja
25:19
2 femtonde Len för Jeremot
25:22
3 om var port kastade de 1.
26:13
3 l. s. angav öster
26:14
3 för Sakarja kastade man 1.
26:14
3 kom ut den 1. s. angav
26:14
2 den l. s. angav söder
26:15
2 den l. s. angav västerut
26:16
3 1. angående vedoffret
Neh.l0:34
3 övriga folket kastade l.
11:1
3 kastades pur, det är l.
Est. 3:7
3 kastat pur, det är 1.
9:24
2 kasten l. om faderlöse
Job 6:27
3 kasta l. om min klädnad
Ps.22:19
3 L.en kastad i skötet
Ords.16:33
3 han s. kastar 1. för dem
Jes.34:17
3 kasta l. om ordningen
Hes.24:6
3 kastat 1. om mitt folk
Joel 3:3
3 kastade l. om Jerusalem
Ob. 1:11
3 Välan, lllt oss kasta l.
Jona 1:7
3 kastade 1., fölll.en på J ona
1:7
3 om ädlingar kastade 1.
Nah. 3:10
12 gm att kasta l. om dem
Matt.27:35
12 hs kläder gm att kasta 1.
Mark.15:24
12 kastade l. om dem
Luk.23:34
13 kasta l. om vilken
Joh.19:24
12 kastade 1. om min klädnad
19:24
12 drogo 1. om dem
Apg. 1:26
12 l.en föll på Mattias
1:26

LOTTKASlNING
gm 1. landet utskiftas
utskifta landet gm 1.
gm l. skolen utskifta
gm l. giva landet ss. arvedel
fördela gm 1. landet
gm l. om arvedel
utskiftade gm 1. i Silo
lit leviterna städer gm l.
gm 1. fördelat lit eder
gm l. tio städer
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4.Mos.26:55
33:54
34:13
36:2
Jos.13:6
14:2
19:51
21:8
23:4
l.Krön. 6:61

Merans ... gm l. 12 städer
Gm l. gåva de städer
indelade (huvudmännen) gm I.
L. gör ände på trätor
gm l. fördelen landet
utdela (landet) gm l.
s. I gm 1. skolen utdela

6:63
6:65
24:5
Ords.18:18
Hes. 45:1
47:22
48:29

LOTTNING
l.en om prästerliga sysslorna

Luk. 1:9

LOTUS TRÄD
Med sö'lilim avses med all sannolikhet
inte den vanliga lotusväxten, Zizyphus
lotus, som blir endast l -1,5 m hög. Det
träd, som kunde ge flodhästen (Behemot) »tak och skugga», kan ha varit det
s.k. judetörnet, Zizyphus vulgaris, som
uppnår en höjd av 5-6 meter.
Även Pla tanus orientalis, den orientaliska platanen, som har stora blad
och växer på fuktiga platser, har satts i
förbindelse med lotusträdet. Se: Lönn.
Job 40:16,17.
LOV
l) hillulim, D ' ':> 1 ? il
högtidsjubel, glädjefest (efter vin- el.
fruktskörd); av: [hålal], se 3. J fr Dom.
9:27, övers. glädjefest.
2) tehillii, il ';> ill'l
lov, pris, lov~~g~ av: [hälal], se 3. Jfr
Neh.9:S, övers. pris. Se t.ex. Berömmelse 3, Lovsång 6.
3) [hiilal], ':> ':> il
pi. hillel, lo;a~ prisa, lovsjunga; här
övers. sjunga, förkunna el. höja (någons) lov; i 2.Krön.S:13; Esr.3:lI pi.
inf. hallel, övers. lov. Verbet ingår bl.a.
i den talrikt förekommande uppmaningen halålujä(h) el. halelujä(h), loven
Herren (i vår bibel återgivet med halleluja). Jfr hillel i PS.22:23, övers. prisa.
Se t.ex. Berömma 2, Lovsjunga 2.
4) beriikii, il J l J
välsigneise, lo;p;i~ning; av: bära!<:, se 7.
Ordet är mestadels övers. välsignelse,
t.ex. I.Mos.27:12; Neh.13:2. Jfr Jos.
15:19; Dom. I :15, övers. avskedsskänk;
l.Sam.30:26 skänk; 2.Kon.S:IS tacksamhetsskänk. Jfr 't!mäk beräkä, lovprisningsdalen, 2.Krön.20:26, Se Berakadalen.
5) todii, ill i l'I
bekän-nelse; lov, pris; lovsång,lovoffer;
i Ps.s0:14,23 övers. lovets offer (i samband med verbet zåpa.9, offra). Ordet
kommer av jädä, se 8. I Ps. 107:22;
1I6:17 står zi~J:!e jogä, resp. zäpa.9
todä, se Lovoffer 2. Todå är ofta
öv~rs. tacksägelse, t.ex. -Neh.12:27;
Ps.42:S; 95:2; 147:7; Jes.SI:3; Jer.
30:19. Jfr Bekänna 2, Lovoffer 2. Se:
Lovoffer l.
6) romåm, Dn i l
upphöjande; l;v, lovsång; av: rum, resa
sig upp; vara hög; pol. och hif. uppresa, upphöja. Se: Lovsång 7.
7) biirals, l ~ 2
falla på knä; pi. berel.<, prisa, lova,
välsigna; !.<al part. pass. båru~, prisad,
lovad, välsignad. Se t.ex. Hälsa 2, Prisa 9.
8) jiirjii, il ~ ;
kasta; hif. bekänna; lova, prisa. J fr hif.
inf. i Esr.3 :11, övers. tack. Se t.ex.
Kasta 25, Lovsång 4.
9) [ziimar], ln i
grundbet. troC T röra Med fmgertopparna på ett stränginstrument; pi. spela
(om strängaspel); sjunga (till strängaspel); lova, prisa, lovsjunga. Se: Lovsjunga l.
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lO) berals, l} ~
aram. = hebr. bfual.<, se 7. Se: Falla 50.
Il) giirjal, ,:>, ;
bliva el. var; ~tor; här övers. vara
lovad; i Ps.34:4 pi. göra stor; övers.
lova. Ps.3S:27; 40:17; 70:5 ordagrant:
Gud vare stor. Se t.ex. Förhäva 4,
Makt 28, Mäktig l.
12) ainos, aTvoc;
lov, pris; i Luk.18:43 didömi ainon,
giva lov el. pris; övers. lova. I Matt.
21:16 ingår ainos i ett citat från Ps.8:3,
där ordet motsvaras av hebr. 'oz,
styrka, kraft; makt, välde. Att detta
ord också förbindes med lovprisning
och tacksägelse av Herren, framgår av
t.ex. följande ställen i G. T. (ordet är
här övers. makt el. starkhet): 2.Mos.
15:2; I.Krön.16:28; Ps.29:1; 96:7;
118:14; Jes.12:2.
13) ainesis, aiv €U LC;
lovande, prisande, lov, pris; av: ameo,
se 16. Uttrycket thysia aineseös, lovets
offer, i Hebr.I3 :15 alluderar på en
mängd gammaltestamentliga ställen,
t.ex.
3.Mos.7:12;
2.Krön.29:31;
Ps.SO:14,23; 107:22; 1I6:17. Jfr 5,
Lovoffer 1,2.
14) eulogUz, €VAo-yta
lovprisning, välsignelse; av: eulogM, se
IS. Ordet motsvarar närmast hebr.
beräkä, se 4. I den himinelska tillbedjan och lovprisningen uppräknas eulogia jämte andra ting, som tillhör Gud
och Lammet: dynamis (övers. makt),
ploutos (rikedom), sophia (vishet),
ischys (starkhet), time (ära), doxa
(pris), kratos (välde), eucharistia (tacksägelse). Se: Gåva 35.
15) eulogeö, €VA0-Y€W
tala väl (om någon); lova, prisa, välsigna; av: adv. eu, gott, väl, och legö,
säga, tala; jfr logos, ord, tal. Eulogeö
motsvarar nännast hebr. bära!<: (berel.<),
se 7. I Luk.24:S3 har flera handskrifter
både ainM, se 16, och eulogeö, medan
några få har aine6 i stället för eulogM.
Verbet, som förekommer ca 40 gånger
i N.T., är nästan genomgående övers.
välsigna, se t.ex. Ma tt.14: 19; 21:9;
Luk.2:34; 24:50; I.Kor.4:12; Ef.l :3;
Hebr.7:1.
16) aineö, aiv€w
lova, prisa; av: allos, se 12. Rom.lS:11
är ett citat från Ps. 117 :l, där aineö
motsvaras av hebr. hillel, se 3.
17) hymneö, vJlV€W
sjunga hymn el. lovsång (till någon);
lova, prisa; i Apg.16 :25 övers. lova
med sång. Jfr Hebr.2:12, övers. prisa
(= Ps.22:23, hebr. hillel, se 3). Se:
Lovsång 8.
18) eulogetos, €VAO-Y17H)c;
lovad, välsignad, av: eulogeö, se 15. Jfr
Rom.l:2S, 9:5, 2.Kor.1I:31, övers.
högtlovad, Ef.I:3 välsignad, best. fonn
i Mark.14:61, övers. den Högtlovade.

2 min mun full av ditt 1.
2 mer föröka allt ditt l.
2 förtälja H. 1. och hs makt
2 vilja förtälja ditt 1.
2 Gån in i hs gårdar med 1.
2 förkunna hs l. i Jerusalem
2 Vem kan förkunna allt hs l.
2 dll sjöngo de hs l.
2 berömma oss av ditt I.
5 de må offra l.ets offer
2 Hs l. förbliver evinnerligen
5 Div vill jag offra I.ets offer
2 mil flöda över av l.
2 Min mun uttala H. 1.
2 hs l. i de frommas församl.
6 Guds l. skall vara i deras
3 och förkunnar hennes l.
3 höja hennes l.
2 icke mitt 1. åt belätena
2 hs l. från jordens ända
2 hs l. i havsländerna
2 skall förtälja mitt 1.
2 och skola förkunna H. l.
2 förkunna, ja, H. l.
2 till berömmelse, l.
2 Ty du (H.) är mitt 1.
2 staden bliva mig till l.
2 av hs 1. är jorden full
12 har du berett dig 1.
13 frambära ett l.ets offer
14 värdigt mottaga 1.
14 Lammet tillhör l.et
14 L.et och priset tillhöra

71 :8
71:14
78:4
79:13
100:4
102:22
106:2
106:12
106:47
107:22
111:10
116:17
119:171
145:21
149:1
149:6
Ords.31:28
HV.6:8
Jes.42:8
42:10
42:12
43:21
60:6
63:7
Jer.13:11
17:14
33:9
Hab. 3:3
Matt.21:16
Hebr.13:15
Upp. 5:12
5:13
7:12

LOV (= tillåtelse)
Har jag icke 1. att göra

Matt.20:15

LOVA
Se även: Lovoffer, lovprisning, lovsång,
lovsäga, prisa, tacksägelse, sång, musik,
upphöja, ära.
-lova
högtlovad Mark.14:61
Loven Gud, Ps.ISO.
I hans helgedom, v.l. För hans
väldiga gärningar, v.2. Med sång och
musik, vj-S.
Loven Herren, Ps. 148.
Från himmelen: Änglar, v.2. Sol,
måne, stjärnor, v.3. Himlarnas hirrunel,
vA. Vattnen ovan himmelen, vA.
Från jorden: Havsdjur och alla djup,
v.7. Eld och hagel, snö och töcken,
v.8. Vinden, v.8. Bergen, v.9. Träden,
v.9. Djuren, v.lO. Alla folk, v.Il.

LOV
l frukt helgad till H. 1.
3.Mos.19:24
2 Han är ditt 1., din Gud
5.Mos.10:21
2 må upphöja dig till 1.
26:19
2 berömma oss av ditt l.
l.Krön.16:35
3 sångarna stämde upp H.l. 2.Krön. 5:13
2 begynte med slingen och l.et
20:22
3 sjöngo hs 1. med glädje
29:30
3 under 1. och tack till H.
Esr. 3:11
3 folket jublade högt till H. l.
3 :11
4 är upphöjt över allt 1.
Neh. 9:5
2 förtälja allt ditt l.
Ps. 9: 15
35:28
2 förkunna hela dagen ditt l.
2 ditt 1. intill jordens ändar
48:11
5 offra I.ets offer åt Gud
50:14
5 s. offr... l.ets offer
50:23
2 min mun förkunna ditt l.
51 :17
2 låten hs l. ljuda högt
66:8
2 gäller ständigt mitt 1.
71:6

LOVA (ordanaJyser, se Lov)
7 L.d vare H.
l.Mos.24:27
7 l.de H., Abrahams Gud
24:48
7 1etro: L.d vare H.
2.Mos.18:10
71. H., din Gud
5.Mos. 8:10
7 L.d vare han s. gav rymligt
33:20
7 Israels barn l.de Gud
Jos.22:33
7 l.en H. därför
Dom. 5:2
7 ja,l.en H.
5:10
3l.de de likaJedes sin gud
16:24
7 L.d vare H., s. i dag
Rut 4:14
7 (David:) L.d vare H.
l.Sam.25 :39
2.Sam.18:28
7 (Ahimaas:) L.d vare H.
7 L.d vare min klippa
22:47
7 L.d vare H., Israels
1.Kon. 1 :48
5:7
7 (Hiram:) L.d vare H. i dag
7 L.d vare H., Israels Gud
8 ;15
7 L.d vare H. s. givit ro
8:56
7 Lovad vare H. s. funnit behag
10:9
3 prisa, tacka, 1. H.
l.Krön.16:4
3 stor är H. och högt l.d
16:25
7 L.d vare H., från evighet
16:36
3 folket sade: Amen, och l.de H.
16:36
3 gm att tacka och 1. H.
23:30
7 David l.de H. inför hela
29:10
7 L.d vare d u, H., Israels Gud
29: l O
3 och l. ditt härliga namn
29:13
7 L.en H., eder Gud
29:20
7 Då l.de hela församlingen H.
29:20
7 Huram: L.d vare H.
2.Krön. 2:12
3 när man begynte 1. H.
5 :13
7 (SaJomo:) L.d vare H., Israels
6:4
7 L.d vare H., din Gud
9:8
3 leviterna I.de H.
20:19
3 l. hm i helig skrud
20 :21
20:26
7 i Berakadalen .. J.de de H.
3 l. H. med Davids .•. ord
29:30
3 prästerna I.de H. var dag
30:21
3 prästerna ... till att 1. H.
Esr. 3:10
7 L.d vare H., våra råders Gud
7:27
3 församlingen •..l.de H.
Neh. 5 :13
7 Esra l.de den store H. Gud
8:6
7 1.t vare ditt härliga namn
9:5
7 Stån upp och l.en H.
9:5
3 stodo mitt emot dem för att 1.
12:24
7 L.tvare H. namn
Job 1:21
Ps.16:7
7 Jag vill l. H.
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LOV
Uppdelning: lov; lov (= tillåtelse).

Lova-Lovoffer
7 L.d vare min klippa
18:47
3 I s. frukten H.,I.en hm
22:24
3 s. söka H. skola få I. hm
22:27
7 i församlingarna I. H.
26:12
7 L.d vare H., han har hört
28:6
7 L.d vare H., han har bevisat
31:22
7 Jag vill I. H. alltid
34:2
11 L.en med mig H.
34:4
3 bland mycket folk I. dig
35:18
11 kunna säga: L.d vare H.
35:27
11 säge alltid: L.d vare H.
40:17
7 L.d vare H., Israels Gud
41:14
3 Gud I. vi alltid
44:9
8 skola ock folken I. dig
45:18
3 Stor är H. och högt I.d
48:2
9 jag vill sjunga och I.
57:8
7 skall jag då I. dig
63:5
2 Gud, dig I.r man i stillhet
65:2
7 L.d vare Gud
66:20
7 L.d vare H.
68:20
7 L.en Gud i församlingarna
68:27
7 I.en H., I av Israels brunn
68:27
7 L.d vare Gud
68:36
3 Jag vill I. Guds namn
69:31
3 Hm I.e himmelen och jorden
69:35
11 säga alltid: L.d vare Gud
70:5
7 L.d vare H. Gud, Israels Gud
72:18
7 I.t vare hs härliga namn
72 :19
3 den betryckte I. ditt namn
74:21
3 de I. dig beständigt
84:5
7 L.d vare H. evinnerligen
89:53
7 Sjungen till H. ära, I.en hs
96:2
3 stor är H. och högt I.d
96:4
7 tacken hm, I.en hs namn
100:4
3 folk skall I. H.
102:19
7 L. H., min själ
103:1
7 L. H., min själ
103:2
7 L.en H., I hs änglar
103:20
7 L.en H., I alla hs härskaror
103:21
7 L.en H., I alla hs verk
103:22
7 Min själ, I. H.
103:22
7 L. H., min själ
104:1
7 L. H., min själ
104:35
7 L.d vare H., Israels Gud
106:48
3 I. hm där de äldste sitta
107:32
9 o Gud,jag vill sjunga och I.
108:2
3 mitt ibland många I. hm
109 :30
3 L.en, I H. tjänare
113:1
3 I.en H. namn
113:1
7 Men vi, vi skola I. H.
115:18
3 L.en H., alla hedningar
117:1
7 L.d vare du, H.
119:12
31.r dig sju gånger om dagen
119:164
3 så skall hon I. dig
119:17 S
7 L.d vare H. att han ej
124:6
3 L.en H. namn, I.en det
135:1
3 L.en H., ty H. är god
135:3
7 I av Israels hus, I.en H.
135 :19
7 I av Arons hus, I.en H.
135 :19
7 I av Levis hus, I.en H.
135 :20
7 I s. frukten H., I.en H.
135 :20
7 L.d vare H. från Sion
13 S :21
7 L.d vare H., min klippa
144:1
7 I. ditt namn alltid
145:1
7 Jag vill dagligen I. dig
145:2
7 dina fromma skola I. dig
145:10
3 L. H., min själ
146:1
31. H. så länge jag lever
146:2
3 Sion,l. din Gud
147:12
3 L.en H. från himmelen
148:1
3 I.en hm i höjden
148:1
3 L.en hm alla hs änglar
148:2
3 I.en hm all hs här
148:2
3 L.en hm sol och måne
148:3
31.en hm alla lysande stjärnor
148:3
3 L.en hm, I himlars himlar
148:4
3 de må I. H. namn
148:5
3 L.en H. från jorden
148:7
3 de må I. H. namn
148:13
3 Må de I. hs namn under dans
149:3
3 L.en Gud i hs helgedom
150:1
31.en hm i hs makts fäste
150:1
3 L.en hm för hs väldiga
150:2
3 I.en hm efter hs stora
150:2
3 L.en hm med basun klang
150:3
3 I.en hm med psaltare och
150:3
3 L.en hm med puka och dans
150:4
31.en hm med strängaspel
150:4
3 L.en m med ljudande cymbaler
150:5
3 I.en hm med klingande cymbaler 150:5
3 Allt vad anda har I.e H.
150:6
3 och skola I. H.
Jes. 62:9
3 där våra fäder I.de dig
64:11
3 Sjungen till H. ära, L.en H.
Jer.20:13
7 L.d vare H. härlighet
Hes. 3:12
10 Daniell.de himmelens Gud
Dan. 2:19
10 L.t vare Guds namn
2:20
10 L.d vare Sadraks ... Gud
3:28
10 Då I.de jag den Högste
4:31
3 skolen I I. H. namn
Joel 2:26
7 L.d vare H.
Sak. 11 :5
1 S (Sakarias) I.de Gud
Luk. 1 :64
18 L.d vare H., Israels Gud
1 :68
161.de Gud: Ära vare Gud
2:13
16 herdarna prisade och I.de Gud
2:20
15 (Simeon) I.de Gud och sade
2:28
12 folket s. såg detta I.de Gud
18:43
161ärjungaskaran I. Gud
19:37
15 alltid i helgedomen och I.de Gud 24:53
16 med fröjd och I.de Gud
Apg. :2 :46
16 under det att han I.de Gud
3:8
16 där han I.de Gud
3:9
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17 Paulus och Silas I.de Gud
16 L.en H., alla hedningar
1 S om du I.r Gud med anden
18 L.d vare vår H., J K.
18 L.d vare vår H., J K.
16 L.en vår Gud, alla

16:25
Rom.15:11
1.Kor.14:16
2.Kor. 1:3
1.Pet. 1:3
Upp.19:5

LOVA
Se även: Löfte, lovlig, borgen, till-

städja.
-lova
trolova S.Mos.20:7; 2.Kor.11:2
utlova Luk.24:49
LOVA (utlova)
1) däbar, l J "1

pi. dibbär; säg~, tala, tillsäga, lova. Jfr
4.Mos.23:19, övers. tala. Se t.ex.
Förkunna 3, Löfte 7.
2) wba', V JtV
nif. ~ärja, ;;lägga ed; i I.Mos.21 :24
övers. lova; på övriga ställen övers. lova
med ed. Se: Besvärja l, Ed 1.
3) I.Mos.44:32 ordagrant: Ty din
tjänare har ansvar för ynglingen från
min fader. Verbet 'årab, som här och i
I.Mos.43:9 är övers. ansvara för, förekommer t.ex. också i Ords.6:1, övers.
gå i borgen för, och i Jes.38:14 taga sig
an (någons) sak.
4) utf.ord.

epanggellomai, se Il. Se: Löfte 11,
Löftesord S.
14) homologeö, OjJ.OAO"!€W
eg. säga detsamma (som någon annan),
vara ense (med någon); tillstå, bekänna; icke neka, lova, utlova; av: homos,
samme, och legö, säga, tala; jfr logos,
ord, tal. I Matt. 14 :7 står verbet tillsam·
mans med meth' horkou (prep. meta
och gen. av horkos, se Ed 6); därav
övers. lova med en ed. Se: Bekänna S,
Bekännelse l, Känna 67.
IS) omnYö, ojJ.vvw
svärja; med ed lova el. försäkra (i
Apg.2:30 med dat. av horkos, se Ed 6).
I Luk.l :73 står ordagrant: den ed
(horkos), som han svurit till vår fader
Abraltam.
LOVA
Uppdelning: lova (= utlova); lova (med ed).

11) epanggellomai, €7ran€AAojJ.at
kungöra, meddela; i N.T. nästan genomgående i betydelsen: lova, utlova,
giva ett löfte. Uoh.2:2S ordagrant:
detta är det löfte (epanggeHa, se 13),
som han själv har lovat oss. Jfr
epanggellomai i Tit.l :2, övers. utlova.
Se: Löfte IS.
12) laleö, AaA€W,
prata, tala; säga, kungöra. Se: Förkunna 23, Kungöra 14, Löfte 10.
13) epanggelia, €7raneAia
kungörelse, meddelande; i N.T.: löfte,
löftesord; det som utlovas; av:

LOV A (= utlova)
1 s. han har I.t hm
l.Mos.18:19
1 H. såg till Sara ss. han I.t
21:1
2 Abraham: Det vill jag I.
21:24
1 gjort vad jag har I.t dig
28:15
3 (Juda:) jag har I.t min fader
44:32
4 I. att visa mig din kärlek
47:29
4 1.de giva dem Kanaans
2.Mos. 6:4
4 med upplyft hand I.t giva
6:8
1 ss. han har I.t
12:25
4 personer s. l.s åt H.
3.Mos.27:2
7 tid s. han förut I.t
4.Mos. 6:12
1 H. har I.t Israel vad gott
10:29
4 med upplyft hand I.t giva
14:30
l välsigna ss. han l.t
5.Mos. 1:11
1 föröka eder ss. H. I.t
6:3
1 undan fiender ss. H. I.t
6:19
1 utrota dem ss. H. I.t
9:3
1 land s. han I.t åt dem
9:28
l beträden ss. han l.t eder
11:25
8 löftesoffer s. I I.en H.
12:11
8 de löftesoffer s. du I.r
12:17
12:20
1 område ss. han I.t dig
1 välsigna dig ss. han I.t
15:6
1 flyter av ... SS. H.I.t
27:3
1 givit ss. jag I.de Mose
Jos. 1:3
1 alldeles ss. H. I.t Mose
11:23
14:10
1 H. låtit mig leva ss. han I.de
1 fördriva dem ss. H. I.t
14:12
1 goda s. H. I.t Israels hus
21:45
1 till ro ss. han I.de dem
22:4
1 ss. H. I.t eder
23:5
1 stridde själv ss. han I.t
23:10
1 s. H. I.t angående eder
23:14
1 det goda s. H. I.de eder
23:15
1 frälsa Israel ss. du I.t
Dom. 6:36
6:37
1 frälsa Israel ss. du I.t
4 I.r att vadhelst s. går ut
11:31
1 I.t din tjänare detta
2.Sam. 7:28
1 du H., har I.t det
7:29
1 Salomo vishet ss. han I.t
1. Kon. 5:12
l med sin mun l.de min fader David 8:15
8:20
1 på Israels tron ss. H. I.de
8:24
l vad du l.de din tjänare David
8:24
1 vad du med din mun I.de
8:25
1 vad du I.de din tjänare David
8:56
1 goda s. han I.de gm Mose
9:5
1 I.de angående din fader David
10 med en mun l. konungen
22:13
22:13
1 I. också du lycka
2.Kon.20:9
1 H. göra vad han I.t
1.Krön.17:26
1 I.t din tjänare detta
22:11
1 bygga H. hus ss. han I.t
5 H. I.t att föröka Israel
27:23
1 fullbordat vad han I.de
2.Krön. 6:4
6:10
1 på Israels tron ss. H. I.de
6:15
1 hållit vad du I.de
6:15
1 vad du med din mun I.de
1 håll H., vad du I.de
6:16
6:42
4 tänk på den nåd du I.t
7:18
6 konungatron ss. jag I.de
18:12
10 profeterna I. kon. lycka
1 I. också du lycka
18:12
Esr. 5:5
4 I.de icke lägga hinder
Neh. 2:18
5 vad konungen l.t mig
4 land du I.t giva
9:15
Est. 4:7
5 penningsumma Haman l.t
Ps.119:76
9 ss. du I.t din tjänare
Pred. 5:4
8 bättre du intet I.r
Jes.38:7
1 H. göra vad han I.t
55:3
4 trofasta nåd jag I.t David
Jer.18:9
1 En annan gång I.r jag
32:42
1 allt det goda jag l.de
34:10
4 I.t släppa sin träl
1 allt vad vår mun I.t
44:17
4 I.de dem med upplyft
Hes.20:6
4 land jag I.t giva dem
20:28
20:42
4 land jag I.de edra fäder
47:14
4 I.t giva åt edra fäder
8 vad jag I.t vill jag infria
Jona 2:10
Mark.14:1l
III.de giva hm en summa
12 ss. han I.t gm profeters
Luk. 1:70
11 I.de giva till besittning
Apg. 7:5
26:6
13 s. Gud I.t våra fäder
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S) 'ämar, l tl X

säga, tala; tillsäga, lova. J fr t.ex. 4.Mos.
23:19, övers. säga. Se t.ex. Kungöra S,
Löfte 3.
6) kärat,

nJ ~

skära, hugga (av); ofta: sluta förbund
el. fördrag, i 2.Krön.7 :18 med prep. le,
övers. lova; jfr I.Sam.ll :2, övers. sluta
fördrag med. Se t.ex. Avhugga 4, Avskära l, Förbund 4.
7) m}zär, l

.t f.

avskiljning, vigning, invigning; tecken
på vigning, diadem, krona; av: [nåzarj,
hif. avskilja el. inviga sig till nasir (se
t.ex. Bevara 4, Inviga 2). Beträffande
övers. av 4.Mos.6:12, se Inviga 2. Se:
Inviga 1, Krona 2.
8) någor, l J 4
avlägga löfte, lova, utlova; här i anslutning till subst. ne9är, se Löftesoffer 2.
Verbet kan jämföras med [nåzar j, se 7,
nå$ar, se t.ex. Akta 9, Bevara 3, och
nåjar, bevaka; bevara, i HV.l:6; 8:12
övers. vakta. Se: Löfte 8.
9) 'imrä, i1ltl X
ord, tal; tillsägeise, löfte; av: 'åmar, se
S. Det är ofta övers. tal, t.ex. 2.Sam.
22:31; Ps. 119:41,S8,170. Se: Löftesord 1.
10) dä~är, l ~ ~

det som säges, ord; tillsägelse, löfte. I
I.Kon.22:13; 2.Krön.18:12 står orda·
grant: Se, profeternas ord (dipre
hannel:!i'im) [med] en mun [äro j lycka
(top, se Lycka 2) för konungen. Jfr
gamla kyrkobibelns övers.: »Si, Prophetemas tal är endrägteliga godt för
Konungenom». Se t.ex. Hälsning 1,
Löfte 9, Löftesord 2.

11
11
11
11
11
11

vad Gud I.t, mäktig att
har han I.t: Ännu en gång
De I. dem frihet
vad han själv I.t oss
livets krona Gud I.t
arvedel det rike han I.t

Rom. 4:21
Hebr.12:26
2.Pet. 2:19
1.Joh. 2:25
Jak. 1:12
2:5

LOV A (med ed)
2 I. mig här med ed
1.Mos.21 :23
2 I.de (Abraham) med ed
24:9
2 med ed I.t Abraham
50:24
2 med ed I.t giva dig
2.Mos.13:5
2 ss. han med ed I.t dig
13:11
2 land jag med ed I.t
33:1
2 det land du med ed I.t
4.Mos.11 :12
2 land s. han med ed I.t
14:16
2 land s. jag med ed I.t
14'23
2 med ed I.t åt Abraham
32:11
2 H. med ed I.t
5.Mos. 1:8
2 goda land jag med ed I.t
1:35
2 land han med ed I.t
6:10
2 s. H. "'ed ed I.t dina fäder
6:18
2 s. han med ed I.t våra fäder
6:23
2 förbund han med ed I.de
7:12
7:13
2 land han med ed I.t
2 H. med ed I.t edra fäder
8:1
2 uppfylla vad han med ed I.t
9:5
2 land jag med ed I.t
10:11
2 land H. med ed I.t
11:9
2 i det land H. med ed I.t
11:21
2 föröka dig ss. han med ed I.t
13:17
2 ss. han med ed I. t dina fäder
19:8
2 det land H. med ed I.t
26:3
2 ss. du med ed I.de
26:15
5.Mos.28:9
2 ss. han med ed I.t
28:11
2 land H. med ed I.t
29:13
2 ss. han med ed I.t
30:20
2 land H. med ed I.t
2 land H. med ed I.t
31:7
31:20
2 land jag med ed I.t
2 i det land jag med ed I.de
31 :21
31:23
2 land jag med ed I.t dem
2 land jag med ed I.t Abraham
34:4
Jos. 1:6
2 land jag med ed I.t
2 I.en mig nu med ed vid H.
2:12
2 s. han med ed I.t deras fäder
5:6
6:22
2 ss. I med ed I.t (Rahab)
2 land han med ed I.t giva
21:43
21:44
2 ss. han med ed I.t
2 land jag med ed I.t
Dom. 2:1
2 I. mig med ed vid H.
1.Sam.24:22
2 L. mig med ed vid Gud
30:15
2 s. H. med ed I.t
2.Sam. 3:9
2 Har du icke med ed I.t
1. Kon. 1:13
2 I.t din tjänarinna med ed
1:17
1:30
2 I.de dig med ed vid H.
2 Salomo måste I. mig med ed
1:51
2:8
2 med ed vid H. I.de
2 med ed I.t min tjänare
Ps.89:4
2 vad du I.de David med ed
89:50
2 med ed I.t deras fäder
Jer.32:22
2 ss. du med ed I.t
Mika 7:20.
14 med ed I.de giva
Matt.14:7
15 I.de henne med ed
Mark. 6:23
15 med ed I.t Abraham
Luk. 1:73
Apg. 2:30
15 med ed I.t (David)
LOVLIG
Matt.12:2
icke I.t göra på sabbat
I.t att äta sådant bröd
12:4
Är det I.t bota sjub
12:10
12:12
I.t på sabbaten göra gott
Det är icke I.t för dig
14:4
Är det I.t skilja sig från
19:3
Är det I.t giva kejsaren skatt
22:17
eller är det icke I.t
22:17
icke I.t lägga dem i offerkistan
27:6
på sabbaten göra icke I.t
Mark. 2:24
icke l. t för andra än prästerna
2:26
Vilketdera är I.t på sabbaten
3:4
icke l.t hava broders hustru
6:18
om det vore I.t skilja sig
10:2
l.t giva kejsaren skatt
12:14
icke I.t göra på sabbaten
Luk. 6:2
icke l.t för andra än prästerna
6:4
Vilketdera är I.t på sabbaten
6:9
I.t bota sjuka på sabbaten
14:3
14:3
eller är det icke I.t
l.t giva kejsaren skatt
20:22
eller är det icke l. t
20:22
icke I.t bära sängen
Joh. 5:10
18:31
icke I.t avliva ngn
Apg.16:21
icke I.t antaga
22:25
t.t gissla romersk medborgare
Allt är mig I.t
1.Kor. 6:12
6:12
Allt är mig I.t, men jag bör icke
Allt är I.t, icke allt nyttigt
10:23
Allt är I.t, icke allt uppbygger
10:23
2.Kor.12:4
icke I.t att uttala

LOVOFFER
1) toOO, n l i l'\
bekä;nelse; lov, pris, lovsång; lovoffer.
I 3.Mos.7:13,IS står: t09a1 ~låmåw,
h!lIls tackoffers ('§elåmim, plur. av
Mläm, eg. fridsoffer el. betalningsoffer) lovoffer; övers. det tackoffer
han bär fram (som bäres fram) såsom
lovoffer. I 2.Krön.33:16 står: zi~~e
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Lovprisa
(cstr. plur. av zä!?ah, se 2) lelämim
wetoda, övers. tackoffer och lovoffer.
Se:LOv S.
2) zilbah todä, i1 1 i l'\ n J l
lovets- ~ffer~ lovoffer; zä!?~: se Offer l; toga, se 1. Jfr Ps.I07:22 (plur.
zi!?l:1e !oga); 116:17 (zä!?aI:t toga),
övers. lovets offer.
LOVOFFER
l bära fram sådant till l.
3.Mos. 7:12
2 till J.ret hörande slaktdjuret
7:12
l tackoffer han bär fram ss.l.
7:13
l bäres fram ss. l.
7:15
2 viJjen offra ett l. åt H.
22:29
l slaktoffer och l.
2.Krön.29:31
l förde fram slaktoffer och l.
29:31
l offrade tackoffer och l.
33:16
l jag vill betala dig l.
Ps.56:13
l och frambära l. till H. hus
Jer.17:26
l frambära l. i H. hus
33:11
l Förbrännen syrat bröd till l.
Am. 4:5

LOVPRISA
Se även: Lova, lovsång, bön, tacksägelse, prisa, ära, upphöja, jubel, fröjderop, sjunga, tacka, tillbedja.

mäktige, honom som lever i evigheternas evigheter, Upp.4:8-11; S:11-14.
c. Icke blott personskapelsen, människor och änglar, skall prisa Gud. Hela
naturen skall vara med, både sol och
måne, himmel och jord, berg och träd,
havet och allt som rör sig däri, djur
och fåglar, storm och snö - allt skall
prisa Skaparen för hans storhet och
makt,
Ps.69:3S;
96:1-6,11-12;
148:3-10, honom som med kärleksfull
omsorg uppehåller och försörjer sin
skapelse, 147:1-20; Matt.6:26-30.
2. Lovprisningens grund och innehåll.
Gud skall äras och prisas för sina
väldiga gärningar, för gåvorna till
människorna och för det han är i sig
själv. J u längre den troende lever i
Guds förtroliga gemenskap, desto mer
åstundar han att genom Anden få se in
i »Guds djuphet», 1.Kor.2:10, och får
sålunda ständigt nya ämnen för tack
och lovprisning. Han får se Guds storhet, 1.Krön.16:2S, hans upphöjdhet,
2.Mos.1S:1,7, hans majestäts härlighet,
Ps.14S:S, hans helighet, 2.Mos.lS:11;
Jes.6 :3, hans vislIet och förståI\d och
kunskap, Ps.147:S; Rom.11:33 ff.
Större än att få se in i Guds makt är
dock att få se in i Guds kärlek. Det
härligaste med Gud är hans nåd och
barmhärtighet. Därför tackar vi Herren
för hans godhet, Ps.107:1, hans nåd,
118:1-4, hans trofasthet och barmhärtighet, 103:4,8.
lngen bok i Bibeln är så rik på
lovsånger som Psaltaren. Den som vill
lära att prisa Gud, bör gå till den. I
Ps.103 fmner vi den härligaste lovprisning. Här prisar David Herren för alla
hans välgärningar i det timliga livet,
men särskilt är syndaförlåtelsen en
källa till högstämd lovsång. Den som
har fått uppleva Guds frälsning, börjar
a tt
lovsjunga
Gud,
Ps.40:2-4;
118:14 f.; 18:47; Jes.61 :10. Se vidare:
Marias lovsång, Luk.1 :46-S6, Sakarias'
lovsång, 1:68 f., herdarnas lovsång,
2:20, och Simeons lovsång, 2:28-32.
Frälsning skapar alltid lovsång. Den
människa som icke är frälst, kan icke
lovprisa Gud.

11 :24. Den judiska bordsbönen innehöll tack och lovprisning till Herren,
som är matens givare, Joh.6:11; Apg.
27:3S. Vid ett dukat bord upplever en
kristen bönhörelse av den fjärde
bönen. Härför är han skyldig att prisa
Gud.
3. Lovprisningens fonn och uttryck.
a. I det personliga livet.
Vi prisar och ärar Gud i vår bön, i
sång och med hela vårt liv. Vår bön
skall icke vara endast en begärande
bön, där vi fordrar av Herren vad vi
behöver för vårt lekamliga och andliga
liv. Den skall också vara en tackande
bön för allt vi har fått, Fil.4:6. Men
Gud skall icke ha endast vårt tack,
utan även vår lovprisning. När vi tackar
Gud, är det för något han redan har
givit oss. Tanken kretsar ännu något
omkring oss själva. Men när vi lovprisar
Gud, är det för vad han är i sig själv.
Full av förundran och beundran skådar
vår själ Gud och gripes av hans majestät och vislIet och nåd. En sådan
lovprisning leder ofta fram till tillbedjan av den väldige Guden. Sålunda är
lovprisning ett steg högre än tack, och
från lovprisningen lyfter själen sig
ännu ett steg upp till tillbedjan. »Att
bedja till Gud och att tillbedja Gud är
två skilda saker. Vi beder till Gud för
att få, vi tillbeder Gud för att giva giva honom lov och pris och ära»
(Ricard).
Icke endast i bön utan också i
vittnesbörd och tal skall vi prisa Gud,
Ps.66:16. Jesus själv lovade sin himmelske Fader, Luk.10:21, jfr 19:27.
Många av dem som Jesus helade, lovade Gud högljutt för frälsning och
hjälp, Luk.5:2S; 13:13; 17:17, likaså
de som var åsyna vittnen till Jesu
underverk, Matt.1S:31; Mark.2:12;
Luk.7:16. - Vi prisar Gud genom att
bringa honom offergåvor, 3.Mos.7:13;
1.Krön.16:29, jfr lovets offer, Hebr.
13:1S, genom att leva ett gudfruktigt
liv, Joh.1S:8, genom att visa tålamod i
lidandet, 1.Pet.4:14,16. Vi ärar och
prisar Gud genom att tro på honom,
lyda och tjäna honom och genom ett
liv i kärlek och goda gärningar gentemot vår nästa, Joh.8:49; Matt.S:16.
Detta kan till och med leda till att
andra kommer till tro och i sin tur
börjar prisa Gud, l.Pet.2 :12.

och lovade Gudi), Luk.24:S3. Även
Kristus var föremål för tillbedjan och
lovprisning, Joh.12:13. Efter Jesu himmelsfård vände apostlarna tillbaka till
Jerusalem »uppfyllda av stor glädje»,
Luk.24:S2. De första kristna församlingarnas ledare vinnlade sig om att
uppfostra de kristna, både judekristna
och hednakristna, till lovprisning, jfr
Hebr.13:IS.
Lovsång tillhör ett sunt och normalt kristenliv. Den skall ha sin plats i
den enskildes böneliv, i familjen och i
församlingens sammankomster. Paulus
förmanar kolosserna att sjunga med
tacksägelse till Guds ära i sina hjärtan,
KoI.3:16. Efesierna uppmanas att tala
till varandra »i psalmer och lovsånger
och andliga ViSOD), Ef.S:19.
4. Den himmelska lovprisningen.
Att det är församlingens uppgift att
tillbedja Gud, förstår vi bäst, när vi
lyfter våra ögon uppåt. I den himmelska försanilingen skall lovsången
brusa som dånet av stora vatten, Upp.
14:2; 19:6. Den frälsta skaran ärar och
prisar Gud och Lammet med en ny
sång, renare och starkare än den som
tilllIörde jordelivet, S:8-14; 14:3. Sången åtföljes av harpospel, S :8; 14:2.
(I Israel användes harpan för ackompanjemang av glädjesånger.) Särskilt
stark skall lovsången i himmelen ljuda,
när Babylon, Antikrists huvudstad, har
fallit och Lammets bröllop börjar,
19:1-10. Johannes' Uppenbarelse är
vid sidan av Psaltaren den skrift i
Bibeln, som innehåller mest lovsång.
Orsaken är tydlig nog. Johannes skådar
profetiskt in i himmelen och hör jublande lovprisning.
Genom hela en kristens liv skall lovsången tilltaga och bli rikare och djupare allt efter som han lär känna Gud
och hans nåd. Först i himmelen blir
den fullkomlig, ty då skall vi till fullo
lära känna Gud och se honom ansikte
mot ansikte, l.Kor.13:12. Nu vandrar
vi i tro, icke i åskådning. När den
fullkomliga åskådningen kommer, då
bryter också den fullkomliga lovsången
ut. Ingen kan skåda Gud utan att prisa
honom. Därför prisar änglarna Gud
oavlåtligen, ty de är inför hans ansikte.

Lovprisning
Bibeln är full av lovprisning till Gud.
Lovprisningen är den hyllning och ära,
som skapelsen ger sin Skapare, universums allsmäktige Herre, de troendes
kärleksfulle Fader. Vi lovar Gud av
tacksamt hjärta för hans gudom1ig~
egenskaper, för hans barmhärtiga sinnelag och hans stora välgärningar mot
oss i timligt och andligt liv.
1. Lovprisningens utövare.
a. Människan är skapad till att prisa
och ära Gud. Gud är vårt liv, och
därför bör han också vara föremål för
vår lovprisning, S.Mos.32:3; Ps.33:1.
»En människa, som icke dagligen lovar
Gud, är icke värd att kallas hans
skapelse.» Målet för vårt liv är att vara
»hans härlighet till pri8), Ef.1:12,14.
Gud väntar att vi skall ära och förhärliga honom. Detta glömmes alltför lätt,
Ps. 103:2; S.Mos.8:11,14. Jesus blev
besviken, när endast en av de tio
spetälska, som hade blivit helade, kom
tillbaka för att giva Gud äran, Luk.
17:18. Ofta tager den egenrättfärdiga
människan äran från Gud och prisar sig
själv och sin egen duglighet.
Liksom Israels barn behöver vi få
höra förmaningen och påminnelsen:
»Det är gott att lovsjunga vår Gud, ja
det är ljuvligt; lovsång höves OS8),
Ps.147:1; lS0:1-6. Alla skall lovsjunga
Herren, hög och låg, konungar och
folk, unga och gamla, 148:11 f., små
och stora, till och med spädbarnen,
Matt.21 :16, jfr Ps.8:3, både hans folk,
30:S; 149:S, och hednafolken, 117:1;
Rom.lS :9-11. Alla släkten skall tillbedja inför Herren, Ps.22:28; Jes.
66:23; Fil.2:1O f. Tillbedjan av avgudar
är däremot strängt förbjuden, 2.Mos.
20:4,23; S.Mos.5:7; 1.Kor.10:7-14.
b. Även änglarna. den himmelska
härskaran, lovar Gud. Profeten Jesaja
hör serafer, som står runt omkring
Herren i templet, lovprisa den helige,
härskarornas Gud (Herren Sebaot),
Jes.6:2-4. David uppmanar änglarna till
lovsång, Ps.103:20-21; 29:1-2; 148:2.
När Guds Son steg ned till vår jord,
sjöng änglarna sitt »Ära vare Gud» över
Betlehems nejder i en jublande tillbedjan och lovprisning för Guds
frälsning, Luk.2:13 f.; jfr Hebr.1:6.
Aposteln Johannes på Patmos ser Gud
sitta på sin tron i himmelen och hör
änglarna prisa, ära och tacka den Alls-

Stor orsak till lovprisning har också
den som får uppleva helbrägdagörelse,
Ps.103:3; Apg.3:8,
bönhörelse,
Ps.28:6; 118:21, eller befrielse och
hjälp i nöd, 28:7; Jes.2S:1. Mose och
Israels barn sjöng en lovsång inför
Herren, när de hade kommit över
Röda havet och var räddade undan
egyptierna, 2.Mos.lS:1-21. Jfr MelkiSedeks lovsång, 1.Mos.14:20, och Davids lovsång när arken hade förts in i
Jerusalem, hans tack för Herrens väldiga
gärningar
bland
folken,
1.Krön.16:7-36. I sin sista lovsång prisar David Gud för att folket villigt har
givit sina gåvor, så att Salomo kan få
bygga ett tempel åt Herren, 29:9-20.
Att lovprisa Gud mitt i prövning
och nöd, liksom Paulus och Silas i
Filippis fangelse, efter en hård tortyr,
vittnar om en stark lovprisningens ande,
Apg.16:2S,
jfr
1.Pet.4:16;
Ps. 118:4-S.
Bordsbönen har djupa rötter i Bibeln och förutsättes redan i S.Mos.
8:10. Den var. fast sedvänja i alla
judiska hem. Jesus och hans lärjungar
iakttog den, jfr Luk.22:17; l.Kor.

b. I församlingslivet.
I den israelitiska gudstjänsten hade
sången och musiken stor plats, Ps.
100:4. Man sjöng böner och lovprisningar till Gud. Med musikinstrument
förstärktes lovsången till välbehag för
Herren, 4.Mos.10:1O; 1.Krön.16:41 f.
Både sträng- och blåsinstrument förekom, l.Sam.lO:S; Jes.18:3. Slaginstrumenten förstärkte de övriga instrumentens verkan och markerade rytm och
takt, 1.Mos.31:27; Dom.ll:34. David
betydde mycket för sång- och musiklivet. Först på hans tid tycks musik
och sång ha fått den plats i gudstjänsten, som sedan behölls. David
insatte 4000 leviter till att lovsjunga
Herren med instrument, l.Krön.23:S;
jfr 16:4-7. Lovsången var stark i det
gamla Israel.
I den fö rsta kristna församlingen
var också tillbedjan starkt utpräglad.
»Och de voro sedan alltid i helgedomen

Gud tillkommer lovsång på grund av
Hans majestät, Ps.96:1,6; Jes.24:14.
Ära, Ps. 138:S. Höghet, 2.Mos.1S:1,7.
Storhet,
l.Krön.16:2S.
Helighet,
2.Mos.1S:11; Jes.6:3. VislIet, Dan.
2:20.
Makt, Ps.21:14. Godhet,
Ps.107:1,9; Jer.33:11. Nåd, Ps.118:1-4.
Barmhärtighet, 1.Pet.1 :3. Sanning,
Ps. 138:2. Underverk, 2.Mos.1S:11; Jes.
2S:1. Rätt, Ps.101:1. Råd, Jer.32:19.
Löften, 1.Kon.8:S6. Syndaförlåtelse,
Ps.103:1-3. Helande, Ps.103:3. Befrielse, Ps.40:2-4. Beskydd, Ps.28:7.
Bönhörelse, Ps.28:6. Välsignelse, andlig, Ef.I:3, och timlig, Ps.104:14;
136:2S.

3585

3586

3587

3588

Lovprisning Gfr Tacksägelse)
Är att ära Gud, Ps.SO:23, Kristus,
Upp.S:12. Den är en del av församlingens gudstjänstliv, Ps. 100:4; 118:19;
Hebr.2:12. En frukt ifrån läppar, Hebr.
13:1S; Jes.57:19. Lovsångens ljud,
Ps.98:S. Lovets offer, Hebr.13:1S.
Jublets offer, Ps.27:6.

Lovsjunga- Lukt
Lovprisningen skall ske
Under åkallan, 2.Sam.22:2-4. Med
ande och med förstånd, 1.Kor.14:1S.
Med glädje, 2.Krön.29:30; Ps.63:6.
Med
tacksägelse,
1.Krön.16:4;
Ps.147:7. Med psalmer och lovsånger,
Ps.IOS:2; Ef.S:19. Av allt hjärta,
Ps.9:2; 111 :1; 138:1. Av uppriktigt
hjärta, Ps.119:7. Dag och natt, Upp.
4:8; Ps. 1 13:3. Ständigt, Ps.71:6; 35:28.
Uppenbarelsebokens lovprisningar
1) Tvåfaldig, 1:6. 2) Trefaldig,
4:9-11. 3) Fyrfaldig, 5 :13.4) Sjufaldig,
7:12.
LOVPRISA
l.r H. rättfärdiga gärningar
l. gileaditen J eft.. dotter

Dom. 5:11
11:40

LOVSJUNGA

Se även: Lovsång.
LOVSJUNGA

1) [zåmar], iO l
pi. spela (om ;t;ängaspel); sjunga (till
strängaspel); lova, prisa, lovsjunga. Se:
Lov 9.
2) [hålal],

';>? O

pi. hillel, lova, prisa, lovsjunga. Se t.ex.
Lov 3, Lovsång 3.
3) psållö, 1/1 åHw
spela (strängaspel) med fingrarna;
sjunga (till strängaspel); lovsjunga;
LXX.s och N.T.s motsvarighet till
hebr. [zåmar], se 1. Jfr Ef.S:19, övers.
spela. Se: Lovsång 10.
LOVSJUNGA
2.Sam.22:50
1 och l. ditt namn
l.Krön.23:5
2 4000 skola l. H.
2. Krön. 31 :2
2 l. i portarna till H.
Ps. 7:18
1 l. H., den Högste., namn
11. ditt namn, du den Högste
9:3
9:12
1 L.en H., •• bor i Sion
1 vill jag l. ditt namn
18:50
1 L,en H., l h. fromme
30:5
1 .kall min ära l. dig
30:13
1 I.en hm till tiostränpd psaltare
33:2
1 L.en Gud,l.en
47:7
47:7
1 l.en vu konung, l.en
11.en hm med en sAng
47:8
57:10
1 jag vill l. dig bland folkslagen
1 Min .tarkhet, dig vill jag l.
59:18
61:9
1 I. ditt namn till evig tid
63:6
2 med jublande läppar l.er
1 l.en hs namns ära
66:2
66:4
1 Alla länder tillbedja och l.
l de skola l. ditt namn
66:4
l I. dig till harpa, Iaraels Helige
71:22
l ty jag vill I. dig
71:23
l jag skall l. Jakob. Gud
75:10
l l. ditt namn, den Högste
92:2
l i glädjerop och l.en
98:4
1 L.en H. med bsrpa
98:5
l I. min Gud sA länge jag är till
104:33
11. dig bland folkslagen
108:4
135:3
l l.en hs namn
1 Inför gudarna vill jag l. dig
138:1
1 till tio.trängad psaltare l. dig
144:9
l l. min Gud, sA länge jag är till
146:2
1 det är gott att l. vu Gud
147:1
147:7
l l.en vu Gud till harpa
1 till puka och harpa l. hm
149:3
Jes.12:5
1 L.en H.
Rom.15:9
3 vill jag I. ditt namn
3 väll. med anden
1.Kor.14:15
3 ock I. med förståndet
14:15

sång; av: [zämar], S!l Lov 9, Lovsjunga 1. Jfr zimraj nälJäl i Am.S:23,
övers. psaltarspel.
3) [hålal], ? ~ O

pi. hillel, lova, prisa, lovsjunga, utföra
lovsång. 1 1.Krön.2S:3 står hogoj (hif.
inf. av jaga, se 4) wehallel (pi. inf.),
övers. tack- och lovsånger. Hallel, lovsången, kallades på Jesu tid särskilt
Ps. 113-118, som framför allt sjöngs i
samband med påskhögtiden. Jfr 8. Se
t.ex. Lovsjunga 2, Prisa 1.
4) järjä, il 1 ~
kasta; hif. bekänna; lova, prisa; i Neh.
11:17 övers. taga upp lovsången. Jfr
2.Krön.31:2; Neh.12:24, övers. tacka.
Jfr 3. Se t.ex. Lov 8, Pris (I) 2.
5) hujjetjo!, n i , : i:!
fem. plur. lovsånger; enl. en annan
tolkning: körer; av: jaga, se 4. Flera
äldre framstående kommentatorer
menar, att ordet, som endast förekommer i Neh.12:8, betecknar ett slags
musikinstrument. Det ligger nära till
hands att jämföra med 11:17, som
liksom 12:8 omnämner Mattanja, se
d.o.
6) tehillå, il ~ D~
lov, pris, lovsång; i Jes.62:7; Sef.
3:19-20 övers. ämne till lovsång; av:
[hälal], se 3. 1 Neh.12:46 står: lrrtehilla wehodot, övers. lov- och tacksägelsesånger: Se t.ex. Lov 2, Pris (I) 3.
7) romåm, 1:I0·li
upphöjande; l;v, lovsång. Se: Lov 6.
8) hymneö, VIlVEW
sjunga hymn el. lovsång; i Matt.26:30;
Mark.14:26 övers. sjunga lovsången;
av: hymnos, se 9. Med »lovsången»
avses här Ps. 115-1 18, dvs. senare delen
av det till påskfIrandet hö rande s.k.
hallel, Ps. 113-118. Jfr 3. Se: Lov 17.
9) hymnos, VIlVO<;
hymn, lovsång (till Guds ära); motsv.
närmast hebr. tehilla, se 6. Som exempel på hymner i N.T. kan nämnas:
Marias lovsång, Luk.1 :46-55, Sakarias'
lovsång, 1 :68-79, och Simeons lovsång,
2:29-32.
10) psallo, I/IåHw
spela (strängaspel) med fingrarna;
sjunga (till strängaspel); lovsjunga; i
Jak.S:14 övers. sjunga lovsånger. Av
detta verb kommer subst. psa1m6s,
strängaspel; sång till strängaspel;
psalm. Se: Lovsjunga 3.

t.ex. i 4.Mos.21:17; S.Mos.31:l9;
Ps.18:l; Jes.S:l, övers. sång.
2) zimrä, il ~ ~ !
strängaspel; sång (till strängaspel); lov·

LOVSÅNG
2.Mos.15:1
11. till H. ära
15:2
2 H. är starkhet och l.
3 låtit göra för I.en
l.Krön.23:5
3 spela tack- och I.er till H.
25:3
2.Krön. 7:6
3 lät dem utföra l.en
3 att de skulle utföra l.en
8:14
Neh.ll:17
4 s. vid bönen tog upp l.en
5 Mattanja s. förestod l.en
12:8
12:46
6 lov· och tacksägelsesAnger
Job 35:10
2 s. lAter I.er ljuda
6 den •. tronar pA Israels l.er
P••22:4
22:26
6 skall min l. ljuda
33:1
6 l. höves de redliga
40:4
6 i min mun ••. en l. till vu Gud
66:17
7 I. var redan på min tunga
81:3
2 Stämmen upp l.
95:2
2 höja jubel till hm med l.er
2 med bsrpa och I.s ljud
98:5
109:1
6 Min l.s Gud, tig icke
118:142 H. är mini.
119:54
2 stadgar äro I.er för mig
145:1
6 En l. av David
147:1
61. höves os.
6 ett ämne till l. för alla
148:14
J ••• 12:2
2 H. är mini.
24:16
2 Från jordens ändar höra vi l.er
51:3
2 tacksägel.e och l.s ljud
60:18
6 kalla dina portar för l.
61:11
6 rättfärdighet uppväxa och I.
6 ett ämne till I. på jorden
62:7
Jer.31:7
3 Låten I. ljuda
Sef. 3:19
6 bliva ett ämne till l.
3:20
6 l. bland aUa jordens folk
Matt.26:30
8 När de .jungit l.en
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LOVSÅNG
Se även: Lovsjunga, sjunga, lov, lova,
prisa, lovprisa, lovprisning, sång, musik, strängaspel, glädjt, tacksägelse,
välsigna, välsignelse.
Tre lovsånger
1) Hoppets lovsång, 1.Pet.l :3-5. 2)
Tröstens lovsång, 2.Kor.l:3-7. 3) Välsignelsens lovsång, Ef.l :3-14.
LOVSÅNG

1) Jirå, il~'~
sång;av:lrr,sjunga.~detförekommer

8 När de .jungit l.en
9 i psalmer och l.er
9 med psalmer och l.er
10 glad, må han sjunga I.er
LOVSÅNGSKÖR
två l.er och högtidståg
efter den andra I.en följde
trädde I.erna upp i Gud. hus
LOVSÄGA
vill jag I. H.
till hs ära, l.en hm
och l. din hjältekraft
sjunga till H. ära och I.
Sjungen till Guds ära, l.en
I riken på jorden, l.en H.
vill jag sjunga, dig H., l.
Sjungen till h. ära, J.en hm

Mark.14:26
Ef. 5:19
Kol. 3:16
Jak. 5:14
Neh.12:31
12:38
12:40
Dom. 5:3
l.Krön.16:9
P•• 21 :14
27:6
68:5
68:33
101:1
105:2

LUCIFER

Se: Morgonstjärnan.
LUCIUS
lat., av ljus, lysande.
1. En profet och lärare i församlingen i
Antiokia. Han var från Cyrene. Apg.
13:1.
2. En landsman till Paulus, möjligen
densamme som nr 1. Rom.16:21.
LUCKA
räckte in .In hand gm l.n

HV. 5:4

LUD
hebr. möjl. strid.
1. Sems fjärde son. LM os. 10:22;
1.Krön.l :17.
2. Se: Ludeer. Jes.66:19.
LUDEER
Antagligen ett afrikanskt folk, jfr Jer.
46:9.1 Jes.66:19 omtalas Lud som ett
bågskyttfolk.
LUDtER
Misraim födde l.na, anameerna l.Mos.10:13
Misraim födde l.na
l.Krön. 1:11
och I.er rustade med bAgar
J er.46:9
I. funnos i din här
Hes.27:10
l .•kola falla för svärd
30:5

hednisk härkomst, då han inte räknades bland »de omskurna» av Paulus'
medarbetare, KoI.4:11 ,14. Eusebius
berättar, att han var från Antiokia. Till
yrket var han läkare, KoI.4:14. Han var
inte bland dem som från början var
ögonvittnen till Jesu verksamhet och
så blev ordets tjänare, Luk.l :2. Av de
ställen i Apostlagärningarna, där han
skriver »vi» framgår, att han slöt sig till
Paulus i Troas och seglade vidare med
honom och hans följe till Macedonien,
16:10,11. Vidare följde han Paulus till
Filippi, 16:12. Där skildes deras vägar.
Lukas stannade kvar i staden i 7-8 år,
tills Paulus återvände vid slutet av sin
tredje missionsresa, 20:5,6. Efter detta
skriver han återigen >lvi».
Det synes vara rimligt, att Lukas var
med på färden till Jerusalem, Apg.
10:6-21:17, och vidare till Rom, 27:1.
Jämte Paulus led han skeppsbrott,
27:37, men räddades och kunde fortfarande i Paulus' sällskap - fortsätta färden. De kom till Rom över
Syrakusa och Puteoli, 28:12-16.
Enligt Paulus' brev fortsatte Lukas
som apostelns medarbetare till slutet
av dennes första fängelsetid, jfr J<.ol.
4:14; Filem.v.24. En sista glimt av
Lukas visar, att han förblev trogen
medan andra avföll, 2.Tim.4:11.
LUKAS
L., läkaren, hälsar eder
Kol. 4:14
L. den ende s. är kvar
2.Tim. 4:11
Demas och L., mina medarbetareFilem. v.24

-lukt
LUKT
vällukt HV.4:l0
välluktande Upp.18:12
LUKT
Uppdelning: allmänt, välbehaglig lukt.

LUKAS
grek., kortform av lat. Lucius el. Lucianus, av ljus, lysande. Författare till
det tredje evangeliet och Apostlagärningarna.
Med hänsyn till Lukas' livshistoria,
är det inte mycket vi kan härleda från
Skriften. Men han synes ha varit av

LUKT (allmänt)
kände (Isak) l.en av hs kläder
l.Mo•. 27:27
för att njuta av dess I.
2.Mos.30:38
icke mer l.en av edra offer
3.Mo•. 26:31
känna l.en av offergåva
l.Sam.26:19
hsl. har ej förvandlat.
Jer.48:11
I.en av ngt bränt pA dem
Dan. 3":27
vämjelig l. skall stiga upp
Joel 2:20
var funnes dA I.en
l.Kor.12:17
en l. från död till död
2.Kor. 2:16
en I. från liv till liv
2:16
LUKT (välbehaglig)
H. kände välbebsgliga l.en
l.Mos. 8:21
välbehaglig I., eldsoffer
2.Mos.29:18
välbehaglig l. inför H.
29:25
välbehaglig l., ett eld.offer
29:41
eldsoffer till välbebsglig l.
3.Mos. 1:9
välbehaglig l. för H.
1:13
brännoffer...välbebsglig I.
1:17
eldsoffer till välbebsglig l.
2:2
eldsoffer till Välbehaglig l.
2:9
icke att vara en välbehaglig I.
2:12
till välbehaglig l. för H.
3:5
eldsoffersapis till välbehaglig l.
3:16
välbehaglig l. för H.
4:31
förbränna till välbehaglig l.
6:15
till en välbehaglig l. för H.
6:21
8:21
brännoffer till välbehaglig l.
handfyllnlngsoffer välbehaglig l.
8:28
förbränna till välbehaglig l.
17:6
23:13
eldsoffer till en välbebsglig I.
eldsoffer till en välbehaglig I.
23:18
bereda H. en Välbehaglig l.
4.Mos.15:3
15:7
drickoffer••.till välbehaglig l.
eldsoffer till välbehaglig l.
15:10
eldsoffer till välbehaglig l.
15:13
15:14
eldsoffer till välbehaglig l.
brännoffer till välbehaglig l.
15:24
eldloffer till välbehaglig I.
18:17
eldsoffer en välbehaglig l.
28:2
28:6
brännoffret till villbebaglig I.
eldsoffer till en villbehaglig l.
28:8
brännoffer till en välbehaglig l.
28:13
28:24
eldsoffersapis välbehaglig I.
brännoffer till välbehaglig l.
28:27
brännoffer till en välbehaglig l.
29:2
allt till en välbehaglig I.
29:6
brännoffer till en välbehaglig I.
29:8
till en välbehaglig l. för H.
29:13,36
frambära offer till välbehaglig l.
Ear. 6:10
välbehaglig l. uppstiga
H.s. 6:13
till en välbehaglig l.
16:19
offers välbehagliga l. uppstiga
20:28
Vid välbehagliga l.en finna behag
20:41
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LUDEN
Min broder Esau är ju I.
hs händer voro l.na ••. Esaus

l.Mos.27:11
27:23

LUFT
vill jag tala och skaffa l.
förstånd åt järtecknen i l.en
skaffa mig I. och anda. ut
giva I. åt min vrede
ka.tade stoft upp i l.en
fursten över I.ens härsmakt
upp i l.en, H. till mötes
solen och I.en förmörkades
göt ut sin .kål i l.en

Job 32:20
38:36
Jes.42:14
Hes.38:18
Apg.22:23
Ef. 2:2
1.Tess. 4:17
Upp. 9:2
16:17

LUGG
•• ser under 1•.•vrAnga tankar

Ord•. 16:30

LUGN (.ub.tantiv)
H. hade givit (Asa) l.
lAtit oss få l. på aUa sidor
Gud lät (Josafat) f A I.
Han förbytte stormen i I.

2.Krön.14:6
14:7
20:30
Ps.107:29

LUGN (adjektiv)
och staden förblev l.
där var stilla och I.t
och staden förblev l.
I. till slnne •..•med förstånd
hela jorden I. och stilla
och det blev aUdeles !.t
och det blev alldeles l. t
stillades, och det blev Lt
bören I hålla eder I.a
talar med l. besinning
äro vid l. besinning
föra ett l. t och stilla liv

2.Kon.11 :20
l.Krön. 4:40
2.Krön.23:21
Ords.17:27
Sak. 1:11
Matt. 8:26
Mark. 4:39
Luk. 8:24
Apg. 19:36
26:25
2.Kor. 5:13
l.Tim. 2:2

LUGNA
leviterna I.de allt folket
l.t och stillat min själ
(Efe.us') kansler I.de folket

Neh. 8:11
Ps.131 :2
Apg.19:35

Lukta-Lust
Gud till en välbehaglig l.
gåva, en Välbehaglig l.

Ef. 5:2
Fil. 4:18

11) ~ur, 11ili
se sig omkring, blicka (på, efter),
betrakta, skåda. Jfr J er.5 :26, övers.
ligga i försåt. Se: Akta 52, Känna 15.

ligga' på lur, ligga i bakhåll (efter); i
KlagA:18 övers. lura på. Andra härleder verbformen från ~U9, se Fånga 9,
Jaga 1. Jfr ~å9å i 2.Mos.21 :12; I.Sam.
24:12, övers. trakta efter (jfr Liv 3,8).

Lust, lusta
För begreppen »lust», »lusta» och »begän), »begärelse» osv. har grundtexten
en mängd olika ord. I G.T. brukas t.ex.
I}epä~, behag, lust, mal}mörj, längtan,
önskan, begär, ta'öwå, önskan, begäran, lust, lystnad, 'ärjnå, vällust, lusta,
och 'ögål2å, lusta, begär; av: 'åga~, ha
begär el. lust (till); älska (i sinnlig,
erotisk mening).
Bland nytestamentliga ord kan nämnas epithym{a, det man riktar sinnet
.eller hjärtat emot; begär, önskan, lust,
och hedon~, förnöjelse, njutning, lust,
lusta, vidare de av verbet paschein,
lida, bildade substantiven pathos och
pathema, det som man lider, lidande;
lidelse, passion, lusta, sinnlig drift.
Lust i en positiv, god, andlig betydelse förekommer särskilt om de troendes »lust i Herrens lag». Se t.ex.
Ps.1:2; 40:9; 112:1; 119:35,92,117.
Den fromme har sin glädje i att göra
Guds vilja och vandra på hans vägar
och fmner sin förnöjelse i gemenskapen med Herren och hans trogna. Se
vidare: Glädje.
Lust, lusta osv. används i moralisk,
sedlig betydelse som uttryck för den
syndiga, onda begärelsen, den lidelse
och trängtan som är i strid mot naturens ordning och Guds vilja.
Människan har blivit träl »Under
alla1tanda begärelser och lustan), Tit.
3:3. Eftersom hon icke ville taga vara
på sin kunskap om Gud, Rom. 1:28,
gav Gud henne »till pris åt skamliga

lustan>, v.26, åt »bedrägliga lockelsen),
EfA:22, så att människan söker sin
egen tillfredsställelse, förnöjelse och
nju tning i dyrkan av det skapade framför Skaparen, Rom. 1:25. Lustan driver
till avgudadyrkan av det skapade, och i
denna förfelade kult nedvärderas
människan. Hon nedbryter och
fördärvar både sig själv och skapelseverket, 1 :24-32.
Den naturliga (själiska) människan
vandrar i sitt kötts begärelser, Ef.2:3.
Den invärtes människans högre
förmögenheter är fullständigt underkuvade och maktlösa inför köttets
Lagen
begärelse, Rom.7:14-25.
mäktar icke frigöra människan frän
denna träldom, den inneboende synden tager endast tillfållet i akt och
uppväcker »allt slags begärelse», 7 :8,
potentierar lustarna, jfr v.5. Lagen är
ett medel att föra fram människans
slavstatus under lustarna till full kunskap. »J ag hade icke vetat av begärelsen, om icke lagen hade sagt: Du skall
icke hava begärelse», 7:7, jfr 3 :20.
De syndiga lustarna är väsentligen
bestämda av kroppens begärelser,
Rom.6:12; 7:23-24; 8:13, näringsdriften och sexualdriften. Näringsdriften kan leda till ett 'omättligt begär
efter de närvarande tingen, »girigheD),
som i Skriften karakteriseras som en
form av avgudadyrkan, Ko1.3:5; Ef.
4:19; Rom. 1:29. Näringsdriften leder
till fylleri, vilt leverne och dryckenskap, ögonens begärelse och högfard
över detta livets goda, både med avseende på kläder och mat, I.PetA:3;
Rom.13:13; 1.Kor.6:10; l.Joh.2:16. ~
Sexualdriften inbjuder till alla former
av sexuella utsvävningar - orenhet,
otukt, äktenskapsbrott och homosexualitet, Rom. 1:24 ff.; I.Kor.6:9;
Gal.5:19; Ef.5:5; Kol.3:5; l.Tess.4:5.
Lösaktighet och girighet är hedendomens kardinalsynder, EfA:19, född
av den fördärvliga lustan. I världen
råder förgängelsen till följd av den
onda begärelsen, 2.Pet.1 :4.
Bakom hedendomens många naturgudomar står också »köttets begärelse».
Dessa gudomar är skapade av begärelsen efter de närvarande tingen. Fruktbarhetskulten utövas djupast sett för
»köttets tillfredsställelse». En form för
avgudadyrkan, bestämd av lustan, är
»mamondyrkaro); genom den »hemfalla
många åt dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människorna ned i
fördärv och undergång», 1. Tim.6 :9-1 O.
Den troende har i dopet till Kristi
död, Rom.6:2-6, »korsfast sitt kött
tillika med dess lustar och begärelsen),
Gal.5:24. Genom Guds försoningsverk
i Kristus (Kristi fördömelse av syndens
makt i köttet, Rom.8:3) och andemeddelelsen befrias den kristne frän
den träldom, som har skildrats i Rom.
7:14-25. »Ty livets Andes lag har i
Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag», Rom.8 :2. De
troende vandrar icke längre »efter (normerade av) köttet, utan efter Anden»,
8:4. Genom Anden förnyas människans sinne, EfA:23; Rom.12:2, som
genom Andens inneboende blir herre
över »kötteD), 7:6; Ef.3:16. En kristen
dödar kroJ1pens gärningar genom Anden, Rom.8:13. - Den som vandrar i
Ande, skall icke behöva göra, vad
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LUKTA
Uppdelning: lukta; lukta (= dofta).
LUKTA
gudar s. varken se eller l.
hava näsa och 1. icke
LUKTA (= dofta)
H., han (La88rus) I.r redan

S.Mos. 4:28
PS.llS:6
Joh.ll:39·

LUKTFLASKOR
Små behållare för doftande vätskor.
De kunde vara konstnärligt utförda,
och kvinnorna bar dem gärna som ett
slags smycken. J es.3 :20.
LUMMIG
taga grenar av 1.a träd
hämten löv av La träd
avhugger H. den La kronan
slagna under alla 1.a terebinter
fingo se ngt I.t träd

3.Mos.~3:40

Neh. 8:15
Jes.10:33
Hes. 6:13
20:28

-lund
terebintlund I.Mos.13:18
valnötslund HV.6:1O

LUR
Se även: Försåt, gömsle, gömma.
LUR, LURA

1) 'åral2, :1 J~

ligga i bakhåll el. försåt, ligga el. stå på
lur. I Ords.1:11,18 står 'åral> parallellt
med ~åpan, se 8. Jfr 'åral> i J os.
8: 19,21, övers. ligga i bakhåll; Dom.
9:32,43 lägga sig i bakhåll, Ps.1O:9
ligga i försåt; I.Sam.22:8,13 stämpla.
Jfr Folk 11.
2) 'dräg, :1 ~ ~
bakhåll, försåt; av: 'årab, se 1. Jfr
Job 37:8, övers. gömslen. Jfr Anslag 11.
3) 'fiihah, n nili
vara 'n~dböjd~ böja sig; i Ps.lO:IO
övers. ligga på lur. Jfr Job 9:13, övers.
böja sig; 39:2 trycka sig ned; Ps. 107:39
bliva nedböjd. Ps. l 0:1 O kan förstås
utifrån v.8-9 (här förekommer bl.a.
verbet 'åra!], se l). Se: Falla 48.
4) 'fii~a~,

l 2~

sjunka, lägga sig; böja el. huka sig; i
Jer.5:26 övers. ligga på lur. Verbet står
här parallellt med ~ur, se 11. Jfr
1.Mos.8:1, övers. sjunka undan (om
vatten); Est.2:1; 7:10 lägga sig (om
vrede).
5) rål2a~, r;) 1
ligga, lägra sig; il.MosA :7 i betydelsen: ligga på lur.
6) ~på, i1~~

spana, speja; noga betrakta; i J ob 15:
22 övers. lura på; i Hos.9:8 part. övers.
lurande. Jfr ~åpå i Ps.37:32 (med prep.
Iii), övers. vakta på. Se: Akta 11.
7) Job 18:8 ordagrant: på nät skall
han vandra.
8) såpan, 1 El ~
gö~a; gö~a sig, ligga på lur; i

Ps. 10:8 med prep.le, övers. lura på. Jfr
Ps.56:7, övers. lägga försåt; Ords.
l :11,18 (med prep.le) sätta försåt för.
Se: Akta 8, Fördölja 7.
9) 'fiikad, 1 pili

vaka:v~a v;ken el. vaksam; i Jer.5:6
med prep. 'al, övers. lura vid. Jfr
Ps.127:1; Esr.8:29, övers. vaka; med
prep. 'al i Job 21:32; Ords.8:34, övers.
vaka vid; Jer.l:12; 31:28; 44:27; Dan.
9:14 vaka över.
10) såda, i11

~

T

LUR (på lur)
l stått på l. vid nästas dörr
Job 31:9
2 när de ligga på l. i snäret
39:2
3 han ligger på l.
Ps.10:10
l lägga oss på l. efter blod
Ords. 1:11
1 ligga på l. efter eget blod
1 :18
1 vid vart gathörn stod hon på l.
7:12
1 ligga på l. efter blod
12:6
1 ss. rövare ligger hon på l.
23:28
4 fågelfängaren ligger på l.
Jer. 5:26
1 ligga de på l. efter blod
Mika 7:2
LURA
S 1.r synden vid dörren
6 ty svärdet l.r på hm
7 försåten l. där han vandrar
8 hs ögon l. på olycklige
l L. icke, du ogudaktige
9 pantern I.r vid deras städer
1 En I.nde björn är (H.)
lO Man l.r på våra steg
6 en l.nde fiende är Efraim
11 lik en panter l.r jag

l.Mos. 4:7
Job 15:22
18:8
Ps.IO:8
Ords.24:1S
Jer. 5:6
Klag. 3:10
4:18
Hos. 9:8
Hos.13:7

LUS
hebr. mandelträd.
l. Äldsta nanmet på Betel, se Betel 1.
LUS
förut hade staden hetat l..
1.Mos.28:19
Jakob kom till 1.., det är Betel
35:6
Gud uppenbarade sig i l..
48:3
gränsen från Betel till l..
J os.16:2
gränsen fram till l..
18:13
höjden söder om 1.., det är Betel
18:13
Betels. fordom hette l..
Dom. 1:23

2. Stad i hetiternas land, uppkallad
efter Lus 1. Dom. 1:26.
LUST
Se även: Lysten, lystnad, begärelse,
behag, välbehag, glädje, begär, längtan,
trängtan, kär, åstundan, kött.
-lust
mordlust Apg.9:1
olust 2.Kor.9:7
stridslust Ps.55 :22
vällust JesA7:8

köttet har begärelse till, Gal.5 :16. Ett
nytt Andens begär, 5:17; Rom.8:5-6,
och Guds Andes ledning, 8:14; Gal.
5:18, har blivit köttets åtrå övermäktiga, så att en kristen kan »döda» sina
lustar, Ko1.3:5, i den dagliga helgelsekampen, Ef.5:3. Han skickar sig icke
längre efter sina förra lustar, I.Pet.
1:14, jfr EfA:22 ff.; I.Kor.6:9-20.
Synden får icke härska, så att han
lyder dess begärelser, Rom.6:12. Han
tager sig till vara för »de köttsliga
begärelserna, vilka föra krig mot
själen», I.Pet.2:11. Han vet, att
»världen förgår och dess begärelser,
men den som gör Guds vilja, han
förbliver evinnerligem), 1.Joh.2:17.
En kristen brukar denna världen,
såsom gjorde han icke något bruk av
den, 1.Kor.7:31, med förnöjsamhet,
1.Tim.6:6 ff. Sin hustru håller han i
»helgelse och ära, icke i begärelses
lusta», 1.TessA:4-5, lever med henne
efter naturens ordning. Den lustkänsla,
som ett naturligt bruk av närings- och
sexualdriften skänker, kan »med tacksägelse mottagas av dem som tro och
hava lärt känna sanningem), l.Tim.
4:3-4. Missuppfattningen att »köttets
begärelse» skulle vara liktydigt med
sexualdriften i och för sig, så att kravet
om dödande av köttets lusta skulle
betyda sexuell avhållsamhet och försakelse av äktenskapet, har uttryckligen avvisats i I.TimA:I-6; Kol.
2:21-23. Den kristna etiken är principiellt icke asketisk. Försakelsen av
näringsdriftens och sexualdriftens krav
skall endast förekomma i samband
med fasta (se d.o.), I.Kor.7:5. Sexuell
avhållsamhet kan praktiseras av den
som har »nådegåva» därtill, 1.Kor.7:7,
liksom särskilda tjänster i Guds rike
kan kräva det, Matt.19:12.
De syndiga begärelserna är till sitt
ursprung sataniska, Joh.8:44. - Den
kristna friheten får icke giva köttet
anledning. Israels lystnad under ökenvandringen framställs som ett varnande
exempel, 4.Mos.11 :4-6,31-34. Bönelivet får icke vara besmittat av onda
lustar efter de närvarande tingen, Jak.
4:3. Se för övrigt: Begärelse.
Lust
Den troendes lust

Guds
lag
och vittnesbörd,
Ps.19:8 ff.; 119:20,24,97,103; Rom.
7:22. Att göra Guds vilja, PsAO:9.
Guds hus, I.Krän.29:3; Ps.84:2-3. Det
goda, 2.Tess.l :11. Det himmelska,
KoI.3:12.
De ogudaktigas lust

Det onda, 1.Kor.10:6. Lögn,
PS.62:5. Bespottelse, Ords. l :22. En
onaturlig och skamlig lust, Rom.
1:26-27.
Gud har lust till

Kärlek, Hos.6:6. Sanning, PS.51:8.
Nåd, Mika 7:18. Barmhärtighet, Matt.
9:13; 12:7. Ett förkrossat och bedrövat hjärta, Ps.51:18-19. - Gud har sin
lust bland människors barn, Ords.8:31,
jfr Luk.2:14.
LUST

l) ta'äwa, i1 l X fl

önskan, begä;;~: lust, lystnad; av:
['åwä], se 2. Se: Begärelse 2, Härlighet 2, Lystnad 2.
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Lusta - Luttra
2) ['awa], i11~
pi och hithp~"'önska, begära, ha lust
till, ha sin lust i. Se: Lyster l, Lyst·
nad l.
3) !ug, ::l HeJ
godhet, förträfflighet; i S.Mos.28:47
tu!:! le~ä~, övers. hjärtans lust. Se:
Dyrbar l, Godhet 3, Lycka 3.
4) hapes, [8 n
ha 'beh~ el:' Tust till, ha sin lust i.
l.Kon.9:1, se Känna 25. Se: Begära 21,
Behag 2.
S) mahrruid, "1 t:I n t:I
längta~, ö~skal;' :begär; skönhet, behag; av: i:låma9, se 16. Se: Dyrbar 9,
Kär 4, Ljuvlig 21.
6) tog, ::l i tCi
adj. god; något gott. Se t.ex. Ljuv l,
Lycka 2, Lycklig l.
7) ['anaiJ, J J V
här hithp. vär; vek; leva i veklighet;
förnöja sig, förlusta sig; här med prep.
'al, övers. hava el. finna sin lust i; i
Jes.66:11 med prep. min, övers. suga
med lust av. Jfr pu. part. i Jer.6:2,
övers. förklemad; hithp. i Ps.37:11,
övers. hugnas; Jes.SS:2 förnöja sig.
8) utf.ord.
Här brukas i grundtexten verb, som
betyder: se, skåda, betrakta. Tillägget
»med lust» går i många fall tillbaka på
den gamla sv. kyrkobibeln, som i sin
tur bygger på Luthers övers. ÖVers. »se
med lust» i den nuv. kyrkobibeln
motsvaras i grundtexten av ra 'a, medan
»skåda med lust» är en övers. av hibbi!,
hif. av [nå~an iJob 36:25 av I,laza. På
sistnämnda ställe är hibbit övers.
skönja, i Ps 22:18 skåda.
9) I,lämda, i1 ~~ ~.
längtan, önskan, begär; det som man
längtar efter el. begär; skönhet, behag;
av: i:låma9, se 16. Se t.ex. Ljuvlig 6.
10) rasa, i1 ~ '1
ha beh~g el.lu;t till. Se t.ex. Kär 7.
11) simha, i1 nt:I to
glädje, j~bel; ;v~ ~åmal:1, vara glad. Se
t.ex. Glädje 2, Jubel l.
12) I,lepä~, [8. [1
behag, lust; av: i:låpe~, se 4. I Jes.62:4
står J:läp~i-~åh, »min lust i henne»,
övers. »hon som jag har min lust il); det
brukas som ett namn på Jerusalem.
Konung Manasses moder hade detta
namn, se Hetsi·Ba. Se t.ex. Ljuvlig 18.
13) ~a'a', V!1~
grundbet. vara jämn el. glatt; vara vid
jämnt el. glatt mod, vara glad; i
PS.119:70 pilp. göra glad; göra sig glad,
vara glad; i v.lS,47 hithpalp. med prep.
be, på samtliga ställen övers. hava sin
lust i. Se: Glädja 4, Lek 3.
14) ~aä~u'im, D' V ltOE.;q
plur. förnöjelse, lust; av:' H'a " se 13.
Ordet förekommer även i uttrycken
neta' b'l[su'im i Jes.S:7, övers. älsk·
lingsplantering, och jhlä9 §a 'l[§u 'im i
Jer.31 :20, övers. älsklingsbarn.

I.MosA:4-S, övers. se (till); 2.Sam.
22 :42 se sig omkring; J eS.17:7 se upp
(till); 17 :8; 31:1 vända sin blick (till).
Se: Akta 42.
16) I,lamag, W Q
åstunda, ha lust till; i Ords.16:22
övers. hava sin lust i. Se t.ex. Ljuvlig 1.
17) Mga, i1 JtO
irra el. tuni; omkring; i Ords.S: 19 ,20
med prep. be, övers. finna el. hava sin
lust i. Jfr Ords.20:1, övers. ragla. Se
t.ex. Leda (verb) 3.
18) ta'iinug, J 1 J !1/1
veklighet, vällevnad, förnöjelse, lust;
av: ('änägJ, se 7. Jfr Ords.19:l0, övers.
goda dagar.
19) 'onäg, J).V
= ta'anug, se' 18. Ordet förekommer

även i uttrycket hetde '6näg i Jes.
13 :22, övers. praktbyggnader.
20) ba~ar, '1 D #
välja, utvälja; finna behag i, begära; i
Jes.66:4 övers. hava sin lust i. Se t.ex.
Döma 11, Lyster S.
21) synMomai, avvflOof..LaL
förnöja el. glädja sig tillsammans med;
i N.T. end. i Rom.7:22, med glädje
giva sitt samtycke åt; övers. ha sin lust
i; av: prep. syn, (tillsammans) med, och
h~domai, förnöja el. glädja sig (av:
hedys, ljuv, angenäm; tillfredsställd,
glad). Jfr 24, Glädje 12.
22) the[ö,

BEAW

vilja, önska; fmna nöje el. behag i; i
Ko1.2:18 med prep. en, i; övers. hava
sin lust i. Verbet thelö (ethIHö) är ett
av de allra vanligaste i N. T. Det är ofta
övers. vilja, t.ex. Matt. 1S:28; Mark.
7:24; Luk.23:8; Joh.lS:7; l.Kor.ll:3;
Gal.6:13. Jfr GalA:20, övers. önska. Se
t.ex. Besluta 22.
23) sarx, aap ~
kött; i 2.Pet.2:10 övers. köttslig lust.
Se t.ex. Kött 6, Köttslig l.
24) hedone, flo OVfI
fqrnöjelse, njutning, lust, lusta; av:
hedomai, se 21. Se: Lusta 8.
25) J ak.S:5 ordagrant: I haven gött
edra hjärtan.

14 dag efter dag min l.
8:30
14 min I. bland mskors barn
8:3J
2 harI. till det onda
21:10
2 ingen l. att vara med dem
24:1
8 se deras fall med I.
29:16
12 sina händer arbeta med 1.
31 :13
18 vad s. är mskors l.
Pred. 2:8
8 skåden konung Salomo med I. HY. 3:11
18 du kärlek, så föJjd avI.
7:6
19 kallar sabbaten din J.
Jes.58:13
7 skall du finna din J. i H.
58:14
12 hon s. jag har min l. i
62:4
4 ty H. har sin J. i dig
62:4
20 sin I. i att göra misshagligt
66:4
7 skoJen J få suga med J.
66:11
8 se med I. huru de s.•vföllo
66:24
S s. vara våra ögons l.
Klag. 2:4
4 l. till ogudaktiges död
Hes.18:2 3
18 :32
4 ingen l. till någons död
10 hava I. till edra offergärder
20:40
S den s. är dina ögons l.
24:16
5 min helgedom edra ögons 1.
24:21
5 tager ifrån dem deras ögons I.
24:25
8 fingo se sin I. på dig
28:17
4 ingen I. till ogudaktiges död
33:11
9 akta på den s. är kvinnors J.
Dan.ll:37
10 har jag ingen J. till dem
Am. 5:22
8 se icke så med I. på
Ob. v.12
8 se ej så hs oJycka med I.
v.13
18 över barnen s. vara din l.
Mika 1:16
18 hem där de hade sin J.
2:9
8 få skåda med I. på Sion
4:11
2 förstlingsfikon jag haft l. till
7:1
7:9
8 med I. se hs rättfärdighet
8 skoJa se med I. på dem
7:10
4 ty du har J. till nåd
7:18
11 gläder sig över dig med I.
Sef. 3:17
10 till offergåvor har jag icke I.
Mal. 1:10
21 har min J. i Guds Jag
Rom. 7:22
22s. har sin I. i ödmjukhet
KoJ. 2:18
23 stå efter köttslig l.
2.Pet. 2:10
24 sin l. i kräsligt leverne
2:13
25 J haven gött eder av hjärtans J. Jak. 5:5

LUSTA
l) 'ädnti, i1 ) "1 V
vällu;t, lusta~ a~! ['a9an], se Glad 8. Jfr
Ljuvlig 12,20, Läckerheter 1,3.
2) utf.ord.
3) 'agab, ::l J V
ha begär el.l~st (till); älska (i sinnlig,
erotisk mening); här med prep. 'al, 'äl
el. be, övers. upptändas (vara upptänd)
av lusta till. Jfr part. i Jer.4:30, övers.
älskare. Jfr 4, Ljuvlig 17.
4) agaba, i1::l J V
lusta, begär; ~v~ -iåga~, se 3.
S) påthos, 1TaBo,
det som man lider el. utstår, lidande; i
N. T. endast i betydelsen: lidelse, 'passion', lusta; av: paschö, se Lida 33.
6) orexis, ÖPE~L,
längtan, önskan; begär, åtrå; av: oregö,
sträcka ut; med. sträcka sig efter,
längta efter.
7) påthema, 1TaBruw
det som man lider el. utstår, lidande; i
Rom. 7 :5; GaI.S :24 i betydelsen: lidel·
se, 'passion', lusta; av: paschö, se
Lida 33. Se: Lidande 6.
8) hedone, Tio OVfI
förnöjelse, njutning, lust, lusta; här
I?lur. övers. lustar. Jfr plur. i Luk.8:14,
övers. njutande. Se: Lust 24.

2.Kon.20:6; Jes.37:3S; Sak.9:1S. Lägg
märke till uttrycken: gan JHWH, Herrens lustgård, I.Mos.13:10; Jes.Sl:3,
gan 'iiiohim, Guds lustgård, Hes.28:13;
31:8,9, och gan 'e9än, Edens lustgård,
l.Mos.2:1S;
3:23,24;
Hes.36:3S;
Joel 2:3. J fr art. Eden. Gan är på några
ställen övers. trädgård, t.ex. 2.Kon.
21 :18,26; Jer.31 :12; 39:4; Klag.2:6.
Det ingår även i uttrycket gan'hajjårål<:,
grönsaksträdgård, köksträdgård, S.Mos.
11:10: l.Kon.21:2.
LUSTGÅRD
1 Gud planterade en l. i Eden
J.Mos. 2:8
1 livets träd mitt i l.en
2:9
l en flod s. vattnade Len
2:10
1 Gud satte hm i Edens J.
2:15
1 Av alla andra träd i I.en må du äta
2:16
1 icke äta av ngt träd i l.en
3:1
1 frukten på de andra träden i J.en
3:2
l tr.äd s. står mitt i l.en
3:3
1 hörde H. Gud vandra i l.en
3:8
1 gömde sig bJand träden i J.en
3:8
3:10
1 Jag hörde dig i Len
1 förvisade hm ur Edens l.
3:23
1 öster om Edens l. keruberna
3:24
l var den ss. H. l.
13:10
l ss. l.ar invid en ström
4.Mos.24:6
l över l.en sträcka sig
Job 8:16
1 anlade J.ar och parker
Pred. 2:5
1 En tillsluten I. är min
HY. 4:12
l en källa i l.en är du
4:15
1 bJås gm min J.
4:16
1 Må min vän komma till sin J.
4:16
1 jag kommer till min I.
5:1
1 Min vän har gått till sin l.
6:1
1 Jåta sin hjord beta i J.arna
6:1
1 Du l.arnas inhyggerska
8:13
1 blygas över de l.ar
Jes. 1 :29
1 lika en l. utan ngt vatten
1:30
1 dess hedmark lik en H. I.
51 :3
1 frambär offer i l.ar
65:3
66:17
1 rena sig till gudstjänst i l.ar
1 I Eden, Guds J., bodde du
Hes.28:13
1 Ingen ceder i Guds 1.
31:8
1 intet träd i Guds l.
31:8
1 Edens träd i Guds I. avundas
31:9
1 Jandet ss. Edens J.
36:35
1 Likt Edens I. var landet
Joel 2:3

LUSTIG
piltar hoppa I.t omkring
ÖVer vem gören I eder 1.a

Job 21:11
Jes.57:4

LUTA
I. mig mot (peJ~rna)
(Elisa) I.de sig över gossen
1.de sig ned över hm
hs skördar J. ej tunga
gick sorgkJädd och I.nde
krokig och mycket I.nde
ss. vore han en l.nde vägg
i sorgdräkt l. mot jorden
sov, l.d mot huvudgärden
och J.de sig över henne
(Petrus) I.de sig ditin
J.de sig mot J. bröst
när han l.de sig ditin
J.de (Maria) sig in i graven
J.t sig mot (J.) bröst
l.d mot ändan av sin stav

Dom.16:26
2.Kon. 4:34
4:35
Job 15:29
Ps.35:14
38:7
62:4
Jer.14:2
Mark. 4:38
Luk. 4:39
24:12
Joh.13:25
20:5
20:11
21:20
Hebr.ll:21

se, betrakta; i synnerhet: se sig om·
kring (efter hjälp), se till (med upp·
skattning el. förtröstan); i Ps.119:117
med prep. be, övers. se med lust på.
Denna övers. kan jämföras med övers.
av §å'a'" (se 13) i v.16,47,70; många
läser också i v.117 hithp. av §å'a'; så
gör t.ex. den gamla sv. kyrkobibeln,
som på samtliga ställen översätter:
»hafwa lust till». Den nuvarande sv.
övers. »se med lust på» kan närmast
betraktas som ett försök att kombi·
nera båda verbens betydelser. Jfr §å 'å i

LUST
1 det var en l. för ögonen
J.Mos. 3:6
2 icke l. till nästas hus
5.Mos. 5:21
3 tjänade H. med hjärtans I.
28:47
Rut 3:13
4 icke J. taga dill efter
4 konungen J. till sådant
2.Sam.24:3
J.Kon. 9:1
4 åstundan och l. att utföra
4 vem s. hade J. därtill
13:33
20:6
5 allt s. är dina ögons l.
6 förnöta sina dagar i l.
Job 21:13
7 hava din I. i den Allsmäktige
22:26
7 hava sin l. i den Allsmäktige
27:10
8 mitt liv med J. skåda Jjuset
33:28
36:25
8 s. de alla skåda med l.
4 utan har sin l. i H. lag
Ps. 1:2
8 de se med l. på mig
22:18
37:4
7 och hav din J. i H.
37:34
8 du skall se med J.
4 göra din vilja, Gud, är min l.
40:9
45:12
2 sin l. i din skönhet
10 till brännoffer har du icke J.
51 :18
8 mitt öga se med l. på
54:9
8 se med l. på förföljare
59:11
8 skola skåda därpå med J.
91:8
92:J2
8 med I. får mitt öga skåda
8 med J. får se .. Jycka106:5
111:2
12 s. hava sin l. i dem
4 sin stora 1. i hs bud
112:1
8 se med l. på sina ovänner
112:8
8 se med J. på dem s. hata mig
118:7
13 J ag har min l. i dina stadgar
119:16
14 dina vittnesbörd äro min I.
119:24
13 min J. i dina bud
119:47
J 3 jag har min J. i din Jag
119:70
J4 din Jag är min J.
119:77
14 Om din lag icke varit min 1.
119:92
15 se med J. på dina stadgar
119:117
14 dina bud äro min J.
119:143
14 H., din Jag är min l.
119:174
2 till detta ställe har jag J.
l32:14
4 icke l. i hästens styrka
147:10
16 hava sin l. i bespottelse
Ords. 1:22
17 i hennes kärJek din I.
5:19
17 din J. i främmande kvinna
5:20

LUSTGÅRD
l) gan, 1 ~
trädgård, lustgård; av: gänan, betäcka,
skydda, beskydda, beskärma, t.ex.

smälta, (med eld) rena, luttra (om
metall); (genom smältning, luttring)
pröva, undersöka; part. pass. renad,
luttrad (prövad och befunnen äkta); i
Dan.12:10 nif. övers. varda luttrad. På
det sistnämn da stället står verbet
jämsides med hithp. av bärar och
låban, övers. varda renad och tvagen;
pi: av dessa verb förekommer även i
Dan.11:3S. I Jer.9:7 står ~ap jämte
båi:lan, pröva. Jfr Jes.l:2S, övers. bort·
rensa; 48:10 smälta; Ps.17:3; 26:2
rannsaka. Kal part. sorep är övers.
guldsmed, t.ex. Dom.17:4; Ords.2S:4;
JesAO:19, liksom pi. part. me~ärep i
Mal.3:2. Se: Oskuld 3.
2) zalf-alf-, p i2 ~
sila, luttra, rena (urspr. om vätskor,
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15) ~a'a, i1~~

LUSTA
1 giva mig till J.
I.Mos.18:12
2 hjärtans och ögons I.r
4.Mos.15 :39
3 J. till sina äJskare
Hes.23:5
3 upptändes (OhoJa) av J,
23:7
3 till vilka hon var upptänd av I.
23:9
4 upptändes hon av l. ännu värre
23:11
3 upptändes av l. till Assurs söner
23:12
3 upptändes hon av l. till dem
23:16
3 av J. till boJarna där
23:20
5 till pris åt skamJiga I.r
Rom. 1 :26
6 upptändes i l. till varandra
1 :27
7 syndiga I.r s. uppväcktes gm Jagen
7:5
7 korsfäst sitt kött med dess J.r
Gal. 5 :24
5 döden edra Jemmar...I.
KoJ. 3:5
1. Tess. 4:5
5 icke i begärelses l. ss.
8 trälar under allahanda J.r
Tit. 3:3
8 J.r s. föra krig i edra Jemmar
Jak. 4:1
8 i J.r förslösa vad I fån
4:3

LUTSALT
Medel för rengormg av kläder och
polering av metaller.
LUTSALT
renar mina händer med l.
ss. syra på J.
bortrensa slagg ss. med J.
om du ock tvår dig med J.

Job 9:30
Ords.25:20
Jes. 1 :25
Jer. 2:22

LUTIRA

1) ~rap, 'l J~

Luttrande - Lyckosam
sedan också om metaller). I Mal.3:3
står pi. av zålal\c jämte pi. av ~ap (se
1), övers. smälta, och pi. av ~er,
övers. rena.
3) pyroö,

rrvpow

sätta eld på, tända, bränna; iN. T. end.
pass. bliva tänd el. bränd, brinna; av:
pyr, eld. I Upp.3:18 står: chrysion
pepyrömenon ek pyros, övers. guld
som är luttrat i eld. Jfr 2.Kor.11 :29,
övers. bliva upptänd; Upp. l :15 bliva
glödgad.
LUTTRA
1 H. tallr I.t
1 silver•..I.t i degeln
1 H. tal lir I.t
1 du I.de oss ss. silver I..
1 Ditt tal lir väll.t
1 Allt Guds tallr I.t
1 Se, jag måste I. och pröva
1 varda renade ...och l.de
1 jag skalr!. dem
1 ss. man I.r silver
2 rena Levi söner och I. dem
3 guld s. är I.t i eld
LUTIRANDE
1 allt I. lir förgäves

2.Sam.22 :31
Ps.12:7
18:31
66:10
119:140
Ords.30:5
Jer. 9:7
Dan.12:10
Sak.13:9
13:9
Mal. 3:3
Upp. 3:18
Jer. 6:29

LUTfRING
1 el1l. skall ske bland dem

Dan.ll:35

LUITRlNGSELD
1) pyrosis, rrvpwut<;
brand (som en pågående handling); av:
pyrM, se Luttra 3. I 1.Pet.4:12 står
pyrösis eis peirasmon, brand till
prövning, eldprov; övers. luttringseld
till prövning. J fr pyrösis i Upp.
18:9,18, övers. brand.
LUTTRINGSELD
1 den I. s. lir tänd bland eder

l.Pet. 4:12

LYCIEN
grek. Lykia, betydelse osäker. En provins i sydvästra Mindre Asien. Bland de
viktigaste städerna var Patara och
Myrra. Romarna gjorde Lycien till en
självständig förbundsstat år 167 f.Kr.,
men år 43 e.Kr. blev det sammanslaget
med Pamfylien och gjort till romersk
provins. Floden Xanthus rinner genom
Lycien. Apg.27:S.

Lycka är en frukt av

Omvändelse, Job 22:23. Seger genom Herren, S.Mos.33:29. Frälsning,
Jes.12:2,3. Gudsfruktan, Ps.2S:12-13.
Aktsamhet, Ords.28:14. Lydnad mot
Gud,
J oh. 13:17.
Brödrakärlek,
Ps.133:1. Barmhärtigltet, Ords.14:21.
Vishet,Ords.3:13,17.
Vem finner lycka

Den som aktar på ordet, Ords.
16:20. Den som tager vara på insikt,
Ords. 19:8. Den som gärna delar med
sig, Pred.ll :1; Apg.20:3S.
Alltid lycklig

Uppmaning till glädje, 1.Tess.S:16.
Lycklig i lidande, 1.Pet.3:14. När Gud
agar, Job 5:17; jfr Jak. 5 :11. Under
förföljelse, Matt.S :11-12.
Den ogudaktiges lycka
Är begränsad, Ps.17:13-14; Luk.
16:25. Osäker, Luk.12:20; Jak.4:14.
Kortvarig, Job 20:5. Icke avundsvärd,
Ps.37:1 ff. Till anstöt, Ps.73:2-16.
Fåfänglighet, Ps.37:1 ff. Dårskap,
Pred.2:1 ff.; 7:6.
Består av
Rikedom, Job 21:7-13. Välmåga,
Job 21:7. Människogunst, Apg.12:22.
Frosseri och överflöd, Jes.22:13; Hab.
1:16. Starka drycker, Jes.S:ll,12.
Förtryck av andra, Hab.I:IS.
Leder till
Bedrövelse, Ords. 14:13. överdåd,
Jes.22:13. Fördärv, Est.S:l1-13; 7:10.
Slutar ofta hastigt, 4.Mos.ll:33;
Job 15:21; Ps.73:18-20.
Exempel

Israel, 4.Mos.ll:33. Haman, Est.
7:9-10. Belsassar, Dan.S:1 ff. Herodes,
Apg.12:21-23.
LYCKA

l) gaq, , ~
lycka. I 1.Mos.30:11 har ketib: begåg,
i (med) lycka; jfr LXX: en tyche,
Vulgata: feliciter; sv. övers. till lycka.
Enligt \cilre står här: bå' gäg, det
konuner lycka (bå', part. av bo', komma). Jfr egennanmet Gad, som också
förekonuner i samma vers.
2) !ol], :l;~
adj. god; som subst. något gott, det
goda. Se t.ex. Lust 6, Lycklig l.
3) tul], :l1~
godhet, det goda. Se t.ex. Lust 3.
4) komrä, i1,tO;::J
rätt (riktigt) tillstånd, välgång, lycka;
enl. somliga: rätt (lämplig) tid; av:
kä§er, vara riktig, duglig el. passande;
lyckas, vara fördelaktig; se t.ex. Est.
8:5, övers. vara riktig (se Gagn 7). J fr
gamla sv. övers. av Ps.68:7: »den der
fångar utförer i rättom tid».
5) Jälom, t:l;' ~
helt el. oskadat tillstånd, hälsa; ordning, fred, säkerhet, trygghet; av:
Iålem, vara fullständig, hel el. oskadad.
Jfr gamla kyrkobibelns övers. av Jes.
45:7: »jag som frid gifwer och skapar
det onda». Jfr Jer.28:9 med 6:14; 8:11,
där Iålom är övers. »Allt står väl till». I
t.ex. S.Mos.23:6; Esr.9:12 är ordet
övers. välfärd. Se t.ex. Hälsa 3, Lyckosam 3.

LYCKA
Se även: Framgång, välfärd, välsignelse,
seger, ro, fred, frid, glädje, fröjd, jubel,
säll, ljuvligltet, salig.
-lycka
olycka 1.Mos.19:19
Lycka
I G.T. är lyckan ett vidsträckt begrepp;
det betecknar lekamligt och andligt
gott av alla slag samt därav betingade
harmoniska tillstånd. Från en positiv
sida var lyckan detsamma som framgång, det att lyckas. Från en negativ
sida bestod den i frihet från lidande.
Som allt gott var lyckan en gåva. Gud
gav »överflöd och lycka», S.Mos.28:11.
Det är )~ag (Herren) som giver lyckan»,
Jes.4S:7. At vem giver han? At den
fronune. »Den som aktar på ordet, han
fmner lyck3», Ords.16:20. Den gudfruktige gäller löftet: »allt vad han gör,
det lyckas väl; icke så de ogudaktig3»,
Ps.l:4-S. Denna syn på lyckan gjorde
det till ett svårt problem, att det
ibland gick den ogudaktige väl, Ps.73.
Det var lika svårt att förstå som att en
rättfärdig skulle möta motgång, olycka
och lidande, se Jobs bok.
Den troendes lycka
Rik och tillräcklig, Ps.63:S-8. Ges
av Glid, S.Mos.28:11; 30:9; Jes.4S:7.
Står ej i människans egen hand,
Job 21:16; Pred.2:24.

gå el. konuna över, tränga igenom;
lyckas, ha lycka el. framgång. Se t.ex.
Hasta 3, Lyckas l, Lyckosam 2.
7) mlew, l ~ ~
vara lugn el. stilla; vara säker el. trygg;
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6) ~latz,

ni ~

i Jer.12:1 övers. hava god lycka. Se:
Frid 3.
8) Ulewä, i1

l ?~

aram. lugn, stillhet; säkerhet, trygghet.
Jfr 7.
LYCKA
1 Då sade Lea: Till I.
l.Mos.30:1I
2 fråga efter välfärd ocb I.
5.Mos.23:6
2 H. giva överflöd ocb I.
28:11
2 H. skall giva överflöd och I.
30:9
2 så att H. åter giver I.
2.Sam.16:12
2 profeterar aldrig I.
l.Kon.22:8
2 med en mun lova kon. (Ahab) I.
22:13
2 aldrig profeterar I.
22:18
2 profeterar aldrig I.
2.Krön.18:7
2 profeterna lova konungen I.
18:12
2 ocb lova också du I.
18:12
2 aldrig profeterar l. åt mig
18:17
2 aldrig efter deras välflird och I. Esr. 9:12
2 mitt öga icke se ngn I.
Job 7:7
2 fly bort utan att sett ngn I.
9:25
3 äger ock bsl. intet beständ
20:21
3 i deras hand står ej deras I.
21:16
2 aldrig njuta av ngn I.
21 :25
2 skall I. falla dig till
22:21
2 väntade I., men olycka kom
30:26
2 framleva aina dagar i I.
36:11
2 Han själv skall leva i I.
Ps.25:13
4 Gud s. för fångna ut till I.
68:7
2 får se dina utvaldas I.
.106:5
2 s. aktar på ordet rmner I.
Ords.16:20
2 rätt hustru har funnit!.
18:22
2 tager vara på inaikt rmner I.
19:8
2 icke I. s. beror av mskan
Pred. 2:24
5 jag s. giver I.n
J es.45:7
6 intet vapen •.•ngn I.
54:17
7 alla trolösa så god I.
Jer.12:1
2 till olyckaocb ir.ke till I.
21:10
6 ingen I. i aina livsdagar
22 :30
5 profeterar om I.
28:9
2 darra vid åsynen av den I.
33:9
2 olycka och icke till I.
39:16
2 olycka och icke till I.
44:27
2 jag visste ej mer vad I. var
KIag. 3:17
8 I. bliva beståndande
Dan. 4:24
2 oly cka och icke till I.
Am. 9:4
3 Huru stor bliver icke deras I.
Sak. 9:17

LYCKAS
-lyckas
misslyckas Jer.18:4
LYCKAS

l) ~latz, n'!' ~
gå el. konuna över, tränga igenom;
lyckas; övers. lyckas väl; hif. genomföra; låta lyckas; lyckas; övers. låta
lyckas väl; lyckas väl; i ,S.Mos.28:29
övers. lyckas ftnna (om där~, väg). Se
t.ex. Lycka 6, Lyckosam 2.
2) utf.ord.
I Jer.SI :50 står plur. av pålet, ordagrant: de räddade el. undkomna.
3) jäkol, ":J'

vara i- stånd, k;nna, förmå; genomföra,
sätta i verket. Se: Fullborda 14, lida 17, Makt 6.
4) ~m, t:llP
stå upp; stå; stå fast, bestå. Se t.ex.
Fast 38,
Fullborda 2, Fullgöra 4,
Makt 21.
5) pu{c, i' Hl
vackla, svikta; träffa på, ernå, få; komma ut; i Ps.140:9 hif. låta komma ut;
övers. låta lyckas. Jfr hif. i Ords.3:13;
12:2, övers. undfå; Ps.I44:13 skänka;
Jes.S8:10 dela med sig av. Se: Falla 37.
6) Apg.27:44 ordagrant: Och så
skedde det, att alla blevo fullständigt
räddade i land.
LYCKAS
1 lät H. I. väl
1 det lät H. I. väl
1 Det kan ju icke I. väl
1 du skall icke I. finna vägen
2 några I.des rädda sig
3 och du skall också I.
l bade I.ts bm väl
3 du skall också I.
1 och det I.des (Hiskia) väl
4 bad du besluter skall I.
1 atit vad han gör, det I. väl
5 H., låt deras anslag ej I.
2 buru de I. ilöpandet
4 Det skall icke I.
4 det skall dock ej I.
3 icke I. hålla sig dold
2 l s, baven.J. t rädda eder
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l.Mos.39:3
39:23
4.Mos.14:41
5 .Mos.2 8:29
Jos.10:20
l.Kon.22:22
2.Krön. 7:11
18:21
31:21
Job 22:28
Ps. 1:3
140:9
Pred. 9:11
Jes. 7:7
Jes. 8:10
Jer.49:10
51:50

11. väl i vad det företager sig
1 han skall I. väl
1 I• .så väl med sitt svek
1 allt skall I. bm väl
6 I.des det för alla

Dan. 8:12
8:24
8:25
11:36
Apg.27:44

LYCKLIG
-lycklig
olycklig Job 3:20
LYCKUG
1)!ol],:l;~

god; vid gott mod, glad, lycklig; här
med prep. min, från, framför; övers.
lycklig framför, lyckligare än. Se t.ex.
Lycka 2.
2) utf.ord.
3) raänan, l ~ ~:~
aram. grön, grönskande, blomstrande.
Ordet, som i sin ararn. form endast
förekonuner i Dan.4:I, motsvarar
hebr. ra'änån, se Frisk 8.
4) makdrios,, /-Ia"åpw<;
lycksalig, salig, lycldig. Ordet, som
förekonuner ca 50 gånger i N.T., är
f.ö. genomgående övers. salig, t.ex.
Matt.S:3-11; Luk.6:2Q.22; 23:29; Joh.
20:29; Apg.20:3S; Rom. 14:22; Jak.
1:25.
LYCKLIG
2 dö I.a framför de levande
11. framför båda prisade jag
II.are ett ofullgånget foster
l L.are de s. dräptes med
3 levde I. i mitt palats
4 J ag skattar mig I.
41.are om bon förbliver ss.

Pred. 4:2
4:3
6:3
KIal!. 4:9
Dan. 4:1
Apg.26:2
l.Kor. 7:40

LYCKOSAM
l) Beträffande
1.Mos.24:12,
se
Möte 2.
2) ~latz, n.? ~
gå el. konuna över, tränga igenom;
lyckas, vara el. bliva lyckosam; hif.
genomföra, låta lyckas, göra lyckosam;
vara el. bliva lyckosam. Se t.ex.
Lyckas l.
3) mlom,

t:l;, !?

helt el. oskadat tillstånd, hälsa; ordning, fred, säkerhet, trygghet. Se t.ex.
Lycka 5.
4) jäMr, ,~ ~
,
rak, jämn; rätt, riktig; i Esr.8:21 där~
jeJårå, rak el. jämn väg; rätt el. riktig
väg. Jfr gamla sv. övers. »till att söka af
honom en rättan wäg». Jfr Behag 6,
Förlikning 3.
5) törnim, t:l 'I? ~
fullkomlig, hel; oskadd, felfri, utan
lyte; av: tåmarn, fullfölja, avsluta, fullkomna, göra hel. ijär står ordet i
förbindelse med däräk, väg; därav
övers. lyckosam. Se t.ex. From 3,
Oskadad 1.
6) mtol, ,':J tO

förlora sina närmaste anhöriga, bli
barnlös; i Jer.SO:9 hif. part. malkil,
som gör barnlös, som dödar (någons)
barn; jfr Hos.9:14, övers. ofruktsam
(om moderssköte). Se t.ex. Barn 8,
Förgöra 8. - Sv. övers. »lyckosam» i
Jer.SO:9 bygger på läsarten maSkil, hif.
part. av Så!.W, se t.ex. Frarngånl! l.
Klok 6.
LYCKOSAM
I.Mos.24:12
IlAt mig fl ett I.t möte
2 H. gjort bs resa I.
24:21
2 ocb göra din resa I.
24:40
2 reaa på vilken jag är stadd bliva I.
24:42
2 H. gjort min resa I.
24:56
2 ban blev en I. man
39:2
3 Gud skall giva Farao I.t svar
41:16
2 skola dina vägar vara I.ma
Jos. 1:8
2 om den resa skall bliva I.
Dom.18:5
l.Kon.22:12
2 skall (Ahab) bliva I.
2 så skall du bliva I.
22:15
I.Krön.22:1I
2 mA du (Salomo) bliva I.
2 Då skall du bliva I.
22:13
2 och ban blev I.
29:23
2.Krön.18:11
2 skall du bliva I.
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Lyckosten - Lydnad
2 så skolen I blival.ma
18:14
2 tron ... så skolen I bliva l.ma
20:20
2 Hiskia var I. i allt
32 :30
4 u tbedja oss en 1. resa
Esr. 8 :21
2 låt din tjänare vara I.
Neh. 1 :11
S Gud lät min väg vara 1.
Ps.18:33
2 harmas icke över den vilkens väg är 1.37:7
2 I. i din härlighet
45:5
3 där han går I. fram
JesAI:3
2 så att hs väg blivit I.
48 :1 S
2 du skall icke bliva I.
Jer. 2 :37
2 avkomlingar vara så l.
22:30
6 pilar ss. en I. hjältes
50:9
S L. var du på dina vägar
Hes.28 :1S

d.o. Efter att ha varit under persiskt
och grekiskt välde kom Lydien från år
133 f.Kr. att ingå i den romerska
provinsen Asien.
LYDIG
-lydig
olydig Rom. l :30
LYDIG

l) hypakouö, u1TaKovw
höra på, lyssna till; vara el. bliva
underdånig, hörsam el. lydig, lyda. Se :
Lyda 4.
2) peitharcht}ö, 1T€L()apXEw
lyda el. följa anföraren; därav betydelsen: lyda, vara lydig. S'e: Lyda 5,
Lydnad 4.
3) hypekoos, U1Ti! K 00,
underdånig, hörsam, lydig; av: hypakouö, se l.

LYCKOSTEN
En gåva är en I. i dens ögon

Ords.17:8

LYCKÖNSKA
till konung David att l.
tjänare kommit och l.t
till konung David för att I.

2.Sam. 8:10
l.Kon. 1:47
l.Krön.18:10

LYDA
-lyda
underlydande 4.Mos.21 :25
LYDA

l) ~ma, lJr:ltll
höra; vara hÖrsam, hörsamma, lyda. Se
t.ex. Hörsam 2, Känna 27, Lydnad l.

2) iWlf.ehä, il ~ l? '
hörsamhet, lydn'ad; aven rot som
betyder: vara hörsam, lyda. Se: Hörsam l.
3) Mma ', 17~tli
aram. höra; { Dan.7 :7 hithpe. med
prep. le, vara hörsam mot, lyda. Verbet motsvarar hebr. ~äma " se l .
4) hypakouö, IhraKovw
höra på, lyssna till; vara el. bliva
underdånig, hörsam el. lydig, lyda; av:
prep. hypa, under, och akouö, höra,
lyssna (se t.ex. Börsam 7). Jfr Apg.
12:13, övers. höra. Se : Lydig l.

5) peitharcheö, 1T€t()apXEw
lyda el. följa anföraren; därav betydelsen : lyda; av: peitharchos, som lyder
el. följer anföraren (av: pefthomai, se
6, och arche, se t.ex. Furste 22). Se:
Lydig 2, Lydnad 4.
6) peithö, 1T€i()W
övertala, övertyga; pass. peithomai, bli
övertalad el. övertygad, komma till tro
på, tro; lyda, följa. Se t.ex. Hörsam 5.

7) apeitheö, Q.1T€t()EW
vara olydig el. ohörsam; i, Rom.2:8
övers. icke lyda; av: apeithes, olydig,
ohörsam (av: neg. a- och peithomai, se
6). Se: Hörsam 6.
8) hypakoe, iJ1TaKoi!
hörsamhet, lydnad; av: hypakouö, se
4. Rom.6:16 ordagrant: Veten I icke,
att I åt den som I framställen eder
[såsom l slavar till lydnad (hypako~),
ären slavar åt den som I lyden (hypakouö). Se: Lydaktig l , Lydnad 2.
LYDA
Uppdelning: lyda, lyda under, lyda (=ordalydelse).
LYDA
l såg att Jakob lytt sin fader
l.Mos.28:7
I folket I.de Hamor
34 :24
1 Och hs bröder I.de hm (Juda)
37:27
I Men de I.de icke Mose
2.Mos.16:20
l vad H. sagt vilja vi I.
24:7
1 Israels barns menighet I.
4.Mos.27:20
I Israels barn I.de (Josua)
5.Mos.34:9
I i allt lytt Mose
Jos. 1:17
I så vilja vi ock I. dig
1:17
I H. då I.de en mans ord
10:14
1 hela Israell.de (Salomo)
l.Krön.29:23
2 försmår I. sin moder
Ords.30:17
3 alJa välden tjäna och I. det
Dan. 7:27
4 de I. hm
Mark. 1 :27
4 befaller ... och de I. hm
Luk. 8:25
4 det skiille I. eder
17:6
S l. Gud mer än mskor
Apg. 5:29
6 de I.de (Gamaliels) råd
5:40
S I män, I haden bort I. mig
27:21
7 icke l. sanningen
Rom. 2:8
6 utan L orättfärdigheten
2:8
4 så att I l.en deras begärelser
6:12
8 i ngns tjänst för att I. hm
6:16

3605

Interiör från S:t Georgskyrkan i Lod (Lydda). Enligt legenden var Lod
hemort för S:t Georg el. S:t Göran, som kämpade' med draken.

4
6
4
6

I tjänare under denne s. I l.en

så att I icke mer l. sanningen
om ngn icke l.er vad vi
för att de skola l. oss

6:16
Gal. 5:7
2.Tess. 3 :14
Jak. 3:3

LYDA (under)
hebreer l.de under filisteerna
l.Sam. 14:21
land s. l.de under hs välde
I. Kon. 9:19
land s. I.de under hs välde
2.Krön. 8:6
s. l.de under ståthållaren
Neh . 3:7
riken s. l.de under hs välde
1er.34:1
land l.er under deras välde
51:28
land l.de under Herodes' välde
Luk.23:7
LYDA (= ordalydelse)
en skrivelse så l.nde
2.Krön.21:12
det I.de så
Jer.29:3
sän t brev så l.nde
29:25
så l.er den skrift
Dan. 5 :25
(överskriften) I.de så: Denne är Matt.27:37
I.de så: J. från Nasaret
Joh.19:19
ett annat skriftens ord l.er så
19:37
skrev ett brev, så }.nde
Apg.23:25
buden ss. de l. i lagen
Hebr. 9:19
sjöngo en ny sång, s. l.de
Upp. 5:9

purpurtillverkning. Lydia tillhörde de
icke-judar, som »fruktade Gud», dvs.
som hade antagit den judiska tron utan
att helt övergå till judendomen. Hon
blev som den förste europeen omvänd
genom Paulus' förkunnelse, och han
och hans följeslagare fick bo i hennes
hus under sitt uppehäll i Filippi. Apg.
16:14,40.
LYDIEN
E tt landskap i västra delen av Mindre
Asien med Sardes som ·huvudstad.
Ä ven FiladeIfia och Tyatira låg i Lydien. Jfr Lydia. Lydien var ca 600-550
f.Kr. Mindre Asiens mäktigaste rike.
Konung Kroisos (Krösus), berömd för
sin rikedom, blev besegrad av Kores, se

LYDIG
l vindarna och sjön hm La
Matt. 8:27
1 vinden och sjön hm l.a
Mark. 4:41
2 den h. A. åt dem s. äro hm I.a Apg. 5:32
1 stor hop av prästerna l.a
6:7
3 våra fäder icke (Moses) l.a
7:39
1 blivit av hjärtat l.a
Rom. 6 :17
1 icke alla evangelium l.a
10:16
3 huruvida l.a i allting
2.Kor. 2 :9
l varen edra föräldrar l.a i H.
Ef. 6 :1
1 varen edra jordiska herrar La
6:5
3 och blev I. intill döden
Fil. 2:8
1 ss. I alltid förut varit l.a
2:12
1 varen edra föräldrar La i allt
Kol. 3:20
l i allt edra jordiska herrar l.a
3:22
1 icke vår H .J. evangelium La 2.Tess. 1:8
1 för alla dem s. äro h m l.a
Hebr. 5 :9
1 G.m tron var Abraham l.
11:8
1 så var Sara l. mot Abraham
I.Pet. 3:6

LYDKONUNG
Hadadesers alla l.ar sågo

LYDNAD

Se även: Höra, hörsamhet, underdånig,
hälla, tjänst, villig, lyda, lydig, underordna, lyhörd, hängiven, tro, lag, bud,
fullkomlig , efterföljelse, försaka , kors.

LYDAKTIG
l) hypakoe, u1TaKoi!
hörsamhet, lydnad. Rom.1S :18 orda·
grant: till hedningars lydnad. Se:
Lyda 8, Lydnad 2.
2) hypotage, u1Tora'Yi!
underordning; underkastelse, lydnad; i
2.Kor.9:13 övers. lydigt sinne; av:
hypotassö, underordna, lägga under
sig; pass. bli underordnad el. underlagd; underordna sig, vara underdånig,
se t.ex. Luk.2 :51; Rom.13 :5; I.Kor.
14:32; Ef.S :21; Tit.2:S,9; 3:1.
2.Kor.9:13 ordagrant: för eder bekännelses underkastelse (lydnad). Se:
Lydnad 3.
LYDAKTIG
l att göra hedningarna l.a
2 med l.t sinne bekännen

Rom.15:18
2.Kor. 9:13

LYDAKTIGHET
1 jag är viss om din l.

Filem. v.21

LYDDA
grek. av hebr., möjl. strid. En stad
identisk med G.T.s Lod, se d.o. Apg.
9:32,35,38.
LYDELSE
denna 1.: J udarnas konung

Mark. 15:26

LYDFURSTE
midjanitiska hövd. , Sihons l.ar

Jos.13:21

LYDIA
grek. kvinna från Lydien. En kvinna
från staden Tyatira i landskapet Lydien, se d.o. Hon var bosatt i Filippi,
där hon var purpurkrämerska, dvs.
återförsäljare av purpurfargade tyger
från Tyatira, som var berömt för sin
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Från byn Lod (Lydda).
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2.Sam.l0:19
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Lydnad - Lyfta
-lydnad
laglydnad Jes.S:7
olydnad Rom.S:19
åtlydnad Mark.7:3
Lydnad, hörsamhet
Till grund för vår övers. »lyda», »lydnad», »hörsam», »hörsamhet» osv. ligger
i G.T. oftast verbet Järna', höra; vara
hörsam, och därav bildade ord. Med
hörsamhet el. lydnad avses något vida
mer än ett passivt lyssnande till vad
som säges. Långt större betydelse får
det som säges, om det mottages med
inre bifall och med en aktiv reaktion
som följd. Att höra är att göra. Först
när man inrättar sig efter d~t sagda,
har man hört med hjärtat och icke
bara med öronen. Jfr l.Mos.3:17;
2.Mos.24:7;
S.Mos.21:18-20,
där
grundtexten överallt använder former
av !åma'. I N.T. motsvaras detta verb
av akouein, vilket ingår i verbet hypakouein, höra på; vara underdånig el.
hörsam, och det därav bildade substantivet hypako~, hörsamhet, lydnad.
G.T.
När Gud hade fullbordat sitt skapelseverk, var allt »mycket gott», l.Mos.
1 :31. Häri inräknas också de första
människorna, 1:27. De var felfria. På
alla sätt levde de i harmoni med Gud,
älskade honom och önskade göra hans
vilja, och de hade också förmåga därtill. De levde i glad lydnad. Men
möjligheten till olydnad förefanns. De
hade frihet att välja om de ville göra
Guds vilja eller icke. Genom att i
provets stund välja det rätta skulle de
i sitt liv med Gud växa till och mogna.
De använde emellertid sin fria vilja till
olydnad mot Gud. I stället för att höra
på Herren hörde de på frestaren, de
sökte fullkomlighet på annat sätt än
vad Gud hade tänkt och befallt. Fallet
var ett fritt val och en frivillig olydnad,
3:1-6. Synden trängde nu in i männi·
skans natur och förvandlade hela hennes person1ighet, och den syndiga
naturen gick i arv till alla Adams barn,
jfr Ef.2:3. Se: Fallet.
Men redan på fallets dag fick
människan evangelium, löftet om en
frälsare, l.Mos.3:1S. Löftet återupprepades i förbundet med Abraham,
12:3 f., jfr Rom.4:16 ff. och i förbundet med Mose, 2.Mos.19-20. Alla Guds
välsignelser skulle vila över förbund.
folket, Israel, om det ville vara lydigt
mot sin Gud. »Om I nu hören min röst
och hållen mitt förbund, så skolen I
vara min egendom framför alla andra
folk», 19:5. Jfr S.Mos.28:1-14.

genom profeterna också evangeliets
starka toner, löftet om den kommande
Messias. Genom honom skulle Gud
upprätta ännu ett förbund med sitt
folk, ett förbund sem skulle präglas av
en ny lydnad. »Nej, detta är det
förbund, som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger
Herren: Jag skall lägga min lag i deras
bröst, och i deras hjärtan skall jag
skriva den, och jag ska11 vara deras
Gud, och de skola vara mitt folIo>,
Jer.31:33.
N.T.
Den nya lydnaden kom med Jesus
Kristus. Messiaskallelsen var hans kallelse. Han kom för att frälsa den fallna
människan. Detta kunde han utföra
endast genom ett liv i lydnad och
lidande. Därför kom frestaren med
sina starka angrepp på det som var
nerven i Jesu liv: kallelsen. Alla frestelserna gick på olika sätt ut på att
förleda Jesus till olydnad mot Guds
plan. Men han segrade i kraft av sin
lydnad mot Herrens ord, Matt.4:1-1l.
Se: Frestelse.
Starkast mötte Jesus frestelsen före
sin korsdöd. Därför var kampen också
så hård i Getsemane,jfr Hebr.S:7. Men
då han fick full klarhet över Guds
viljas väg, gick han den i fullkomlig
lydnad. Han »blev lydig intill döden,
ja, intill döden på korset», Fil.2:8.
Denna frivilliga och fullkomliga lydnad
ger åt Jesu liv och död frälsande värde.
Därmed blev han vår ställföreträdare.
Den förste Adams olydnad har nu
återupprättats genom Jesu lydnad,
som tillräknas oss genom tron. »Ty
såsom genom en enda människas olydnad de många fmgo stå såsom syndare,
så skola ock genom en endas lydnad de
många stå såsom rättfärdiga», Rom.
5:19.
Men Jesus blev vår ställföreträdare
icke endast genom sitt liv utan också
genom sin död. Lagen kräver straffför
synd. »Ty den lön, som synden giver,
är döden», Rom.6:23. Detta straff tog
Jesus på sig, »han har dött för alla»,
2.Kor.S:lS. Jfr 5:21; l.Pet.3:18. Av
gammalt har detta kallats Kristi lidande lydnad. Se: Försoningen.
Kristi dubbla lydnad i liv och lidande kommer alla dem till godo, som
tager emot hans frälsningsverk i tro.
»Ty av nåden ären I frälsta genom tro»,
Ef.2:8. Vid förkunnandet av evangelium om Jesus Kristus reagerar man
antingen genom att taga emot det i tro
eller att förkasta det i otro. Paulus
talar om »trons lydnad» (hypako~, av
hypakouein, höra på, höra efter, jfr
!åma '), Rom. 1:5. Härmed menar han
den lydnad, som består i tron på Jesus
och som verkas genom Ordets förkunnelse, 16:26. Trons mänskliga sida är
att i lydnad taga emot evangelii ord, jfr
Joh.6:29. »Dock, icke alla hava blivit
evangelium lydig8», Rom. 10:16, jfr
Hebr.l0:38-39. Se: Tro.

Frälsaren, som har gjort allt, och med
Herren som bestämmer allt. Trosrättfärdigheten inför Gud mynnar ut i
en livets rättfärdighet inför människor. Nu rör det sig inte längre om
en lagisk lydnad av det slag som
judarna hade så stort besvär med, jfr
Rom. 10:1-4. Här är det ingen tung
plikt att lyda, utan man lyder glatt och
frivilligt som barnet, jfr Jer.31 :31 ff.;
Hebr.8:10 fr. Den troende har fått det
sinne, som rätt kännetecknas med att
det är ens mat att göra Guds vilja, jfr
Joh.4:34. Guds kärlek är utgjuten i
hjärtat genom den helige Ande, Rom.

5:5.
Ingen gärning bevisar i sig själv
lydnad. Men varje gärning, som är
framsprungen av ren kärlek till Gud, är
uttryck för lydnad. Denna form av
lydnad förekommer, där Gud genom
sin Ande har fått skänka en människa
tron.
Detta förhållande kommer klart till
synes, om man sammanställer Matt.
7:21-22 och 25:31 ff. Inte ens de mest
andliga gärningarna, såsom att tala
Guds ord, driva ut onda andar osv.,
behöver vara uttryck för eller bevis på
lydnad, medan däremot ett hörsamt
Kristu.troende hjärta lever i lydnad,
om det än rör sig om en så enkel och
vardaglig handling som att räcka någon
ett glas kallt vatten.
Allt är tillfångataget i lydnad mot
Kristus Jesus, 2.Kor.l0:S. Lydnaden
mot Herren omfattar den troendes
religiösa, moraliska och sociala liv. Den
religiösa lydnaden uttryckes i att
hörsamma Gud mer än människor,
Apg.4:19; 5:29. I det ligger också att
man visar vördnad för sanna lärare,
Luk.l0:16; Hebr.13:17, jfr S.Mos.
18:15. I lydnaden mot Gud ligger
vidare kallelse- och nådegåvslydnaden,
Apg.S :32. Genom olydnad mot kallelsen och nådegåvan utsläckes Anden,
l.Tess.S:19. - I lydnaden på det
moraliska planet ligger kärleken till
andra människor, till de närmaste, till
bröderna, till alla, 2.Pet.l:7. J fr hu.
tavlorna, Ef.6:1 ff.; Kol.3:18 ff. Lydnaden på det sociala planet betyder lydnad mot föräldrar, Ef.6:1 f.;
Kol.3:20; 2.Mos.20:12, mot jordiska
herrar, Ef.6:S; Ko1.3:22; Tit.2:9, mot
överheten, Rom. 13:1 ff.
Lydnaden ska11 ske av allt hjärta,
Rom.6:17; S.Mos.1O:12 r.,jfr Ps.86:11,
vara villig och frivillig, Luk.1 :38. - Vår
stora förebild på sann lydnad är Jesus
Kristus, Fil.2:S ff.

Israels olycka var att det icke var
lydigt mot Guds ord. Folket vek av
ifrån Herrens bud och dyrkade
främmande gudar. Genom Herrens
straffande ingripande kunde det dock
vända om för en tid, men avföll så på
nytt. Om de än höll offerlagama,
blev deras gudstjänst dock ofta en
styggelse för Herren, därför att de
icke tog vara på mora11agarna, de tio
budorden. Med kraft förkunnade profeterna Guds dom över detta förhållande, Jes.1 :10-17; Jer.6:19-20; 14:12;
Am.S:21 f. »Nej, lydnad är bättre än
offer och hörsamhet bättre än det feta
av vädurar», l.Sam.lS:22 f.
Mitt i all den nöd, som vållades av
folkets olydnad mot Gud, ljöd dock

N.T. talar inte bara om lydnad mot
evangelium utan även om den lydnad
som kommer av evangelium, vilket är
en följd av föreningen med Gud. Detta
förhållande uttryckes klart i Rom.
kap.6. Först nåden, sedan livet. Först
föreningen med Kristus i dopet, sedan
lydnaden i livet. Föreningen med

Nödvändig
Påbjuden, S.Mos.13:4. De troendes
plikt, Apg.4:19;. 5:29. De troendes
kännetecken, l.Pet.l:14. Är bättre än
offer, l.Sarn.lS:22.
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Lydnad
Olydnad leder till synd, Rom.S:19.
Lydnad leder till rättfärdiggörelse,
Rom.S:19f.
Änglarna tjänar Gud i lydnad,
Ps. 103:20. Den ogudaktige nekar att
lyda, 2.Mos.S:2.
Lydnad mot
Gud; Apg.S:29. Guds röst, 2.Mos.
19:5; Jer.7:23. Guds bud, S.Mos.11:27,
Evangelium, Rom.1O:16; 2.Tess.l :8.
Föräldrar, Ef.6:1. Överheten, Rom.13:l.

Lydnad skall ske
Av allt hjärta, S.Mos.11:13; l.Sam.
7:3. Skall vara förbehållslös, S.Mos.
28:14. Får aldrig upphöra, Fil.2:12.
Kristus var lydig
Mot Guds bud, Joh.lS:lO. Intill
döden, Fil.2:8.
De troende
Är utvalda till lydnad, l.Pet.l :2.
Bör välja lydnadens väg, 2.Mos.24:7.
Olydnadens följder
Förbannelse, S.Mos.11 :28; 28:1568. Straff, Jos.S:6. Död, Jes.l :20.
Lydnadens lön
Guds löften, 2.Mos.23:22; Jes.l:19.
Välsignelse, S.Mos.11:27; 28:1-14. Salighet, J ak.l :25.
Exempel
Noa, l.Mos.6:22. Abraham, l.Mos.
12:1-4; 22:3,12. Israel, 2.Mos.12:28;
24:7. Mose, 2.Mos.34:4. Kaleb och
Josua, 4.Mos.32:12. Asa, 1.Kon.lS:l1.
Ella, 1.Kon.17:S. Hiskia, 2.Kon.18:6.
Josia, 2.Kon.22:12 ff. Psalmisten,
Ps. 119:106. Josef, Matt.l:24. Vise
män från österns länder, Matt.2:12.
Sakarias och Elisabet, Luk.l :6. Paulus.
Apg.26:19. Församlingen i Rom, Rom.
16:19.
Lydnad, l.Pet.1.
1) Utvald till lyanad, v.2. 2)
Pånyttfödd till lydnad, V.14. 3) Renad
ilydnad, v.22.

LYDNAD
1) Järna', VO tU
höra; vara hö~sam, lyda; i Dom.2:17;
l.Sam.lS:22 inE övers. lydnad. Tidigare i samma verser är verbet övers.
höra. Se t.ex. Lyda 1.
2) hypakoe, V7raKOf!
hörsamhet, lydnad. I Rom.l:S; 16:26
omtalas hypak~ pisteös, trons lydnad.
l.Pet.1:14 ordagrant: Såsom lydnadens
barn (tekna hypak~s). Se: Lyda 8,
Lydaktig 1.
3) hypotag~, V7rOTa-Yf!
underordning; utiderkastelse, lydnad.
Jfr Gal.2:S, övers. underkastelse;
1.Tim.2:11 underordna sig (ordagrant:
i all underordning). Se: Lydaktig 2.
4) peitharcheö, 7redJapxew
lyda el. följa anföraren; därav: lyda; i
Tit.3:1 övers. visa lydnad. Se: Lyda 5,
Lydig 2.
LYDNAD
1 vandrat il. för H. bud
Dom. 2:17
11. lir bittre lin offer
l.Sam.15:22
2 trons l. bland hednafolk
Rom. 1:5
2 gm en endas l. de mAngs stå ss.
5:19
2 Eder l. lir ju klind avaUa
16:i9
2 bland dem upprätta trons l.
16:26
:1 påminner sig aUas eder l.
2.Kor. 7:15
2 lägga dem under K. l.
10:5
2 l.en fuDt kommit till vildet
10:6
3 och hiDa sina barn il.
l.Tim. 3:4
Tit_ 3:1
4 att de böra visa l . ·
21lirde (K.) l. gm sitt lidande
Hebr. 5:8
2 till l. och till bestlinkelse
I.Pet. 1:2
1 :14
2 Då I nu kommit till l.
2 i l. för sanninaen
1:22

LYDSTÄDER
intogo aHa (Hebrons) l.
(Debir) och aHa dess l.
Hesbon med aHa dess l.
över denna stad med dess l.
angrep Jerus. och dess l.
dess l. brlinnas upp i eld
(Bosras) l. bliva ödemarker

Jos.I0:37
10:39
13:17
Jer.19:15
34:1
49:2
49:13

LYFTA
-lyfta
upplyfta 4.Mos.lS:30; Luk.21:28

LYFTA
Uppdelning: aHmAnt, lyfta
huvud/ansikte, svllrd, /Sgon.
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hand/arm,

Lyfta-Lysanias
LYFTA (allmänt)
förökade sig och l.e arken
loMos. 7 :17
Gå och lyft upp gossen
21:18
l.e ned krukan på sin hand
24:18
l.e hon ned sin kruka
24:46
l. ned sin säck på jorden
44:11
l.e upp staven och slog
2.Mos. 7:20
lyft du upp din stav
14:16
Ingen l. på sin faders tllcke
5.Mos.22:30
l.er på sin faders tlleke
27:20
12 stenar och l.en upp
Jos. 4:3
må där l. upp en sten
4:5
Abimelek l.e upp den
Dom. 9 :48
lyft upp täcket vid hs fötter
Rut 3:4
oförmärkt och l.e upp täcket
3:7
ur dyn l.er han den fattige
I.Sam. 2:8
Leviterna lyft ned H. ark
6:15
I.Kon. 8:3
l.e prästerna upp arken
lyft dig upp ur stoftet
16:2
H. A. lyft upp (Elia)
2.Kon. 2 :16
havet l.e han ned från kopparoxarna 16:17
l.eleviterna upp arken
2.Krön. 5:4
l.er upp mig i stormvinden
lob 30:22
l.er mig från dödens portar
Ps. 9:14
l.er nu mot mig sin själ
41:10
Jag l.e bördan från hs skuldra
81:7
s.l.er den fattige ur dyn
113:7
i rörelse hm s. 1.er (käppen)
Jes.l0:15
staven l.e en s. dock är förmer
10:15
havsländerna l.er han
40:15
Den l.er man på axeln
46:7
lyft upp släpet
47:2
Han l.e dem upp
63:9
en s.liknar en örn l.er sig
ler.49:22
väsendena l.e sig över jorden
Hes. 1 :19
1 :19
l.e sig ock hjulen
hjulen l.e sig jämte dem
1 :20
l.e sig upp över jorden
1 :21
1 :21
l.e sig ock hjUlen jämte dem
en andekraft l.e upp mig
3:12,14
en andekraft l.e mig upp
8:3
Israels Guds härlighet lyft sig
9:3
när keruberna l.e sina vingar
10:16
huru keruberna l.e sina vingar
10:19
en andekraft l.e upp mig
11:1
keruberna l.e sina vingar
11 :22
11 :24
mig hade. en andekraft lyft upp
Lyft det upp på axeln
12:6
fursten skall l. upp sin börda
12: 12
lyft av dig kronan
21 :26
en andekraft l.e upp mil
43:5
l. upp· ditt mantelsläp
Nah. 3:5
mot höjden l.er sina händer
Hab. 3:10
lyft sitt horn mot J uda land
Sak. 1 :21
rund skiva av bly l.e sig
5:7
de l.e upp skäppan
5:9
var och en s. försöker l. den
12:3
I.e upp hm på sin åsna
Luk.l0:34
han l.e mot mig sin häl
10h.13:18
l ... upp i höjden
Apg. 1:9
l.e ankar och foro utmed Kreta
27:13
LYFTA (hand/arm)
l.er min hand upp till H.
I.Mos. 14:22
skall ingen l. hand eller fot
41 :44
l.er min hand mot H. tron
2.Mos. 17 :16
Aron l.e sina händer över
3.Mos. 9:22
Mosel.e upp sin hand
4.Mos.20:11
din egen hand l.s mot hm
5.Mos.13:9
vittnenas hand l.s mot hm
17:7
l.er min hand mot himmelen
32:40
lyft min hand mot faderlöse
lob 31:21
arm s.l.es för högt
38:15
Ps. l 06:26
l.e han upp sin hand
1. mina händer till dina bud
119:48
L.en edra händer mot helgedomen
134:2
l.er sin hand mot Sions
Jes.l0:32
1. sin hand mot floden
11 :15
när han l.er den mot dem
19 :16
30:32
skall (H.) 1. sin arm
lyft upp dina händer
KIag. 2: 19
Dan.12:7
l.e sin högra hand
jag l.er min hand mot dem
Sak. 2:9
den enes hand l.s mot
14:13
Luk.24:5 O
l.e han upp sina händer
ängeln l.e sin högra hand mot
Upp.l0:5
LYFTA (huvud/ansikte)
(Jehu) l.e sitt ansikte mot
så rmge jag ej l. mitt huvud

2.Kon. 9:32
Job 10:15

LYFTA (svärd)
den ene lyft sitt svärd
skola ej mer l. svärd
Folken sk.ola ej mer 1. svärd

I.Sam.14:20
Jes. 2:4
Mika 4:3

LYFTA (ögon)
l.e Lot upp sina ögon
loMos.13:10
Lyft upp dina ögon och se
13:14
När (Al>raham) l.e upp sina ögon
18:2
på tredje dagen l.e upp sina ögon
22:4
När Abraham l.e upp sina ögon
22:13
l.e upp sina ögon •••se kameler
24:63
24:64
Rebecka l.e upp sina ögon
l.e jag upp mina ögon
31:10
Lyft upp dina ögon
31:12
Jakob l.e upp sina ögon
33:1
när (Elau) l.e upp sina ögon
33:5
När de då l.e upp sina ögon
37:25
när (Josef) l.e upp sina ögon
43:29
l.e Israels barn upp sina ögon
2.Mos.14:10
Bileam l.e upp sina ögon
4.M08.24:2
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lytt upp dina ögon mot
5.Mos. 3:27
l.er dina ögon upp till himmelen
4:19
i det (Josua)l.e upp sina ögon
Jos. 5:13
dennel.e upp sina ögon
Dom.19:17
När de l.e upp sina ögon
loSam. 6:13
mannen I.e upp sina ögon
2.Sam.13:34
när han där l.e upp sina ögon
18:24
När David I.e upp sina ögon
I.Krön.21 :16
när de l.e upp sina ögon
lob 2:12
Jagl.erminaögon upptill
Ps.Ul:l
Jag l.er mina ögon upp till dig
123:1
L.en upp edra ögon mot höjden
Jes.40:26
Lyft upp dina ögon och se
49:18
L.en upp edra ögon till hlm.
51 :6
Lyft upp dina ögon och se
60:4
Lyft dina ögon till höjderna
Jer. 3:2
L.en upp edra ögon och sen
13:20
lyft dina ögon mot norr
H... 8:5
I.e mina ögon mot norr
8:5
23:27
icke mer l. upp dina ögon
När jag l.e upp mina ögon
Dan. 8:3
l.e upp mina ögon, se en man
10:5
Sedan l.e jag upp mina ögon
Sak. 1 :18
I.e jag upp mina ögon och fick se
2:1
åter l.e upp mina ögon
5:1
Ly.ft upp dina ögon och se
5:5
jag sedan l.e upp mina ögon
5:9
När jag åter I.e upp mina ögon
6:1
När del.e upp sina ögon
Matt.17:8
(J.) I.e upp sina ögon
Luk. 6:20
i dödsriket I.e upp sina ögon
16:23
ville icke ens I. upp sina ögon
18:13
L.en upp edra ögon, sen på
Joh. 4:35
Då nu J.I.e upp sina ögon
6:5
J.I.e upp sina ögon och sade
11 :41
l.e han upp sina ögon mot him.
17:1

LYKAONISK
ropade på l.t tungomål

Apg.14:11

LYKTA
1) ner, ., J

lykta, lampa; aven icke använd stam,
nur, lysa. Se: Lampa 1.
2)lychnos, AVXPO~

(olje-)lampa;
Ljus 14.
3) lampds,

ljus.

Se:

Lampa 4,

Aa[J.rrå~·

fackla; lampa; av: lårnpö, se Lysa 9. Se:
Lampa 3.

14) phös,

Sak.12:3

LYKAONlEN
Ett landskap i det inre av Mindre
Asien, beläget på en högplatå
90().1000 m.ö.h. Från år 25 f.Kr.
hörde Lykaonien till den romerska
provinsen Galatien. HUVlldnäringen i
·denna vattenfattiga och föga odlade
trakt var fåravel. Lykaoniens största
stad var Ikonium. I N.T. nämns också
städerna Derbe och Lystra. Paulus for
genom Lykaonien och besökte dess
städer på sin första och andra missionsresa, Apg.14:1·23; 16:1-5. Om folket i
Lystra heter det, att de ropade »på
Iykaoniskt tungomåb> (Lykaonisti),
14:11, dvs. på en folklig dialekt, som
talades av gemene man i Lykaonien
och som starkt avvek från det grekiska
språket. Apg.14:6.

rpw~

ljus (i såväl fysisk som andlig mening).
J oh. 11 :10 ordagrant: emedan ljuset
icke är ihonom. Se: Ljus 16.
15) epiphausko, errt4JavoKw
lysa upp, lysa fram (främst om sol och
måne); i N.T. end. i Ef.s:14. Jfr LXX.s
övers. av Job 25:5; 31:26, där verbet
motsvarar hebr. ['åhal] och hålal, i sv.
kyrkobibeln övers. skina.

LYFfESTEN
göra Jerusalem till en I.

10) ekldmpö, eKAåp:IrW
lysa, skina (ut); av: prep. ek, (ut) ur,
och låmpö, se 9.
11) phöt{zö, rpwTl~w
lysa (över), upplysa; av: phös, se 14.
Joh.l:9 ordagrant: som upplyser varje
människa. Jfr Ef.l:18; Upp.18:1;
21:23, övers. upplysa; Ef.3:9 lägga i
dagen. Se: Ljus 21.
12) lampros, Aa[J.rrp å~
lysande, skinande; av: låmpö, se 9. Jfr
Apg.l0:30; Upp. l 5:6; 19:8, övers. skinande; Jak.2:2,3; Upp.18:14 präktig;
22:1,16 klar.
13) phainö, rpalvw
bringa att lysa; kasta ljus, lysa, skina.
Se: Ljus 18.

Rekonstruktion aven romersk
bronslykta.
LYKTA
Job 29:3
1 hs I. sken över mitt huvud
1 Ditt ord är mina fötters l.
Ps.119:105
Ords. 6:23
l budet är en 1.
1 Anden i mskan är en H. I.
20:27
1 ogudaktigas I. är dem till synd
21:4
Sef. 1:12
1 genomleta J erus. med l.or
2 Ögat är kroppens l.
Matt. 6:22
2 Ditt öga är kroppens l.
Luk.1l:34
2 ss. när en l. lyser dig
11:36
3 Judas kom med bloss och l.or Joh.18:3
LYKTA (= sluta)
1. våra år ss. en suck

Ps.90:9

LYSA
-lysa
pålysa Joel l :14
upplysa Ef.l:18
utlysa Jer.36:9
LYSA

1) 'or, ., i X
lysa, bliva ljus; hif. låta lysa. Jfr
I.Mos.44:3, övers. bliva dager; I.Sam.
14:27,29 se klart, bliva klar (om ögonen). Se: Kasta 31, Ljus 6.
2) rå'å, il K .,
se; i s.Mos.l:33 hif.låta se.
3) fjåpa'], V~ ~
grundbet. bryta fram, visa sig (om
ljuset); lysa, end. hif. låta lysa (fram);
lysa.
4) 'or, ., ix
ljus; av verbet 'or, se 1. Ords.16:1s
ordagrant: I konungens ansiktes ljus
[är] liv. Se: HimmelS, Ljungeld 2,
Ljus 1.
5) [zåhar1 ., il l

grundbet. gläIlsi, stråla; i Dan.12:3 hif.
låta glänsa el. stråla; sprida sin glans.
6) zohar, ., [!'l

glans, ljus, klarhet; av: zåhar, se 5.
7) utf.ord.
Jfr gamla sv. övers. av 2.Kon.3:22:
»Och som de om morgonen bittida
uppstodo, och solen uppgick öfwer
wattnet. ..»
8) kårå', K., P

LYSA
l ljus s. I. över jorden
I.Mos. 1 :15
1 till att l. över jorden
1 :17
1 eldstod för att l. dem
2.Mos.13:21
1 H. låte sitt ansikte 1.
4.Mos. 6:25
2 i eld för att l. eder
5.Mos. 1 :33
7 solen gick upp och I.te på 2.Kon. 3:22
11. dem på den väg
Neh. 9 :12
9:19
1 eldstoden l.te dem
3 intet dagsljus l. däröver
Job 3:4
3 ljus I. över ogudaktigas rådslag
10:3
1 ditt ~tel. över
Ps.31:17
114te sitt ansikte l.
67:2
l ljungeldar l.te upp jordens
77:19
l låt ditt ansikte 1.
80:4
1 Gud Sebaot, låt ditt ansikte l.
80:8
l H. Gud Sebaot, låt ditt ansikte I. 80:20
1 Hs ljungeldar I. upp jordens
97:4
1 eld för att l. om natten
105 :39
1 ditt ansikte I. över
119:135
1 natten l. ss. dagen
139:12
4 Loven hm alla l.nde stjärnor
148:3
4 kon. låter sitt ansikte I.
Ords.16:15
1 månen icke mer 1. dig
Jes.60:19
7 frälsning l.er ss. bloss
62:1
Jer. 4:23
4 och där I.te intet ljus
4 satt solen till att 1.
31 :35
31:35
4 månen att I. om natten
Hes.32:7
1 månens ljus icke l. mer
43:2
1 jorden l.te av hs härlighet
1 ditt ansikte 1. över
Dan. 9: 17
5 De föratåndiga skola då I.
12:3
6 ss. fästet I.er
12:3
9 l.er för alla s. äro i huset
Matt. 5 :15
9 edert ljus I. inför mskorna
5:16
10 rättfärdiga l. ss. solen
13:43
11 ss. när en lykta l.er dig
Luk.1l:36
9 ss. ljungelden l.er
17 :24
23:11
12 satt på (J.) en I.nde klädnad
13ljusetl.er i mörkret
Joh. 1:5
1:9
11 det s. I.er över alla mskor
14 han har då intets. I.er hm
11:10
9 sken I.te i rummet
Apg.12:7
9 Ljus skall l. fram ur
2.Kor. 4:6
15 så skan K. l. fram för dig
Ef. 5:14
13 l.en ss. himlaljus i världen
Fil. 2:15
2.Pet. 1 :19
13 I.er i dyster vildmark
13 det sanna ljusetl.er redan
lJoh. 2:8
13 l8)l1pas sken aldrig mer l.
Upp.18:23
13 icke sol eller 1;I14ne till attl.
21 :23
22:5
11 H. Gud skall I. över dem
LYSA (lysa ut)
8 L.en ut en fasta
I.Kon.21:9
8 Del.te ut en fasta
21:12
8 Då l.te man ut en sådan
2.Kon.l0:20
8 (losafat) lit I. ut fasta
2.Krön.20:3
8 vid Ahavaströmmen l. ut fasta Ear. 8:21
Klag. 1 :15
8 (H.) I.te ut högtid
81.en ut en högtidsförsamling
Joel 1:14
8 l.en ut en högtidsförsamling
2:15
8 l.en ut frivilliga offer
Am. 4:5
8l.te ut fasta och klädde sig i
Jona 3:5

Lykta att hängas i taket.

övers. lysa ut. Se t.ex. Förkunna 4,
Gäst 3, Kalla 1.
9) ldmpö, • Aå[J.rrw
lysa, skina; i 2.Kor.4:6 övers. lysa
fram. Se:,Ljus 20.

LYSANlAS
grek. slut pd sorgen. Landsfurste (tetrark, fjärdingsfurste ) i Abilene, se d.o.
En inskrift i hUVlldstaden Abila bekräftar uppgiften, att Lysanias var tetrark i
området på kejsar Tiberius' tid. Luk.
3:1.
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rop~, kalla

<På'); ropa ut, kungöra; här

Lysias-Låg

LYSIAS
grek. möjl. den som löser el. befriar.
En överste (kiliark), befålhavare över
den romerska garnisonen vid Antoniaborgen nära templet i Jerusalem. Han
hade köpt sig romersk medborgarrätt,
Apg.22:28. Hans fullständiga namn var
Klaudius Lysias. Lysias var välvilligt
inställd mot Paulus, tydligen främst på
grund av dennes romerska medborgarskap, 22:25 ff.; 23:27. Han lät sända
honom till landshövding Felix i Cesarea, v.23 ff. Apg.23:26; 24:22.
LYSSNA
l.de till din hustrus ord
1.Mos. 3:17
I Lemeks hustrur, l.en till mitt
4:23
Abram l.de till Sarais ord
16:2
L. till Sara i allt
21:12
därför att du l.de till mina ord
22:18
Abraham.U till mina ord
26:5
I icke viljen 1. till oss
34:17
ville dock icke 1. till hm
42:21
Men Il.den icke till mig
42:22
skola 1. till dina ord
2.Mos. 3:18
1. till mina ord
4:1
icke ens 1. till dina ord
4:9
Om du l.r till hs bud
15:26
1. nu till mina ord
18:19
Mose l.de till sin svärfaders ord
18:24
1. till mig, Sippors son
4.Mos.23:18
och l.de icke till eder
5.Mos. 1:45
17:12
icke vilja 1. till prästen
1. väl till sådana s. öva
18:14
hm skolen Il. till
18:15
om ngn icke l.r till mina ord
18:19
son s. icke l.r till faders ord
21:18
vill icke 1. till våra ord
21 :20
Jag har 1.t till H. röst
26:14
du skall 1. till hs röst
26:17
L.en,I himlar, jag vill tala
32:1
Jos. 1:18
s. icke l.r till dina ord
l haven och l.t till mina ord
22:2
l.en, l furstar
Dom. 5:3
l.de till flöjtspel vid hjordarna
5:16
icke 1. till sina bröders
20:13
l.de icke till sin faders
l.Sam. 2:25
L. till folkets ord
8:7
Så 1. nu till deras ord
8:9
folket icke 1. till Samuels ord
8:19
L. till deras ord
8:22
Se,jaghar l.t till edra ord
12:1
och l.de till deras ord
1 S :24
Saull.de till Jonatans ord
19:6
jag har U till dina ord
2 S :35
tjänarinna l.de till din begäran
28 :21
1. nu till din tjänarinnas ord
28:22
att han (Saul) l.de till deras ord
28:23
vem skulle vilja 1. till eder
30 :24
ville icke 1. till våra ord
2.Sam.12:18
ville icke 1. till (Tamars) ord
13:14
konungen skall 1. till sin trälinna
14:16
H.l.de till landets bön
24:25
l.r till deras bön
l.Kon.12:7
de l.de till H. ord
12:24
Ben-Radad l.de till konung Aaa
1 5:20
han l.de till deras ord
20:25
du icke l.t till H. röst
20:36
Om I viljen 1. till mina ord
2.Kon.10:6
kon. i Assyrien l.de till hm
16:9
de l.de icke härtill
21:9
icke velat 1. till denna boks ord
22:13
de l.de till H. ord
2.Krön.11:4
Ben-Radad l.de till konung Asa
16:4
l.de konungen till dem
24:17
de l.de icke därtill
24:19
allt folket I.de ti11lagboken
Neh. 8:3
gm profeter, men del.de icke
9:30
utan att han I.de till dem
Est. 3:4
ej tro han l.de till min röst
Job 9:16
borde allenast I. till mig
23:6
man l.de under tystnad på
29:21
I.de efter förstånd ifrån eder
32 :11
33:1
I. till allt jag vill säga
l förståndige, l.en till mig
34:2
1. till vad mina ord förkunna
34:16
L. då härtill, du Job
37:14
L. till mina ord, H.
Ps. 5:2
o H., 1. till min bön
17:1
när han ropade,l.de han till hm
22:25
o H., 1. till mitt rop
39:13
l.en härtill, l s. leven i
49:2
Gud,l•.till min muns tal
54:4
L., Gud, till min bön
S 5:2
Ty H. 1.r till de fattiga
69:34
till Gud, att han må 1.
77:2
L. till min undervisning
78:1
L., du Israels herde
80:2
I., du Jakobs Gud
84:9
L., H., till mitt bedjande
86:6
1.de icke till H. röst
106:25
de hava öron och I. icke
135 :17
L., o H., till mina böners ljud
140:7
H., I. till min röst
141:1
143:1
H., I. till min åkallan
Ords. 5:13
I.de icke till lärares röst
den s. är vis I.r till råd
12:15
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falskheten l.r till fördärvliga
17:4
vännerna I. efter din röst
HV. 8:13
I., du jord, H. talar
Jes. 1:2
I. till vår Guds lag
1 :10
L.en, alla l fjärran länder
8:9
stöter i ba~un, så I.en
18:3
L.en och hören mitt tal
28:23
de hörandes öron skola I.
32:3
l sorglösa jungfrur,l.en
32:9
Tigen, l havsläilder, I.en till
41: l
I.er ingen till
42 :20
att ngn ville 1. härtill
42:23
l. till mig, du min menighet
51:4
L., något höres
Jer.10:22
Hören och I.en härtill
13:15
aktat på hs ord och l.t
23:18
I.de han icke till dem
36:25
Jag vill I. till eder
42:4
I.de till deras begäran
Dan. 1:14
I. till dem s. övergivit
I l :30
I.en härtill, eder gäller domen
Hos. 5:1
Joel 1:2
I.en härtill, I landets
folket I.de till Haggais ord
Hagg. 1 :12
Om han dU.r till dig
Matt.18:15
Men om han icke I.r till dig
18:16
L.r han icke till dem
18:17
18:17
L.r han ej heller till församlingen
Luk.16:29
Dem må de l. till
L. de icke till Mose.
16:31
s.l.t till Fadern och lärt
Joh. 6:45
8:47
av Gud, han l.r till Guds ord
icke av Gud s. l icke I.en därtill
8:47
fåren I. till hs röst
10:3
fåren hava ickel.t till dem
10:8
och de skola l. till min röst
10:16
Mina får I. till min röst
10:27
I.en nu till mina ord
Apg. 7:14
hm skolen II. till i allt
3:22
3:23
s. icke I.r till den profeten
Lydia I.de till samtalet
16:14
kom det sig därav att II.den
Gal. 3:2
3:5
därav att I1.den i tro
världen l.r till dem
1.J oh. 4:5
s. känner Gud, I.i till oss
4:6
icke av Gud,l.r icke till oss
4:6
om ngn I.r till min röst
Upp. 3:20

S.Mos.1S:8 brukas om det som täcker
en brist (maltsor), medan ordet i
2.Mos.36:7 efterföljes av ett verb
fjå!ar) som betecknar, att det blir mer
än nog, att man har över det nödvändiga. Jfr även Mal.3:10, där det negerade uttrycket bl!li-daj betyder: utan
begränsning; övers. riklig. Somliga
förknippar daj med middå, mått, se
t.ex. 2.Mos.26:2; Ps.39:S.
7) hawwii, il ~ [}
olycka, fördärv; fördärvlig önskan, ont
be~är. I Mika 7:3 står: hawwaj nap~o
(napä~, se 3, jämte suff. 3.mask. sing.),
hans själs begär; övers. vad honom
lyster. Se t.ex. Fördärv 10, Lystnad 3.
LYSTER
2 så mycket dig l., slakta
l äta kött så mycket dig l.
2 äta däJ:av så mycket dig I.
l köpa vadhelst dig l.
2 fritt att komma ss. hm 1.
3 äta druvor så mycket dig 1.
l tag sedan vad dig 1.
2 så snart det 1. dig göra det
l kon. på villkor dig l.

5.Mos.12:15
12:20
12:21
14:26
18:6
23:24
l.Sam. 2:16
23:20
2.Sam. 3:21

LYSTER

6) daj, ,.,
vad som är tillräckligt (för att tillfredsställa ett behov); här dajjåm, vad som
är tillräckligt för dem; övers. så
mycket dem lyster. Jfr 2.Mos.36:7,
övers. tillräckligt; S.Mos.1 5:8 vad han
behöver; Jes.40:16 nog. Att daj betecknar exakt vad som behövs, varken
mer eller mindre, framgår av att det i
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Apg.14:6
14:8
14:2i
16:1
16:2
2.Tim. 3:11

LYTE

LYSTEN (ordanalys, se Lyster)
l ej l. efter hs smakliga
Ords.23:3
23:6
l ej l. efter hs smakliga rätter
3 s. är I. efter vinning
28:25

andedräkt; sjäI~ liv; sinne; det som rör
sig i människans inre: begä~ öns.!'ap.
osv. I S.Mos.23:24 står: kenap§e~a,
efter ditt begär; övers. så mycket. dig
lyster. I Ords.28:2S står: re\!.a!>-näpä§
(rel).a!>, cstr. av rå\tå!>, vid, rymlig), den
i själen store, den stormodige el. girige;
övers. den som är lysten efter vinning;
jfr rel).a!>-le!> i Ps.101:S; Ords.21:4,
övers. (den som har) högmodigt hjärta.
Se t.ex. Hjärta 4, Lystnad 4.
4) utf.ord.
Pred.Il:9 ordagrant: vandra på ditt
hjärtas vägar.
S) biifuu, ., Q ~
välja, utvälja; finna behag i, begära. Se
t.ex. Lust 20, Pröva 9.

LYSTRA
grek. Lystra. Stad i Lykaonien (se.
d.o.), ca 30 km sydsydväst om Ikonium. Ar 6 f.Kr. blev Lystra romersk
militärkoloni Timoteus var född och
uppväxt här. Staden besöktes av Paulus på hans första och andra missiomresa. Befolkningen talade den lykaoniska dialekten, Apg.14:11, men kunde tydligen förstå Barnabas' och Paulus' grekiska, v.18. Beträffande den i
v.Il-l3 skildrade episoden, se art. Jupiter.

Den mosaiska lagen föreskriver att
offerdjur skall vara felfria och fullkomliga. Likaså måste den som skulle träda
inför Guds altare vara fri från störande
kroppsliga lyten. Det är urgammal
kultisk terminologi som går igen i
N. T.s ord om Kristus, då han kallas
»ett felfritt offerlamm utan fläck»,
1.Pet.1:19. Jfr Halt. Se även: Präst,
Offer.

-lysten
smädelysten 2.Tim.3:2

3) nlipiJl, tV El .l

LYSTNAD
2 folkhOp greps av l.
4.Mos.11:4
1 folket s. gripits av l.
11:34
1 David greps av 1.
2.Sam.23:15
l David greps av l.
l.Krön.ll :17
2 berömmer sig av sin själs l.
Ps.10:3
3 trotsig i sin l.
52:9
4 de begärde mat för sin l.
78:18
2 lät dem få vad de hade l. efter
78:29
2 ännu hade de icke stillat sin l.
78:30
2 De grepos av l. i öknen
106:14
3 ogudaktigas l. avvisar han
Ords.10:3
3 trolösa fångas gm sin egen l.
11:6
1 Den late är full av I.
13:4
2 egensinnige följer sin egen I.
18:1

LYSTRA
nydde de till L.
1 L. en man s. satt oförmöten
vände de tillbaks till L.
(Paulus) kom då också till L.
vittnesbörd av bröderna i L.
lidanden s. drabbade i L.

LYSTEN

l) Piwiij. il 1X
här pi. önska, b;gära, ha lust till, ha sin
lust i; här övers. det lyster; hithp. med
hi, här övers. vara lysten efter. Jfr pi. i
Ps.l32:13, övers. utvälja; Jes.26:9
trängta efter; hithp. i Jer.17 :16; Am.
5:18, övers. åstunda. Se: Lust 2,
Lystnad l.
2) 'awwii, il J!5
önskan, begär, lystnad; av: ['åwå j, se l.
På samtliga ställen utom Ijos.l0:10
står ordet tillsammal\s med näpä~, se 3,
i uttrycket 'awwaj näpä~, själens begär.

sig i människans inre: begär, önskan
osv. Se t.ex. Lyster 3.

Skisser av mynt från Lystra. Nederst
en bild av stadens gudinna.
l.Kon.11:37
1 regera över vad dig l.
3 l. mig gå till rätta med Gud
Job 13:3
l Vad hm I., gör han ock
23:13
4 vandra de vägar ditt hjärta l.
Pred.11:9
5 likasom det 1. dessa gå egna
Jes.66:3
5 I. mig fara illa fram
66:4
6 fördärva så mycket dem l.
Jer.49:9
4 göra vad hm l.
Dan.11:39
Hos.10:10
2 när mig l., tyktar jag
6 stjäla så mycket dem I.
Ob. v.5
Mika 7:3
7 kräver öppet vad hm 1.

LYSTNAD
-lystnad
trätlystnad Rom. l :29
vinningslystnad Pred.7:8
LYSTNAD

l) ['iiwiij, il 1X
önska, begära,T ha lust till; här hithp.
övers. gripas el. vara full av lystnad. Jfr
2. Se: Lust 2, Lyster l.
2) ta'äwii, il J~:lJ
önskan, begäran, lust, lystnad; av:
['åwåj, se l. I 4.Mos.Il:4; Ps.106:14
står ta'äwå tillsammans med hithp. av
['åwå j, övers. gripas av lystnad; jfr
Ords.21 :26, övers. vara full av snikenhet. Se t.ex. Lust l.
3) hawwii, il I il
olycka, förd~;- fördärvlig önskan, ont
begär. Se t.ex. Lyster 7.

4) nlipiJl, tV &.~
andedräkt; själ, liv; sinne; det som rör
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LYTE
ingen s. har l. träda fram
3.Mos.21:17
Ingen träda fram s. har l.
21:18
en s. har l. i ansiktet
21:18
ingen s. har l. gå fram för att
21:21
har ett l., han skall icke cå fram
21:21
eftersom han har ett l.
21:23
taga ett djur s. har ngt l.
22:20
intet 1. får finnas därpå'
22:21
de hava ett I.
22:25
vållar att hs nästa får ett 1.
24:19
samma l. vAllat att en annan
24:20
felfri ko, s. icke har 1.
4.Mos.19:2
om djuret har ngt l.
5.Mos.15:21
om djuret har annat ont l.
15:21
icke offra djur s. har L
17:1
sådana s. icke hade ngt l.
Dan. 1:4
LYTT
fören fram (offerdjur) s. är l.
vad s. är l. och svagt
de hade med sig I.a
I.a vara friska och färdiga
bättre ingå i livet l.
bättre ingå i livet l.

Mal. 1:8
1:13
Matt.15:30
15:31
18:8
Mark. 9:43

LÅDA (vid)
medan orenhet l.er vid hm
3.Mos. 7:20
blodskuId I.er vid hm
20:9
blodskuJd l.er vid dem
20:11,12,13,16
blodskuld I.er vid hm
20:27
medan orenhet l.er vid hm
22:3
orenhet I.er alltjämt vid hm
4.Mos.19:13
tillspillogivna 1. vid din
5.Mos.13:17
spetälska I. vid dig
2.Kon. 5:27
fördärv s. kan I. vid
lob 11:14
deras tunga I.de vid gommen
29:10
I.er vid mina händer en fläck
31:7
min tunga I.er vid min gom
Ps.22:16
orättfärdighet ej I. vid mig
101:3
Min tunga l.e vid min gom
137:6
Oförnuft I.er vid barnets
Ords.22:15
tunga l.er vid dess gom
Klag. 4:4.
din tunga I. vid din gom
Hes. 3:26
blod l.er vid deras händer
23:37
blod I.er vid deras händer
23:45
stoft s. l.er vid våra fötter
Luk.10:11
LÅG
i mina ögon alltför I.
både I.a och höga
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2.Sam. 6:22
Ps.49:3

Uga-Ungmodig
H ...ser till det l.a
Sätten eder J.t ned
utgrenat vinträd med l. stam
och upphöjer l.a träd
vad l.t är skall upphöjas
l.a i allt folkets ögon
varse en vik med l. strand

138:6
Jer.13:18
Hes.17:6
17:24
21:26
Mal. 2:9
Apg.17:39

LÅGA
-låga
eldslåga 2.Mos.3:2
ljungeldslåga Ps.29:7
LÅGA

1) ldha!, ~ [)?

subst. låga, flamma; end. i 1.Mos.3:24
(om ett svärds skärpa), övers. lågor; av:
lähat, brinna, glöda; pi. brärma,
färbrärma. Verbet lähat förekommer i
uttrycket 'el lohet, brinnande eld, i
Ps. 104:4, övers. eldslågor. Jfr pi. i
Ps.83:1S, övers. avsvedja; 106:18
brärma upp; Joel 1:19 fOrbrärma. Jfr
Hemlig 2.
2) IIlpp;q, "1' ~ ?
fackla; låga, flamma. I 1.Mos.1S:17
står: lappiq 'el, eldslåga; övers. flammande låga; samma uttryck är i Dom.
10:6 övers. eldbloss. Jfr lappig i 2.Mos.
20:18, övers. eldslåga; Dom.7:16; 15:4
fackla; Jes.62:1 bloss.
3) lähiil}ii, il ~ O
subst. lå~a, flamma; i Hes.20:47 lahä!?ät blhå!?ä! (se 8), övers. flammande
låga; i Klag.2:3 'el lähå!?å, övers.
lågande eld. Jfr lähå!?å i Joel 1:19,
övers. eldslåga. Jfr 4.
4) ldhal}, ~ [) ?
subst. låga, flamma. Jfr Dom.3:22,
övers. klinga (på ett svärd); Joel 2:5
låhal> 'el, övers. eldslåga. Se: Ljunga 4.

?

5) Jiibib, J ' J10

troI. -låga, ti.a~a; enligt somliga:
gnista. Jfr aram. ~l>il>å', som i Dan.
3:22; 7'9 förekommer tillsammans
med nur, eld; därav övers. eldslågor.
6) utf.ord.
Dom.20:40 ordagrant: Och se, hela
staden gick upp mot himmelen.
7) l}iiron,l i 'O
(vredes)g1öd; i Ps.88:17 plur. övers.
vredes lågor; av: I}.årå, brinna, glöda (av
vrede). Ordet brukas i G.T. endast om
Guds vrede. Se: Glöd 3, Glöda 6.
8) Jalluiqät, il? Q~ ~
sub st. låga, flamma; aram. form av
lähåbå, se 3. Jfr Job 15:30, övers.
hettå.
9) 'ur, ,iX
eld; låga, flamma; i Jes.SO:11 övers.
lågor; av verbet 'or, se Lysa l. Jfr
Jes.47:14, övers. brasa; Hes.S:2 eld.
10) f.cii4a1.z, n J ~
upptända; bli upptänd; i S.Mos.32:22
övers. låga fram. Jfr Jes.SO:ll, övers.
tända upp; Jer.1S:14 vara upptänd;
17:4 upptända.
11) phlox, tPAO~
subst. låga, flamma; i Luk.16:24 övers.
lågor; i 2.Tess.I:8 pyr phlogas, lågas
eld; övers. lågande eld. Ordet förekommer f.ö. i uttrycket phlox pyras, eldslåga, Apg.7:30 (övers. brinnande);
Hebr.I:7; Upp.1:14; 2:18; 19:12
(övers. eldslågor).

3 skenet av l.nde eld
3 sjunker tillsammans Il.n
3 Israels Helige en l.
4 l.or av förtärande eld
3 l.orna skola ej förtära dig
3 rädda sitt liv ur l.omas v4Id
9 it l.orna från eder brand
3 en l. från Sihons land
3 l.n icke kunna släckas
3 brinner elden 1 ljus l.
3 kommer en förbrännande l.
3 J osefs hus en l.
11 pinas svart i dessa l.or
LÅGA (verb)
10 eld l.r fram ur min näsa
3 Jakob .••lik l.nde eld
11 i l.nde eld

Jes. 4:5
5:24
10:17
29:6
43:2
47:14
50:11
Jer.48:45
Hes.20:47
Hos. 7:6
Joel 2:3
Ob. v.18
Luk.16:24
5.Mos.32:22
Klag. 2:3
2.Tess. 1:8

LÅGLAND
Jos.ll:16
Israels bergsbygd och dess l.
bide i l.et och på slätten
2.Krön.26:10
städerna i Juda l. och sydland
28:18

LÅGLANDET
hebr. S~pelä (Shefela). Palestinas kustremsa, på bredden sträckande sig från
Medelhavet upp till en nivå av 300-400
m.ö.h.
LÅGLANDET
deras grannfolk i L.
5.Mos. 1:7
konungar s. bodde i L.
Jos. 9:1
intog Josua hela landet .•• L.
10:40
till de konungar s. bodde i L.
11:2
intog J osua hela detta land ••. L.
11 :16
(åt Jsrael) Bergsbygden, L.
12:8
(åt Juda) I L.: Estaol, Sorga
15:33
de kananeer s. bodde i L.
Dom. 1:9
mullbärsfikontrA (vanligt) i L. l.Kon.l0:27
över olivplanteringarna i L.
l.Krön.27:28
mullbärsfikonträ i L.
2.Krön.l:15; 9:27
från L. skall man frambära
Jer.17:26
tillkalla vittnen i L.s städer
32:44
I L.s städer hjordar draga
33:13
L.s folk taga misteernas
Ob. v.19
Sydlandet och L. ännu bebodda Ssk. 7:7
LÅGSLÄTT
en l. i Sinears land
det är l.en vid Jeriko

l.Mos.ll:2
5.Mos.34:3

LÅN
giva l. åt många folk
Om du giver l. it din nästa
giva l. åt många folk
giva l. åt dig och du
skall icke giva l. At hm
s. är barmhärtig och giver l.
s. gå i borgen för l.
given l. utan att hoppas på

5.Mos.15:6
24:10
28:12
28:44
28:44
Ps.112:5
Ords.22:26
Luk. 6:35

LÅNA
l.r djur aven annan
L.r du penningar åt fattig
långivare s. U ngt
icke behöva l. av ngn
gärna l. hm vad han behöver
mannen s. du U åt
Icke behöva l. av ngn
Gå och l. dig kärl
min herre, yxan var ju l.d
Vi hava måst l. penningar
ogudektige l.r och kan icke
alltid villig att l.
U sin arm åt Lots barn
l.r åt H. och får vedergällning
icke ifrån den s. vill l.
om I l.en åt dem
Också syndare l. ju åt
Käre vän, l. mig tre bröd

2.Mos.22:14
22:25
S.Mos.15:2
15:6
15:8
24:11
28:12
2.Kon. 4:3
6:5
Neh. 5:4
Ps.37:21
37:26
83:9
Ords.19:17
Matt. 5:42
Luk. 6:34
6:34
11:5

LÅNA (ut)
En man s. l,de ut penningar

Luk. 7:41

Tio alnar U gjordes vart bräde
36:21
37:1
gjorde arken två och en halv aln l.
nådastol två och en halv aln l.
37:6
bordet två alnar l.t
37:10
rökelsealtaret en aln l.t
37:25
brännoffersaltaret fem alnar l.t
38:1
omhängena 100 alnar l.a
38:9
för norra sidan 100 alnar l.a
38:11
omhängen 50 alnar l.a
38:12
för framsidan 50 alnar l.a
38:13
Omhängena 15 alnar l.a
38:14
på andra sidan 15 alnar l.a
38:14
förhänget 20 alnar l.t
38:18
Bröstakölden ett kvarter l.
39:9
låta håret växa l.t
4.Mos. 6:5
(Ogs gravkista) nio alnar l.
5.Mos. 3:11
om vägen är dig för l.
14:24
ifall vägen är för l.
19:6
detta betyder l. levnad
30:20
utslitna under vår l.a resa
Jos. 9:13
tveeggat svärd, en fot l.t
Dom. 3:16
ett l.t stycke .väg från Mikas hus
18:22
(Goljat) 6 aln. och ett kvarter l. I.Sam.17:4
icke bett om l.t liv
l.Kon. 3:11
Huset åt H. 60 alnar l.t
6:2
Förhuset var 20 alnar l.t
6:3
koret s. var 20 alnar l.t
6:20
Libanonskogshuset 100 alnar l.t
7:2
pelarförhuset 50 alnar l.t
7:6
en 12 alnar l. tråd mätte
7:15
ett 30 alnar U snöre mätte
7:23
Vart ställ fyra alnar l.t
7:27
stängerna voro så l.a
8:8
eljest bliver vägen· dig för l.
19:7
den egyptiske mannen 5 alnar 1.I.Krön.ll:2 3
ej heller bett om l.t liv
2.Krön. 1:11
(Guds hus) 60 alnar l.t
3:3
(allraheligaste) 20 alnar l.t
3:8
Den enas ena vinge fem alnar I.
3 :11
kerubens ena vinge fem alnar l.
3:12
hs andra vinge fem alnar l.
3:12
altare av koppar, 20 alnar l.t
4:1
ett 30 alnar l.t snöre mätte
4:2
stängerna voro så l.a
5 :9
talarstol av koppar, fem alnar l.
6:13
aftonen synes mig så l.
J ob 7:4
gav hm ett l.t liv alltid
Ps.21:5
80 år, om det bliver l.t
90:10
Jag skall mätta hm med l.t liv
91 :16
plÖjare dragit l.a fåror
12 9:3
l.t liv skoJa de bereda dig
Ords. 3:2
L.t liv bär hon i sin högra hand
3:16
har rest en l. väg bort
7:19
trött av din l.a färd
Jes.57:10
en 12 alnar l. tråd mätte
Jer.52:21
örnen med de l.a pennorna
Hes. 17:3
(cedern) fick l.a grenar
31:5
mätstången sex alnar l.
40:5
vaktkammare en stång l.
40:7
(porten) 50 alnar l.
40:21,25,19
förhus funnos 25 alnar l.a
40:30
(porten) var 50 alnar l.
40:33
(norra porten) 50 alnar l.
40:36
fyra bord en och en halv aln l.a
40:42
dubbelkrokar, en handsbredd l.a
40:43
den var 100 alnar l.
40:47
Förhus.t var 20 alnar l.t
40:49
byggnadens mur 9 O alnar l.
41 :12
det var 100 alnar l.t
41:13
Altaret av trä två alnar l.t
41 :22
42:7
(skiljemur) 50 alnar l.
altarhärden var 12·alnar l.
43:16
avsatsen var 14 alnar l.
43:17
gårdar, 40 alnar l.a
46:22
Nineve var tre dagsresor l.
Jona 3:3
huru l.t (Jerus.) skall bliva
Sak. 2:2
bokrulle 20 alnar l.
5:2
pål.t håll se allting klart
Mark. 8:25
för syns skull h4Ila l.a böner
12:40
för syns skull h4I1a l.a böner
Luk.20:47
efter l. väntan se att intet ont
Apg.28:6
vanheder om han har l.t hår
I.Kor.ll :14
11 :15
kvinna till ära om hon har l.t hår

suttit där en l. tid
37:16
När l. tid har gått
Hes.38:8
Huru l. tid avser synen
Dan. 8:13
I l. tid skall d u bliva sittande
Hos. 3:3
i l. tid skollt Israels barn
3:4
l. tid därefter kom tjänarnas
Matt.25:19
under l. tid icke haft kläder
Luk. 8:27
i l. tid farit svart fram
8:29
icke l. tid därefter
15:13
En man for utrikes för l. tid
20:9
seden l. tid velat se (J.)
23:8
redan l. tid varit sjuk
Joh. 5:6
Så l. tid har iag varit hos eder
14:9
trollkonster under l. tid
Apg. 8:11
hos lärjungarna en ganska l. tid
14:28
Gud för l. tid sedan utvalde
15:7
sedan l. tid tillbaka känna de om
26:5
ganska l. tid h unnit förflyta
27:9
för så l. tid s. hon lever
Rom. 7:1
l. tid därefter säger hos David
Hebr. 4:7
LÅNGHUSET
Förhuset s. låg framför l.

2.Krön. 3:4

LÅNGIVARE
Var l. s. har lånat ngt
lån tagaren bliver I.ns träl
går låntagaren ss. l.n

5.Mos.15:2
Ords.22:7
Jes.24:2

LÅNGMODIG
Se även: Tålig, tålamod, barmhärtig,
uthållig, mild, kärlek.
Guds långmodighet
2.Mos.34:6; 4.Mos.14:18. Han är
långmodig mot sitt folk, Ps.86:IS. Mot
den ogudaktige, Rom.2:4; 9:22; l.Pet.
3:20.
Guds långmodighet

Illustrerad i liknelse, Luk.13:6-9.
Har haft fördrag, Rom.3:2S. Har sin
grund i Kristus, Luk.13:8. Länder till
frälsning, 2.Pet.3:IS. Manar till omvän-.
delse, Rom.2:4; 2.Pet.3'9. Är begränsad, l.Mos.6:3-7; Jer.44:22.
Den som icke tror

Missbrukar Guds långmodighet,
Pred.8:11. Föraktar den, Rom.2:4.
Straffas, Neh.9:30; Matt.24:48-S1;
Rom.2:S.
Exempel

Manasse, 2.Krön.33:10-13. Israel,
Ps.78:38; Jes.48'9. Jerusalem, Matt.
23:37. Paulus, I.Tim.1.:16.
LÅNGMODIG

l) '!iräls-'appdjim, tl '~ ~ -l ~~
som länge håller andan; som länge
håller tillbaka sin vrede; ltär (om Herren) övers. långmodig; , äräl<, cstr. av
'åre~, lång (av: 'åra!', se 2); 'appåjim,
näsborrar; vrede (dUal. av 'ap, SIl 2).
Brukat om människor är 'äräk'appåjim övers. tålmodig, Ords.14:29;
16:32. Jfr 'oräl< 'appåjim, tålamod,
25:15. Motsatsen möter t.ex. i
14:17,29, där, det står: I.ce~-'appåjim,
resp. I.ce~-rUal}., en som kortvarigt
håller andan; en som är snar till vrede.
Jfr 'appåjim i 30:33, övers. vrede ('ap
är i samma vers övers. näsa). Jfr även
Anlete l, Ansikte 3.

LÅGA (substantiv)
l ljungande svärdets l.or
. l.Mos. 3:24
2 rykande ugn med flammande l.
15 :17
3 en 1. från Sihons stad
4.Mos.21:28
4 När 100 steg från altaret
Dom.13:20
4 H. ängel upp i l.n frin altaret
13:20
6 rmgo se staden i l.or
20:40
5 l.n av hs eld icke ngt sken
J ob 18:5
4 l.or bryta fram ur hs gap
41 :12
31. s. avsvedjar berg
Ps. 83:15
7 Din vredes l.or gi över mig
88:17
3 en l. brlnde upp ogudektiga
106,18
8 en H.l. är den
HV. 8:6

LÅNG (allmänt)
skall vara 300 alnar l.
I.Mos. 6:15
en ark två och en halv aln l.
2.Mos.25:10
25:17
nådastol två och en halv aln l.
ett bord tvA alnar U
25:23
Var vAd 28 alnar l.
26:2
26:8
Var vid 30 alnar l.
Tio alnar l.t••.vart bräde
26:16
ett altare fem alnar l.t
27:1
omhängen 100 alnar l.a
27:9
omhängen 100 alnar l.a
27:11
omh ängen 5 O alnar l.a
27:12
omhängena skola vara 15 alnar l.a
27:14
27:15
omh ängena vara 15 alnar l.a
ett förhänge, 20 alnar l.t
27:16
27:18
Förgården 100 alnar l.
28:16
en väska, ett kvarter l.
(altaret) en aln l.t
30:!
Var våd 28 alnar l.
36:9
36:15
Var vid 30 alnar l.

LÅNG (lång tid)
i misteemas land l. tid
I.Mos.21:34
(J skob) sörjde sin son i l. tid
37:34
l. tid därefter dog Suas dotter
38:12
Så förflöt en l. tid
2.Mos. 2:23
huru l. tid s. förflutit
3.Mos.25 :5 O
till nasir för lika l. tid
4.Mos. 6:12
bodde i Egypten i l. tid
20:15
höllo l. tid på med att tåga
5.Mos. 2:1
I l. tid förde J osua krig
J08.11:18
under denna l.a tid icke övergivit
22:3
En l. tid härefter
23:1
bodden I i öknen en l. tid
24:7
förflöt en l. tid
l.Sam. 7:2
Seden l. tid tillbaka
2.Sam. 3:17
s. i l. tid haft sorg
14:2
l.Kon. 2:38
i Jerusalem en l. tid
hade sedan att äta en l. tid
17:15
En l. tid härefter kom H. ord
18:1
sörjde Efraim i l. tid
l.Krön. 7 :22
l. tid Israel utan .•• Guden
2.Krön.15 :3
sål. tid åtgiCk
Est. 2:12
För huru l. tid, H.
Jes. 6:11
ll. tid har jag tegat
42:14
en l. tid därefter sade H.
Jer.13:6
på huru l. tid ännu
13:27
Änn u lir l. tid kvar
29:28
må vara I behåll för l. tid
32:14

fördröja (hålla tillbaka). sin vrede;
övers. vara långmodig; hä'äri~, hif. av
'åra~, vara lång; hif. göra lång, draga
ut, fördröja; 'ap, näsa; vrede (se t.ex.
Harm 4). Samma uttryck är i Ords.
1~:11 övers. göra tålmodig. Jfr hä'äri!.c
näpäl i Job 6:11, förlänga sin själ;
övers. vara tålig. Jfr l.
3) TT/Ilkrothymeö, /-laKp081J/-lfW
vara långmodig, ha tålamod; av:
makras, lång, avlägsen, och thymas;
uppbrusande mod, häftig sinnesrörelse;
vrede. Att Herren är långmodig innebär, att han håller sin vrede på avstånd,
dvs. dröjer med att straffa de ogudaktiga, för att de skall få möjlighet att
vända om; jfr Rom.2:4; 2.Pet.3:IS
(subst. makrothymia, se 4). Verbet
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LÅNG

-lång
raklång I.Sam.28:20

LÅNG (se även LÅNGT)
Uppdelning: allmänt; lång tid.

2) hä'ärils 'ap,

t] ~

l'!~ Q

Lingmodighet - Läger
makrothymM brukas om Herren i
2.Pet.3:9 och Luk.18:7, på det senare
stället övers. hava tålamod. Sistnämn·
da övers. förekommer även i Matt.
18:26,29. Jfr I.Kor.13:4, övers. vara
tålig; l.Tess.S:14 visa tålamod; Hebr.
6:15 tåligt förbida. Se: Bida 7.

4) rruzkrothymla,

/J.aK po(J IJ/J.ia

långmodighet, tålamod; av: makrothymM, se 3. I Rom.2:4 talas om
Guds godhets (chnist6ttis) skonsamhets' (anoch~) och långmodighets
(makrothymia) rikedom, som vill föra
människan till omvändelse. På övriga
ställen i N.T. brukas ordet om människor och är då övers. tålamod, 2Kor.
6:6; Gal.S:22; Ef.4:2; Kol.l:11; 3:12;
2.Tim.3:l0; 4:2; Hebr.6:l2; Jak.S:lO.
LÅNGMODIG
1 Gud,l. och stor i mildhet
2.Mos.34:6
4.Mos.14:18
1 H. är l.
1 du (H.) är l.
Neh. 9:17
1 Men du, H., är l.
Ps.86:15
103:8
1 H., l. och stor i mildhet
1 barmhärtig är H.,I. och stor
145:8
2 för mitt namns skull är jag l.
Jes.48:9
1 tag mig icke bort, du s. är l.
Jer.15:15
1 barmhärtig,l. och stor i mildhetJoel 2:13
1 Gud,l. och stor i mildhet
Jona 4:2
1 H. är I., men stor i kraft
Nab. 1:3
3 Men han är l. mot eder
2.Pet. 3:9

LÅNGMODIGHET
4 föraktar hs I .. rikedom
4 Gud i stor I. hade fördrag
4 bevisa all sin I.
4 Guds I. gav dem anstånd
4 vAr H. I. till frälsning
LÅNGSAMT
gick nu seglingen I.
LÅNGSIDA
för norra I.n omhängen
(altarets) I.or voro av trä
tilll.n s. mätte 100 alnar
vad s. bliver över på I.n

Rom. 2:4
9:22
l.Tim. 1:16
I.Pet. 3:20
2.Pet. 3:15
Apg.27:7
2.Mos.27:11
Hes.41:22
42:2
48:18

LÅNGT

så l. dess område sträckte

I.Mos.23:17
icke gå alltför l. bort
2.Mos. 8:28
är ute på resa l. borta
4.Mo•• 9:10
kasta ut elden l. bort
16:37
Kanaans land så l. dess gr_r
34:2
gå så I. att de bränna
5.Mos.12:31
det bud är icke l. borta
30:11
ss. en samlad hög l. borta
Jos. 3:16
icke alltför I. ifrån (Al)
8:4
lockat dem l. bort ifrån (Al)
8:6
(ajiterna) I.de l. bort.
8:16
Vi bo mycket l. borta
9:22
bodde I. ifrån sidonierna
Dom.18:7
18:28
(Lais) låg I. ifrån Sidon
dagen var l. framliden
19:11
lockade l. bort ifrån .taden
20:31
locka dem I. bort ifrån staden
20:32
på toppen av berget, I. ifrån
l.Sam.26:13
s. ligger I. fram i tiden
2.Sam. 7:19
har I. mer vishet och rikedom I.Kon.l0:7
retade de hm l. mer
14:22
Sarons utmarker, så I. de
l.Krön. 5 :16
s. ligger l. fram i tiden
17:17
spridda l. ifrån varandra
Neh. 4:19
L. bort drivit mina fränder
Job 19:13
28:4
spränger schakt l. under marken.
37:3
sänder det åstad, så L himmelen nAr
I. bort i fjärran skåda hs ögon
39:32
Varför, H., stAr du sål. ifrån
Ps.I0:l
Var icke I. ifrån mig
22:12
35:22
H., var icke I. ifrån mig
närmaste ställt .ig l. ifrån
38:12
min Gud, var icke l. ifrån mig
38:22
l. bort skulle jag fly
55:8
Gud, var icke I. ifrån mig
71:12
88:9
drivit mina förtrogna L bort
drivit vän och frände L bort
88:19
103:12
Så I.•. öster är från väster
de s. äro·l. ifrån din lag
119:150
119:155
Frlllsning är I. borta
går l. i oförnuft
Ord•• 14:29
16:16
L. bättre förvärva vishet
31:10
L. högre än pärlor står hon
fångar huru l. bort de flydde
Jes.22:3
22:17
H. skall slunga dig I. bort
29:13
sitt hjärta vara I. ifrån mig
Vem har l. förut låtit höra
45:21
46:10
l. förut vad ännu ej skett
hjälpen är l. borta
46:12
den är ej l. borta
46:13
fördärvare skola vara I. borta
49:19
59:14
rättfärdigheten .tår l. borta
I. utanför Jerusalems portar
Jer.22:19
27:10
förda I. undan edert land
belägringsvallama l. fram mot
32:24
Så l. om domen över Moab
48:47
så I. J eremias ord
51:64
•. är I. borta dö av pest
Hes. 6:12
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draga I. bort ifrån min helgedom
8:6
har jag fört dem I. bort
11 :16
tider s. ännu äro l. borta
12:27
så l. du sträcker dig
35 :15
så I. det sträcker sig
36:5
konungars döda kroppar I. bort
43:9
förjaga l. bort ifrån eder
Joel 2 :20
föra. I. bort ifrån sitt land
3:6
I. bort förjagade mäktigt folk
Mika 4:7
gick där I. ifrån dem svinhjord
Matt. 8 :30
deras hjärtan I. ifrån mig
15:8
när det var I. lidet på dagen
Mark. 6:35
det är redan I. lidet på dagen
6:35
deras hjärtan l. ifrån mig
7:6
icke I. ifrån Guds rike
12:34
icke l. ifrån hövitsmannens
Lok. 7:6
medan den andre är l. borta
14:32
den yngre sonen L bort
15:13
medan han ännu var L borta
15 :20
gick så l. att hundarna slickade
16:21
16:23
fick se Abraham l. borta
publikanen stod I. borta
18:13
Uten det gå .U.
22:51
l. flera kommo då till tro
Joh. 4:41
icke I. ifrån ngn enda
Apg.17:27
sända dig åstad I. bort
22:21
26:11
gick jauål. att jag förföljde
icke l. från staden Lasea
27:8
icke l. däreftervAldsam stormvind
27:14
Esaias går så I. att han
Rom.l0:20
I. hellre ville jag dö
l.Kor. 9:15
utan verka ännu I. mer
2.Kor. 9:12
modig, när jag är l. borta
10:1
I. mer än allt vi bedja
Ef. 3:20
mot det s. är l. mer värt
Fil. 3:8
De skola .tå I. ifrån
Upp.18:10
de skola stå l. ifrån av förfäran
18:15
18:17
alla andra ....tå l. ifrån

LÅNGVARIG
sända stora och l.a plågor
svåra och I.a krankheter
Kriget...blev I.t
LÅNGVÄGA
somliga kommit l. ifrån

5.Mos.28:59
28:59
2.Sam. 3:1

Orda.22:7
Jes.24:2

LÅR
från länderna ned på I.en
flätverk senorna i hs I.
goda stycken, av l.et och

2.Mos.28:42
Job 40:12
Hes.24:4

-lägel
skinnlägel Matt.9:l7
vinlägel 2.Sam.16:l

Lägel

LÅTA
-låta
underlåta Matt.23:23
upplåta Ps.14S:l6; Matt.7:7
överlåta Joh.S:22
LATA (upp)
L.en upp portama
Herre, låt upp för oss
Herre, låt upp för oss

Säck av get- eller fårskinn att bära
vatten i.

Jes.26:2
Matt.25:11
Luk.13:25

LÅTANDE
utforska ditt görande och I.

2.Sam. 3:25

LÅTSA
I.de s. han icke märkte
L. att du har sorg
l. sig vara rättsinniga män

I.Sam.l0:27
2.Sam.14:2
Luk.20:20

LÄCKA
med att bota dina I.or
dina I.ors botare sjunka ned

He•. 27:9
27:27

LÄCKERBITAR
Örontasslarens ord ss. I.
Örontasslarens ord ss. L

Ords.18:S
26:22

LÄCKERHETER

1) rruz'äljannim, C ' 31 VO
läckerheter, delikatesier:- Se: Ljuvlig 12.
2) rruzn'ammim, C 't.) V lO
ljuvliga rätter, läckeihetJr; av: nå'cm,
se Ljuvlig 2.

3) 'eljän, l

Mark. 8:3

LÄNTAGARE
Ln bliver långivaren. träl
går I.n ss. långivaren

LÄGEL

-låt
fåglalåt Sef.2:l4
klagolåt Job 15:4; Matt.9:23
sorgelåt J ob 30:31

1. P.

ljuvlighet, b'ehag; i Jer.Sl :34 plur.,
övers. läckerheter. Se: Ljuvlig 20.
LÄCKERHETER
1 konungsliga I. har han
2 I. vill jag icke äta
3 fyllt sin buk me4 mina I.
1 s. förr åto I. försmäkta nu

LÅRSTYCKE
därtill det högra I.t
2.Mos.29:22
det högra I.t åt prästen
3.Mos. 7:32
det högra I.t till sin del
7:33
tog därtill det högra I.t
8:25
och lade detta på det högra I.t
8:26
det högra I.t viftade Aron
9:21
viftoffersbringan och högra I.t 4.Mos.18:18
Då tog kocken fram I.t
l.Sam. 9:24

I.Mos.49:20
Ps.141:4
Jer.51:34
K1ag. 4:5

LÄDERGöRDEL

Se även: Bälte, Ella 1, Johannes 1.
LÄDERGÖRDEL
var omgjordad med en l.
lohannes bar en 1.
J ohanne. bar en I.

2.Kon. 1:8
Matt. 3:4
Mark. 1:6

LÄGE
(Jerikos) l. är ju gott

2.Kon. 2:19

'--___,0"
I

...................

.............--...--..-

-

,,-~

LÄGENHET
giva efter råd och I.
beror av tid och I.
BÖkte vi I. att fara därifrån

5.Mos.16:10
Pred. 9:11
Apg.16:10

LÄGER
-läger
tältläger Hes.2 5:4
viloläger Ps.132:2; HY.l :15
LÄGER

1) hJinå, n l n

böj~ sig; slå ~ig ned, lägra sig, vara
lägrad; här övers. slå (upp sitt) läger,
hava sitt läger, ligga iläger osv. Verbet
är ofta övers. lägra sig, vara lägrad,
t.ex. 2.Mos.13:20; 14:9; 4.Mos.2l:l2;
I.Sam.26:S; Esr.8:lS.

2)

jii~u(J', ~ 1 :!! ~

läger, bädd; av: [jå~'], breda ut, sätta,
lägga; hif. i PS.139:8 övers. bädda;
Jes.58:S sätta sig i. Jfr jå,Iia' i l.Mos.
49:4; 1 Krön.5:l, övers. bädd. Jfr 6.

3) I11IllJiinä, n .E! ~
läger, lägerplats (också om härläger);
av: \lånå, se 1. I Hes.4:2, där ordet står
i plur., nämnes det tillsammans med
andra militära termer: måsor, övers.
bålverk, dåje~, övers. belägringsmur,
solelå, övers. vall, och kårim, övers.
murbräckor. Se: Här 2, Härskara 6.
4) utf.ord.

5) mz1kiig, :J~o/~
vila; läger, (vilo:)bädd; av: ~l,l, lägga
sig, ligga. I 1.Mos.49:4 står ordet para!med jå~', se 2, i Job 7:13 med
'äräs, se 6. Jfr miSkål,l i Jes.S7:2, övers.
vilorum. Ordet förekommer bl.a. i
uttrycket I.tä4ar milkål,l, sängkammare,
sovkammare, t.ex. 2.Mos.8:3; 2.Sam.
4:7; 2.Kon.6:l2; Pred.l0:20.
l~llt

6) '!träs, to '). ~
(vilo-)bädd, läger. I PS.6:7 står ordet
parallellt med mittä, se 8. Jfr S.Mos.
3:11, övers. ~~vkista; Job 7:13; ~.
3:12; 6:4 badd; Ords.7:l6 sang;
HV.l:16 viloläger, Ordet förekommer
även i uttrycket 'äräS d~waj, sjukbädd,
Ps.4l:4; i Ps.132:3 är 'äräS omedelbart
åtföljt av jå~', se 2, övers. viloläger.
7) mz1kag, :J~rp1:?
aram. =hebr. milkål,l, se 5.
8) nålii, n~ 4
sträcka el. spänna ut, breda ut; böja; i
2.Sam.2l :10 hif. övers. hava till sitt
läger. Jfr hif. i 2.Sam.16:22, övers. slå
upp; Jes.S4:2 spänna ut. Av detta verb
kommer subst. miHå, läger, (vilo-)
bädd; i I.Sam.19:lS,16; 2Kon.4:l0;
PS.6:7 övers. säng; 2.Sam.4:7; Hes.
23:41 vilobädd; HY.3:7 bärstol; Am.
3:12; 6:4 soffa. Se t.ex. Leda
(verb) 10.

Nomad/äger.

3626

LÄGEL
bröd och en I. med vatten
I.Mos.21 :14
när vattnet iI.n tagit slut
21 :15
21:19
fyllde sin I. med vatten
likt en I. med nytt vin
Job 32:19
himmelens )Jar, vem hiller ut
38:37
Samla mina tårar i din I.
Ps.5 6:9
skulle )Jama sprängas sönder
Matt. 9:17
det att I.tama fördärvades
9:17
slåt nytt vin i nya )Jar
9:17
vinet spränga IJarna
Mark. 2 :22
både vinet och )Jama fördärvade.
2 :22
nytt vin slår man i nya IJar
2 :22
vinet spränga BÖnder 1.larna
Lok. 5 :37
jämte det att IJarna fördärvades
5 :37
nytt vin bör man siA i nya )Jar
5 :38

3627

3628

Läger- Lägga
9) parembol~,

LÄGER (= lligerplats)
1 sitt I. i Gerars dal
I.Mos.26:17
3 den natten stannade i l.ret
32 :21
1 slog upp sitt I. utanf"6r staden
33:18
2.Mos.16:13
3 vaktlar och övertäckte l.ret
16:13
3 dagg fallen omkring l.ret
1 slagit upp sitt I. vid Guds berg
18:5
19:16
3 allt folket i l.ret bävade
3 Mose förde folket ut ur I.ret
19:17
3 Krigsrop höres i1.ret
32:17
3 Nlir Mose kom nlirmare I.ret
32:19
32:26
3 ställde sig i porten till l.ret
32:27
3 Gin si igenom l.ret
33:11
3 vände Mose tillbaka till I.ret
36:6
3 skulle lita utropa II.ret
3 ren och får gi in II.ret
3.Mos.14:8
16:26,28
3 dlirefter får han gi in i I.ret
3 ngn av Israels hus i I.ret slaktar
17:3
3 trllta med varandra i I.ret
24:10
l omkring tabernaklet sitt I.
4.Mos. 1 :50
3 lägra sig var och en i sitt I.
1 :52
3 inMÖnstrade s. tillhöra Juda I.
2:9
3 inMÖnstrade s. tillhöra Rubens I.
2:16
3 leviternas I. i tiget
2 :17
2:17
3 mitt emellan de övriga I.ren
3 inMÖnstrade s. tillhöra Efraims I.
2 :24
3 inmönstrade s. tillhöra Dans I.
2 :31
2:32
3 De s. inmönstrades i I.ren
1 sitt I. bakom tabernaklet
3:23
1 I. vid sidan av tabernaklet
3:29
1 I. vid sidan av tabernaklet
3 :35
1 Mose och Aron....itt I.
3 :38
3 Nlir l.ret skall bryta upp
4:5
3 nlir I.ret skall bryta upp
4:15
3 ur l.ret var och en s. lir spetliisk
5:2
3 Icke mi orena deras I.
5:3
9:17
1 dlir s1ogo Israels barn I.
1 efter H. befallning s1ogo de I.
9:18
llågo de i I.
9:18
1 lågo de efter H. befallning i I.
9:20
1 så lågo Israels barn stilla i I.
9:22
9:23
1 Efter H. befallning s1ogo de I.
3 nlir I.ren skola bryta upp
10:2
3 de I. bryta upp s.liSga
10:5
3 de I. s.ligga söderut
10:6
4 Nlir l.ren skola bryta upp
10:6
3 Juda barns I. det första
10:14
3 Därefter bröt Rubens I. upp
10:18
3 bröt Efraims barns I. upp
10:22
3 bröt Dans barns I. upp
10:25
3 förtlirde dem ytterst i l.ret
11: 1
11 :9
3 daggen om natten föll över l.ret
11:26
3 tvi män kvar i l.ret
3 de profeterade i I.ret
11 :26
11:27
3 Eldad och Medad profetera i IJet
3 gick Mose tillbaka till IJet
11 :30
3 stormvind drev dem över I.ret
11:31
11 :31
3 runt omkring IJet
3 bredde ut dem runt I.ret '
11 :32
13:20
3 om de bo i I. eller i befästa
3 Mose lämnade icke I.ret
14:44
3 dlirefter får han gi in i IJet .
19:7
3 i IJet pi Moabs hedar
31 :12
3 däre(ter fin I gi in i IJet
31 :24
1 deras I. vid Jordan
33:49
3 alla stridbara män i1.ret
5.Mos. 2:14
3 (H.) sände förödelse i IJet
2:15
3 Nlir du sIår·l.
23:9
3 han får icke komma in i I.ret
23:10
3 får han gå In i1.ret
23:11
23:14
3 H. vandrar fram i ditt I.
3 dlirför skall ditt I. vara heligt
23:14

3 främlingen hos dig i ditt I.
29:11
3 (Josua:) Gin igenom I.ret
Jos. 1:11
3 tillsyningsmännen gm l.ret
3:2
5 :8
3 stannade de kvar i !.ret
3 gingo de in i1Jet
6: 11
6:11
3 stannade i1Jet över natten
3 återvände sedan till I.ret
6:14
3 Israels I. åt tillspillogivning
6: 18
3 s&vlil helal.ret, norr om staden
8:13
3 gingo de till J osus i I.ret
9:6
3 gibeoniterna till Josus i I.ret
10:6
3 Josua vände tillbaka till I.ret
10:15
3 till Josus i I.ret vid Mackeda
10:21
3 tillbaka till I.ret vid GUgal
10:43
3 till J osua i1.ret vid SUo
18:9
3 midjaniternasi. norr
Dom. 7:1
7:8
3 midjaniternasi. i dalen
3 drag ned i I.ret
7:9
7:10
3 gi med Pura ned till I.ret
3 mod till att bryta in i I.ret
7:11
3 gick (Gideon) till förposten i I.ret
7:11
7 :13
3 rullande in i midjaniternas I.
3 midjan och hela I.ret i hs hand
7:14
3 midjaniternasi. i eder hand
7: 15
7:15
3 vände tillbaka till Israels I.
3 till utkanten av IJet
7:17
3 stöta i basunerna omkring I.ret
7:18
3 till utkanten av I.ret
7: 19
3 stodo stilla runt omkring IJet
7:21
7:21
3 begynte alla i l.ret löpa
3 enes svärd mot andre i I.ret
7:22
3 s. voro i I.ret flydde
7:22
8: 11
3 låg sorglös i sittI.
3 medan (Simson) var i Dans I.
13:25
18:12
3 kallar det stlillet för Dans I.
3 från Jabes ingen till I.ret
21:8
3 Dessa förde de då till I.ret
21: 12
3 folket kom tillbaka till I.ret l.Sam. 4:3
3 H. förbundsark kom in i l.ret
4:5
3 Jubelrop i hebreernas I.
4:6
3 H. ark kommit in i I.ret
4:6
3 Gud kommit in i I.ret
4:7
11 :11
3 i I.ret vid morgonväkten
13:17
3 härskara ur misteernas l.
3 förskräckelse i l.ret
14:15
14:19
3 larmet i misteernasi.
3 voro här och dlir i I.ret
14:21
3 skyndsamt till dina bröder i I.ret
17:17
3 Israels barn plundrade deras I.
17:53
3 Vem vill gå till Saul i I.ret
26:6
3 när Saul såg misteemas I.
28:5
28:19
3 Israels I. skall H. giva
3 in och ut här i I.ret
29:6
3 en man från Saulsl.
2.Sam. 1:2
1:3
3 ss. flykting ifrån Israels I.
8 Rispa hade den till sitt I.
21:10
3 bröto sig igenom rJlisteernas I.
23:16
3 Omri till konung, i IJet
l.Kon.16:16
3 när de kommo till Israels I. 2.Kon. 3:24
3 över till arameernas I.
7:4
7:5
3 utkanten av arameernas I.
7:5
3 gå in i arameernas I.
7:6
3 ett din •••höras i arameernas I.
3 (arameerna) hade övergivit I.ret
7:7
7:8
3 till utkanten av IJet
7:10
3 till arameernas I.
3 ut ur IJet och gömt sig
7 :12
7:16
3 och plundrade arameernas I.
3 slog i assyriernas I. 185000
19:35
3 dörrvaktarna i Levi barns I. 1. Krön. 9:18
3 i H. I. vakt vid ingången
9: 19
3 bröto sig igenom fUisteernas I.
11 :18
12:22
3 hs I. blev övermittan stort
2.Krön.22:1
3 rövarskara till I.ret
3 lovsjunga i portarna till H. I.
31:2
32:21
3 assyriske konungens I.
Ps.34:8
1 H. ängel slår sitt I.
78:28
3 lit det falla ned i sitt I.
3 av avund mot Mose i1.ret
106:16
1 dlir David slog upp sitt I.
Jes.29:1
29:3
1 Jag skall sli I. runt omkring dig
3 slog i assyriernas I. 185000
37:36
5 Pi höga berg redde du dig I.
57:7
5 besteg ditt I.
57:8
5 glima delade du I. med dem
57:8
3 sli upp I. mot den
Hes. 4:2
5 bland slagna sittI.
32:25
1 jag skall sli upp mitt I.
Sak. 9:8
14:15
3 djur s. rmnas dlir i I.ren
9 omringa de heligas I.
Upp.20:9
LÄGER (utanför lägret)
3 bränna upp utanf"6r I.ret
2.Mos.29:14
3 ett stycke utanför I.ret
33:7
3 uppenbarelsetliltet utanför I.ret
33:7
3 föra bort utanför I.ret
3.Mos. 4:12
3 tjuren utanf"6r l.ret och bränna
4 :21
3 föra askan bort utanför I.ret
6:11
8:17
3 brände upp i eld utanför I.ret
3 brände upp i eld utanför I.ret
9:11
3 fören dem utanför IJet
10:4
3 buro bort dem utanför I.ret
10:5
3 utanför l.ret sin bostad
13:46
3 pristen skall gå ut utanför I.ret
14:3
3 skola föras bort utanför l.ret
16:27
3 Om ngn utanför l.ret slaktar
17:3
3 För ut hidaren utanför I.ret
24:14
3 förde ut hädaren utanf"6r I.ret
24:23
3 ngt stlille utanför l.ret
4.Mos. 5:3
3 ett stlille utanför IJet
5:4
12:14
3 innestängd sju dagar utanför I.ret
3 Mirjam innestängd utanf"6r l.ret
12:15

LÄGGA (allmänt)
lade (manteln) pi sina skuldror I.Mos. 9:23
lade styckena mitt emot varandra
15:10
lade min tjänstekvinna i din
16:5
innan de hade lagt sig
19:4
lit oss I. oss hos hm
19:32
IiIdre lade sig hos sin fader
19:33
märkte icke nir hon lade sig
19:33
gi du In och lägg dig hos hm
19:34
yngre lade sig hos hm
19:35
märkte Icke nlir hon lade sig
19:35
lade det pi (Hagars) rygg
21:14
lade (veden) pi sin son Isak
22:6
(Abraham) lade veden därpi
22:9
lade hm på altaret ovanpå veden
22:9
Ligg din hand under min länd
24:2
lade tjänaren sin hand under
24:9
(Jakob) lade sig att sova dir
28:11
lade man stenen tUIbaka
29:3
lade han käpparna i rännorna
30:38
lade Jakob käpparna framför
30:41
lade han icke dit dem
30:42
Rakel hade lagt dem i kamelsadeln
31 :34
(Josef) lade upp det i städerna
41 :48
41 :48
I var stad lade han upp födoämnen
42 :25
I. van och ens penningar tillbaka
42:28
Mina penningar lagda hit
lagt penningarna i vira slickar
43:22
lägg penningar överst i hs säck
44:1
I. i den yngstes slick
44:2
för att jorden icke mål .. öde
47:19
lägg din hand under min länd
47:29
lade den pi Efraims huvud
48:14
lade sina händer korsvis
48:14
(Josef) lades i en kista
50:26
lade barnet diri
2.Mos. 2:3
du skall I. orden i hs mun
4:15
I•.tungt arbete pi dessa mskor
5:9
I. min hand pi Egypten
7:4
ytterligare I.er hinder I vägen
9: 17
den dag dess grund blev lagd
9:18
Icke I. pi dig ngo av sjukdomar
15 :26
lägg däri en gomer manna
16:33
en sten och lade under hm
17:12
25:16
i arken skall du I. vittnesbördet
1 arken skall du I. vittnesbördet
25:21
sjätte våden I. dubbel
26:9
överdrag att I. ovanpå detta
26:14
I. urim och tummim i domsskölden
28:30
I. dem i en och samma korg
29:3

I. dem på styckena
29:17
I. alltsammans på Arons händer
29:24
I. framför vittnesbördet
30:36
överdrag av tahasskinn att I.
36:19
I. upp pi detta vad där skall
40:4
(Mose) lade ut dess fotstycken
40:18
lade ovanpå täckelset
40:19
lade (vittnesbördet) in i arken
40:20
lade pi detta de bröd
40:23
skola I. ved pi elden
3.Mos. 1:7
I. styckena ovanpå veden
1:8
pristen skall I. detta ovanpi
1 :12
I. rökelse därpå
2:1
du skall I. rökelse därpå
2:15
ingen rökelse I. dlirpå
5:11
6:10
I. den vid sidan av' altaret
I. brännoffret därpå
6:12
lade urim och tummim i skölden
8:8
lade detta pi fettstyckena
8:26
lade han på Arons händer
8:27
fettstycken lade de på bringorna
9 :20
togo fyrfat och lade eld i
10:1
Man skall I. det i vatten
11 :32
om ngn sak I.es på det
15:23
rökelsen skall han I. på elden
16:13
I. dem på bockens huvud
16:21
icke ngt varpå han kan falla
19:14
skolen IIcke I. på altaret
22:22
I. upp dem i två rader
24:6
på vardera raden I. ren rökelse
24:7
I. upp dem inför H. ansikte
24:8
I. överdrag av tahasskinn
4.Mos. 4:6
brödet skall ock I.s därpå
4:7
I. den I ett överdrag
4:10
I. alltsammans på en bår
4:10
sedan I. dem pi en bår
4:12
I. dem i ett mörkblått kläde
4:12
I. därpå alla tillbehör
4:14
ingen rökelse I. därpi
5:15
ngt av stoftet I. i vattnet
5:17
I. iminnelseoffret
5:18
huvudhår och I. det pi elden
6:18
I. detta pi nasirens händer
6:19
I. mitt namn på Israels barn
6:27
lagt på mig bördan av
11 :11
lägg icke pi oss bördan av synd
12:11
I.en eld i (fyrfaten)
16:7
fyrfat och I. rökelse därpå
16:17
fyrfat och lade eld därpi
16:18
lägg eld från altaret därpå
16:46
(Aron) lade rökelsen
16:47
I. dem i uppenbarelsetliltet
17:4
lade stavarna inför H. ansikte
17:7
Ligg Arons stav framför
17:10
I. den utanför Illgret
19:9
Vad Gud I.er I min mun
22:38
H. lade i BUeams mun
23:5
akta pi vad H. I.er i min mun
23:12
H.lade i hs mu,n vad han
23:16
lagt på klippan är ditt niste
24 :21
lägg ngt av din värdighet på hm
27:20
skall han I. pi dig
S.Mos. 7:1S'
skall du I. dem i arken
10:2
och lade tavlorna i arken
10:5
I. upp det inom dina städer
14:28
I. mina ord I hs mun
18:18
om ngn I.er i försåt för hm
19:11
Icke I. ngt i ditt klirl
23:24
skall du I. detta I en korg
26:2
egyptierna lade hårt'arbete pi
26:6
intet •••att I. i förvar
28:39
I. ett jirnok pi din hals
28:48
I. förbannelser på fiender
30:7
du skall I. den i deras mun
31:19
I.en den vid sidan av
31:26
innan männen hade lagt sig
J os. 2:8
4:3
I.en ned dem pi det stlille
lade ned dem där
4:8
När han I.er (Jerikos) grund
6:26
lade det ned inför H.
7 :23
8:2
Lägg nu ett bskhåll mot (Al)
I.en eder icke alltför långt
8:4
de lade sig i bskhåll
8:9
lade (5000 man) i bakhAII
8:12
ett bakhåll var lagt mot hm
8:14
lade utslitna packsäckar pi
9:4
framför ingången lade man stenar
10:27
lade (Gideon) köttet i
Dom. 6:19
lägg (offret) på berghällen
6:20
I.er ull pi tröskplatsen
6:37
lade Sikems borgare folk iförsit
9:25
lägg dig i bskhåll pi filtet
9:32
Abimelek lade den pi axeln
9:48
lade grenarna intill valvet
9:49
lade upp den pi klippan it H.
13:19
lade alltsammans pi sina axlar
16:3
16:9
(Delila) lagt folk i försåt
Tig, ligg handen pi din mun
18:19
lade (bihustrun) på åsnan
19:28
lade manskap i bakhåll
20:29
bakhållet de lagt mot Gibea
20:36
lade för henne rostade ax
Rut 2 :14
När (Boas) di I.er sig
3:4
se efter var han I.er sig
3:4
och ligg dig där
3:4
Noomi tog barnet och lade det
4:16
I.en gyllene klenoder
I.Sam. 6:8
lade (boken) inför H.
10:25
lade (Saul) ett bakhåll
15:5
lade David det av sig
17:39
lade (stenarna) i herdeväska
17:40
vapen lade han i sitt tält
17:54

3629

3630

3631
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7rapep.(joAr)

placering i slagordning, formering el.
uppställning till strid; här (uppställd
till strid); {här)läger; av: parembållö,
kasta el: skjuta in bredvid el. mellan.
Vad det innebär att gå ut till Jesus
»utamor lägret», Hebr.13:13, förklaras
närmare i v.14; jfr Luk.9:S8; Hebr.
11:13-16; 12:1-2. Se: Här 10.
LÄGER
Uppdelning: i betydelsen: bädd, lägerplats,
utanf"6r lligret.
LÄGER (= bädd)
5 du besteg din faders I.
l.Mos.49:4
5 David stitt upp från sitt I.
2.Sam.l1:2
5 lade sig (Uria) pi sittI.
11 :13
5 mitt I. lindra mitt bekymmer
Job 7:13
2 i mörkret bädda mitt I.
17:13
5 vila i slummer pi sitt I.
33:15
33:19
5 agad gm pligor pi sitt I.
5 eftersinnen .••pi edra I.
Ps. 4:5
6 väter mittI. med tirar
6:7
36:5
5 Fördärv tänker han ut pi sitt I.
5 vid krankhet förvandlar du hs I.
41:4
2 kommer ihåg dig pi mitt I.
63:7
5 de juble på sina I.
149:5
5 Dlir jag lig pi mitt I. om natten HY. 3:1
7 den syn du hade pi ditt I.
Dan. 2:28
7 Nlir du låg pi dittI.
2:29
7 ängslades gm drömbUder pi mitt I.
4:2
7 den syn jag hade pi mitt I.
4:7
7 i den syn jag hade pi mittI.
4:10
7 såg en syn pi sittI.
7:1
5 jllmra sig på sina I.
Hos. 7:14
5 bereda vad ont är pi sina I.
Mika 2:1

3 stena hm utanför l.ret
15:35
3 utanför I.ret och stenade hm
15:36
3 föra ut (kon) utanf"6r lJet
19:3
3 lägga den utanför I.ret
19:9
3' till mötes utanför I.ret
31:13
3 lägra eder utanför I.ret
31:19
3 ngt stlille utanför IJet
5.Mos.23:10
3 särskUd plats utanför I.ret
23:12
3 släppte dem utanför Israels I.
Jos. 6:23
9 brännas upp utanf"6r I.ret
Hebr.13:11
9 gå ut till hm utanför I.ret
13:13

LÄGERHYDDA
Israel och Juda bo i I.or
2.Sam.ll:11
drack med konungarna i I.orna l.Kon.20:12
dricka sig drucken i I.orna
20:16

LÄGERPLATS
färdades ifrän I. till I.
tigade från I. till I.
tågade från I. till I.
Dessa voro Israels barns I.er
alltefter s. de ändrade I.
dessa vora nu deras I.er
framför ·för att utse I.er
Akors dal en I. för
glömde sin rätta I.
Seraja hade bestyret med I.erna
Ammons barns land I. för får
sjlilv utse I.er åt dem

l.Mos.13:3
2.Mos.17:1
4.Mos.10:12
33:1
33:2
33:2
5.Mos. 1:33
Jos.65:10
Jer.50:6
51:59
Hes.25:5
34:15

LÄGERSTAD
(Nineve) icke I. för vilda djur

Sef. 2:15

LÄGERSTÄLLE
när de bröto upp från sitt I.
Koras, Datans och Abirams I.
förde (stenarna) över till I.t

4.Mos.10:34
16:24,27
Jos. 4:8

LÄGERTAG
ss. eftertrupp i helal.et

4.Mos.10:25

LÄGGA

-lägga
nedlägga l.Kon.1O:24
pålägga 2.Mos.l:13
tillägga Apg.2S:S
undanlägga l.Sam.9:24
underlägga l.Kor.lS:27
utlägga 2.Pet.l :20
ödelägga 3.Mos.26:32
överlägga Apg.2S:12
LÄGGA
Uppdelning: allmänt; lägga: avfbort, handen/
händerna pi, i dagen, fram, märke till, p.i
hjärtat/minnet/sinnet, rid, sig, sig ut, till/
därtill, till rygga, ut (från land), till vid, vinn
om.

Lägga
Mikallade (husguden) i sängen
19:13
Icke l. mig ngt till last
22 :15
fienders liv l. i sin slunga
2S :29
Varför l.er du ut en snara
28:9
lade vapen i Astartetemplet
31 :10
lagt din herres hustrur
2.Sam.12:8
(Tamar) lade upp dem
13 :9
Joab lade orden i hennes mun
14 :3
lagt i din tjänarinnas mun
14 :19
lade hm i sin famn
1.Kon. 3 :20
döde son lade hon i min famn
3 :20
l. det i flottar på havet
5 :9
husets grund skulle I.s
5 :17
lade guldet över keruberna
6 :32
guld s. lades över snidverken
6 :35
grunden lagd till.H. hus
6 :37
grunden lagd med dyrbara
7 :10
lade in i skattkamrarna
7 :S 1
stentavlor s. Mase lagt ned
8:9
ok s. din fader lade på oss
12 :4
ok din fader lagt på oss
12:9
lade den på åsnan
13:29
lade hs döda kropp i sin grav
13 :30
l.en mina ben vid sidan av
13 :31
när (Hiel) lade dess grund
16:34
(Elia) lad .. hm på sin säng
17:19
l. (tjuren) på veden
18:23
tjuren och l. den på veden
18 :23
lade (Elia) upp veden
18:33
lade (tjuren) på veden
18 :33
lade han sig aU sova
19:5
H.lagt lögnens ande i
22 :23
ny skål och I.en salt däri
2 . Kon. 2:20
lade hm på gudsmannens säng
4:21
lägg min stav på gossens
4:29
lagt staven på gossens ansikte
4:31
lade dem i soppgrytan
4:39
lade det i förvar i huset
S :24
lade den under (Jehu)
9:13
lade deras huvuden i korgar
10:7
L.en dem i två högar
10:8
lade dit alla penningar
12:9
l. skatt på alla rika män
IS :20
Vad du I.er på mig
18:14
lade (fikonkakan) på bulna den
20:7
lade hs vapen i gudahus
l.Krön.IO:IO
Guds hus, lade han grunden
2 .Krön. 3:3
lade han in i skattkamrarna
S:1
tavlor s. Mose lagt dit
5:10
dag då grunden lades till H. hus
8:16
lätta ok din fader lade på oss
10:4
det ok s. din fader lagt på oss
10:9
lade in i dem förråd
11 :11
13:11
l. upp brö d på gyllene bordet
Jerobeam hade lagt bakhåll
13:13
lade (Asa) på en bädd
16:14
lade in krigsfolk i Juda städer
17:2
lade in b esättningar i Juda
17:2
18:22
H. lagt lögnens ande i dessa
lade hm icke i Israels
28:27
lade upp dem i särskilda högar
31 :6
att i. upp högarna
31:7
innan grunden ännu var lagd
Esr. 3:6
lade grunden till H. tempel
3:10
grunden till H. hus var lagd
3:11
sågo grunden l.s till detta hus
3:12
icke l. hinder i vägen
5:5
i väggarna l.er trävirke
5:8
lade grunden till Guds hus
5:16
makt att l. skatt
7 :24
lade i munnen de ord
8:17
(Sallu n) lade tak därpå
Neh. 3:15
l. in spisoffret, rökelsen
13:5
Ahasveros' vrede lagt sig
Est. 2:]
l.s in i konungens skattkamrar
3:9
lade sig konungens vrede
7: 1 O
min Olycka lagd på vågen
Job 6:2
vill jag icke l . band på
7 :11
ondska l .er dig orden i munnen
1 5 :5
garn lagda på marken
18:10
nödgas l. handen på munnen
21 :5
l.s i graven gm pest
27:15
l.er kläder på hög ss. lera
27:16
kläda sig i vad han I.er på hög
27:17
Rik l.er han sig
27 :19
hövdingar lade handen på
29:9
lade på hm bördan av jordens
34 :13
l.s bundna i kedjor
36 :8
när han l.er dem i band
36 :13
i sina kulor l. de sig till ro
37:8
när jag lade jordens grund
38 :4
vem s. lade hennes hörnsten
38 :6
dina stolta böljor l. sig
38 :11
lagt vishet i de mörka molnen
38 :36
måste l. handen på munnen
39:37
I.e min ära i stoftet
Ps. 7:6
nät s. de lade ut
9 :16
lagt sin pil på strängen
11 :2
s.lagt hennes grund
24:2
nät s. de lade ut för mig
31:5
I.er töm och betsel
32:9
l.er djupen i förvaringsrum
33 :7
Snaror l. de ut
38:13
lade i min mun en ny sång
40:4
de l. försåt
56:7
De l. ut nät för mina fötter
57 :7
med bittra ord l. de an
64:4
huru de skola l. ut snaror
64 :6
lade en tung börda på vår rygg
66:11
där hon kan l. sina ungar
84:4
lagt hjälp i en hjältes hand
89 :20

I urtiden lade du jordens grund
102 :26
lagt dina fiender till fotapall
110:1
ogudaktiga l. ut snaror
119:110
Stolta mskor l. snaror
140:6
141 :9
snaror de l. ut på min väg
142:4
lagt ut snator för mig
Ler mig i mörker ss. döda
143:3
l. oss på lur efter blod
Ords. 1:11
Gm vishet har H. lagt jordens
3:19
lägg händerna i kors att vila
6:10
Förrän bergens grund var lagd
8:25
l.er lärdom på hs läppar
16:23
lägg händerna i kors att vila
24:33
s. vill l. band på sådan
27:16
vill l. band på vinden
27 :16
så lägg handen på munnen
30:32
31:17
l .er driftighet i sina armer
samla in och l. tillhopa
Pred. 2 :26
1:11
lagt evigheten imskornas
Ol ren l.er händerna i kors
4:5
U gg vittnesbördet ombundet
Jes. 8 :16
I. ut nät i vattnet
19:8
22:16
ve m tänker du l. här
l. ditt välde i hs hand
22 :21
23 :18
det skall icke l.s upp
lagt i Sion en grundsten
28 :16
30 :28
l. i folkslagens mun betsel
34 :15
pilormen l.er sina ägg
38:21
fikonkaka och l. ss. plåster
ynglingar lagda i bojor
42 :22
44:28
Din grund skall åter varda lagd
Min hand lagt jordens grund
48 :13
51 :13
H. s. lagt jordens grund
lagt mina ord i din mun
51 :16
våra smärtor lade han på sig
53 :4
näpsten vailagd på h m
53:5
orden jag lagt i din mun
59 :21
lade i deras bröst sin hel.A.
65 :11
jag l.er mina ord i din mun
Jer.I:9
l. stötestenar för detta folk
6:21
L.en edra brännoffer tillhopa
7:21
i hjärtat l. de försåt
9 :8
ägg vilka hon ej själV lagt
17:11
snaror lagt ut för mina fötter
18:22
J ag skall l. min lag i
31 :33
liigg dem i ett lerkärl
32:14
Lägg trasorna under dina armar
38:12
och l. det i edra kärl
40:10
där tegelgolvet I.es
43:9
lade ut en snara för dig
50:24
Resen upp baner ...l.en bakhåll
51 :12
Klag. 1:14
hop bundna lades de
lagt på mig tunga fjättrar
3:7
3:65
l. täckelse över ...hjärtan
l. stötesten i hs väg
Hes. 3:20
bojor skola I.s på dig
3:25
4 :1
lägg den' framför dig
lägg Israels hus' missgärning
4:4
jag skall l. bojor på dig
4:8
lägg detta i samma kärl
4:9
10:7
lade i händerna på hm
24:4
Lägg köttstyckena tillhopa
lägg bränsle under (grytan)
24:5
24:10
Ja, lägg på mer ved
25:9
l. Moabs bergssluttning öppen
30:21
icke lagt på den förb a nd
32 :27
svärd lagda under sina huvuden
vill jag l. J udas stav
37 :19
40:42
skulle man l. de redskap
40:43
skulle offerköttet l.s
Dan. 6:17
lade den över gropens öppning
11:28
l. planer mot heliga förbundet
Hos. 7 :2
l.er deras ondska på minnet
Ob. v.7
l. en snara på din väg
Jona 1:15
lade sig havets raseri
Mika 3:3
kött s. I.es i kitteln
7:16
nödgas 1. handen på munnen
Nah. 1:13
ok han lagt på dig
Hagg. 1:6
1. den i söndrig pung
2:16
innan man begynt l. sten på
2:19
grunden lagd till H. tempel
Sak . 3:9
sten jag lagt inför J osua
4:9
lagt grunden till detta hus
8 :9
gru nden lades till H. hus
9 :13
l. Efraim ss. pil på den
Matt. S:24
liigg ned din giv. där
13:31
senapskorn s. en man l.er ned
14:32
i båten, lade sig vinden
15 :30
lade de ned för (J.) fötter
21 :7
lade sina mantlar på denne
23 :4
l. dem på mskornas skuldror
27 :6
icke lovligt l. i offerkistan
27:60
lade den i den nya grav
Mark. 4 :31
när det l.es i jorden
4:39
Och vinden lade sig
6 :29
lade den i en grav
6 :51
i båten och vinden lade sig
6:56
lade sjuka på öppna platserna
lade sina mantlar på den
11:7
lagt dina fiender till fotapall
12:36
folket lade ned penningar
12:41
12 :41
många rika lade dit mycket
fattig änka lade ned två skärvar
12 :42
lade dit mer än alla de andra
12:43
12:43
s. lade ngt i offerkistorna
lade (J.) i en grav
15:46
15 :47
sågo var (J.) lades
platsen där de lade hm
16:6
och lade hm i en krubba
Luk. 2:7
4 :20
Sedan lade han ihop bok ...
för att l. hm ned framför J.
5:18

LÄGGA (handen, händerna på)
högra hand lade på Efraims
l.Mos.48 :14
lade högra hand på Efraims
48' ~ 17
lägg din hand på hs huvud
48 :18
l. sina händer på tjurens
2.Mos.29 :10
l. sina händer på vädurens
29:15,19
l. sin hand på
3.Mos. 1:4
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lade dess grund på hälleberget
6:48
utan aU l. ngn grund
6:49
och lade sig till bords
7:36
s. på mskorna 1.en bördor
11 :46
haven I lagt hinder
11 :52
senapskorn s. en man l.er ned
13:19
om han lade .grunden
14:29
l.er det på sina axlar
IS :5
lade yngre sonen sitt tillhopa
15 :13
taga upp vad du icke lagt ned
19:21
taga u pp vad jag icke lagt ned
19:22
lade sina mantlar på den
19:35
lagt dina fiender till fotapall
20:43
de rika lade ned sina gåvor
21 :1
änka lade ned två skärvar
21:2
änka lade dit mer än alla
21 :3
av överflöd dessa lade ned
21:4
23:26
på (Simon) lade de korset
lade han den i en grav
23:53
där ingen hade varit lagd
23:53
hur hs kropp lades ned däri
23:55
lade degen på mannens ögon
Joh. 9:6
lade en deg på mina ögon
9:15
Var haven I lagt (Lasarus)
11:34
vad s. lades i penningpungen
12:6
lade dit välluktande kryddorna
19:40
s. ingen hade varit lagd i .
19:41
Där lade de nu J.
19:42
veta icke var de lagt hm
20:2
20:13
vet icke var de hava lagt hm
säg mig var du har lagt hm
20:15
lagt fiender till fotapall
Apg. 2:35
lade den för apostlarnas fötter
4:35
lade dem för apostlarnas
4 :37; 5:2
lade dem på bärar
5:15
lade dem i den grav
7 :16
lägg ih op din bädd
9 :34
lade (Tabita) i en sal
9 :37
lade hm i en grav
13:29
på lärj. hals l. ett ok
15 :10
lade dem på de sjuka
19 :12
ville l. försåt för (Paulus)
25:3
lade de ut drivankare
27:17
kvistar han lade på elden
28 :3
l.er i Sion en stötesten
Rom. 9:33
ingen må l. en stötesten
14 :13
Efter Guds nåd lade jag
l. Kor. 3 :10
annan grund kan ingen l.
3 :11
än den s. är lagd, J K.
3 :11
icke för att l. band på eder
7:35
icke l. hinder i vägen
9:12
lagt vår kunskap i dagen
2.Kor.11 :6
icke träldomsok l.s på eder
Gal. 5:1
5:7
Vem har p.u lagt hinder i eder vig
förrän världens grund var lagd
Ef. 1:4
l. i dagen huru det rådslut
3 :9
allahanda stadgar l.s på eder
Kol. 2:20
lade i begynnelsen jordens
Hebr. 1:10
lagt dina fiender till fotapall
1:13
lade den tillkommande världen
2:5
6:1
icke äter l. grunden
l. mina lagar i deras sinnen
8 :10
hs fiender lagda till fotapall
10:13
l. mina lagar i deras
10:16
läto sig I.s på sträckbänk
11 :35
jag l.er i Sion en utvald
l.Pet. 2 :6
Sodom och Gomorra lade han 2.Pet. 2:6
Jak. 3:3
l. betsel i hästarnas mun
l. en stötesten till fall
Upp . 2 :14
2:22
l. henne på sjuksängen
l~er icke på eder ny börda
2:24
4 :10
I. sina kransar inför tronen
kropparna l.s i ngn grav
11:9
grundstenar skönt lagda
21 :19
skall Gud på hm l. de plågor
22 :18
LÄGGA (av, bort)
lade av sina änkekläder
(Tamar) lade av sin slöja
lägg av dig dina smycken
lade han (Mose) av täckelset
hon skall l. av de kläder
När du lagt av all tionde
lade David det av sig
(J ojakin) l. av fångdräkt
lade av kläderna
Jag har lagt av mina kläder
l.en av edra kläder
lägg av din slöja
fick l. av sin fångdräkt
l. bort sina mantlar
och lade av sin mantel
lade dit av sitt överflöd
hon lade dit av sitt armod
hon lade dit av sitt armod
(J.) lade av sig överklädnaden
vittnena lade av sina mantlar
lagt bort vad barnsligt var
må han l. av detta hemma
L.en därför bort lögnen
också I l. bort ...vrede
Må de l. av åt sig skatter
i. av allt s. är till hinder
l.en bort all ondska

l.Mos. 38 :14
38:19
2.Mos. 33 :S
34:34
S.Mos.21 :13
26 :12
l.Sam.17 :39
2.Kon.25:29
Neh. 4 :23
HV. 5:3
Jes.32:11
47:2
Jer.52:33
Hes.26 :16
Jona 3:6
Mark.12:44
12:44
Luk.21:4
Joh .13:4
Apg. 7:58
l.Kor.13:11
16:2
Ef. 4:25
Kol. 3:8
l.Tim . 6 :19
Hebr.12 :1
l.Pet. 2:1

l. sin hand på offerdjurs
3:2,8
l. sin hand på dess huvud
3:13
l. sin hand på tjurens huvud
4:4
l. sina händer på tjurens huvud
4:15
l. sin hand på bockens huvud
4:24
I. sin hand på syndoffersdjurets
4:29
l. sin hand på syndoffersdj u rets
4:33
lade sina händer på
8:14
lade sina händer pi vädurens
8:18
lade sina händer på vädurens
8:22
l. båda sina händer på bockens
16:21
l. sina händer på hs huvud
24 :14
l. sina händer på dem
4.Mos. 8:10
l. sina händer på tjurarnas
8:12
och lägg din hand på (J osua)
27:18
lade sina händer på hm
27:23
Mose lagt sina händer på hm
5 .Mos. 34:9
(Tamar) lade handen på sitt
2.Sam . 13:19
lade Elisa sina händer på
2. Kon . 13 :16
lade sina händer på dem
2.Krön. 29 :23
lägg din hand på henne
Matt. 9:18
1. händerna på dem
19:13
(J.) lade händerna på dem
19:15
Kom och lägg h änderna på
Mark. 5:23
gm att l. händerna på dem
6:5
bad hm l. handen på denne
7:32
lade händerna på hm
8:23
lade han händerna på hs ögon
8 :25
lade händerna på dem
10:16
på sjuka skola de l. h änderna
16:18
lade händerna på dem
Luk. 4 :40
lade därvid händerna på henne
13:13
lade händerna på dem
Apg. 6:6
lade händerna på dem
8:17
s. jag l.er händerna på undfår
8 :19
lade händerna på (Saulus)
9:12
lade sina händer på hm
9 :17
lade händerna på dem
13:3
Paulus lade h änderna på dem
19 :6
Paulus lade händerna på hm
28 :8
lade sin högra hand på mig
Upp. 1:17

LÄGGA (i dagen)
l.er hs missgärning i dagen
klokhet har du ej lagt i dsgen

Job 20:27
26:3

LÄGGA (fram)
(Jakob :) Lägg det fram här
lagt fram (offergåvan)
L.en fram förslag och råd
l. fram nybakat bröd
tre ting l.er jag fram
konungens ärenden l.s fram
här l.er jag saken fram
lagt fram ss. arv ifrån fäder
l. fram för hm min sak
lade ej fram min mening
jag vill 1. fram min mening
Skäl mot ... icke lagt fram
l. fram min mening
intet att l. fram
l. fram vad han har i hjärtat
s. först Ler fram sin sak
L.en fram dem
och l. det fram för mig
Förkunnen och l.en fram det
för dig lagt fram min sak
för dig lagt fram min sak
l. fram det åt folket
skulle l. fram (bröden)
de lade fram åt folket
likaledes l. fram (fiskarna)
l. fram åt folket

l.Mos.31 :37
Dom . 6:18
20 :7
l.Sam.2I:6
l.Krön.21:10
Est. 1 : 13
Job 13:18
15 :18
23 :4
32 :6
32 :10
32 :14
32 :17
37 :19
Ords.18 :2
18:17
Jes.41:22
44:7
45 :21
Jer.II:20
20:12
Mark. 6 :41
8 :6
8:6
8:7
Luk. 9:16

LÄGGA (märke till)
David lade märke till dessa
utan att n gn l.er märke
l. märke till det antal år
och lade märke till synen
lade märke till det ordet
s. hörde det lade märke därtill
hs föräldrar lade märke därtill
Folket ...lagt märke till att

l.Sam.21 :12
Jes.57:1
Dan . 9:2
10:1
Mark. 9 :10
Luk . 1:66
2:43
Joh. 6:22

LÄGGA (på hjärtat, minnet, sinnet)
5.Mos. 4:39

l. på hjärtat att H. är Gud

skall du l. på ditt hjärta
l. dessa mina ord på ...hjärta
Om du I.er detta på hjärtat
Lägg icke så på sinnet
lägg mina lärdomar på hjärtat
efterlevande l. på hjärtat
Lägg dem på minnet

6:6
11:18
30:1
2.Sam.13:20
Ords.22:17
Pred. 7:3
Tit. 3:1

LÄGGA (räd)
lade råd om att döda (J osef)
l.Mos.37:18
onda råd de lade mot eder
4.Mos.25:18
1. onda råd mot hs tjänare
. PS.I05 :25
sitta och l. råd mot mig
119:23
råd H. lagt mot Edom
Jer.49:20
Nebukadressar lagt råd mot eder
49:30
råd H. lagt mot Babel
50:45
LÄGGA (sig)
(Juda) har lagt sig ned
lade sig ned under Bileam
Det l.er sig ej ned
Han har lagt sig ned
tala om den när du l.er dig
lära edra barn när du l.er dig
befalla hm l. sig ned
där lade de sig till vila
lägg dig i bekhåll på fältet
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l.Mos.49:9
4.Mos.2 2:27
23:24
24:9
5.Mos. 6:7
11:19
25:2
Jos. 2:1
Dom. 9:32

LIgIig - Lämna
lade sig i bakhåll mot Sikem
(Abimelek) lade sig i bakhåll
I.en eder i försåt i vingårdarna
lagt sig invid sädeshögen
lyfte upp täcket och lade sig
gå tillbaka och lägg dig
(Samuel) gick och lade sig
gå tillbaka och lägg dig
Gå och lägg dig
Samuel gick och lade sig
han lade sig i vägen för hm
(David) lät dem I. sig ned
Uria lade sig till vila
lade sig (UrIa) på sitt läger
Lägg dig på din säng
lade Amnon sig
konungen lade sig på marken
(Elia) lade sig åter ned
(Abab) lade sig på sin säng
säng i vilken du lagt dig
säng i vilken du lagt dig
ur den säng i vilken du lagt dig
och lade sig över gossen
Så snart jag lagt mig
i sina kulor l. de sig till ro
Under lotusträd l.er hsn sig
lade mig och somnade in
l frid vill jag I. mig ned
I.er sig i försåt vid gårdarna
du I.er mig i dödens stoft
l. sig ned i sina kulor
sedan du lagt dig sova sött
lade dig ned att öva otukt
l mörker har han lagt mig
lägg dig på din vänatra sida
lägg Iaraels h us' missgärning
I. dig på "din högra sida
folket att I. sig ned
lade han sig till bords
I. sig ned i gröna gräset
Låten dem I. sig ned i matlag
läto dem alla I. sig ned
lade 'han sig till bords
åt dem s. lagt sig ned där
lagt sig ned vid bordet
(Paulus) lade sig över hm

9:34
9:43
21:20
Rut 3:7
3:7
loSam. 3:5
3:5
3:6
3:9
3:9
15:2
2.Sam. 8:2
11:9
11:13
13:5
13:6
13:31
l.Kon.19:6
21:4
2.Kon. 1:4
1:6
1 :16
4:34
Job 7:4
37:8
40:16
Ps. 3:6
4:9
10:8
22:16
104:22
Orda. 3:24
Jer. 2:20
K1al. 3:6
Hes. 4:4
4:4
4:6
Matt.14:19
26:20
Mark. 6:39
Luk. 9:14
9:15
22:14
Joh. 6:11
13:12
API.20:10

LÄGGA (sig ut)
I.en eder ut för mig hos Efron
lade sig ut för sina landsmän
du icke I. dig ut för dem
må de I. sig ut hos H.

l.Mos.23:8
Est.l0:3
Jer. 7:16
27:18

LÄGGA (till, därtill)
I. femtedelen därtill
I. femtedelen därtill
skall han I. femtedelen därtill
till det värde I. femtedelen
till det värde I. femtedelen
I. femtedelen därtill
I. femtedelen därtill
arvedel lagd till den stams
icke I. ngt till det jag bjuder
Du skall icke I. ngt därtill
l. ännu tre städer till dessa
lade de till skatten
till synder lagt det onda
Till sin synd I.er ondska
egen möda I.er intet därtill
Lägg icke ngt till hs ord
icke I. ngt därtill
lade det ena till det andra
Ve eder s.l.en hus till hus
L.en till år
till detta lades annat av
lagt ny sorg till min förra
I. sådan skändlighet till
intill denna I. Judas stav
I. en enda aln till sin livslängd
lade Herodes till allt annat
I. en aln till sin livslängd
eUer I. ngt därtill
lade han därtill en ed
I. den till heligas böner
Om ngn I.er ngt till dem

3.Mos. 5:16
6:5
22:14
27:13
27:15,19
27:27,31
4.Mos. 5:7
36:4
5.Mos. 4:2
12:32
19:9
Jos. 6:24
l.Sam.12:19
Job 34:37
Ords. l 0:22
30:6
Pred. 3:14
7:28
Jes. 5:8
29:1
Jer.36:32
45:3
Hes.16:43
37:19
Matt. 6:27
Luk. 3:20
12:25
Gal. 3:15
Hebr. 6:17
Upp. 8:3
22:18

ar

LÄGGA (till rygga)
tio steg den lagt till rygga
tio steg den lagt till rygga
LÄGGA (under)
I.en Gorden) under eder
(David) lade dem under sågar
Gud s. lagt folken under mig
lade dem under h. fötter
lade (Elat) åter under Juda
(Ussia) lade det under Juda
allt lade du under hs fötter
I. havet under hs hand
I.er mitt folk under mig
Israels hus I. dem under sig
lagt fiender under dina fötter
lagd under förgängligheten
s. lade den därunder
lagt fiender under sina fötter
allt lagt under hs fötter
s. har lalt allt under hm
under den s.lagt allt under hm
vi I. dem under K. lydnad
AUt lade han under hs.fötter
allt lade du under hs fötter'
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2.Kon.20:11
Jes.38:8

l.Mos. 1:28
2.Sam.12:31
22:48
l.Kon. 5:3
2.Kon.14:22.
2.Krön.26:2
Ps. 8:7
89:26
144:2
Jes.14:2
Matt.22:44
Rom. 8:20
8:20
l.Kor.15:25
15:27
15:27
15:28
2.Kor.l0:5
Ef. 1:22
Hebr. 2:8

LÄGGA (ut)
lägg ut ngt litet från land
Lägg ut på djupet
Och de lade ut
lade sedan ut ifrån Pafos
lade alltså ut från Troas
lade vi ut (från Miletus)
gingo vi ombord och lade ut
Så lade vi ut (från Cesarea)
När vi lagt ut därifrån
borde I. ut därifrån

Luk. 5:3
5:4
8:22
Apg.13:13
16:11
21:1
21:2
27:2
27:4
27:12

LÄGGA (till)
Gennesarets..Jade till där
lagt till nära det ställe
lade vi till vid Samos
lade vi till vid Sidon
vi lade till vid Syrakusa

Mark. 6:53
Joh. 6:23
Apg.20:15
27:3
28:12

LÄGGA (vinn)
icke lade sig vinn om att
I. sig icke vinn om att vända
I.lir också jag mig vinn om

Dom.12:6
Hos. 5:4
Apg.24:16

LÄGLIG
l.t tillfälle att förråda
Matt.26:16
Men så kom en I. dag
Mark. 6:21
förråda hm dU.t var
14:11
vek ifrån hm intill I. tid
Luk. 4:13
J.t tillfälle att förråda
22:6
för eder är tiden aUtid I.
J oh. 7:6
när jag får I. tid
Apg.24:25
när det bliver hm I.t
I.Kor.16:12
farit hit ned t. jordens J. rymder
Ef. 4:9
i akt vart J.t tillfIIlIe
5 :16
i akt vart J.t tillfälle
Kol. 4:5

LÄGRA
-lägra
belägra SMos.20:12
LÄGRA
Uppdelning: lägra, lägra sig.
LÄGRA
att ngn J.t din hustru
(Sikem) I.de henne
i det han I.t Jakobs dotter
(Ruben) I.de Bilha
förför jungfru och l.r henne
Om ingen har I. t dig
en annan man l.r henne
tog henne med våld och l.de
mannen s. l.de henne dö
tager fatt henne och l.r henne
mannen s. I.de flickan

I.Mos.26:10
34:2
34:7
35:22
2.Mos.22:16
4.Mos. 5:19
5.Mos.22:23
22:25
22:25
22:28
22:29

LÄGRA (sig)
kamelerna I. sig utanför
l.Mos.24:11
I.de sig i Etam
2.Mos.13:20
l. sig framför Pi·Habirot
14:2
framför Baal·Sefon l. eder
14:2
där de voro I.de vid havet
14:9
de I.de sig där vid vattnet
15:27
de l. sig i Refidirn
17:1
Israell.de sig mitt emot
19:2
de I.de sig i öknen
19:2
israeliterna skola I. sig
4.Mos. 1:52
leviterna I. sig runt omkring
1:53
2:2
omkring uppenbarelse tältet I. sig
På framsidan skall Juda I. sig
2:3
skall Isaskars stam I. sig
2:5
Ruben skall I. sig söderut
2:10
skall Simeons stam I. sig
2·:12
I den ordning de I. sig
2:17
Efrairn skall I. sil västerut
2:18
skall Manasse stam l. sig
2:20
Dan skall I. sig norrut
2:25
skall Asers stam I. sig
2:27
s. H. bjudit I.de de sig
2:34
5:19
om ingen har I.t dis (kvinnan)
10:31
var vi kunna I. oss i öknen
I.de sig i öknen Paran
13:1
Israela b8lll1.de sig i Obot
21:10
I.de sig vid Ije-Haabarirn
21:11
21:12
l.de sig i Sereds dal
I.de sig på andra sidan Arnon
21:13
22:1
l.de sig på Moabs hedar
I.t sig mitt emot mig
22:5
Israell.d efter sina stammar
24:2
31:19
l. eder utanför lägret
Israels barn I.de sig i Suckot
33:5
I.de sig i Etam
33:6
I.de sig framför Migdoi
33:7
33:8
I.de sig i Mara
de I.de sig där (Elim)
33:9
I.de sig vid Röda havet
33:10
I.de sig i öknen Sin
33:11
I.de sig i Dofka
33:12
l.de sig i Aius
33:13
33:14
I.de sig i Refidirn
33:15
I.de sig i Sinais öken
I.de sig i Kibrot-Hattaava
33:16
l.de sig i Haserot
33:17
33:18
I.de sig i Ritma
l.de sig i Rimmon-Plires
33:19
33:20
I.de sig i Libna
l.de sig i Riasa
33:21
I.de sig i Kehelata
33:22
I.de sig vid berget Sefer
3i:23
I.de sig i Harada
33:24
I.de sig i Makhelot
33:25
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33:26
I.de sig i Tabat
I.de sig i Tera
33:27
I.de sig i Mitka
33:28
I.de sig i Hasmona
33:29
I.de sig i Moserot
33:30
I.de sig i Bene·Jaakan
33:31
33:32
I.de sig i Hor-Haggidgad
I.de sig i Jotbata
33:33
I.de sig i Abrona
33:34
I.de sig i Esjon-Geber
33:35
I.de sig i öknen Sin
33:36
I.de sig vid berget Hor
33:37
I.de sig iSalmona
33:41
I.de sig i Punon
33:42
I.de sig i Obot
33:43
I.de sig i Ije·Haabarirn
33:44
I.de sig i Dibon-Gad
33:45
I.de sig i Aimon-Diblataima
33:46
I.de sig vid Abarimbergen
33:47
I.de sig på Moabs hedar
33:48
Lik lejoninna har han I.t sig
5.Mos.33:20
där lskolen I. eder i natt
Jos. 4:3
de I.de sig i Gilgal
4:19
Medan Israels barn voro I.de
5 :l O
där I.de de sig norr om Al
8:11
11 :5
I.de sig vid Meroms vatten
(midjaniterna) I.de sig där
Dom. 6:4
I.t sig i Jisreels dal
6:33
I.de sig vid Harodskällan
7:1
och I.de sig i Gilead
10:17
Israels barn I.de sig i Mispa
10:17
I.de sig på andra sidan Arnon
11 :18
11 :20
I.de sig i Jahas
misteerna I.de sig i J uda
15 :9
18:12
I.de sig vid Kirjat·Jearirn
och I.de sig framför Gibea
20:19
l.de sig vid Eben·Haeser
loSam. 4:1
misteerna I.t sig vid Afek
4:1
I.de sig vid Mikmas
13:5
filisteerna l.t sig vid Mikmas
13:16
I.de sig mellan Soko och Aseka
17:1
J.t sig i Terebintdalen
17:2
Saul I.de sig på Hakilaböjden
26:3
ställe där Saul hade J.t sig
26:5
folket I.t runt omkring (Saul)
26:5
misteerna I.de sig vid Sunem
28:4
de I.de sig vid Gilboa
28:4
I.de vid källan i Jisreel
29:1
äro I.de ute på marken
2.Sam.ll:11
I.de sig i Gileadsland
17:26
misteer I.d i Refaimsdalen
23:13
I.de sig vid Aroer
24:5
I.de sig gent emot dem
loKon.20:27
de voro I.de mitt emot varandra
20:29
viD jag I. mig
2.Kon. 6:8
en här I.t sig runt omkring
6:15
f"dIateer I.d i Refaimadalen
l.Krön.ll:15
och I.de sig framför Medeba
19:7
voro I.de där i tre dagar
Ear. 8:15
molnen I.e sig över den
J ob 3:5
på ögonlock är dödsskugga I.d
16:16
I. sig runt omkring min hydda
19:12
I. sig mot mig runt omkring
Ps. 3:7
Om ock en här I.r sig mot mig
27:3
när de I.de sig mot dig
53:6
Lt sig i Efraim
Jes. 7:2
I. sig där med sin hjord
13:20
öknens djur skola I. sig
13 :21
de fattiga I. sig i trygghet
14:30
hjordar s. I. sig där ostörda
17:2
27:10
kalvar I. sig där
där ökenhundar I,de sig
35:7
herdar låta hjordar I. sig
Jer.33:12
I.en eder runt omkring (Babel)
50:29
på dess grenar l. sig markens
Hes.31:13
I. sig på goda betesmarker
34:14
l Askelons hus få I. sig
Sef. 2:7
(i Nineve) skola hjordar I. sig
2:14
folket I. sig på marken
Matt.15:35
I.de sig i skilda hopar
Mark. 6:40
tillsade folket att I. sig
8:6
Låten folket J. sig här
Joh. 6:10
DU.de sig männen där
6:10
LÄGRE
l. än den övriga huden
icke I. än den övriga huden
stället icke är I. än övriga
visa sig I. än övriga väggen
åren färre betala I. pris
ned till jordens I. rymder

3.Mos.13:lO
13:21
13:26
14:37
25:16
Ef.4:9

LÄGST
de I.a och mest öppna delarna
upphöjer den I.e bland makor

Neh. 4:13
Dan. 4:14

Se även: Läkedom, bota, hela, helbräg-

da, hälsa, friUsning, sjukdom.
-läka
oläklig Jer.l0:19
LÄKA
bulnad s. blivit I.t
då är skorven I.t
till dess de blivit I.ta
Dräpa har sin tid, I. har sin
sänt mig till att I. dem
jag vill hela dina sår och l.
skaffa läkedom och I. dem
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3.Mos.13:18
13:37
Jos. 5:8
Pred. 3:3
Jes.61:1
Jer.30:17
33:6

edert sår skall icke bliva I.t
(vilddjurets) dödssår blev I.t
vilddjuret vars dödssår blev l. t

Hos. 5:13
Upp.13:3
13:12

LÄKARE
Josef bjöd l.na i sin tjänst
loMos.50:2
och l.na balsamerade Israel
50:2
ty jag är H., din l.
2.Mos.15:26
sökte (Asa) allenast I.s hjälp
2.Krön.16:12
i Gilead, finnes ingen I. där
Jer. 8:22
icke de friska s. behöva l.
Matt. 9:12
icke de friska s. behöva I.
Mark. 2:17
hade lidit mycket hos många I.
5:26
L., bota dig själV
Luk. 4:23
icke de friska s. behöva I.
5:31
Lukas, I.n, hälsar eder
Kol. 4:14

LÄKAS
dina sår skola I. med hast
Det viD ju icke l.

Jes.58:8
Jer.15:18

LÄKEDOM
I. för hela hs kropp
de visas tunga är en I.
tillförlitligt sändebud är I.
Milda ord I. för kroppen
glatt hjärta är en god I.
ingen helande I. finnes
skaffa I. och läka dem
och deras löv tilll.
med I. under sina vingar
trädens löv tjänade till I.

Ords. 4:22
12:18
13:17
16:24
17:22
Jer.30:13
33:6
Hes.47:12
Mal. 4:2
Upp.22:2

LÄKEMEDEL
förgives skaffar d u I.
man har icke brukat I.

Jer.46:11
Hes.30:21

LÄMNA
-lämna
kvarlämnade Jer.8:3
utlämna Apg.3:13
överlämna Matt.17:22
LÄMNA
Uppdelning: allmänt, lämna (= överge),
lämna efter sig, lämna kvar, lämna ut.
LÄMNA (allmänt)
I.de åt Jakob rätten
l.Mos.27:17
l.de han i sina söners vård
30:35
I.de i sina tjänares vård
32:16
I.de han i (Josefs) vård
39:4
allt har han I.t i min vård
39:8
han l.de manteln i hennes hand
39:12
I.t sin mantel i hennes hand
39:13
antalet tegel måsten II.
2.Mos. 5 :18
antal tegel s. de skulle I.
5 :19
(Aron) skall I. dem där
3.Mos.16:23
icke I. hm dina penningar
25:37
eUer I. hm av dina livsmedel
25:37
I. ss. arv åt edra barn
25:46
s. blivit I.t i utbyte
27:10
s. blivit I.t vara heligt
27:33
I skolen I. dem uppgift
4.Mos. 4:32
l. det åt leviterna
7 :5
högheliga s. icke I.s åt elden
18:9
skolen 11. åt prästen Eleasar
19:3
L. mig i fred
5.Mos. 9:14
I. hm i blodshärnnarens hand
19:12
skall du I. det tillbaka
22:2
(sjitema) I.de staden öppen
Jos. 8:17
(Eglon:) L.en oss i ro
Dom. 3:19
Sikems •.•I.de hm understöd
9:24
I. dig i misteemas hand
15:12
vi vilja I. dig i deras hand
15 :13
l.r dem åt min son
17:3
17:3
I.r jag dem tillbaka åt dig
strax skall du I. det
l.Sam. 2 :16
17:15
David I.de understundom Saul
17:22
I.de David sakerna åt
Jonatan I.de sina vapen åt gossen
20:40
l.t mig i sticket
2.Sam.18:13
I.de Salomo alla föremålen
I.Kon. 7:47
l.de i förvar åt hövitsmännen
14:27
Asa I.de detta åt sina tjlnare
15:18
må I. mig i fred
15:19
I. hm i fred
2.Kon. 3:27
5:23
(Naarnan) I.de detta åt tjänare
l skolen I. dem ifrån eder
12:7
I.de denne Jerusalem i fred
12:18
vänd om och I. mig i fred
18:14
l.de man hs ben i fred
23:18
l.de det under Selomits
l.Krön.26:28
I. det ss. arv åt edra barn
28:8
I.de i förvar åt hövitsmännen 2.Krön.12:10
för att han må I. mig i fred
16:3
l.de konungen dessa
24:12
I.de krigafolket ifrån sig
28:14
vända om och l. hm i fred
35:22
Esr. 6:7
L.en arbetet på Guds hus
I. det till besittning
9:12
l.de (Mordokai) hm ock
Est. 4:8
I.r mig i fred ett andetag
Job 7:19
icke I. missgärning ostraffad
10:14
Kort är min tid, l. mig i fred
10:20
I.t åt glömskan del av missgärning
11:6
icke I. min själ åt dödsriket
Ps.16:10
I. sitt överflöd åt sina barn
17:14
I. sina ägodelar åt andra
49:11
för skökan l. din sista
Ords. 6:26
H.I.r ej rättfärdiges hunger
10:3
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Lämplig-Länge
Den gode l.r arv åt barnbarn
13:22
måste l. vad jag gjort
Pred. 2:18
måste hon dock l. sin del
2:21
vingården l.de åt väktare
HY. 8:11
s. 1.8 övrig i Sion
Jes. 4:3
l. edra skatter i förvar
10:3
i Mikmas 1.r han sin tross
10:28
l.s till pris åt rovfåglarna
18:6
l.t Jakob till skövling
42:24
l.en åt mig omsorgen
45:11
bOder l.s åt djur och fänad
46:1
allt har l.t åt förödelsen
64:11
l. edert namn till förbannelsens
65:15
så har l.ts till plundring
Jer. 2:14
kärast l.de jag i fiendehand
12:7
skatter l. till plundring
15:13
skatter l. till plundring
17:3
i sina halva dagar måste han l.
17:11
denne l.r oss i fred
21:2
icke l.de hm i folkets hand
26:24
plundrare l. till plundring
30:16
l.t ruUen I förvar
36:20
l. dig i händerna på dessa män
38:16
l. mig i deras händer
38:19
och l.de hm åt Gedalja
39:14
Kaldeen l.s till plundring
50:10
l.r det till mat åt elden
Hes.15:6
l.t det till att fejas
21:11
mina får l.ts till rov
34:8
städerna s. l.ts till rov
36:4
l. Nordlandskonungen i ro
Dan.ll:8
den dag du l.de hm i sticket
Ob. v.ll
ägodelar skola l.s till plundring
Sef. 1:13
l. åt andra vingårdsmän
Matt.21:41
l.de de fram en penning
22:19
skall icke l.s sten på sten
24:2
l. vingården åt andra
Mark.12:9
l.de de fram en sådan
12:16
här skall icke l.s 'sten på sten
13:2
min syster l. t bestyr åt mig
Luk.10:40
l. av vingårdens frukt
20:10
icke l.s sten på sten
21:6
icke l. min själ åt dödariket
Apg. 2:27
Messias icke l.s åt dödsriket
2:31
l.de fram brevet
15:30
underrättelse att l. hm
23:17
underrättelse du har att l.
23:19
l.de de fram brevet
23:33
l. beviset för att han
Rom. 3:26
utan l.en rum för vredesdomen
12:19
l.t i deras händer insamlat
15:28
icke l. eder i okunnighet
2.Kor. 1:8
icke l. eder i okunnighet
l.Tess. 4:13
l. å sido templets förgård
Upp.ll:2
LÄMNA (= överge)
Ynglingen kan icke l. sin
1 :Mos.44:22
om han l.de sin fader
44:22
ingalunda l. mannen ohulpen
2.Mos.23:5
Josua l.de icke tältet
33:11
och Mose l.de icke lägret
4.Mos.14:44
vi l.de Hedmarksvägen
5.Mos. 2:8
att han icke viD l. dig
15:16
när hon har l.t hs hus
24:2
folks land s. I haven l.t
29:16
han skall icke l. dig eUer
31 :6,8
Jos. 1:5
jag skall icke l. dig
Då l.de (Elisa) hm
1.Kon.19:21
jag l.r dig icke
2.Kon. 2 :2,4,6
när (Naamon) hade l.t hm
5 :19
då hon l.de landet till nu
8:6
Han skall icke l. dig
l.Krön.28:20
om jag l.de det och komme ned Neh. 6:3
konungen l.de gästabudet
Est. 7 ~
viDe Jeremia l. Jerusalem
Jer.37:12
låt oss l. henne
51:9
H. härlighet l.de staden
Hes.11 :23
l. dig naken och blottad
23:29
l.r dem med vacklande länder
29:7
Då l.de djävulen (J.)
Matt. 4:11
Och han l.de Nasaret
4 :13
Strax l.de de näten
4:20
Och strax l.de de båten
4:22
och febern l.de henne
8:15
till dess I l.en den orten
10:11
så l.de han dem och gick
16:4
l.r han icke då de 99
18:12
Därefter l.de han dem och gick
21 :17
de l.de (J.)
22:22
Strax l.de de näten
Mark. 1 :18
febern l.de henne
1 :31
stannen till dess I l.en orten
6:10
När han sedan l.t folket
7:17
l.de han dem och steg i båten
8:13
Ss. när en man l.r sitt hus
13:34
ängeln l.de henne
Luk. 1 :38
(Hanna) l.de aldrig helgedomen
2:37
näpste febern, och den l.de henne
4:39
l.de alltsammans och följde hm
5 :11
l.de han lUt och stod upp
5:28
till de.. I l.en den orten
9:4
l.r han icke då de 99
15:4
l.de han Judeen
Joh. 4:3
vid sjunde timmen l.de febern hm
4:52
J. blev l.d allena med kvinnan
8:9
han har icke l.t mia: aUena
8:29
Jag skall icke l. eder faderlösa
14:18
åter l.r jag världen och går
16:28
I skolen l. mig allena
16:32
L.en icke J erusaiem
Apg. 1:4
bådo dem l. staden (Fnippi)
16:39
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23 - Illustrerar Bibel-lexikon

Därefter l.de Paulus Aten
alla judar skuDe l. Rom
där l.de Paulus dem
så I.de (Paulus) Efesus
l.de vi denna ö (Cypern)
s. förhört (Paulus) l.de hm
l. bskom oss de första
Om I l.dens utan aga
J ag skall icke l. dig
snart l. min kroppshydda
han skall aldrig mer l. det

18:1
18:2
18:19
18:21
21:3
22:29
Hebr. 6:1
12:8
13:5
2.Pet. 1:14
Upp. 3:12

LÄMNA (efter sig)
folk s. J osua l.de efter sig
Dom. 2 :21
J onatan l.t efter sig en son
2.Sam. 4:4
l.de efter sig avgudabnder
5 :21
l.de efter sig sina gudar
l.Krön.14:12
l.de han inga söner efter sig
23:22
l. det ss. arv efter eder
28:8
l.de sin hustru efter sig
Matt.22:25
men icke l.r barn efter sig
Mark.12:19
dog utan att l. avkomma efter sig
12:20
dog utan att l. avkomma efter sig
12 :21
ingen l.de avkomma efter sig
12:22
utan att ngn l.de barn efter sig
Luk.20:31
Frid l.r jag efter mig
Joh.14:27
Felix·har l.t efter sig
Apg.25:14
Trof"lIDus l.de jag efter mig
2.Tim. 4:20
LÄMNA (kvar)
l.Mos.33:15
viD jag l. kvar hos dig
39:15,18
l.de sin mantel kvar hos mig
42:33
l.en kvar hos mig en av eder
50:8
l.de de kvar i Gosen
2.Mos.10:12
vad haglet har l. t kvar
10:15
allt s. haglet l.t kvar
12:10
icke l. ngt därav kvar till
23:11
vad de l. kvar
23:18
det feta icke l.s kvar
34:25
slaktoffer icke l,s kvar
3.Mos. 7:15
Intet må l.s kvar
19:10
l. detta kvar åt den fattige
icke l. ngt kvar till följande
22:30
23:22
l. kvar åt den fattige
4.Mos. 9:12
Intet l.s kvar till morgonen
intet kött l.s kvar
5.Mos.16:4
21:23
döda kroppen icke l.s kvar
icke l. kvar åt dig
28:51
intet s. anda hade l.des kvar
Jos.ll:ll
11:22
l.des inga anakiter kvar
l.de inga livsmedel kvar
Dom. 6:4
l.de kvar 10 av sina
2.Sam.15:16
16:21
bihustrur s. han l.t kvar
20:3
10 bihustrur s. han l.t kvar
l.de (Ella) kvar sina tjänare
l.Kon.19:3
22:47
tempelbolare l.ts kvar
2.Kon. 3:25
.till slut l.de kvar stenarna
Inga andra l.des kvar
24:14
25:12
l.de översten några kvar
de l.de hm kvar illa sjuk
2.Krön.24:25
icke l.t en liten återstod kvar
Jes. 1:9
6:13
en stubbe l.ts kvar
intet grönt l.s kvar
15:6
17:6
tre bär 1.8 kvar i toppen
jag var l.d ensam kvar
49:21
de s. l.s kvar av detta onda
Jer. 8:3
l.de Nebusaradan några kvar
39:10
annat folk s. !;ts kvar i Mispa
41:10
43:6
s. Nebusaradan l.t kvar
icke l. kvar efterskörd
49:9
l.de Nebusaradan några kvar
52:16
Då jag blev l.d kvar
Hes. 9:8
grumlen vad s. l.ts kvar
34:18
där l. kvar de kläder
42:14
44:19
skola l. dem kvar
Dan. 4:12
stubben med rötterna l.s kvar
dock må stubben l.s kvar
4:20
trädets stubbe skuDe l.s kvar
4:23
Joel 2:14
l.de kvar efter sig välsignelse
ringa efterskörd l. kvar
Ob. v.5
l. kvar i dig ett folk
Sef. 3:12
Sak. 13:8
tredjedell.s kvar
Mal. 4:1
varken rot eller krona l.s kvar
Matt. 24:40
och en skall I.s kvar
och en skall l .• kvar
24:41
l.de sin fader Sebedeus kvar
Mark. 1:20
l.de linneklädet kvar
14:52
Luk.17:34
den andre skalll.s kvar
den andra skaU l.s kvar
17:35
icke l. kvar i dig sten på sten
19:44
Apg.24:27
l.de Paulus kva. i fängelset
l.de mkarna kvar i havet
27:40
Om H. icke l.t avkomma kvar
Rom. 9:29
l.Tess. 4:15
vi s. leva och l.s kvar
ännu leva och l. ts kvar
4:17
mantel jag l.de kvar i Troas
2.Tim. 4:13
När jag l.de dig kvar på Kreta
Tit. 1:5
LÄMNA (ut)
bröd l.s ut efter vikt
L. ut de män s. kommit
L.en ut de onda män
L. ej ut din turturduvas själ
den s. l.r ut sin säd
bjöd Pllatus man skuDe l. ut

3.Mos.26:26
Jos. 2:3
Dom.20:13
Ps.74:19
Ords.ll:26
Matt.27:58

LÄMPLIG
funnit l. t att svara
den s. är bäst och l.ast
på l.t sätt fördelade han ,
de män s. I pröven vara l.a
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2.Sam. 3:19
2.Kon.10:3
2.Krön.ll :23
l.Kor.16:3

LÄND
1) järek, 1" ,
lår, länd; tr~i.Tav: räb:~, vara mjuk. Jfr
sing. i l.Mos.32:31, övers. höft; Hes.
24:4 lår; dual. Gere~jim) i HV.7:1,
övers. höfter; 2.Mos.28:42 lår. Jfr 3.
2) trälä~jim, tl '. ~ ~ O:
dual. höfter, länder (nedre delen av
ryggen); av: .I)ål.a~, väpna, rusta; hif. i
Jes.S8:11 övers. giva styrka åt. Jfr
J es.11 :5, där J:tälå~jim är övers. höfter.
Jfr 3.
3) må[nåjim, tl : ~ ry~

dual. höfter, länder (nedre delen av
ryggen); trol. aven rot med betydelsen: vara stark el. fast; jfr härtill
Job 40:11. I Jes.ll:S står ordet som
synonym till J:!åiä~jim, se 2. I 2.Mos.
28:42 nänmes, att prästernas benkläder skall räcka från må!nåjim till
jere1.cåjim, se 1. Jfr må!nåjim i
Job 12:18, övers. höfter; Ps.66:1l
rygg. Jfr 2.
4) kdsäl, ';> R~
grundbet. feit: fetma; det feta omkring
njurarna, länd; av: kåsa!, grundbet.
vara fet.
S) jarkå, n ~ ; ~.
aram. =hebr. järe1.c, se 1.
6) J.!i1ra~, r} O.
aram. höfter, länder. Jfr 2 ..
7) osphys, åaqJvc:
länd, höft. I Luk.12:3S; Ef.6:14; l.Pet.
1:13 står ordet i anslutning VU sammansatta former av verbet zönnymi,
omgjorda, binda en gördel el. ett bälte
om. Att omgjorda sina länder, att
binda en gördel om livet, är detsamma
som att göra sig redo, så att man kan
vandra och verka utan onödiga hinder.
Jfr Bälte. Se: Liv 41.
8) mer6s, lJ.1/p0c:
lår, länd.
LÄND
Uppdelning: allmänt, omgjorda sina länder.
LÄND (allmänt)
l Lägg din hand under min l.
1.Mos.24:2
1 sin hand under Abrahams l.
24:9
2 konungar utgå från din l.
35 :11
3 svepte säcktyg om sina l.er
37:34
l de s. utgått från (Jakobs) l.
46:26
1 lägg din hand under min l.
47:29
1 utgått från Jakobs l.
2.Mos. 1:5
3 räcka från I.erna ned på låren
28 :42
l binde sitt svärd vid sin l.
32 :27
3.Mos. 3:4
4 fett s. sitter invid I.erna
3:10,15; 4:9; 7:4
1 H. må låta din l. förvissna
4.Mos. 5 :21
5 :22
1 komma din l. att förvissna
l hennes l. förvissnar
5 :27
3 Krossa l.erna på motståndare 5.Mos.33:11
l band detta vid sin högra l.
Dom. 3:16
1 tog svärdet från sin högra l.
3:21
l söner s. utgått från (Gideons) l.
8:30
3 bälte bundet över sina l.er
2.Sam.20:8
3 bältet omkring sina l.er
l. Kon. 2:5
2 son s. utgått från din l.
8:19
3 tjockare än min faders l.
12:10
3 sätta säcktyg om våra l.er
20:31
3 säcktyg omkring sina l.er
20:32
2 son s. utgått från din l.
2. Krön. 6:9
3 tjockare än min faders l.
10:10
3 sitt svärd bundet vid sin l.
Neh. 4:18
4 samlade huD på sin l.
Job 15 :27
2 fastmer hs l. välsigna mig
31 :20
3 vnket kraft han öger i sina l.er
40:11
4 mina l.er fuDa av brand
Ps.38:8
3 gör deras l.er vacklande
69:24
1 har sitt svärd vid sin l.
HY. 3:8
2 lossnar bältet omkring hsl.er
Jes. 5 :27
3 bältet omkring hs l.er
H.:5
3 säcktygsklädnaden från dina l.er
20:2
3 FördenskuD darra mina l.er
21:3
2 kläden edra l.er med säcktyg
32:11
3 lösa svärdet från kon. l.
45:1
3 (gördeln) omkring dina l.er
Jer.13:1
3 satte den omkring mina l.er
13:2
3 gördeln du bär omkring dina l.er
13:4
3 gördel tätt omkring hs l.er
13:11
2 håDa sina hönder på l.erna
30:6
1 slår jag mig ~å l.en
31 :19
3 omkring l.erna säcktyg
48:37
3 såg ut att vara hs l.er
Hes. 1:27
3 från hs l.er ss. eld
l :27
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3 såg ut att vara hs l.er
8:2
3 från hs l.er liknade ljus
8:2
3 hade ett skrivtyg vid sin l.
9:2
3 hade skrivtyget vid sin l.
9:3
3 s. hade skrivtyget vid sin l.
9:11
3 om dina l.er skuDe brista sönder
21:6
l därför må du slå dig pål.en
21:12
3 med gördlar kring sina l.er
23:15
3 lämnar aUa med vacklande l.er
29:7
3 benkläder omkring sina l.er
44:18
3 vattnet räckte upp tilll.erna
47:4
5 l.er av koppar
Dan. 2:32
6 så att hs l.er skälvde
5:6
3 hölja säcktyg kring allas l.er
Am. 8:10
3 Darrande l.er allestädes
Nah. 2:10
7 bar lädergördel om sina l.er
Matt. 3:4
7 bar lädergördel om sina l.er
Mark. 1:6
7 hava utgått från Abrahams l. Hebr. 7:5
7 (Levi) ännu i sin stamfaders l.
7:10
8 över sin l. namn skrivet
Upp.19:16
LÄND (omgjorda sina länder)
3 omgjordade kring edra l.er
2.Mos.12:11
3 (Ella) omgjordade sina l.er
1.Kon.18:46
3 o,\,gjordad med•.•om sina l.er 2.Kon. 1:8
3 Omgjorda dina l.er
4:29
3 Omgjorda dina l.er
9:1
2 Omgjorda. ss. en man dina l.er Job 38:3
2 Omgjorda ss. en man dina l.er
40:2
1 Omgjorda din l. med svärd
Ps.45:4
1 omgjordar sina l.er med kraft Ords.31 :17
3 omgjorda nu dina l.er
Jer. 1:17
3 omgjordad kring sina l.er
Dan.10:5
3 omgjorda dina l.er (Nineve)
Nah. 2:1
7 Haven edra l.er omgjordade
Luk.12:35
7 omgjordade kring edra l.er
.' Ef. 6:14
7 Omgjorden edert sinnes l.er
I.Pet. 1 :13

LÄNDA
l. dig till rättf"årdighet
icke l. dig till ära
skall l. mig till frälsning
l.er hm till gagn
skola de l. din själ tm liv
H., sådant l.er till liv
l. dina systrar till ursäkt
skall l. dem till berömmelse
efter det s. l.er till frid
l.er en man till vanheder
det l.er en kvinna till ära
det l.er till upl!byggelse
bedrävelse l.e tm bättring
de l. eder till ära
länt till evangelii framgång
l. mig till frälsning
vad s. l.er till frälsning
må befinnas l. eder till pris
H. långmodighet l.er till
i hm intet s. l.er till fall

5.Mos.24:13
2.Krön.26:18
Job 13:16
22:2
Ords. 3:22
Jes.38:16
Hes. 16:52
39:13
Rom.14:19
1.Kor.ll :14
11:15
14:26
2.Kor. 7:9
Ef. 3:13
Fll. 1:12
1:19
Hebr. 6:9
1.Pet. 1:7
2.Pet. 3:15
1Joh. 2:10

LÄNGD

-längd
livslängd Ps.39:6
snörlängd 2.Sam.8:2

LÄNGD
I.Mos.13:17
landet efter dess l.
2.Mos.26:13
på l.en av täckelsets våder
27:18
50 alnar utefter hela l.en
5.Mos. 3:11
l.en aven mans underarm
l.Kon. 7:10
stenar av 10 alnars l.
7:10
och av åtta alnars l.
2.Krön. 3:11
L.en på kerubernas vingar
Dess l. vidare än jorden
Job 11:9
Pred.U:1
i tidens l. får du det tillbaka
Hes.31:7
skön gm sina grenars l.
40:11
portensl.: 13 alnar
40:18
motsvarade portarnas l.
40:20
mätte han ock l.en och bredden
41:2
Sedan mätte han salens l.
41:4
mätte dess l.
41:13,14
utgjorde en l. av 100 alnar
han mätte l.en på den byggnad
41:15
42:8
l.en på tempelkammarbyggnaden
42:11
de hade samma l. och bredd
42:20
mur s. utefter platsens l.
45:1
del av landet i 1.25000 alnar
45:2
liksidig fyrkant, 500 i l.
45:3
ett område, 25000 alnar i l.
45:5
ett stycke, 25000 alnar i l.
45:6
ett område, 25000 i l.
45:7
i l. motsvarande en stamlotts
i I. lika med en stamlotts l.
48:8
48:9
offergärdsområde i l. 25000 alnar
48:10
ett stycke i söller 25000 i l.
48:13
leviterna få ett område i l.
48:20
offergärdsområdet 25000 alnar i l.
Ef.
3:18
fatta vad bredden och l.en
Upp.21:16
dess l. lika stor s. bredd
21:16
l. och bredd och höjd lika

LÄNGE
Uppdelning: allmänt, huru länge, länge leva,
för länge sedan.
LÄNGE (allmänt)
Så l. jorden består
om vi icke dröjt så l.
(Josef) grät l. vid hs hals
dunder och hagel l. nog
så l. Mose höU upp sin hand
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1.Mos. 8:22
43:10
46:29
2.Mos. 9:28
17:11

Längesedan - Längta
så l. molnskyn icke höjde sig
40:37
Så l. han är angripen
3.Mos.13:46
så l. hennes orena flöde varar
15 :25
så l. hennes flöde varar
1 S :26
gammal gröda s. 1. legat inne
26:10
Så 1. hs nasirtid varar
4.Mos. 6:4
Så 1. hs nasirlöfte varar
6:5
Så l. han är H. nasir
6:6
så l. hs nasirtid varar helgad
6:8
Så l. molnskyn vilade över
9:18
molnskyn l. förblev vilande
9:22
L. nog haven l uppehällit
5.Mos. 1:6
stannaden l. i Kades
1 :46
så l. det nu var
1:46
L. nog haven l hållit på med
2:3
stannade lika 1. s. förra gången
10:10
edra barn l. bo i det land
11 :21
lika l. s. him. välver sig
11 :21
och hs söner l. regera

17:20

Om du måste l. belägra en stad
20:19
väntat l. och väl
Dom. 3:25
När (Hanna) nu l. så bad
l.Sam. 1:12
Huru l. bete dig ss. drucken
1:14
så l. David var på borgen
22:4
Så l. kriget varade
2.Sam. 3:6
så l. de voro jungfrur
13:18
när de l. bett (Elisa)
2.Kon. 2 :17
gudsmannen betraktade hm l. och
8 :11
så l. du tållsebels avgudiska
9:22
så l. (Ussia) sökte H.
2.Krön.26:5
så l. jag ser juden Mordokai
Est. 5 :13
så l. himmelen varar
Job 14:12
så l. ännu min ande är i mig
27:3
l. behöver Gud ej vakta på en mska
34:23
Så I. jag teg, försmäktade mina ben Ps.32:3
så I. ogudaktige är för mina
39:2
så l. solen varar
72:5
och så l. månen skiner
72:S
så l. solen skiner, fortplante
72 :17
hs tron så l. him. varar
89 :30
hs tron så l. s. solen
89:37
lovsjunga min Gud, så l. jag är
104:33
L. nog bo ibland dem s. hata
120:6
lovsjunga min Gud, så l.
146:2
l. sitter kvar vid vinet
Ords.23:30
l. fåfängliga livsdagar vara
Pred. 9:9
Så l. du kunde röra din hand
Jes.57:10
Så hava vi l. stått
64:5
så l. bära på Israels missgärn.
Hes. 4:5
utan att l. fördröjas
12:25
Israels berg, s. l. lågo öde
38:8
så l. de hava ngt att tugga
Mika 3:5
murarna så l. det är svalt
Nab. 3:17
så l. brudgummen är hos dem
Matt. 9:15
så l. de hava brudgummen
Mark. 2 :19
att han så l. dröjde i templet
Luk. 1:21
så l. jag är i världen
Joh.9:5
sedan man l. förhandlat
Apg.15:7
Paulus stannade ganska l.
18:18
när Paulus talade så l.
2 0:9
samtalade ganska l. med dem
20:11
icke alltför l. besvära dig
24:4
så l. vi äro hemma i kroppen
2.Kor. 5:6
torden I redan l. menat
12:19
Så l. arvingen är barn
Gal. 4:1
så l. det heter i dag
Hebr. 3:13
så l. främre tabernakelrummet
9:8
så l. jag är i denna kroppshydda 2.Pet. 1:13

Huru I. skall detta vara
23:26
Huru l. skall du göra bukter
31:22
Huru I. rista märken på dig
47:5
Huru l. dröjer det
Dan.12:6
huru l. skola de undgå straff
Hos. 8:5
Huru l. skall jag ropa
Hab. 1:2
belastar dig ... men för huru 1.
2:6
huru l. skall det dröja
Sak. 1:12
huru I. måste jag vara
Matt.17:17
Huru l. måste jag härda ut
17:17
huru I. måste jag vara hos
Mark. 9:19
Huru l. måste jag härda ut
9:19
Huru l. har det varit så med hm
9:21
huru I. måste jag vara hos
Luk. 9:41
Huru l. i ovisshet
Joh.10:24
Huru I. skall du drÖja
Upp. 6:10
LÄNGE (länge leva)
må I. leva i det land
2.Mos.20:12
så l. de leva på jorden
5.Mos. 4:10
I skolen icke 1. leva där
4:26
du må l. leva i det land
4:40
på det att du må l. leva
5:16
5:33
l mån l. leva i det land
på det att du må l. leva
6:2
11:9
l mån l. leva i det land
12:1
så l. l leven på jorden
12:19
så l. du lever i ditt land
må gå dig väl och du må l. leva
22:7
icke skilja sig så l. han lever
22:19
22:29
icke skilja sig så l. han lever
för att du må l. leva i det land
25:15
l skolen icke l. leva i det land
30:18
skolen l göra så l. l leven
31:13
gm detta ord skolen Il. leva
32:47
33:25
så l. du lever, din kraft bestå
fruktat Mose så l. denne levde
Jos. 4:14
24:31
tjänade H. så l. J osua levde
24:31
så l. de äldste levde
tjänade H. så l. ] osua levde
Dom. 2:7
2:7
och så l. de äldste levde
2:18
så l. domaren levde
8:28
hade ro så l. Gideon levde
så l. (Samuel) lever
l.Sam. 1:28
så l. Samuel levde
7:13
domare i Israel så l. han levde
7:15
kriget pågick så l. Saullevde
14:52
icke se Saul så l. han levde
15:35
20:31
så l. Isais son lever
icke skyldig ont så l. du lever
25:28
inga barn så l. hon levde
2.Sam. 6:23
12:22
Så l. barnet ännu levde
då skall jag låta dig l. leva
l.Kon. 3:14
underdåniga så l. han levde
4:21
så l. Salomo levde
4:25
frukta dig så l. de leva
8:40
förbliva furste så l. han lever
11:34
i krig så l. de levde
l.Kon.14:30
15:5
så l. (David) levde
i krig så I. den förre levde
15:6
15:14
hängivet H. så länge (Asa) levde
15:16
i krig så l. de levde
i krig så l. de levde
15:32
vad rätt var så l. (Joas) levde
2.Kon.12:2
förtryckt så l. J oahas levde
13:22
15:18
avstod icke så I. han levde
25:29
äta vid hs bord så l. han levde
underhåll så l. han levde
25:30
så l. de leva i det land
2.Krön. 6:31
12:15
i krig så l. de levde
så l. Abia levde
13:20
gudhängivet så l. han levde
15:17
24:2
så l. prästen J ojada levde
offrade så l. J ojada levde
24:14
sökte Gud, så l. Sakarja levde
26:5
32:26
icke så I. Hiskia levde
så l. (Josia) levde
34:33
så l. Kores levde
Esr. 4:5
Job 12:12
förstånd s. l. hava levat
lova dig så l. jag lever
Ps.63:5
sjunga H. ära så l. jag lever
104:33
lova H. så l. jag lever
146:2
s. jagar orätt ... skall}' leva
Ords.28:16
goua dagar så l. de leva
Pred. 3:12
orättfärdig s. l. fått leva
7:16
och likväl får l. leva
&:12
9:3
oförnuft i hjärtan så l. de leva
icke försonad så l. l leven
Jes.22:14
skulle han få ... I. leva
53:10
Jer.35:7
för att l mån l. leva i det land
äta vid hs bord så l. han levde
52:33
underhåll så l. han levde
52:34
bunden så }. denne lever
Rom. 7:2
bunden så l. hennes man lever l. Kor. 7:39
du må l. leva på jorden
Ef. 6:3
icke kraft så l. den lever
Hebr. 9:17

LÄNGE (huru länge)
Huru l. vara motsträvig
2.Mos.IO:3
Huru I. vara oss till förfång
10:7
Huru I. vara motsträviga
16:28
Huru l. skall ... förakta mig
4.Mos.14:11
huru l. icke Vilja tro på mig
14:11
14:27
Huru l. skall denna menighet
Huru l. viljen I försumma
Jos.18:3
Huru l. bete dig ss. drucken
l.Sam. 1:14
Huru l. tänker du sörja
16:1
Huru l. tänker du dröja
2.Sam. 2:26
Huru l. viljen I halta
l.Kon.18:21
Huru 1. kan din resa räcka
Neh. 2:6
Job 7:19
Huru l. skall det dröja
Huru l. vill du hälla på med
8:2
Huru l. skolen I gå på jakt
18:2
19:2
Huru I. skolen I bedröva
Ps. 4:3
huru l. min ära vänd i
huru l. älska fåfänglighet
4:3
6:4
förskräckt, ack H., huru l.
13:2
Huru L, H., skall du förgäta mig
Huru l. skall du fördölja
13:2
Huru I. bekymras i min själ
13:3
Huru I. min fiende förhäva sig
13:3
H., huru l. skall du se härpå
35:17
Huru l. viljen l rasa
62:4
ingen s. vet för huru I.
74:9
Huru l. skall ovännen få smäda
74:10
Huru 1., o H., skall du vredgas
79:5
huru l. skall din nitälskan
79:5
H., Gud, huru l. skall du vredgas
80:5
Hljru l. döma orätt
82:2
Huru 1., o H., skall du fördölja
89:47
Huru 1. skall din vrede brinna
89:47
H., vänd åter. Huru l. dröjer du
90:13
Huru I. skola de ogudaktiga
94:3
huru I. ogudaktiga triumfera
94:3
Huru l. älska fåkunnighet
Ords. 1:22
Huru I. dårarna hata kunskap
1:22
Huru l. vill du ligga, du late
6:9
Huru l. fördärvets tankar bo
Jer. 4:14
Huru l. se stridsbaneret
4:21
Huru l. skall landet ligga
12:4

LÄNGE (för länge sedan)
för l. sedan då Saul ännu
2.Sam. 5:2
att jag för I. sedan beredde
2.Kon.19:25
l. Krön. 11:2
för I. sedan då Saul var
s. för I. sedan bestämt
Jes. 22:11
att jag för l. sedan beredde
37:26
för l. sedan låtit dig höra
44:8
och för I. sedan förkunnat det
45:21
det har jag för l. sedan förkunnat
48:3
förkunnade jag det för}. sedan
48:5
57:11
tegat, och det sedan 1.
för l. sedan bröt du ditt ok
Jer. 2:20
för 1. sedan hade förordnat
Klag. 2:17
Hes.26:20
folk s. levde för l. sedan
Matt.11:21
för l. sedan gjort bättring
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om det var}. sedan han dött
Mark.15:44
för}. sedan suttit i säck och
Luk.10:13
sedan l. deras dom i annalkande 2.Pet. 2:3
för}. sedan blev skrivet
Jud. v.4
LÄNGESEDAN
år s. l. hava gått
L. vet jag gm dina vittnesbörd
i mörker ss. de l. döda
Tofetplats är l. tillredd
lagt mig ss. de l. döda
lik en l. ödelagd plats

Ps.77:6
119:152
143:3
Jes.30:33
Klag. 3:6
Hes.26:20

LÄNGRE (se även: LANG)
när han varit där en l. tid
l.Mos.26:8
har blodflöde under en l. tid
3.Mos.15:2 5
om molnskyn en I. tid förblev 4.Mos. 9: 19
var aln en handsbredd l.
Hes,40:5
var aln en handsbredd l. än
43:13
När så en l. tid förgått
Apg. 9:23
stannade (Petrus) en l. tid i Joppe
9:43
vistades de där en l. tid
14:3
Under en l. tid gick seglingen
27:7
LÄNGRE (se även: LANGT)
drog sig l. mo t Sy diandet
gick H. ängel l. fram
på andra sidan J ordan och I.
till Salthavet och l. söderut
drogo de efter (Ehud) l. ned
pilarna ligga... l. bort
Pilen ligger framför dig, l. bort
icke vara synliga I. ute
på ngt avstånd, l. bort
icke voro synliga l. ute
ännu l. draga sig hs vänner
vad vill du göra I. fram
vidare allt l. norrut
gått et! stycke l. fram
giCk han litet l. bort och bad
När han gått litet l. fram
gick han litet l. bort
icke l. från land än vid pass
Oljeberget ... icke l. därifrån
kommit ett stycke l. fram
gick I. i judiskt väsende
gå allt l. i ogudaktighet
icke tillstädjas gå l.
bedragare gå allt l. i ondska

LÄNGS
Simei gick l. utmed berget
2.Sam.16:13
Ängarna l. flodens strand
Jes.19:7
från Stora havet l. Hetlonsvägen Hes.47:15
gränsen I. efter Hetlonsvägen
48:1
och gick I. med sjön
Mark. 2:13
Därifrån fora vi l. kusten
Apg. 28:13
gingo vi l. med en flod
16:13

3647

l.Sam.24:4
2.Sam.1I:15
l.Kon.21:9
21:12
2.Kon.19:23
Ps.48:3
Jes. 7:18
14:13
14:15
37:24
Hes.32:23
38:15
39:2
46:19

LÄNGTA
Se även: Hopp, hoppas, trängta, vänta,
bida, åtrå.
-längta
efterlängtad FilA: l
LÄNGTA

l.Mos.12:9
4.Mos.22:26
32:19
Jos.12:3
Dom. 3:28
l.Sam.20:22
20:37
l. Kon. 8:8
2.Kon. 2:7
2.Krön. 5:9
Ords.19:7
25:8
Hes.47:17
Matt. 4:21
26:39
Mark. 1:19
14:35
Joh.21:8
Apg. 1:12
27:28
Gal. 1:14
2.Tim. 2:16
3:9
3:13

LÄNGRE (se även: LÄNGE)
Josef icke 1. betvinga sig
l.Mos.4S:1
icke l. kunde dÖlja (Mose)
2.Mos. 2:3
Jag vill icke l. giva eder halm
5 :10
utan kvarhäller dem l.
9:2
I·skolen icke behöva bliva kvar l.
9:28
han skall icke l. arbeta
4.Mos. 8:25
låta Israel l. bliva kvar i öknen
32:15
varen icke I. hårdnackade
S.Mos.10:16
slippa att l. se denna eld
18:16
icke l. finner nåd för hs ögon
24:1
icke l. mod att stå emot
Jos. 5:1
lät dem icke I. stanna
Dom. 9 :41
icke l. lida att se ...vedermöda
10:16
icke l. vara konung
l.Sam.15:23
icke l. får vara konung
IS :26
icke l. att han skall vara konung
16:1
Abner var icke l. kvar
2.Sam. 3:22
lät hm icke l. vara H. präst
l. Kon. 2:27
Nabot är icke l. vid liv
21 :15
huru skall jag l. kunna hoppas 2.Kon. 6:33
icke l. taga emot penningar
12:7
icke l. må vara till smälek
N eh. 2 :17
ej l. välla skräck
Ps.IO:18
icke l. betäcka dem
Jes.26:21
icke l. med ogunst se
Jer. 3:12
inga främmande l. tvinga hm
30:8
icke l. en avkomling av hm
33:21
H. kunde icke l. hava fördrag
44:22
Intet skall l. fördröjas
Hes.12:28
Oholiba drev sin otukt ännu l.
23:11
drev sin otukt ännu l.
23:14
drev hon sin otukt ännu l.
23 :19
icke I. bevisa dem kärlek
Hos. 9:15
skall du slippa att!. blygas
Sef. 3:11
att! icke l. förgäves
Mal. 1:10
icke l. få vara förvaltare
Luk.16:2
icke l. vandrade med hm
Joh. 6:66
vandrade J. icke l. öppet
11 :54
kallar eder icke 1. tjänare
15:15
Jag är icke I. kvar i världen
17:11
skulle stanna där ngt l.
Apg.18:20
icke borde få leva l.
25:24
s. I. än jag varit i K.
Rom.16:7
kvinna s. icke l. är gift
l. Kor. 7:34
Drick icke l. allenast vatten
l.Tim. 5:23
icke l. skola fördraga
2.Tim. 4:3
icke l. ss. en träl
Filem. v.16
icke l. att skaffa med synd
l.Pet. 4:1

LÄNGST
öknen Sin. 1. ned i söder
l. uppe i Efraims bergsbygd
Efraims bergsbygd l. uppe

David ... l. inne i grottan
Ställen Uria l. fram
låten Nabot sitta l. fram
läto Nabot sitta l. fram
drog jag I. upp på Libanon
berget Sia nI. uppe i norr
l. borta vid Egyptens strömmar
berg l. uppe i norr
till dödsriket, l. ned i graven
l. upp på Libanon
Sin grav l. ned i underjorden
från dit! land l. uppe i norr
från landet l. uppe i norr
var en plats I. uppe i väster

Jos.\5:1
Dom.19:1
19:18

l) kåsap, 'l D J
grundbet. va;a Tvit el. blek, vitna, blekna; därav: önska, längta efter. I PS.84:3
står kåsap jämsides med kålå (se t.ex.
Fullborda l, Förgås 16); de båda verben är tillsammans övers. längta och
trängta; jfr kålå i Ps.39:1l; 73:26,
övers. försmäkta.
2) nåSå' nlipöJ, tV p. ~ Ko if )
upplyfta sin själ; i 5.Mos.24:l5 med
prep. 'äl, övers. längta efter. I Jer.
22:27, som har pi. av nåsa, står ordagrant: dit de upplyfta sin själ att
återvända. Samma uttryckssätt förekommer i JerA4:l4, övers. dit de dock
åstunda att få vända tillbaka. Uttrycket nåsa niipä§ förekommer även i
PS.24:4 (med prep. !El), övers. vända sin
själ till; 25:1; 86:4; 143:8 (med prep.
'äl) upplyfta sin själ till; Ords.19:l8
(med prep. 'äl) åtrå. Jfr Begär 3,4.
3) Jå'ap, 'l X tV
kippa efter - andan, flämta, flåsa; i
Job 36:20 övers. längta ivrigt efter;
Am.2:7 (med prep. 'al) längta efter. Jfr
Ps.1l9:l31, övers. flämta; Jes.42:l4
andas ut; Job 5:5 gapa efter; 7:2
flämta efter. Se: Liv 22.
4) pua!,z, n 19
blåsa; i Ps.12:6; Hab.2:3 hif. med prep.
Je, övers. längta efter. Jfr I,cal av verbet
i HV.2:l7; 4:6, övers. blåsa, hif. i 4:16,
övers. blåsa; Hes.21:3l blåsa upp.
5) kåmah, H tl J
grundbet. tro!. T vara blek, försmäkta
Gfr l); end. i PS.63:2 (med prep. Iil),
övers. längta efter. Verbet har också
förknippats med [gåmå'], sluka, dricka
(hif. i l.Mos.24:l7 övers. låta dricka).
Kåmah står parallellt med ~e',
törsta. Att själen törstar och kroppen
längtar efter Gud innebär, att människan med hela sin varelse är inriktad på
att möta Gud i hans helgedom,
PS.63:2-4.
6) tå 'a?!, JX l'1
önska, beg~a; med prep. le, övers.
längta efter. Verbet är nära besläktat
med: 'ål}å, vilja, vara villig; ['åwå], se
Lust 2;jå'al>, se 7.
7) jå'a?!, JX'
(trol. från aiaiTI.) önska, begära; end. i
PS.119:13l (med prep.le), övers. ivrigt
längta efter. Jfr 6.
8) utf.ord.
I 5.Mos.28:32 står adj. kålä,
försmäktande (av: kålå, se l); med
prep. 'äl, övers. försmäkta av längtan
efter.
9) !,zeJäl,c,

P0, T}

lust, begär,' åstundan, längtan; av:
1,råbl,c, se Känna 26. I J eS.2l:4 står
ordagrant: min längtans skymning.
10) mahmål, 'm ntl
möjl. fÖremål fÖr: ~ed1idande el. för3648

Längtan - Lära
bannande; i så fall av: J:täma1, ha
medlidande, förbanna sig (se t.ex.
Misskund 2). ÖVers. »längtan» kan
förklaras utifrån sammanhanget. I Hes.
24:21, det enda ställe, där m~
förekommer, står matunal nåpäl,
övers. själs längtan, parallellt med
mahmad 'enåjim, övers. ögons lust
(rnå!.uni<1, se Lus~_5), och i .~:~5 ~~t
svaras mahmal näpä~ av massa napal,
övers. själs begär (se Begär 4); jfr 2.
11) euchomai, eVX0/olat
önska, begära, bedja. Jfr Apg.26:29;
Rom.9:3; 3.:Joh.v.2, övers. önska. Se:
Bedja 31.
12) epipotheö, f7rL1rolJ €W
dessutom längta efter, starkt längta
efter; av: prep. epi, på, över, vid,
bredvid (ofta med förstärkande innebörd), 'och pothtio, längta efter (det
man saknar el. det man förlorat)_ Jfr
epipothtiö i Jak_4:5, övers_ trängta; adj.
epipothetos i Fil.4:1, övers_ efterlängtad.
13) epipothia, f7rL1rOIJ la
längtan, åstundan, trängtan; av: epipothtiö, se 12. Ordet står som objekt till
verbet echo, hava; därav övers. längta
efter.
14) utf.ord.
Rom. 15 :24 ordagrant: sedan jag först i
någon mån (eg. delvis) blivit tillfredsställd av eder. J fr gamla sv. övers.:
»dock att jag ju först någon lust hafwer
haft af eder omgängelse».
15) epipothesis, f7rL1r6IJTjutC;
längtan, åstundan, trängtan; av: epipotheo, se 12.
LÄNGTA
1 l.de till faders hus
2 arm och l.r efter lön
1 efter händers verk I.
3 ej l. så ivrigt efter natten
4 frälaning åt den s. I.r
1 lik lejon s. l.r efter rov
5 min kropp I.r efter dig
1 Min själl.r och trängtar
6 I.r efter dina befallningar
7 I.r ivrigt efter dina bud
6 l.r efter din frälsning, H.
8 I.r min själ efter dig
9 skymningen jag I.de efter
2 dit deras själl.r
3 de I. efter att se stoft
4 I.r efter fullbordan
111.de efter... dagas
12 jag I.r efter att se eder
13l.t efter att komma
12 skola I. efter eder
12 huru jag l.r efter eder
12 (Epafroditus) I.r efter eder
12 II.en efter att se oas
14likasom vi l. efter eder
12 I.r jag efter att se dig
12 I.en efter den andliga

1.Mos.31:30
5.Mos.24:15
lob 14:15
36:20
Ps.12:6
17:12
63:2
84:3
119:40
119:131
119:174
143:6
les.21:4
ler.22:27
Am. 2:7
Hab. 2:3
Apg.27:29
Rom. 1:11
15:23
2.Kor. 9:14
Fil. 1:8
2:26
I.Teas. 3:6
3:6
2.Tim. 1:4
t.Pet. 2:2

LÄNGTAN
8 fOrsmäkta av I. beständigt
5.Mos.28:32
10 min helgedom. .•eder själs I.
Hes.24:21
14 min I. efter eder stillad
Rom.15:24
12 sucka vi ock av I.
2.Kor. 5:2
15 omtalade för oas eder I.
7:7
15 huru mycken l.
7:11
LÄNGTANSFULL
böjde l. t aina grenar

Hes.17:7

LÄNK
en enda I. av kedjan

HV.4:9

LÄPPAR

Se även: Mun, tunga, tal, bön, lovsång,
lovprisning, jubel, falsk, lögn, hal,
smicker.
LÄPPAR
s. har oomskurna I.
2.Mos. 6:12
jag har oomskurna l.
6 :30
obetänksamhet med sina l.
3.Mos. 5:4
obetänksamt från hennes I.
4.Mos.30:7
obetänksamma ord från hennes I.
30:9
allt s. hennea I. talat
30:13
Vad dina I. talat
5.Mos.23:23
allenast hennes l. rörde sig
l.Sam. 1:13
ord över konungens I.
Est. 7:8
syndade lob icke med sina I.
lob 2:10
fyller dina I. med jubel
8:21
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upplåta sina I. till att svara
11:5
akten på mina I.s gensagor
13:6
15:6
dina egna l. vittna emot dig
med I.nas ömkan bereda lindring
16:5
Från hsl.s bud icke avsteg
23:12
mina I. tala vad orättf"lirdigt
27:4
upplåta mina I. och svara
32:20
jag upplåter nu mina I.
33:2
vad mina I. förstå säga de ärligt
33:3
med hala I. tala de
Ps.12:3
H. utrote alla hala I.
12:4
12:5
våra l. stå oss bi
icke deras namn på mina l.
16:4
kommer icke ifrån falska I.
17:1
Efter dina I.s ord tager jag
17:4
l.s begäran har du icke vägrat
21:3
lögnaktiga I. förstummas
31:19
dina l. från att tala svek
34:14
jag tillsluter icke mina I.
40:10
ljuvlighet utgjuten över dina I.
45:3
51:17
H., upplåt mina I.
svärd Aro på deras I.
59:8
Vart ord på deras I. är synd
59:13
mina I. skola prisa dig
63:4
63:6
med jublande I. lovsjunger
66:14
till vilken mina l. öppnade sig
71:23
Mina I. skola jubla
vad mina I. talat
89:35
talade obetänksamt med sina I.
106:33
Med mina l. förtäljer jag
119:13
Mina I. må flöda över av lov
119:171
rädda min själ från lögnaktiga l.
120:2
huggormsgift är inom deras I.
140:4
olycka s. deras I. bereda
140:10
bevaka mina I.s dörr
141:3
I.nas fa1skhet vara fjärran
Ords. 4:24
dina l. taga kunskap i akt
5:2
av honung drypa trolös kvinnas I.
5:3
gm sina I.s halhet förför hon
7:21
mina I. upplåta sig att säga
8:6
styggelse för mina l. är
8:7
den s. har ofOmuftiga I.
10:8
10:10
den s. har oförnuftiga I.
På den förståndiges l. vishet
10:13
är en lögnare med sina I.
10:18
den s. styr sina l. är förståndig
10:19
rättfärdiges I. vederkvicka
10:21
rättfärdigea I. förstå
10:32
snärjd i sina I.s synd
12:13
Sannfärdiga I. bestå evinnerligen
12:19
styggelse för H. lögnaktiga I.
12:22
14:3
de visa bevaras gm aina I.
aldrig på hsl. ngt förstånd
14:7
visas I. strö ut kunskap
15:7
16:10
Gudasvar på konungens I.
Rättfärdiga I. behaga konungar
16:13
där sötma är pål.na
16:21
16:23
lägger lärdom på hs I.
brunne en eld på hennes I.
16:27
den s. biter ihop I.na
16:30
ond mska aktar på ondakefulla I.
17:4
Stortaliga l. hövas icke dåren
17:7
mycket mindre lögnaktiga I.
17:7
17:28
den s. tillsluter sina l.
18:6
Dårens l. komma med kiv
Dårens I. en snara för hs liv
18:7
mättad av sina I.s gröda
18:20
en man s. har vrånga l.
19:1
I. s. tala förstånd
20:15
22:11
vilkens l. tala ljuvligt
ligga redo på dina l.
22:18
när dina I. tala vad rätt är
23:16
deras I. tala Olycka
24:2
En kyss på I.na är det
24:26
icke bedraga med dina l.
24:28
äro kär1eksglödande l.
26:23
och icke dina egna I.
27:2
dårens I. fördärva hm
Pred.l0:12
rosenrött snöre dina l.
HV.4:3
Av sötma drypa dina I.
4:11
Hs I. äro röda liljor
5:13
och fuktar de s1umrandea l.
7:9
Ty jag har orena I.
les. 6:5
ibland ett folk s. har orena l.
6:5
detta rört vid dina l.
6:7
med sina I.s anda döda
11:4
gm stammande l.
28:11
ärar mig med sina I.
29:13
30:27
I. äro fulla av förgrymmelse
skapa frukt ifrån hs I.
57:19
edra l. tala lögn
59:3
Vad mina I. uttalat
ler.17:16
han rörde vid mina I.
Dan.l0:16
hembära våra l.s offer
Hos.14:3
vid dånet skälva mina l.
Hab. 3:16
giva åt folken nya, renade I.
Sef. 3:9
Mal. 2:6
ingen orätt på hs I.
prästens l. förvara kunskap
2:7
ärar mig med sina l.
Matt.15:8
ärar mig med sina I.
Mark. 7:6
Huggormsgift inom deras I.
Rom. 3:13
gm främlingars I. tala
I.Kor.14:21
frukt ifrån I. s. priaa
Hebr.13:15
avhålle sina I. från svek
1.Pet. 3:10

LÄPPJA
Alla s. I. av vattnet
l. t av vattnet
de 300 s.1.t av vattnet

LÄR
,
Du I. ock hava beställt profeter
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Dom. 7:5
7:6
7:7
Neh.6:7

I.en l väl köpslå om eder vän
jag I. ej finna ngn vis
Vi I.a icke finna ngn sak
Nu I. ingen kunna neka

lob 6:27
17:10
Dan. 6:5
Hebr. 7:7

LÄRA
Se även: Undervisa, undervisning, lärare, mästare, rabbi, lärjunge, förkunna,
förmana, bud, Skriften, Ordet, Jesus
Kristus, apostel, skriftlärd, kunskap.

-lära
lögnlära Jes.59:13
människolära Gal.1:11
vishetslära Ko1.2:8
Lära
1. Hebreiskan har flera verb, som betecknar »lära», »undervisa». De viktigaste är hora, hif. av [jårå] med betydelsen: visa; undervisa, lära, och lamat!,
öva sig (i), lära (sig); pi. limmag, öva,
lära, undervisa (andra). Horå har också
satts i förbindelse med verbet jam,
kasta, slunga. (Läraren kastar fram el.
slungar ut nya tankar och föreställningar på samma sätt som såningsmannen kastar säden i jorden.) G.T.s
vanligaste ord för Guds lag, tora, har
samma ursprung som verbet horå. Låmad har sannolikt grundbetydelsen:
sticka; driva på (boskap) med pik Ofr
malmad habbåkår, Qxpik, Dom.3:31);
därav den allmiinnare betydelsen: sporra, egga; disciplinera, tämja; öva, träna.
Låmag brukas i regel om undervisning
i allmänhet, medan horå mera betecknar den särskilda undervisningen i
lagen, uppenbarelsen av Guds vilja, all
undervisnings egentliga objekt i G.T.
och judendomen. Ibland används också hif. av jaga', se, förnimma, märka;
inse, förstå; hif. låta (någon) förstå, ge
(någon) kunskap.
Viktigt är att märka, att i G.T.
forekommer orden »lära», »undervisa»
inte bara i den vanliga profana, intellektuella betydelsen. Undervisningen
riktar sig icke endast till intellektet,
tanken, utan den vill också lägga beslag
på människans vilja, hela hennes personlighet. Att lära känna Herren och
hans vilja är att älska Herren och leva i
gemenskap med honom genom att
göra hans vilja, underordna sig den och
låta sig formas av den.
Betydelserikedomen i de gammaltestamentliga termerna överföres på
N. T.s ord för lära och undervisning.
Det grekiska huvudordet för »lära»,
»undervisa», är diddskein, som förekommer ca 100 gånger i N.T., huvudsakligen i evangelierna och första delen
av Apostlagärningarna, alltså i förbindelse med urförsamlingens liv och
verksamhet. Detta verb ligger bakom
substantiven didaskalia och didach~,
vilka betecknar dels funktionen att
meddela undervisning, kunskap, dels
undervisningens innehåll, själva läran.
Jfr diddskalos, lärare. Verbet för »lära
sig», »bli undervisad», är manthdnein,
vilket ligger till grund för sub st.
mathet~s, lärjunge.

buden, som utgör grundvalen för allt
normalt människoliv, sett såväl från
religiös som från moralisk och social
synpunkt. Moses uppgift blev att lära
Israel alla Herrens bud, lagar och föreskrifter, 5.Mos.6:1 ff. Själva fundamentet för undervisningen är Guds lag
- hans »stadgar och rätteo>, 4:1, hans
ord, 4:10, så som de är sammanfatta~e
i lagen. I judendomen spelar undemsningen i lagen en allt bestämmande
roll. Bland folket utvalde Herren Levi
stam för att den skulle förmedla
undervisning genom sina präster och
övriga leviter, generation efter generation 3.Mos.1O:11; 5.Mos.33:1O; Mal_
2:6,7. Vart sjunde år skulle lagen
föreläsas för hela Israel, 5.Mos.
31 :9-13. Sedan löfteslandet hade tagits
i besittning och folket senare samlades
till de stora högtiderna i Jerusalem,
föreläste nian ur Guds lagbok och
utlade lagen, jfr Neh.8:18.
Profeten Samuel var medveten om
sin kallelse att lära folket >xien goda
och rätta vägen», 1.Sam.12:23. Konung Josafat tillsatte ett särskilt lärarkollegium bestående av fem hövdingar,
nio leviter och två präster, vilka färdades runt om i landet och meddelade
undervisning i Herrens lag, 2.Krön.
17:7-9. Som ett väsentligt led i
återuppbyggnaden efter exilen ombesöljer Esra tillsammans med leviterna
föreläsningen och utläggningen av
Herrens lag, Neh.8:1 ff., med religiös
och moralisk förnyelse som följd,
9:1 ff.
Föräldrarna betydde mycket för
undervisningens förmedlande. De skulle inskärpa Guds heliga lag i de små
barnen och berätta för den unge om
folkets underbara historia och Guds
handlingssätt mot folket, 5.Mos.4:10;
6:7,20-25, jfr Ords.1:8; 6:20; 31:1-9.
Se: Barn. Inte minst i förhållandet
föräldrar-barn framkommer den speciella gammaltestamentliga betydelsen
av att lära.

3.N.T.

2. G. T. I Guds fostran av sitt folk ingår
lära och undervisning som ett element
av absolut största betydelse. Böljan
gjordes av Gud själv;när han från Sinai
berg lät höra sin röst »för att undervisa», 5.Mos.4:36. Se vidare 5:4-22;
2.Mos.20:1-1.8.
Med Mose som medlare och
språkrör ger Herren sitt folk de tio

a.Jesu lära/1Jerksamhet.
Undervisningen av judafolket under
nytestamentlig tid försiggick i templet
och särskilt i synagogorna (se Synagoga). Den ombesöljdes av fariseerna
och de skriftlärde, jfr Luk.2:46; Matt.
23:2,3,6-7; Joh.3:1,10. Det var en
utomordentligt central funktion. Se:
Lärare.
Hos Jesus, liksom i hans judiska
omgivning, intog lärarverksamheten en
dominerande plats. Den utvecklade sig
dock jämsides med hans evangelieförkunnelse, själavård och botande av
sjuka, Matt.4:23. Häri skiljer Jesus sig
från rabbinerna, som var utpräglade
laglärare. Sin undervisning meddelade
han i synagogor, 4:23; 9:35; 13:54;
Luk.4:15; 6:6, i templet, 21:37; Matt.
21 :23, i hemmen, Mark.2:1-4, ute i det
fria, på bergssluttningar, Matt.5:1-2,
vid en sjö, Mark.2:13, från en båt vid
stranden, Luk.5:3, i städer och byar,
Matt.9:35; Mark.6:6, på offentliga
platser, Joh.18:20, på gator, Luk.
13:26. Han undervisade på sabbatsdagar, 4:31, och på vanliga veckodagar,
Mark.14:49. Han undervisade folkskaror, Matt.13:1-2; Luk.5:1 ff., sina
lärjungar, Matt.13:10 ff., enskilda
människor, Joh.3:1 ff.; 4:5 ff.
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Lära
Till sinform hade Jesu undervisning
stor likhet med judiska lärares. Jesus
följde den läropraxis, som var vanlig i
synagogan, Luk.4:16 ff. Den rabbinska
läro formen har haft betydelse för traderingen av Jesu lära. Då Jesus har
ansett sitt ord för att vara den nya
församlingens torä (grek. nomos), det
heliga gudsordet, har han dragit omsorg om att det traderades till hans
församling på ett sätt, som icke utan
vidare gav rum åt tradenternas fria
återgivning. Jesus har sannolikt använt
den lärometod, som rabbinerna brukade vi1i sin undervisning i den heliga
muntliga tradition (»de äldstes stadgm), som vid denna tid ej ännu
förelåg i skriftlig form, utan först ca
200 år e.Kr. nedtecknades i Mishna. På
judisk mark härskade bestämda lagar
för muntlig tradering av heligt material.
Vid memorering skulle »de äldstes
stadgan) läras utantill och traderas ord
för ord, utan att något gick förlorat
eller ett enda ord tillfogades. Det rörde
sig om en strängt kontrollerad och
omsorgsfull tradering av stoff från en
som var auktoriserad till att förfoga
över det till en annan som var speciellt
utvald till att lära det. Idealet för
rabbinska lärjungar var att kunna säga:
»Jag har icke talat ett ord, som jag icke
har hört av mina lärares mun J) De
skulle vara som en cistern, icke förlora
en droppe av det överlämnade.
Jesus synes i sin lärarverksamhet ha
framställt sina lärosatser och läroutsagor i koncisa, sentensartade, delvis
rytmiska former, i den bestämda avsikten att de lätt skulle kunna memoreras och traderas ordagrant. Både
Jesusordens relativt begränsade omfång och det faktum, att det i urförsamlingen fmns en verbalt utformad
tradition av Jesusord (t.ex. 1.Kor.
11:23-25; 7:10,25,40; 9:14; 14:37),
tyder på detta, likaså bruket av samma
tekniska terminologi för mottagande
och givande av tradition som i rabbinismen, t.ex. 1.Kor.lS:l ff.; Luk.
1:1 ff.
I ljuset av de judiska lärarnas lärometod visar det sig vara en orealistisk
tanke, att Jesus skulle ha talat fritt och
obundet och att hans lärjungar så har
kommit ihåg en bråkdel av denna
flödande ström av muntligt tal och
att sedan denna bråkdel blandats upp
med kyrkans egen förkunnelse och
resultatet blivit de föreliggande evangelieskrifterna. Jesus tycks tvärtom ha
framställt läroutsagor , visdomsord och
dylikt som sentenser av sin lära. Dessa
har han låtit lärj ungarna lära sig utantill genom att han har parafraserat över
dem och ständigt på nytt reciterat
dem. Det är dessa lärosatser, som är
återgivna i de synoptiska evangelierna.
Jesu »ta!» visar sig nämligen vara SIlmlingar av dylika utsagor och icke tal i
vanlig bemärkelse.

i bestämd motsättning till de judiska
lärarnas människobud, Matt.lS:9. Han
karakteriserar lärarna som blinda ledare, 15:14, och deras lära som farlig
surdeg. Därför varnar han för dem,
16:12, och inbjuder dem som dignar
under judiska,laglärares bördor att i
stället lära av honom för att fmna ro
för sina själar, 11:28-30. - Jesu lära
ledsagas av bekräftande gudomlig
maktuppenbarelse, 7:28-29; 8:1 ff.;
Mark.l:22 ff., som skakar åhörarnas
samveten och därtill de onda andarna,
1:27. Jesu lära var en lära om Guds
rike (himmelriket). Se: Rike (Guds).
b. Lära i urkristendomen.
Även i den urkristna församlingen
är lära ett framträdande drag, Apg.
2:42; 4:2; 5:28,42, ett uttryck för
lydnad mot Herrens egen befallning,
Matt.28:20. I de hednakristna församlingar som grundlades av Paulus och
hans medarbetare fick de troende del
aven målmedveten, systematisk undervisning, Apg.lS:3S; 17:1-3,10-13,16
ff.; 18:1-11; 19:8-10. Från sin fångeIsecell i Rom bedrev den store hednaaposteln två års oavbruten lärarverksamhet, 28:23,30,31.
Apostlarnas undervisning kan sammanfattas i orden: läran om Jesus
Kristus, Apg.28:31, jfr 18:25, hans
person och hans verk för, i och genom
människan, Kol.1:28; 2:6-7; Ef.
4:20,21; 1.Tim.3:1S,16. Även nu
åtföljes Herrens lära av gudomliga
kraftuppenbarelser, Apg.13:12; Rom.
15:18-19. Karakteristiskt för församlingens lärarverksamhet är dess
förhällande till Skriften och Jesustraditionen, Jesu egen lära. Församlingens undervisning avser och återger
den äkta Jesustraditionen och utlägger
G.T. i uppfyllelsens ljus, tolkar Skriften med avseende på Jesus. I pastoralbreven får »lära» en mer själavårdandeetisk betydelse i form av förmaning.
Vid sidan av undervisningen av de
troende förde apostlarna en oavlåtlig
kamp mot främmande läror som stred
mot »den sunda läran», 1.Tim.1 :10; Tit.
2:1. De allvarligaste av dessa var förnekandet av kroppens uppståndelse, jfr
1.Kor.15:12, sammanblandning av kristendom och judendom, jfr Gal., Kol.
och Hebr., mystisk (gnostisk) kunskapslära åtföljd av svärmeri och moralisk slapphet, Ko12:1&.23, förnekelse
av Jesus som Kristus kommen i köttet,
2,Joh.v.7; LJoh.2:22-23; 4:1 ff., angrepp på den kristna moralen, Upp.
2:14-15,20,24. Jfr också Rom.16:17;
LTim.1:3 ff.; 4:1 ff.; 6:3 ff.; Hebr.
13:9. Se: Villolära. Se även: Lärare,
Lärjunge.

Saken tycks ligga något annorlunda
till i J ohannesevangeliet. Här är Jesu
tal uppbyggda som parafraser över
centrala utsagor. Vad Jesus menade
vara essentiellt för sin församling,
tycks han ha lärt apostlarna med tanke
på att de skulle vara traditionsbärare.
Det fmns därför knappast någon, lära
från antiken som nar traderats oss så

koncist och som så präglas av upphovsmannens egen form som Jesu lära.
När det gäller Jesu lära efter dess
inneh4ll, skiljer Jesus sig från sin samtids lärare därigenom att han icke som
de var »laglärare», nomodiddskalos,
som betraktade lagen som själva gudsuppenbarelsen och lagens väg som
frälsningSVäg. Se: Lagen, G.T., 3. likaledes därigenom att han var främmande för laglärarnas kasuistiska
exeges. Jesu lära gäller först och främst
Guds rike och dess hemligheter (förlossningen som en gåva från Gud),
Matt.S:3 ff.; 13:11,24,31,41,44,45,47,
52; 18:1 ff. Väl utlägger han också
lagen, 5:21 ff.; 15:3 ff.; 22:37 ff.,
men icke så att han underkastar sina
lärjungar livsfrämmande kasuistiska
principer. Han undervisar på sådant
sätt att människan totalt beslagtages
för Guds viljas kärlekskrav, som alla
andra bud underordnas. För Jesus
(liksom i G.T. och judendomen)
är lärarverksamheten inriktåd på människans vilja för att omforma hela
hennes livsinställning och livshållning
till Gud och nästan. Men han lär med
en auktoritet, som varken hämtas från
Skriften eller från Mose utan vilar i
hans egen person.
Jesu osedvanliga självmedvetande
framträder knappast starkare än just i
hans lärarverksamhet. »1 haven hört att
det är sagt till de gamle ...Menjag säger
eden), Matt.S:21 f. I hans ord möter
människan en auktoritet som är högre
än Mose, än Skriften själv, än alla
judiska lärare. Messias var för judendomen en mindre dominerande gestalt
än Mose. Messias skulle själv böja sig
för Mose och vara en utläggare av
Mose. Jesus ställer i sin lära människan
fram inför Gud själv. Jesus kände Guds
lag och vilja oförmedlat, icke som de
skriftlärde, genom Mose.
Jesu bruk av Amen! Amen! (övers.
sannerligen, sannerligen) har inga
paralleller i judendomen. Amen är
egentligen ett svar. Det står som uttryck för anslutning till vad någon
annan säger. Jesus har satt det i början
av sina läroutsagor för att ge uttryck åt
sin oerhörda auktoritet, sin direkt erhållna vetskap om Guds vilja, en vetskap som endast han och ingen annan
besitter. Därför häpnade folket över
hans lära, eftersom han förkunnade
den med omedelbar maktfullkomlighet, icke som de skriftlärde, Matt.
7:28 f.;' 13:54. En väldig, engagerande
dynamik utgick från Jesu förkunnelse,
det var ett tal som övervann och vann
människor, men också ett tal som
verkade förstockelse och anstöt där
det icke blev mottaget.
Jesus säger i Joh.8:28, att Fadern
har lärt honom, vilket får förstås som
uttryck för att han har mottagit sin
lära genom omedelbar uppenbarelse
eller ingivelse från Gud på grund av
total viljeenhet med Fadern. Detta
förhällande betonas starkt i Johannes'
evangelium.
Jesu auktoritet härstammar alltså
från medvetandet om att hans lära
egentligen är Faderns, Joh.7:16.
Därför vet han, att varje uppriktig
sökande, som önskar göra Guds vilja,
skall förstå att läran är från Gud, 1:17,
och han kan av sa:mffia grund sätta den

Häpnad över »Herrens lära», Apg.
13:12. Man ville veta vad det var för
»ny lära», 17:19. En prydnad för
»Guds, vår Frälsares lära», Tit.2:10.
Den som förbliver i Kristi lära har både

1) Uärä], il~;
hif. visa; undervisa, lära. J fr 2.Mos.
15:25, övers. visa; Ords.6:13 giva
tecken; 2.Mos.3S:34; 2.Krön.1S:3;
Ps.32:8; Ords.4:4 undervisa; 2.Mos.
24:12 (inf.) undervisning. Av [järå]
kommer det i G.T. ofta förekommande ordet torå, se t.ex. Lag 2. Se:
Lärare 1.
2) lämag. 1Q ~
öva sig (i), lära (sig); pi. öva, lära,
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En lära från Gud

Förkunnad av Kristus
Med makt och myndighet och framkallande häpnad, Matt.7:28,29; Mark.
1:22,27; Luk.4:32. Jfr Joh.7:46. Min
lära är icke min, utan min Faders,
Joh.7:16. Den som lyder skall förstå,
vems denna lära är, Joh.7:17

Förkunnad av apostlarna

Fadern och Sonen, 2.Joh.v.9. Följ den
lära som har givits eder till mönsterbild, Rom.6:l7.

Beteckningar på denna lära
Den goda lärans ord, LTim.4:6.
Den lära som hör gudsfruktan till,
LTim.6:3. Den sunda läran, LTim.
1:10; 2.Tim.4:3; TiU:9.
Människoläror

Definition av falsk lära
»Dina tankar äro icke Guds tankar,
utan människotankar», Matt. 16:23.
»De läror de förkunna äro människoord», Matt.15:9. Jfr Jes.29:13. Att
förkunna främmande läror och icke
hälla sig till vår Herres Jesu Kristi ord,
l.Tim.6:3. Den som icke förbliver i
Kristi lära, han har ej Gud, 2.Joh.v.9.

Jesus och villolärarna
Till sadduceerna: »1 faren vilse, ty I
förstån icke skrifterna, ej heller Guds
kraft», Matt.22:29. Till lärjungarna:
»Tagen eder till vara för fariseernas och
sadduceernas lära», Matt.16:11,12. Om
de skriftlärde och fariseerna: »Vad de
säga eder, det skolen I göra och hälla,
men efter deras gärningar skolen I icke
göra, ty de säga, men göra iCke»,
Matt.23:3.

Apostlarna och villolärarna
De fördrar ej den sunda läran, de
samlar åt sig lärare allt efter som det
kliar dem i öronen, de vänder sig från
sanningen till fabler, 2.Tim.4:3-4. Varning för främmande läror, l.Tim.1:3;
6:3; Hebr.13:9. För otillbörliga läror,
Tit.1 :11. I strid mot den lära I haven
inhämtat, Rom.16:17. De kristna bör
se till att de ej drivs omkring av vart
vindkast i läran, Ef.4:14. De bör leva
så att Guds nanm och läran icke blir
smädade, 1.Tim.6:1. Om 'någon förkunnar evangelium i strid med apostelns lära, så vare han förbannad,
Gal.1 :8,9, Låten eder ej vilseföras av
främmande läror om offermåltida,
Hebr.13:9.

Särskilda villoläror
Tom och bedräglig »vishetslära» som
häller sig till »vär1dens makteo) och ej
till Kristus, Kol.2:8. Den falskeligen
s.k. kunskapen (gnosticism), 1.Tim.
6:20. Nikolaiternas lära, Upp.2:6,15.
Balaams lära, Upp.2:1S. Jesabels lära
om »Satans djupheteo), Upp.2:24.
Onda andars läror, 1.Tim.4:l.
»Lär mig», Ps.2S:5.
1) Att göra din vilja, PS.143:10. 2)
Dina stigar, PS.2S:4. 3) Dina stadgar,
PS.119:12. 4) Dina rätter, PS.119:108.
S) Att bedja, Luk.ll:L 6) Betänka,
hur få våra dagar äro, PS.90:12. 7) Att
förstå, Job 6:24. - 8) »Jag vill lära dig
och undervisa dig om den väg du skall
vandra», PS.32:8. 9) »Den helige Ande
...skalllära eder allt», Joh.14:26.
LÄRA

Lära

undervisa (andra). Jfr J.cal i Jer.l0:2,
övers. vänja sig; pi. i 2 :33 bliva förfaren; 9:5 öva. Jfr Lärare 3, Lärdom 3,
Lärjunge 2.
3) jålja', li J :
förnimma, märka; inse, förstå; känna,
veta; hif. låta (någon) förstå el. veta; i
S.Mos.8:3 övers. lära (någon) förstå; i
Ps.39:S; 90:12 lära (någon) betänka.
Jfr hif. i Ords.9:9, övers. undervisa. Se
t.ex. Kjinna 2, Leda (verb) 6.
4) soper, l!:fD
sekreterare; i senare språkbruk: skriftlärd; av: såpar, se 11. Jfr 2.Sam.8:17;
2.Kon.18:18; Jer.52:2S, övers. sekreterare; l.Krön.27:32; Esr.7:6; Neh.13:13
skriftlärd.

lära (någon) att förstå; Dan.ll :33 lära
(någon) insikt. I Ords.8:S står verbet
först tillsammans med 'årmå, se Klokhet 3, därefter tillsammans med leb, se
Förstånd 4; därav övers. lära klokhet,
lära förstånd. Jfr Lärare 4. Se t.ex.
Känna 14.
14) utf.ord.
2.Mos.3S:26 ordagrant:
vishet
(beJ:tälsmä), övers. och hade lärt
konsten. I 2.Krön.12:8 står jäg.a', se 3;
här övers. lära sig förstå.
15) rågal, '7 J l
gå; i ~os.11 :3tIf.lära (ett barn) att gå;
av: rägäl, fot. Se: Förtal 2, Hemlig 5.
16) [nägaljJ, 1 J j
grundbet. vara - Synlig, vara inför
(någon); hif. higgig., göra synlig,
uppenbara; kungöra, meddela. Se t.ex.
Känna 24, Lösa 11.

såpar, l!:l D
aram. = heb;. "'soper, se 4. På övriga
ställen är ordet övers. sekreterare, Esr.
4:8,9,17,23.
5) jelja', li J ~
aram. = hebr. jåg.a', se 3; i Esr.7:2S
haf. låta (någon) förstå el. veta. Se
t.ex. Kungöra 9.
6) liilfa~, n i?!
det man mottager; end. i betydelsen:
undervisning, lära, insikt, lärdom; av:
låJ.caJ:t, se 17. Se: Lärdom 1.
7) 'ålap, '1 'I X
lära sig, bli föTrtrogen el. bekant med;
pi. lära, undervisa. Se: Insikt S.
8) ärak, l l l i
ordna, -(iord~g)ställa, bereda, förbereda; framlägga, frambära; uppskatta,
värdera. Sv. övers. »lära» i Job 36:19
anknyter till betydelsen ' ordna' ,
'förbereda', och hänger samman med
att man uppfattat subst. Ma' i betydelsen: rop (om hjälp), bön (se Bedja 18).
En ordagrann övers. enligt denna
förståelse av versen skulle lyda: [Huru J
kan han (= Gud) förbereda din bön om
icke genom nöd och alla kraftansträngningar (kol ma'äma~~-J.coaJ:t)? Tankegången i v.19 fortsättes i v.22, där det
säges, att Gud är upphöjd genom sin
kraft ,(koaJ:t) och en öförliknelig lärare
(morä, hif. part. av [järå J, se l; övers.
mästare). - Jfr Kong!. Bibelkommissionens övers. (utg. 1878): »Skall ditt
rop och alla ansträngningar af kraft
ställa dig utom trångmål?» - Om man
uppfattar ~ua' i betydelsen 'rikedom'
och i stället, för be~ (övers. genom
nöd) läser bä~r (guld, i Job 22:24-25
övers. gyllene skatt), skulle Job 36:19
kunna översättas: Skall han uppskatta
din rikedom? Nej, icke guld och alla
kraftansträngningar. J fr härtill Ps.49:
7-9.
9) Job 9:23 ordagrant: Får du honom
att hoppa såsom en gräshoppa?
10) Sålsal, '7 J0
hif. bliva el.- Tvara förståndig; göra
förståndig, lära, undervisa; i Dan.9 :22
tillsammans med binå, se Förstånd 3.
Se t.ex. Klok 6.
11) såpar, l!:l D
grundbet. trol.'" skriva; sedan: räkna,
tälja; pi. förtälja, berätta, kungöra. Jfr
sepär, brev; bok. Jfr 4. Se: Förkunna 2, Kungöra 8.
12) håkam, D J n
grundp~t. vara-f;st el. stark; därav: ha
ett fast el. starkt förstånd, bli el. vara
vis; i Ps. l 05 :22 hif. göra vis; övers. lära
(någon) vishet. Se: Klok 1.
13) bin, l ' ~
skilja, skilja ut, särskilja; urskilja,
skärskåda; märka, varsebliva; inse,
förstå, känna; här hif. giva el. skaffa
insikt el. förstånd; i PS.119:27 övers.

lära annorlunda; övers. förkunna
främmande läror; av: heteros, annan;
den andre (av två); av annan beskaffenhet, annorlunda, och didaskalos, se
Lärare 5.
22) utf.ord.
23) lågos, A010C:
ord, tal, utsa~a; tanke, förnuft; av:
It\gö, se 28. Lögos är ofta övers. ord,
t.ex. I.Kor.2:13. Det brukas också om
det människoblivna gudomliga Ordet,
Joh.l:l. Logos motsvarar främst hebr.
dågär, som förutom 'ord' kan beteckna: sak, handling. Se: Bud 17, Dom 22,
Löftesord 4.
24) Matt.21 :32 ordagrant: Ty Johannes kom till eder på rättfärdighetens
väg.
25) hypodeiknymi, inroö €i" IIVJlL
ego visa under (underifrån, genom);
förevisa, undervisa (med exempel och
förebilder); av: prep. hypo, under, och
deiknymi, se 26. Jfr Avbild 5, Exempel3, Föredöme 1. Se: Föredöme 2,
Ingiva 5.
26) deiknymi, ö €lKIIVJlL
visa, påvisa. Jfr Exempel4. Se: Förklara 6.
27) [agios, A01WC:
vältalig; lärd, bildad; av: 10gos, se 23.
Apollos säges vara logios, övers. lärd,
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4 a)

17) lålfa~,

n Q~

fatta, gripa; taga, mottaga. J fr 6. Se
t.ex. Köpa 9, Mottaga 1.
18) didriskö, öt.ÖaaKw
lära, undervisa. Detta verb, som förekommer närmare 100 gånger i N.T., är
mestadels övers. undervisa, t.ex. Mark.
8:31; Luk.20:21 a; Joh.8:20; Kol.1:28;
2.Tim.2:2; Hebr.5:12; l.Joh.2:27 a. I
Matt.4:23; 9:35 sammanfattas Jesu
verksamhet i verben didåskö (övers.
undervisa), kerYssö (predika) och
therapeuö (bota). Se: Förkunna 19,
Lärare 6.
19) didaskalia, öLöaaKa'Ala
lärarverksamhet, undervisning; lära.
Ordet är några gånger övers. undervisning, Rom. l 5:4; l.Tim.4:16; 5:17;
2.Tim.3:16; Tit.2:7; jfr I.Tim.4:13,
övers. undervisa. Didaskalia förekommer även i det uttryck, som i Kol.2 :22
är övers. mänlliskoläror. Se: Lärare 11.
20) didach~, ö t.Ö aXl?
lärande,
undervisning; lära; av:
didåskö, se 18. TiU:9 ordagrant: i
enlighet med läran. Ordet är ofta
övers. undervisning, Matt.22:33; Mark.
4:2; 11:18; Luk.4:32; Apg.2:42; 5:28;
l.Kor.14:6,26; 2.Tim.4:2; Hebr.6:2.
Se: Förkunna 33.
21) heteradidaskaIeö,
€T€pOÖLöaaKa'A€W

dynatos en tais graphais, övers. mycket
förfaren i skrifterna. Se art. Apollos.
28) Iegö, 'A€-yw
säga, tala. Jfr 23,27.
29) didaktas, ö LöaKToc:
lärd, undervisad; av: didåskö, se 18.
I.Kor.2:13 ordagrant: icke med ord
lärda av mänsklig visdom utan med
[ordJlärda av Anden. Se: Lärdom 4.
30) kalodidriskalos,
K a'Aoö LÖ aaK a'Aoc:
lärare i det goda; end: i Tit.2:3, övers.
lära andra vad gott är; 'av: kalos,
vacker; god, och didåskalos, se
Lärare 5.
31) manthrinö, Ilallliallw
lära, lära sig, vara ( någons) lärjunge.
32) paralambrJnö, 1fapa"Aall{3allw
taga till sig; övertaga, mottaga; av:
prep. para, bredvid; (fram) till, och
lambånö, taga. Detta verb är i brevlitteraturen en teknisk term för att
taga emot en helig tradition, som
rymmer undervisning om tro och liv.
Det är ofta övers. undfå, l.Kor.ll :23;
15:3; Gal.l:9,12; KoI.4:17; l.Tess.
2:13; 4:1. Jfr I.Kor.lS:1, övers. taga
emot; 2.Tess.3:6 mottaga; Fil.4:9 inhämta. Mot paralambanö korresponderar parad'dömi, se Meddela 9.

LÄRA (substantiv)
6 Ss. regnet drype min I.
5.Mos.32:2
18 han förkunnade sin l.
Matt. 7:29
19 I.or de förkunna äro
15:9
20 fariseernas och sadduceernas l.
16:12
18 förkunnade sin l. med makt Mark. 1:22
20 en ny l. med makt och
1:27
19 uppviglar med sin l. folket
Luk.23:5
20 Min l. är icke min
Joh. 7:16
20 om denna l. lir från Gud
7:17
20frågadenuJ.omhsl.
18:19
20 häpnade han över H.l.
Apg.13:12
20 en ny l. s. du förkunnar
17 :19
20 följen den I. s. givits
Rom. 6:17
20 i strid med den l. I inhämtat
16:17
18 i enlighet med den l.
1. Kor. 4:17
19 av vart vindkast i l.n
Ef. 4:14
21 icke förkunna främmande l.or 1.Tim. 1 :3
19 s. strider mot den sunda l.n
1 :10
19 till onda andars l.or
4:1
19 näring av den goda l.ns ord
4:6
22 den l. s. du troget efterföljt
4:6
19 Guds namn och l.n icke smädade
6:1
19 förmana medelst den sunda l.n Tit. 1:9
18 förkunna otillbörliga l.or
1:11
19 tala S. är sunda l.n värdigt
2: l
19 prydnad för Guds l.
2:10
23 första grunderna av l.n
Hebr. 6:1
20 vilseföras av främmande l.or
13:9
20 icke förbliver i K.1.
2.Joh. v.9
20 S. förbliver i den l.n
v.9
20 icke har den l.n med sig
v.l0
20 håDa fast vid Balaams l.
Upp. 2:14
20 håDa sig till nikolaiternas l.
2:15
20 s. icke haven denna I.
2:24

5 skolen I l. hm dem
Esr. 7:25
1 Len mig att f'Orstå
Job 6:24
6 säga: Vad jag lär är rätt
11:4
2 SkaD man I. Gud förstånd
21:22
16 får I. mskan hennes plikt
33:23
7 tiga s. jag får I. dig vishet
33:33
8 Huru kan han l. dig bedja
36:19
3 Lär oss vad vi skola säga
37:19
9 du s. lär hm gräshoppans
39:23
2 S. l.de mina händer strida
Ps.18:35
2 H.lär mig dina stigar
25:4
2 led mig i din sanning, lär mig
25:5
2 han lär de Ödmjuka sin väg
25:9
10 Jag vill I. dig och undervisa
32:8
2 jag skaD l. 'eder H. fruktan
34:12
3 a., lär mig betänka
39:5
1 skaU din högra hand l. dig
45:5
3 lär vishet i mitt innersta
51:8
2 I. överträdarna dina vägar
51:15
Il så vill jag I.
73:15
3 Lär oss betänka huru få
90:12
2 han S. lär mskoma förstånd
94:10
2 s. du lär gm din lag
94:12
12 l. hs äldste vishet
105:22
2 Lär mig dina stadgar
119:26,64,68
119:124,135
13 Lär mig att förstå
119:27
2 Lär mig gott förstånd
119:66
2 H., lär mig dina rätter
119:108
2 du lär mig dina stadgar
119:171
2 vittnesbörd s. jag skaD l.
132:12
2 Lär mig göra din vilja
143:10
2 l.de mina armar kriga
144:1
3 1_ dig tillförlitliga
Ords.22:21
7 icke må I. dig hs vägar
22:25
2 Predikaren l.de folket
Pr. 12:9
1 Vem...villl. förstånd
Jes.28:9
1 Gud har l.t rätta sättet
28:26
2 l. hm den rätta stigen
40:14
2 l. hm kunskap
40:14
2 s. lär dig vad nyttigt är
48:17
2 ss. deras fäder l.de dem
Jer. 9:14
2 L.en edra döttrar sorgesång
9:20
2 Len varandra klagosång
9:20
2 l.de mitt folk svärja vid
12:16
2 män s. du själv har l.t
13:21
141. dem en och samma väg
32:39
1 de skola l. mitt folk
Hes.44:23
10 för att I. dig förstånd
Dan. 9:22
13 förståndiga l. många insikt
11:33
15 jag S. I.de Efraim gå
Hos.ll:3
18 och lär mskorna så
Matt. 5:19
18 håDer dem och lär mskorna
5:19
24 Johannes I.de rättfärdighetens
21:32
18 lär om Guds väg vad sant är
22:16
18 gjorde ss. man l.t dem
28:15
18 l.nde dem att håDa aUt
28:20
18 aUt vad de l.t folket
Mark. 6:30
18 lär om Guds väg vad sant är
12:14
18 H., lär oss att bedja
Luk.ll:1
18 ss. Johannes l.de sina lärj.
11:1
25 l. eder vem I skolen frukta
12:5
18 den h.A. skaD l. eder
12:12
22 I. dem att de aUtid borde bedja
18:1
18 lär om Guds väg vad sant är
20:21
18 talar ss. Fadern l.t mig
Joh. 8:28
18 den h.A. skaD l. eder aUt
14:26
18 berättat om vad J. l.de
Apg. 1:1
26 mig har Gudl.t icke räkna
10:28
18 några män l.de bröderna
15:1
18 lär judar S. bo spridda
21:21
18 lär sådant S. är emot vårt
21:28
18 Du S. vill l. andra
Rom. 2:21
18 d u lär icke dig själv
2:21
28 ss. några föregiva att vi l.
3:8
29 s. mänsklig visdom lär
l. Kor. 2:13
29 ord S. A.lär oss
2:13
18 Lär icke själva naturen
11:14
18 och så blivit I.da i hm
Ef. 4:21
30 I. andra vad gott är
Tit. 2:3
18 i hm ss. den har l.t eder
I.Joh. 2:27
18 vad hs smörjelse lär eder
2:27
18l.de Balak huru han skulle
Upp. 2:14

LÄRA (= undervisa)
11. dig vad du skaD tala
2.Mos. 4:12
11. eder vad I skolen göra
4:15
Il. Israels barn de stadgar
3.Mos. 10:11
2 de stadgar jag vill l. eder
5.Mos. 4:1
2 l.t eder stadgar och rätter
4:5
2 må de I. sina barn detsamma
4:10
2 l. eder stadgar och rätter
4:14
2 och rätter S. du skaD l.
5 :31
2 S. H. bjudit mig l. eder
6:1
31. dig förstå
8:3
2 I skolen l. edra barn dem
11 :19
l håDa och göra vad de l. dig
17:10
1 Efter den lag de l. dig
17:11
2 att de icke må I. eder
20:18
l levitiska prästerna l. eder
24:8
2 du skaD l. Israels barn den
31:19
l Del. Jakob dina rätter
33:10
21. dem att föra krig
Dom. 3:2
1 att han må l. oss
13:8
11. eder den goda vägen
I.Sam.12:23
3 skola vi väll. eder
14:12
2 l. Juda barn Bågsången
2.Sam. 1 :18
2 s.l.de mina händer strida
22:35
l du lär dem den goda väg
I.Kon. 8:36
1 må han l. dem
2.Kon.17:27
1 l. dem hu....u de skulle frukta H.
17:28
l lär dem dem goda väg
2.Krön. 6:27

LÄRA (= inhämta kunskap)
14 s.lärtkonsten spunno
2.Mos.35:26
2 må de l. sig frukta mig
5.Mos. 4:10
2 l.en eder dem
5:1
2 du skaD l. att frukta H.
14:23
17:19
2 att han må l. att frukta H.
2 icke I. dig göra efter
18:9
2 att de må höra och l.
31:12
31:13
2 deras barn höra och 1.
2 lät Israels barn I. den
31:22
141.de sig förakta H. offer
I.Sam. 2:17
14 att de må I. sig förstå
2.Krön.12:6
Job 12:9
3 Vem kan icke l. gm detta
3 S. han skapat kan l. därav
37:7
2 l.de sig deras gärningar
Ps.106:35
119:7
2 I. din rättfärdighets
119:71
2 fick l. mig dina stadgar
2 att jag kan l. dina bud
119:73
Ords. 1:2
3 Av dem kan man l. vishet
1:3
17 l. rättfärdighet, rätt och
1:6
13 l.r man förstå ordspråk
3 så att I l.en förstånd
4:1
13 L.en klokhet, Len förstånd
8:5
9:9
6 undervisa .. .så 1. han än mer
2 vishet har jag icke fått l.
30:3
Jes. 1:17
2 L.en att göra vad gott är
2 icke mer 1. sig strida
2:4
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LÄRA
Uppdelning: substantiv; verb, i betydelsen:
undervisa, inhämta kunskap, lärd, lära
känna.

Läraktig - Lärare
2 l. sig jordkretsens inbYlllare
26:9
2 lär han sig icke rättfärdighet
26:10
2 rätt l. sig mitt folks vägar
Jer.12:16
2 han l.de sig taga rov
Hes.19:3
2 han I.de sig taga rov
19:6
2 icke mer I. sig strida
Mika 4:3
2 lär dig förstA H. rättfärdighets
6:5
311.en eder vad orden betyda
Matt. 9:13
31 och I.en av mig, ty jag är
11:29
31 lyssnat tm Fadern och I.t
Joh. 6:45
I.Kor. 4:6
31 I skolen I. eder detta
341.en eder rätt uppskatta
16:18
31 s. I I.t och inhämtat
Fil. 4:9
311.t mig att vara nöjd
4:11
32 vandel s. I haven fått I.
I.T.... 4:1
33 I. av Gud att älska varandra
4:9
31 I. sig att taga sig an
LTim. 5:4
311. de sig vara lättjefulla
5 :13
31 s. alltjämt hilla på att I.
2.Tim. 3:7
31 förbliv vid det du har I.t
3:14
31 Du vet av vilka du I.t det
3:14
20 ordet ss. han fått I. det
Tit. 1:9
311. sig rätt utöva goda
3:14
311.de han lydnad gm lidande Hebr. 5:8
Upp.14:3
31 ingen kunde l. sig sången
LÄRA (lärd)
Esr. 7:11
4 Esra I.d i det H. bjudit
4a Esra, den i him. Guds lag I.de
7:12,21
27 Apollos. ••en I.d man
Apg.18:24
LÄRA (lära känna); ordanalys, se KÄNNA
låt mig I. känna dig
2.Mos.33:13
edra barn I. känna det land
4.Mos.14:31
den dag då jag I.de känna eder 5.Mos. 9:24
ännu icke I.t känna igen H.
loSam. 3:7
mål. känna din faders Gud
I.Krön.28:9
skall den vises hjärta I. känna
Pred. 8:S
egyptierna skola l. känna H.
Jes.19:21
mitt folk I. känna mitt namn
52:6
I. känna och prova deras väg
Jer. 6:27
säga: Lär känna H.
31 :34
att folken skola I. känna mig
Hes.38:16
du skall så I. känna H.
Hos. 2 :20
låtom oss I. känna H.
6:3
6:3
fara efter att I. känna hm
Matt.13:11
I. känna himmelrikets
25 :24
I.t känna dig ss. sträng man
l. känna Guds rikes hemligheter Lok. 8:10
I haven icke I.t känna hm
Joh. 8:55
du har icke l.t känna mig
14:9
att de icke I.t känna Fadern
16:3
världen har icke I.t känna dig
17:25
fastän de I.t känna Gud
Rom. 1 :21
synden icke hava Lt känna
7:7
vem har I.t känna H. sinne
11 :34
världen icke I.de känna Gud
loKor. 1 :21
vem harl.t känna H. oinne
2:16
skall jag I. känna •.• deras kraft
4:19
efter köttet I.t känna K.
2.Kor. 5:16
att Iskolen fål. känna
13:6
för att!. känna Cefas
Gal. l: 18
sedan I haven lät känna Gud
4:9
sål. känna K. kärlek
Ef. 3:19
jag vill I. känna hm
Fil. 3:10
I.en i sanning känna Guds nåd
Kol. 1:6
och I.t känna sanningen
1. Tim. 4:3
säga: Lär känna H.
Hebr. 8:11
icke I.t känna rättfärdighetens 2.Pet. 2:21
sedan de I.t känna den
2 :21
veta vi att vi I.t känna hm
I.Joh. 2:3
s. säger sig hava I.t känna hm
2:4
Ihavenl.t känna hm
2:13,14
ty I haven I.t känna Fadern
2:14
(världen) icke har I.t känna hm
3:1
och icke I.t känna hm
3:6
hava vi I.t känna kärleken
3:16
han har icke I.t känna Gud
4:8
vi hava I.t känna den kärlek
4:16
alla s.l.t känna sanningen
2.Joh. v.1
haven I.t känna djupheterna
Upp. 2:24

LÄRAKTIG
kloka och I.a ynglingar

leviterna, 3.Mos.1O:11; 5.Mos.24:8;
31:9-13; 33:10; Hes.44:23; Mal.2:6,7.
Guds avsikt var att fostra Israel till
lärare för den övriga delen av mänskligheten, men först vid folkets fulla
återupprättelse i Kristus blir den förverkligad, Jes.2:1-4; 60:1-3; 66:19.
2. Jesus Kristus, Guds Son, har kommit från Gud som lärare, didåskalos,
Joh.3:2. Vid sidan av kYrios är
didåskalos N.T.s vanligaste tilltalsformel gentemot Jesus. Inte mindre än
40 gånger tilltalas eller om talas Jesus i
evangelierna som didaskalos. Ordet
motsvarar det arameiska rabbi, men
detta ord var samtidigt en höghetstitel,
som även tillkom andra än lärarna. Tio gånger (Matt.26:25,49; Mark.9:5;
11:21; 14:45; Joh.l :38,49; 4:31; 9:2;
11 :8) tilltalar Jesu egna lärjungar
honom som rabbi (eg. min store), ett
ord, som betyder en stor man, en
framstående personlighet, som utmärker sig bl.a. genom mycken lärdom, en
lärare, en mästare. Denna hederstitel
använde judarna på Jesu tid om sina
mest ansedda skriftlärde - laglärarna.
- Också av andra fick Jesus mottagll
denna hedersbevisrJing, Joh.3:2; 6:25.
Maria vid den tomma graven på
påskdagens morgon, 20:16, och den
blinde Bartirneus utanför Jeriko, Mark.
10:51, tilltalar honom med det
förstärkta ordet rabbuni, min store
lärare. Lukas ersätter det judiska rabbi
med epistates, mästare, ego en som har
uppsikt över någon, en ledare, Luk.
5:5; 8:24,45; 9:33,49; 17:13.
Som lärare är Jesus enastående. I
honom når Guds uppenbarelse sin
höjdpunkt, sin fullkomning, och
därför också sin avslutning, Hebr.
l :1-2, jfr Joh.l :17-18. Även från rent
formell synpunkt är han oöverträffad.
Enkelheten i stil och uttryck, tankens
klarhet, illustrationerna från människolivets alla områden, den genomstrålande och betvingande andemakten,
den varma innerligheten - allt gör
rättstjänarnas omdöme allmängiltigt:
»Aldrig har någon människa så talat,

som den mannen talan), 7:46. Motivet
för Jesu lärargärning är medlidande
kärlek, Mark.6:34.
En lärare i Israel var en person som
kände och tolkade Guds vilja utifrån
Guds ord, så som den kommer till
uttryck särskilt i lagen (Moseböckerna)
och hos profeterna. Lärarens funktion
och uppgift bör förstås utifrån grundtextens ord för lära, undervisa. Se:
Lära.
Jesus kallades liirare (rabbi), men
detta var icke blott en hederstitel med
betydelsen »Herre» (Kyrios), utan också ett uttryck för att han utövade en
funktion, som var förnimbar för alla.
I judendomen representerade rabbinatet ett skriftlärt lärarkollegium med
rabbinatskolor, där elever och lärjungar följde undervisningen i lagen
och dess utläggning. Lagen var huvudänmet. Rabbinerna kallades också
gärna laglärare.
I sin läroform liknade Jesus de
judiska skriftlärde. För att kunna kallas lärare, var det icke nog att man nu
och då undervisade folket, man måste
samla lärjungar omkring sig, dvs. folk
som inte bara hörde sin rabbi, utan
ständigt umgicks med honom. Läraren
skulle nämligen inte bara undervisa
med sina ord, utan även - och ej minst
- genom sitt liv och sin vandel. Hans
lärjungar skulle få se, hur han omsatte
sin lärdom i det dagliga livet. Detta
förhållande hänger samman med själva
det bibliska lärobegreppet. Lärjungarna skulle lära känna Guds vilja, så att
de kunde efterfölja den. Det rörde sig
icke om en blott intellektuell lära,
utan om en existentiell, personligt
inriktad, undervisning.
Det karakteristiska i evangeliernas
bild av den historiske Jesus är att han
omger sig med lärjungar som »följer
eften) honom (terminus technicus för
det att vara lärjunge). Av judiska källor
framgår, att lärjUngar också tjänade sin
lärare. Detsamma var förhållandet mellan Jesus och hans lärjungar. (De
hämtar åsnan åt honom, tillreder

3. Den helige Ande är efter pingstdagen den gudomlige. läraren. Hans
verksamhet består dels i att pånlinna
om och kasta ljus över hela Jesu
muntliga undervisning, Joh.14:26, dels
i att på denna grundval meddela full
kunskap om det som lärjungarna icke
kunde fatta under Jesu jordeliv, 16:12,
13-14. Element i Andens undervisning
är Jesu Kristi person och gärning,
16:14, allt som i Guds rådslut har
skänkts människan, l.Kor.2:9-13, sanningens fulla uppenbarelse, Joh.16:13.
Denna lärande uppgift har Anden
huvudsakligen fullbordat genom apostolatets inspiration, och detta lärostoff är nedlagt i de nytestamentliga
skrifterna. Varje enskild kristen kan
därigenom personligen tillgodogöra sig
Andens undervisning, I.Joh.2:20,27.

Dan. 1:4

LÄRARE
Se även: Lära, mästare, föreståndare,
herde, undervisa, förkunna, försam·
ling, lag, evangelium, lärjunge, tjänst,
nådegåva.
-lärare
laglärare Luk.5: 17
villolärare 2.Kor.6:8

Lärare
l. Ned genom hela historien har Gud
använt människor som redskap för sin
undervisning. Så var det redan i gamla
förbundets tid. Föräldrarna skulle bi·
bringa sina barn kunskap om Gud och
uppfostra dem för hans syftemål,
l.Mos.18:19; S.Mos.6:6-7. Mose fick
till uppgift att lära folket Herrens bud,
lagar och stadgar, 6:1 ff. Likaså Levi
stam, med prästerna och de övriga
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påskalammet för honom, inköper mat
åt honom osv.) Folket i övrigt, som i
Jesus såg en stor lärare, visade honom
likaså d'enna tjänande inställning. Petrus' svärmor tjänade honom, Matt.
8:15, och andra kvinnor gjorde detsamma - med sina medel, Luk.8:3;
Matt.27:55.
När Jesus slår in på lärarens väg, är
det alltså en given väg i folkets liv. På
den kunde man nå folket och öppna
dess ögon och öron för Guds lags för.
pliktande kraft.
Jesus var däremot icke utbildad till
lärare på det traditionella sättet att
han hade gått i skola hos andra lärare.
Han var icke auktoriserad som lärare
av sitt folks läroinstanser, Joh.7:15;
Matt.13:54, och bl.a. därför väckte
han anstöt. Men den konflikt Jesus
kom in i som lärare, hade en djupare
orsak. Jesus framställde icke en skolas
läromeningar eller diskuterade med
andra skolor i skriftlärdom de olika
möjliglteterna att tolka Guds uppenbarade vilja i den skriftliga och muntliga traditionen. Han uppträdde med
ett absolut anspråk, som gjorde att de
som hörde honom icke kunde draga sig
undan. Hans persons mäktiga självvittnesbörd kunde icke skiljas från
hans undervisning. Han grep icke
endast tillbaka till den profetiska
linjen, så att han med kraft, inför de
skriftlärdes stelnade och döda skrifttolkning, kunde komma med ett
mäktigt: Så säger Herren! - han använde det oerhörda ordet: »men jag
säger eden). Han förkunnade Guds vilja
oförmedlat. Han var icke bara Guds
mun, utan själva uppenbarelsen av
Guds vilja, lagens KYrios.
Jesus framträder som en ny uppenbarare av Guds viljas fullkomlighetskrav, som en som icke endast anvisar
en bättre rättfårdighetsväg, utan också
erbjuder kraften till att gå den. Se:
Bergspredikan. Emedan Jesus är
Sonen, är han mycket mer än en
skriftlärd, mer än en profet, ja, mer än
Mose själv. Med Jesus kommer uppfyllelSens tid, och med den följer en ny
uppenbarelse av Guds vilja, som sätter
Mose själv ur kraft, Matt.19:1 ff. Se:
Lagen, N.T., 1. Jesus för lagen ut ur
den nationella, tillfälliga begränsningen
och förkunnar den för hela släktet.

Apostlarna får lärarverksamheten
som sin speciella uppgift, Matt.28:20,
jfr Apg.6:4. Paulus är medveten om att

Synagoglärare med lärjungar.
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Lärarkall- Lärjunge
ha en gudomlig kallelse att vara en lärare för hedningar, I.Tim.2:7. Hans
lärarämbeteutövas dels muntligen, Apg.
13:1; 15:35, dels skriftligen genom hans
brev. Apostolatet har en exklusiv lärofunktion i förhållande till alla senare
lärare i Jesu Kristi kyrka. De har
fått den kyrkogrundande funktionen
och står i ett förhållande till Andens
lärofunktion, !10m gör dem till uppenbarelse-bärare på linje med profeterna i
G.T. Löftena om Andens lärofunktion,
Joh.14:26; 16:12-14, gäller just exklusivt apostlarna. Apostel är därför en
som genom Herrens barmhärtighet har
blivit »förtroende värd», I.Kor.7:2S.
»Den som hör eder, han hör mig»,
Luk.1O:16. Det är Jesus själv som med
Anden·lär genom apostlama.

Rätta lärare

Jesus och några av Israels lärare
Förvånar som 12 år gammal lärarna
i templet, Luk.2:46 f. Erkännes som
lärare av Nikodemus, Joh.3:1 ff.

Liiroämbetet i församlingen
Några satta att vara lärare, I.Kor.
12:28. Några till herdar och lärare,
Ef.4:11. Paulus som lärare för hedningar, I.Tim.2:7; som förkunnare,
apostel och lärare, 2.Tim.I:10 f. Envar
som är satt till lärare akte på sitt kall,
Rom.12:7.

Församlingens plikter
Tänken på edra lärare, Hebr.13:7.
Varen edra lärare hörsamma, Hebr.
13:17. En kvinna må ej uppträda som
lärare, I.Tim.2:12. Icke många av eder
må uppträda som lärare, Jak.3:1.

4. Lärartjänsten intar en dominerande
plats bland de tjänster, som Gud har
tillsatt i församlingen. Det är att märka
att detta är ep lärofunktion, som icke
kränker ordet i Matt.23:10 om Kristus
som den ende läromästaren. De nytestamentliga lärarna kan icke införa
någon ny lära, utan endast undervisa i
Jesu egen och i hans befullmäktigade
apostlars lära. Tjänsten att övervaka
läran är, som alla andra tjänster i
församlingen, betingad av Andens
nådegåvor. Lärarna är gåvor från den
himlafarne Jesus till hans församling,
Ef.4:11, med den uppgiften - jämte
övriga gåvotjänster - att föra den
enskilde och församlingen fram till full
mognad och skicklighet att tjäna Guds
syftemål, v.12-13. Lärarnas uppgift är
också att skydda församlingen mot
villolärares inflytande, v.14.
De som förestår församlingen har
uppgiften att lära, EfA:II. Även om
ej alla de äldste arbetar med förkunnelse och undervisning, I.Tim.S:
17, ingår dock förmågan till att meddela undervisning i deras personliga
utrustning för äldsteuppdraget, 3 :2.
Anden skänker lärarna övernaturlig
utrustning att tala »visdomens ord»
och »kunskapens ord», I.Kor.12:8.På lärarna i Guds församling vilar stort
ansvar, Jak.3:1 ff., därför bör endast
den som är kallad av Gud gå in i denna
gärning. Läraren meddelar nämligen
också genom sin person och sin vandel
indirekta normer för dem som står
under hans inflytande, Hebr.13:7;
I.Tim.4:12,16; Tit.2:7-8. - Läraren
skaIl avlägga räkenskap inför Gud för
de själar som är honom anförtrodda,
därför vakar han oavlåtligen över deras
tillstånd för att kunna vägleda och
tillrättavisa, Hebr.13:!7. Den enskilde
troende bör därför möta läraren med
hörsamhet och ödmjuk lydnad, 13:17.
Ef.4:11 visar, att lärarnas verksamhet får sin rätta mening först där
apostlarna, profeterna och evangelisterna (missionärerna) har lagt
grunden till kristen tro och livsföring.
Lärarna skaIl bygga vidare på apostlar·
nas och profeternas grundval. Att
lärartjänsten har fått en dominerande
plats i kyrkan, sammanhänger med den
kristna trons väsen. Den är bestämd av
klar kunskap om Guds frälsnings gär·
ningar i Kristus och om den tolkning,
som Anden har givit dessa genom den
apostoliska förkunnelsen. Se även:
Lära, Kunskap.

som förstår, förståndig, kunnig; hif.
part. av bin, se Lära 13. Jfr
I.Krön.2S:8, där mebin, övers. den
kunnige, nämnes jämsides med talrnig,
se Lärjunge 1.
5) didåskalos, ö tJi aUKa"Ao~
lärare, mästare; av: didåskö, se 6.
Lärare nämnes två gånger tillsammans
med bl.a. apostlar och profeter, I.Kor.
12:28; Ef.4:II. På det senare stället
står poim~n, herde, och didåskalos,
lärare, såsom parallellbegrepp; jfr
I.Tim.3:2; Tit.I:7-9. I Apg.13:1
nämnes en del profeter och lärare, som
var verksamma i Antiokia. I 2.Tim.
1:11 omtalar Paulus sig själv som
k~ryx, härold, förkunnare, . apostolos,
apostel, och didåskalos, lärare. l evangelierna (utom i Luk.2:46; Joh.3:2,10)
är didåskalos övers. mästar~ det avser
där nästan genomgående Jesus, t.ex.
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Falska lärare
a. Beskrivning: Villoandar, I.Tim.
4:l. Falska profeter, l.Joh.4:l. Svåra
ulvar, Apg.20:29. Oredliga arbetare,
2.Kor.ll :13. Begärliga efter slem vinning, Tit.1 :11. Förblindade av. hög·
mod, I.Tim.6:4. Utan förstånd, I.Tim.
1:7; 6:4. Från vettet i sitt begär
efter disputerande och ordstrider,
I.Tim.6:4.
b. Verksamhet: De är många, I.Joh.
4:1. Skall framstå i kommande tider,
I.Tim.4:l. Tala vad förvänt är, Apg.
20:30. För deras skull smädas sanningens väg, 2.Pet.2:2. Förvränger
Kristi evangelium, Gal.1 :6,7. Förvillar
många, Matt.24:S. Bedrager oskyldiga
människors hjärtan, Rom.16:18.
De troende skall
Draga sig ifrån falska lärare, Rom.
16:17. Icke hälsa dem välkomna,
2.Joh.v.10. Tysta munnen på dem,
Tit.1 :11.
LÄRARE

l) Uliråj, n i '
hif. visa; unJ;rvisa, lära; i 2.Kon.12:2
övers. vara (någons) lärare. Jfr 2. Se:
Lära 1.

2) morä, n!. i~
lärare; hif. part. av Uårå j, se l. Jfr
Job 36:22, övers. mästare Ofr Lära 8);
Jes.9:IS vägvisare.

3) melammelj, , ~ ~ ~
en som lär el. undeIvisar, lärare; pi.
part. av lämag, se Lära 2. Ordet förekommer t.ex. även i Ords.S:13; orda·
grant: mina lärare (undervisare); övers,
de som ville undervisa mig.

4) mel]in, 1 '

~Q

Matt.19:16; Mark.S:3S; Luk.22:11;
Joh.ll:28. Didåskalos nämnes tillsammans med matheth~s (se Lärjunge 3)
t.ex. i Matt.10:24; Luk.6:40.
6) didåskö, ö tJi au K w
lära, undervisa; i Rom.12:7 övers. vara
satt till lärare; I.Tim.2:12; Upp.2:20
uppträda såsom lärare. Se: Förkunna 19, Lära 18.
7) utf.ord.
8) nomodidåskalos,
VOIlOÖ 'ö au K a"Ao~
laglärare, lärare i lagen; av: nomos, se
Lag 12, och didåskalos, se 5. Se: Lag·
lärare 1.
9) hegoumenos, 1/'YOVIl€VO~
ledare, vägvisare; part. av hegeomai,
leda, visa vägen. Jfr Läromästare l. Se:
Furste 18, Herre 25.
lO) pseudodidåskalos,
1/I€vÖoötJiauKa"Ao~

lögnlärare, falsk lärare, en som sprider
falsk lära; av: pseudos, se Lögn 7, och
didåskalos, se S.
11) didaskalia, ötJiauKa"Aia
lärarverksamhet, lärarkaIl, undervisning; av: didåskalos, se 5. Se: Lära 19.
LÄRARE
l Jojada hade varit hsl.
2.Kon.12:2
4 sllnde åstad l.na Jojarib och
Esr. 8:16
3 J ag lir klokare In mina l.
Ps.119 :99
2 lyssnade icke tilll.s röst
Ord.. 5 :13
2 dina l. icke mer åsido
Je•. 30:20
2 dina ögon se upp till dina l.
30:20
5 han satt mitt ibland l.na
Luk. 2 :46
5 från Gud du kommit ss. l.
Joh. 3:2
3:10
5 Är du Israels l. och förstår icke
5 verkade ss. profeter och l.
Apg.13:1
5 en l. för enfaldiga
Rom. 2 :20
6 är ngn satt till l., akte han
12:7
7 uppblåsta•.• över sin l.
l. Kor. 4:6
5 i församlingen några till l.
12:28
5 Icke äro väl alla l.
12:29
5 somliga till herdar och l.
Ef. 4:11
8 s. vilja vara l. ilagen
1. Tim. 1:7
5 vara en l. för hedningar
2:7
6 icke kvinna uppträda ... 1.
2:12
5 till vars l. jag blivit satt
2. Tim. 1 :11
4:3
5 samla åt sig l. hoptals
5 på tiden att I voren l.
Hebr. 5 :12
9 Tänken på edra l.
13:7
9 Varen edra l. hörsamma
13:17
9 Hälsen alla edra l.
13:24
10 falska l. skola f"mnas
2.Pet. 2: 1
Jak. 3:1
5 Icke många trflda upp ss. l.
Upp. 2:20
6 (Jesabel) uppträder ss. l.

LÄRARKALL
11 så akte han på sitt l.

-lärd

fullärd Luk.6:40
olärd Apg.4:13
skriftlärd I.Krön.2:SS
LÄRD (se Lära)

LÄRDOM
l) lii~a{I, n I~ t.
det man mottager; end. i betydelsen:
undervisning, lära, insikt, lärdom. Se:
Lära 6.
2) lida!, II ~ J
vetande, förstånd, kunskap; i Ords.
22:17 övers. lärdomar; av: jåga', se
Lära 3. Se t.ex. Kunskap l, Känna 10.
H~

?

övad, van; undervisad; lärjunge; av:
låmad, se Lära 2. I Jes.50:4 står: li,§on
limmugim, de övades tunga, en övad
tunga; lärjungars tunga; övers. tunga
med lärdom. Se: Lärjunge 2.
4) didaktos, ö tJi aK T6~
lärd, undervisad; av: didåskö, se
Lära 18. l Joh.6:4S, som går tillbaka
på LXX.s övers. av Jes.54:13 (se Lärjunge 2), står didaktol theou, lärda av
Gud; ordagrant: och de skola alla vara
lärda av Gud. Jfr Lära 33. Se: Lära 29.

5) gråmmata, 'Ypallllara
bokstäver;

skrivelse, brev; (heliga)
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LÄRDOM
l förökar den vise sin l.
Ords. 1:5
1 god l. giver jag eder
4:2
1 där sötma är••.hämtas mer l.
16:21
1 lägger l. på hs läppar
16:23
2 lägg mina l.ar på hjärtat
22:17
1 knorrande skola taga emot l.
Je5029:24
3 H. givit en tunga med l.
50:4
4 alla fått l. av Gud
Joh. 6:45
5 Varifrån har denne sin l.
7:15
5 my ckna l.en gör dig förty ckt
Apg.26:24
6 upptecknat till l. för oss
I.Kor.10:11
7 hållen fast vid mina l.ar
11:2
7 hållen eder vid de l.ar
2.Tess. 2:15
7 icke lever efter de l.ar
3:6

LÄRJUNGASKARA
begynte hela l.n lova Gud
sammankallade de 12 hela l.n

Luk.19:37
Apg. 6:2

Rom.12:7

LÄRD

3) limmulj, ,

skrifter; (skrift·)lärdom; plur. av
gråmma, se Bokstav 3. I Joh.7:IS och
Apg.26:24 betecknar gråmmata den
utbildning, som gjorde en person till
en auktoriserad rabbin el. skriftlärd,
grammateUs. Petrus och Johannes sak·
nade denna utbildning och kallas
därför agråmmatoi, Apg.4:13 (övers.
olärda). - Jfr gråmmata i Luk.16:6,7,
övers. skuldbrev; Joh.5:47; 2.Tim.3:IS
skrifter; Apg.28:21 skrivelse.
6) nouthesia, vov8€uia
tillrättavisning, förmaning; av: nouthetM, lägga på (någons) sinne el. hjärta,
tillrättavisa, förmana. Se: Förmana Il.
7) parådosis, 1Tapaöou,~
överlämnande, något som är överlämnat, tradition; av: paradidömi, överlämna, överlåta, giva vidare (se Meddela 9). Ordet betecknar en helig tradition, som rymmer undervisning om tro
och liv, något som man mottagit för
att överlämna åt andra; jfr 2.Tim.2:2.
Parådosis ingår bl.a. i uttrycket ho
parådosis t5n presbyterön, de äldstes
tradition, t.ex. Matt. I 5:2; Mark.7:S,
övers. de äldstes stadgar (= den muntliga judiska traditionen, sedermera
nedtecknad i Talmud). lfr uttrycket
ho parådosis tÖn anthröpön, människornas tradition, i Mark.7:8 övers.
människors stadgar; Ko1.2:8 fåderneärvda människomeningar. Mot denna
mänskliga tradition sättes iN. T. den
tradition, som har sitt ursprung i Gud
och som förmedlats av Jesus Kristus
och hans apostlar. Jfr Fäder 7,8,
Lära 32.

LÄRJUNGE
Se även: Lära, lärare, efterföljelse,
mästare, herre, tjänare, vittne, sändebud, öva, försaka, kors, troende, församling, martyr, apostel, gemenskap.
-lärjunge
profetlärjunge I.Kon.20:3S
Lärjunge
1. Det hebreiska huvudordet för lärjunge är limmulj, övad, van; undervisad; av låmalj, öva sig (i), lära (sig),
bli undervisad. Jdotsvarande grekiska
ord är mathetes, som kommer av
verbet manthånein, lära, lära sig.
O~det, som endast förekommer i evangelierna och Apostlagärningarna, betecknar en elev i motsats till läraren,
didåskalos, Matt.10:24; Luk.6:40.
Att vara en lärjunge innebär emellertid mer än blott att lära. Lärjungen
mottar ej endast lärarens undervisning
i Skriften, Guds uppenbarade sanning,
han är även anhängare, gör lärarens
undervisning och föredöme till norm
för sin egen tro och sitt liv, jfr Moses
lärjungar, Joh.9:28. Han blir heller
icke endast en efterföljare i fråga om
sin lärares syn på Skriften, utan i sin
tur en bevarare och förmedlare av
denna till andra och svarar sålunda för
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Lärjunge
dess fortsatta bestånd och spridning.
Den högt utvecklade memoreringsteknik som hjälpte rabbinernas lärjungar att memorera traditionsstoffet,
så att de sedan själva kunde föra det
vidare, har utnyttjats som lärometod
även av Jesus i hans förhållande till
sina lärjungar. Se närmare: Lära.
2. På samma sätt som antikens filosofer och lärare samlade även profeter
och ledande män i Israel lärjungar
omkring de gudomliga sanningar, som
de hade blivit redskap till att förmedla
till folket, och bildade därigenom
skola och tradition. Samuel hade sålunda en skola av lärjungar i Rama,
som fick sig Guds heliga lagar inpräntade och som utbildades till att sprida
dessa bland folket, 1.Sam.19:18-24.
Profeterna Ella och Eljsa upprättade
och höll på samma sätt skolor med profetlärjungar (grt. profetsöner), 2.Kon.
2:3 ff.; 4:38; 6:1, i samma anda och
med samma syftemål. Jesaja samlade
lärjungar omkring sig. Mottot för sin
undervisning anger han själv i Jes.8:16:
»Lägg yittnesbördet ombundet och
lagen förseglad i mina lärjungarshjärtanJ) Rabbinerna, de skriftlärde och
fariseerna samlade lärjungar, som
lyssnade till deras undervisning, jfr
Jes.50:4, och framställde sina frågor,
som ofta blev föremål för djupsinniga
samtal och diskussioner. Imitationsiden präglade rabbinernas skolor.
Exempel på dylika skolor är Hillels,
Abtalions, Shammais och Gamaliels.
En känd lärjunge hos den sistnämnde
var Saulus av Tarsus, Apg.22:3. Jfr
också Mark.2:18. Johannes döparen
samlade likaledes lärjungar kring sin
förkunnelse och person, Matt.14:12;
Mark.2:18; Joh.l:35; 3:25; jfr Apg.
19:1 f.
3. Lärjunganamnet är emellertid speciellt förknippat med Jesus Kristus och
hans undervisning. Som frukt av denna
samlas efter hand en växande och
växlande skara omkring honom. Många
kommer till tro på honom, de tar emot
hans budskap och sluter sig till honom.
Dessa får namnet lärjungar, Luk.6:17;
Joh.4:1. Efter hand som verket växer
och utvecklas, framträder beh"ovet av
en fastare organisation och av män
som kan föra hans budskap vidare.
Jesus kallar då ur leden av anhängare
ut en skara, som på ett mera permanent sätt skall följa honom och vara
hans sändebud till folket; han grundlägger därmed det kristna förkunnarämbetet. Sjuttio sådana lärjungar i
inskränkt mening sändes ut att predika
evangelium om Guds rike 0$ utföra
de gärningar, som kännetecknar den
messianska tiden, Luk.lO:l. Ur denna
krets utväljer han tolv, vilka i exklusiv
mening kallas lärjungar eller apostlar.
Därmed grundar Jesus det kristna
apostolatet; jfr Luk.6:13-16; Mark.
3:13-19; Matt.l0:1-4; Apg.1:13. Se:
Apostel.
Lärjungaskap hos Jesus får en djupare innebörd och mer vittgående konsekvenser än hos andra. Han är Guds
evige Son, Israels Messias, världens
Frälsare. En väsentlig skillnad mellan
att vara en rabbins lärjunge och en
Jesu lärjunge ligger däri att under
lärjungaskapet hos rabbinen växer
lärjungen upp till sin ·lärare, så att han
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efter hand frigöres från denne, i det att
han icke har något mera att lära av
honom. Hos Jesu lärjungar åter skapas
ett personligt band som blir allt starkare, ju längre lärjungeförhållandet
varar. Han tilltager, lärjungen avtager.
I lärjungaskapet hos Jesus sker alltså
icke blott en bindning till hans lära,
utan först och främst till hans person.
Därför kan icke heller irnitatio-tanken
helt och fullt ge uttryck för det kristna
lärjungaskapet, utan först gemenskapstanken. »Jag i eder, I i mig.» Lärjungegemenskapen leder också till livs- och
ödesgemenskap. Lärjungen likbildas
med sin Herre (conformitas-tanken). I
Gal.2:20 ger Paulus sitt djupaste uttryck för lärjungaskapet. Johannesevangeliet uttrycker innebörden i lärjungaskapet med ord sådana som »att
förbliva i Jesu ord», 8 :31, »hålla hans
bud», 13:43; 14:5 ff.; 15:10 ff. I hans
spår, på Guds kärleks vägar, blir vi »i
sanning hans lärjungar», 15:14. Den i
de synoptiska evangelierna s~ viktiga
tanken att »följa Jesus» (efterföljelsetanken) uttrycker bäst vad det innebär
att vara en Jesu lärjunge, Matt.8:19;
10:38; 16:24; Mark.8:34; Luk.9:23.
4. I den kristna församlingen blir
»lärjunge» snart den gängse benämningen på alla de troende, Apg.6:1 ff.;
9:1,10,26,38; 11:26,29; 13:52; 16:1;
20:1 etc. Att vinna människor för
Herren och hans församling är liktydigt med att göra dem till lärjungar,
Matt.28:19; jfr 27:57. De många kvinnor som blev vunna för evangeliet,
kallades vanligen lärjunginnor, jfr
Tabita, Apg.9:36.

binsk litteratur ofta förekommande
term; jfr 3.
2) limmug, , i ~ 7
övad, van; underVisad; lärjunge; av:
lämag, se Lära 2. I Jes.s0:4 står:
kallimmugim, såsom de som bliva
undervisade, såsom lärjungarna; övers.
på lärjungesätt. I Jes.54:13 står:
limmu4e JHWH, Herrens lärjungar; jfr
Lärdom 4. Jfr limmud i Jer.2:24,
övers. fostrad; 13:23 öVad. Se: Lärdom3.
3) mathet~s, f..IaOTjTf/<;
lärjunge; av manthånö, se Lära 31.
Ordet förekommer i N- T. endast i
evangelierna och Apg. och brukas allmänt om alla, som står i ett lärjungeförhållande (se t.ex. Matt.l0:24), men
framför allt om Jesu lärjungar, de tolv
apostlarna (se t.ex. Matt.lO:l; Luk.
22:45), samt om alla de Kristustroende (se t.ex. Apg.6:1; 11:26).
Mathet~s nämns jämte didaska!os,
lärare, mästare, på följande ställen:
Matt.9:11; 10:24-25; Mark.13:1; Luk.
6:40; 19:39. Ordet motsvarar den rabbinska termen talmi4 (se 1), vilken
avser en person, som står i ett beroende- och underdånighetsförhållande
till en lärare el. rabbi. En Jesu lärjunge
står i total livsgemenskap med sin
Mästare, se t.ex. Matt.16:24-25; Luk.
14:27.

1) ta/mig, "t.? ( 1]
lärjunge; av: llimå4, se Lära 2. Ordet
förekommer
i
G. T.
endast i
I.Krön.25 :8, där det står tillsammans
med mebin, se Lärare 4, här övers. dm
kunnige.- Däremot är talmig en i rab-

LÄRJUNGE (Jesu)
3 trädde hs I.ar fram
Matt. 5:1
3 en annan av hs I.ar sade
8:21
3 och hsl.ar följde hm
8'23
3 bordsgäster jämte J. och hsl.ar
9:10
3 sade tm hs I.ar
9:11
3 Varför fasta icke dina I.ar
9:14
3 följde hm med sina I.ar
9:19
3 sade han tm sina I.ar
9:37
3 han kallade tm sig 12 I.ar
10:1
3 därför att det är en I.
10:42
3 När J, givit sina 12 I.ar
11:1
3 hs I.ar blevo hungriga
12:1
3 dina I.ar göra vad s. icke
12:2
3 räckte ut handen mot sina I.ar
12:49
3 trädde I.arna fram
13:10
3 hs I.ar trädde fram tm hm
13:36
3 trädde hs I.ar fram tm hm
14:15
3 gav dem åt l.arna
14:19
3 och I.arna gåvo åt folket
14:19
3 nödga~e sina I.ar stiga i båten
14:22
31.arna f"mgo se hm på sjön
14:26
3 överträda dina I.ar de äldstes
15:2
3 trädde hs I.ar fram
15:12,23
3 J. kallade sina I.ar tm sig
15:32

3 sade I.arna: Varifrån skola vi
15:33
3 bröt bröden och gav I.arna
15:36
3 I.ama gåvo åt folket
15:36
3 När sedan I.arna foro åstad
16:5
3 frågade sina l.ar: Vem säger
16:13
3 förbjöd han l.arna säga
16:20
3 J. förklara för sina l.ar
16:21
3 sade J. tm sinal.ar
16:24
3 När I.arna hörde detta föllo
17:6
3 I.arna frågade': Huru kunne
17:10
3 förstodo I.arna att det var
17:13
3 jag förde hm tm dina I.ar
17:16
3 trädde I.arna fram tm J.
17:19;18:1
3 sade l.arna•. Jcke rådligt
19:10
31.arna visade bort (barnen)
19:13
3 sade J. tm sina I.ar
19:23
3 När I.arna hörde detta
19:25
3 sände J. åstad två I.ar
21:1
31.arna glogo åstad
21:6
3 När I.arna sågo detta
21:20
3 talade J. tm •. .sina l.ar
23:1
3 I.ar trädde fram och bådo
24:1
3 trädde hsl.ar fram tm hm
24:3
3 sade han tm sina I.ar
26:1
3 Då I.ama sågo detta
26:8
3 trädde I.arna fram tm J.
26:17
3 påskhögtid med mina I.ar
26:18
26:19
3 I.ama gjorde ss. J. befallt
3 bröt det och gav åt I.ama
26:26
26:35
3 sade alla de andra I.ama
3 sade tm l.arna: Bliven kvar
26:36
3 kom tmbaka tm I.arna
26:40,45
3 övergåvo alla I.arna hm
26:56
4 Josef so blivit en J. I.
27:57
3 hs I.ar icke stjäla bort hm
27:64
3 sligen tm hs I.ar
28:7
28:8
3 omtala det för hsl.ar
3 Hsl.ar stulo bort hm
28:13
28:16
3 I.arna beg~vo sig tm
4 gören alla folk tm I.ar
28:193 bordsgäster jämte hs I.ar
Mark. 2:15
3 sade de tm hal.ar
2:16
3 Varför fasta icke dina I.ar
2:18
3 hs I.ar rycka av axen
2:23
3 med sina I.ar undan tm sjön
3:7
3 tillsade sina I.ar att en båt
3:9
3 för sina I.ar uttydde han
4:34
3 Hs I.ar sade tm hm
5:31
3 och hsl.ar följde hm
6:1
3 trädde hsl.ar fram tm hm
6:35
3 bröt bröden och gav åt I.arna
6:41
3 nödgade sina I.ar stiga i båten
6:45
3 hs I.ar äta med orena
7:2
3 Varför vandra icke dina l.ar
7:5
3 frågade hs I.ar hm
7:17
3 kallade sina I.ar tm sig
8:1
3 Då svarade hs I.ar
8:4
3 bröt dem och gav åt sina I.ar
8:6
3 steg i båten med sina I.ar
8:10
8:27
3 J. gick med sina I.ar bort
3 frågade sina I.ar: Vem säger
8:27
3 när han såg sina I.ar
8:33
3 kallade tm sig sina I.ar
8:34
3 kommo tm l.arna, sägo dl'
9:14
3 bad dina l.ar driva ut
9:18
3 frågade hsl.ar hm
9:28
3 undervisade sina I.ar
9:31
3 frågade hs I.ar hm
10:10
31.arna visade bort (barnen)
10:13
3 tm sina I.ar: Huru svårt
10:23
3 I.ama häpnade vid hs ord
10:24
3 följd av sina I.ar
10:46
3 åstad två av sina I.ar
11:1
3 Och ha I.ar hörde detta
11:14
3 kallade sina I.ar tm sig
12:43
3 sade en av hsl.ar tm hm
13:1
3 sade hsl.ar tm hm
14:12
3 sände åstad, två av sina I.ar
14:13
3 äta påskalammet med mina I.ar
14:14
3 I.arna begåvo sig i väg
14:16
3 tm sina l.ar: Bliven kvar
14:32
3 sägen tm hs I.ar .. .särskilt
16:7
3 knorrade mot hs I.ar
Luk. 5:30
S dina l.ar äta och dricka
5:33
3 hs I.ar ry ckte av axen
6:1
3 kallade tm sig sina I.ar
6:13
3 stor skara av hsl.ar
6:17
3 såg på sina I.ar och sade
6:20
3 glogo hsl.ar och mycket folk
7:11
3 frågade ha I.ar vad denna
8:9
3 steg med sina I.ar i en båt
8:22
3 tm sina I.ar: Låten dem
9:14
3 bröt bröden och gav åt I.arna
9:16
3 voro ha l.ar hos hm
9:18
3 bad dina I.ar driva ut
9:40
3 sade han tm sina I.ar
9:43
9:54
3 båda I.arna fömummo
3 vände han sig tm l.arna
10:23
3 sade en av hsl.ar: H., lär
11:1
3 närmast tm sina I.ar
12:1
3 sade tm sina I.ar
12:22
3 kan han icke vara min I.
14:26
3 han kan icke van min l.
14:27
3 ingen vara min I. om han
14:33
3 sade tm sina I.ar: En rik
16:1
3 sade tm sina I.ar: Det är icke
17:1
3 sade tm I.arna: Den tid skall
17:22
18:15
3 när hsl.ar sägo detta
19:29
3 sände åstad två av I.arna
3 förbjud dina I.ar ropa så
19:39
3 han sade tm sina I.ar
20:45
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5. Tidigt i andra århundradet brukar
19natius om sig själv ordet lärjunge i
betydelsen martyr, blodsvittne. Hans
död skulle bära vittne om hans sanna
lärjungaskap; jfr Ignatius' brev till
församlingen i Efesus, kap. 1:2.
6. Det att vara en Herrens lärjunge får
gudomlig värdighet och skönhet i och
genom honom som själv är det mest
upphöjda exempel på en sann lärjunge
och den mest sublima förebild, han om
vilken det uttalas redan genom profeten: ),Han väcker var morgon mitt öra;
han väcker det till att höra på lärjungesätt», Jes.s0:4.
En sann lärjunge
l) övergiver sin fader, moder och
släkt, Luk.l4:26. 2) Hatar sitt eget liv,
Luk.14:26. 3) Bär sitt kors, Luk.
14:27. 4) ,Försakar allt vad han äger,
Luk.14:33. 5) Förbliver i Kristi ord,
Joh.8:31. 6) Älskar, .Toh.13:34. 7) Bär
frukt, Joh.15:8.
Sant lärjungaskap, Luk.9:23.
1) »Förneka sig själVJ> Att förneka
innebär att avstå från, lämna. 2) »Taga
sitt kors på sig var dag.» Det är skillnad
på ok och kors. Ok betecknar tjänst,
kors offer. 3) »Följe han mig,» Uppmaning att vandra med Herren och
lära av honom.
LÄRJUNGE

4) matheteitö, f..IaOTjTfVW
vara (någons) lärjunge; göra till lärjunge, vinna lärjungar; av: mathet~s, se

3.
5) utf.ord.

6) math~tria, f..IaOf/Tpta
kvinnlig lärjunge; fem. av mathe~s, se

3.
LÄRJUNGE
Uppdelning: allmänt, Johannes döparens,
Jesu, i betydelsen kristen.
LÄRJUNGE (allmänt)
II0tt ... kunnige jämte I.n
l.Krön.25:8
2 lagen i mina I.ars hjärtan
Jes. 8:16
2 dina barn bliva H. I.ar
54:13
3 L.n icke förmer än sin mästare Matt. l 0:24
3 Det må vara I.n nog
10:25
4 blivit en I. för himmelriket
13:52
3 sände tm hm sina I.ar
22:16
3 då fariseemas I.ar fasta
Mark. 2:18
3 L.n icke förmer än sin mästare Luk. 6:40
3 vi äro Moses' I.ar
Joh. 9:28
3 togo (Saulus') I.ar hm en natt Apg. 9:25
LÄRJUNGE (Johannes döparell$)
3 kommo Johannes' I.ar tm hm Matt. 9:14
3 sände bud med sina I.ar
11:2
3 hsl.ar togo hs döda kropp
14:12
3 Johannes' l.ar •• .höllo fasta
Mark. 2:18
3 då Johannes' I.ar fasta
2:18
3 hs I.ar f"mgo höra härom
6:29
3 Johannes' I.ar fasta ofta
Luk. 5:33
3 fick Johannes höra av sina I.ar
7:18
3 kallade Johannes tm sig.• J.ar
7 :19
3 ss. Johannes lärde sina I.ar
11: l
3 stod Johannes med •. .sina I.ar
Joh. 1:35
3 de två I.ama hörde hs ord
1 :37
3 mellan Johannes' I.ar och
3:25

Lärjungesätt - Löfte
3 pAskalammet med mina l.ar
22:11
3 hs l.ar följde hm
22:39
3 kom tl11baka tl111.arna
22:45
Joh. 2:2
3 J. och hs l.ar blevo bjudna
3 hs l.ar trodde på hm
2:11
3 till Kapernaum med sina l.ar
2:12
3 Hs l.ar komma ihåg
2:17
3 komma hsl.ar ihåg
2:22
3 begav sig J. med sina l.ar
3:22
3 hurusom J. vann flera l.ar
4:1
3 icke J. s. döpte. utan hs l.ar
4:2
3 Ha l.ar hade gått in i staden
4:8
3 I detsamma komma hs l.ar
4:27
3 båd.. l.arna hm och sade
4:31
3 sade I.arna till varandra
4:33
3 satte sig där med sina l.ar
6:3
3 en annan av hs l.ar, Andreas
6:8
3 sade han till sina l.ar
6:12
6:16
3 gingo hs l.ar ned till sjön
3 i båt.n m.d sina l.ar
6:22
3 utan l.arna hade farit allena
6:22
6:24
3 ej heller hs l.ar
3 Många av hs l.ar sade då
6:60
3 visste att hs l.ar knorrade
6:61
3 droga sig många av hs l.ar
6:66
3 dina l.ar få se de gärningar
7:3
3 liren I i aanning mina l.ar
8:31
3 frågade hs l.ar hm
9:2
3 v:ilj.n också I bliva hs l.ar
9:27
3 Du är själv hs I.
9:28
3 sade han tiIll.arna
11:7
3 L.arna sade till hm: Rabbi
11:8
3 sade hsl.ar: H .• sover han
11:12
3 Tomas till de andra l.arna
11:16
3 stannade kvar med sina l.ar
11:54
3 Judas Iskariot. en av hsl.ar
12:4
3 förstodo hs l.ar icke då
12:16
3 b.gynte två I.arnas fötter
13:5
3 såga l.arna"pi varandra
13:22
3 Nu var där bland l.arna
13:23
13:23
5 den l. s. J. älskade
3 förstå att I ären mina l.ar
13:35
3 och bliven mina l.ar
15:8
3 sade några av hsl.ar
16:17
3 sade hsl.ar•••tatar du öppet
16:29
3 begav sig med sina l.ar
18:1
3 gick han in med sinal.ar
18:1
3 J. och bs l.ar ofta tillsammans
18:2
3 Petrus jllmte .n annan I.
18:15
18:15
3 l.n b.kant med överstepr/isten
18:16
3 Den andre l.en gick di ut
18:17
3 också du .n av den mannens l.ar
3 frigade nu J. om hs l.ar
18:19
3 också du en av hs l.ar
18:25
3 den I. s. han älskade
19:26
3 tilll.n: Se din moder
19:27
3 tog l.n henne hem till sig
19:27·
3 Josef..... var en J.I.
19:38
3 den andre l.n. de.. s. J. älskade
20:2
3 och den andre l.en till
20:3
3 den andre l.n sprang fortare
20:4
20:8
3 gick ock den andre l.n ditin
3 l.arna gingo si hem till sitt
20:10
3 Maria omtalade för l.årna
20:18
3 medan l.arna av fruktan
20:19
20:20
3 l.arna blevo glada när de
3 de andra l.arna sade till hm
20:25
3 voro hsl.ar iter därinne
20:26
3 tecken i sina l.ars åsyn
20:30
3 uppenbarade sig J. för l.arna
21:1
3 med dem två andra av hs l.ar
21:2
3 visste l.arna icke att det
21:4
3 Den I. s. J. älskade sade
21:7
3 de andra l.arna komma
21:8
3 ingen av l.arna dristade sig
21:12
3 uppenbarade sig för Bins 1.1Ir
21:14
3 den I. s. J. älskade
21:20
5 Petrus såg den l.n
21:21
3 att d.n l.n icke skull. dö
21:23
3 Det lir den l.n s. vittnar
21:24
LÄRJUNGE (= kristen)
3 di l.arnas antal förökades
Apg. 6:1
6:7
31.amas antal förökades
9:1
3 mordlust mot H.l.ar
3 fanns en I. vid namn Ananias
9:10
3 med l.arna i Damaskus
9:19
3 försökte närma sig l.arna
9:26
3 att (Saulus) verkligen var .n I.
9:26
3 l.arna hade hört att Petrus
9:38
3 l.arna först ••.kaIIas kristna
11:26
3 bestilmde l.arna sände understöd
11:29
3 l.ama uppfylld.s av g1l1dje
13:52
3 l.ama samlat sig omkring
14:20
4 vunna ganska många l.ar
14:21
3 styrkte l.arnas sjlliar
14:22
3 hos l.arna ganska ling tid
14:28
3 på l.arnas hals lilgga ett ok
15:10
3 en I. vid namn Timoteus
16:1
3 (PaUlus) styrkte alla l.arna
18:23
3 skreVa bröderna tilll.arna
18:27
3 träffade han några l.ar
19:1
3 (Paulus) avskilde l.arna
19:9
3 l.arna tillstadde hm icke
19:30
3 kallade Paulus l.arna till sig
20:1
3 locka l.arna att följa sig
20:30
3 vi uppsökte där l.arns
21:4
3 följde nigra av l.arna med
21:16
3 Mnason•.•en gammal I.
21:16

LÄRJUNGESÄTI
2 väcker det att höra på I.
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Jes.50:4

LÄRJUNGINNA
6 IJoppe en I .• Tabita

Apg. 9:36

LÄRKTRÄD
Hebr. '6rän betecknar troligen ett barrträd; i flera översättningar är ordet
återgivet med »ceder». Trädet omtalas
tillsammans med andra träd, vilkas
virke brukades för tillverkning av gudabilder. Jes.44:14.
LÄROMÄSTARE
l) katheget~s, "a81/'Y1/Tijc;
ledare, vägvisare; lärare, läromästare;
av: kathegeornai. leda, visa vägen.
Ordet betecknar en person, som går
framför andra för att visa dem vägen
och brukas ! speciell mening om en
auktoriserad lärare. J fr våra låneord :
k;ttekes, kateket, kateketik.
LÄROMÄSTARE
1 Ej lita kalla eder I.
1 ty en är eder I .• K.

LÄRORIK
böja mitt öra till U tal
öppna min mun tilll.t tal

Matt.23:10
23:10
Ps.49:5
78:2

LÄROSAL
Se: Tyrannus. Apg.19:9
LÄSA

Se även: Bok. bokrulle, lagbok, brev.
skrift.
-läsa
uppläsa Ko1.4:l6; Upp.!:3
LÄSA
Uppdelning: allmänt. liIsa upp.
LÄSA (allmänt)
1. i den alla sina livsdagar
5.Mos.17:19
När Israels kon. U brevet
2.Kon. 5:7
När Hiskia U det
19:14
(Safan) 1.te den
22:8
bok So Juda konung har U
22:16
skrivelse blivit U för Rehum
Esr. 4:23
förstod det s.l/istes
Neh. 8:8
it ngn s. kan I. och sliger
Jes.29:11
L1is detta. så svarar han
29:11
29:12
rilcker it ngn s. icke kan I.
och sliger: L/is detta
29:12
avarar han: Jag kan icke I.
29:12
döva skola höra vad s.l.es
29:18
Söken efter i H. bok och I.en
34:16
mottagit brevet och l.t det
37:14
rulle varur du har U
Jer.36:14
Siltt dig ned och l/is den
36:15
Baruk l.te inför dem
36:15
så ofta Jehudi hade l.t
36:23
Vemhelst s. kan I.
Dan. 5:7
kunde icke I. skriften
5:8
för att I. denna skrift
5:1 S
Om du alltså kan I. skriften
5 :16
dem förutan skall jag I. skriften
5:17
si att den lätt kan I..
Hab. 2:2
pi h/istarnas bjällror att l.
Sak.14:20
Haven I icke I.t vad David
Matt.12:3
Eller haven I icke l.t i lagen
12:5
Haven I icke I.t att Skaparen
19>4
haven I aldrigl.t: Av barns
21:16
haven I aldrig I.t i skrifterna
21>42
haven I icke l.t vad eder är
22:31
s. l.er detta. give akt därpå
24:1 S
Haven I aldrig l.t vad David
Mark. 2:25
12:10
Haven I icke I.t detta skriftens
haven I icke U i Mo•••• bok
12:26
s.l.er detta. give akt därpå
13:14
Haven I icke l.t om det s.
Luk. 6:3
skrivet i Lagen? Huru I •• r du
10:26
överskriften l.te många
Joh.19:20
I.t~ profeten Esaias
Apg. 8:28
hörde att han I.te profeten EsaIas
8:30
FörstAr du vad du I.er
8:30
.tälle i skriften s. han l.te
8:32
när menigheten1.te detta
15:31
Sedan han hade l.t brevet
23:34
icke annat än vad I1.en
2.Kor. 1:13
känt och I.t av alla m.kor
3:2
när I I.en detta
Ef. 3:4
Kol. 4:16
I fån l. det brev s. kommer
LÄSA (upp)
skall du l. upp denna lag
I.te (Josua) upp lagens ord
(Josia) l.te upp för dem
1.te upp förbundsboken
Sefanja har U upp detta
må du där I. upp H. ord
mi du ock I. upp dem
l. te (Baruk) upp H. ord
U. Baruk ur boken upp
han l.te upp dem i H. hus
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5.Mos.31:11
Jos. 8:34
2.Kon.23:2
2.Krön.34:30
Jer.29:29
36:6
36:6
36:8
36:10
36:10

hört Baruk l. upp ur boken
Ue Jehudi upp den
att du l.er upp allt detta
när du U upp boken till slut

36:13
36:21
H :61
51:63

LÄSKA
l.r sig med orättfärdighet
Han l.r sig med bespottelse

Job 15:16
34:7

LÄTE
Vad är det för ett l. av får
vad för ett l. av fäkreatur
ett l. av fäkreatur s. jag hör
inga l.n av boskap där höras

1.Sam.15:14
15:14
15:14
Jer. 9:10

LÄTT
-lätt

ljuslätt 1.Sam.16:l2; 17:42
tödlätt I.Mos.25 :25
LÄTT
det är l. att fly dit
l.Mos.19:20
Huru l. kunde det icke skett
26:10
göra din bördal.are
2.Mos.18:22
med I. mod drogen I upp
5.Mos. 1:41
si l. s. en blångamasnodd
Dom.16:9
l. för skuggan att sträcka
2.Kon.20:10
krossas sönder sil. s. mal
Job 4:19
lika l. kan dåraktig man
11 :12
I. kalva deras kor. icke i otid
21:10
huru l. kunde ej eljest
32:22
i vågskålen äro de för l.a
Ps. 62:10
för förståndige är kunskap l.
Ords. 14:6
sällskap med den s. I. vredgas
22:24
att det så l. rinner ned
23:31
s.l. förtörnas begir överträdelse
29:22
vin s. l. glider ned i min vän
HV •. 7:9
träd skola vara l. räknade
Jes.10:19
taga det l. med helandet
Jer.6:14; 8:11
Dan. 5:27
vägd pi en våg befunnen för l.
si att den I. kan läsas
Hab. 2:2
Vad är l.are att säga
Matt. 9:5
och min börda är I.
11 :30
l.are för en kamel att komma in
19:24
Vilket är l.are. att säga
Mark. 2:9
l.are för en kamel att komma
10:25
Vilket är l.a(O. att säga
Luk. 5 :23
l.are för en kamel att komma
18:25
sjiUv I. förvissa dig om
Apg.24:11

LÄTTA
I. nu det svåra arbete

L. det ok din fader lagt
men l. du det för oss
L. det ok din fader
ok tungt. men l. det för oss
l.de oket över deras halsar
I.de skeppet gm att kasta

l.Kon.12:4
12:9
12:1'0
2.Krön.10:9
10:10
Hos.ll:4
Apg.27:38

LÄTTFÅNGET
L. gods försvinner

Ords. 13:11

LÄTTFÄRDIG
1) ~ol. ';'-p

trol. lättsinne, lättfärdighet; av: ~ålal.
vara lätt el. ringa. Andra uppfattar
ordet som ~ol = röst; ljud; det som
talas el. ljuder (se Ljud 1). Jfr gamla
sv. övers. i Jer.3:9: »af hennes horeris
rykte är landet orenad!».
2) ~IJ* pO ~
le, skratta; pi. leka, skämta; här med
prep. be, övers. locka till lättfärdighet.
Se vidare: Locka 5.

LÄTIJA

il?

l) 'a~lå.
H
tröghet, slapphet, försumlighet. lättja,
overksamhet; i Pred.10:18 dual. 'asaltåjim, av: ['å~ll, vara trög, slapp' el.
lat; nif. i Dom.18:9 övers. vara sen. I
Ords.19:l5 står 'a~ parallellt V1ed
remijå. se Lat 3. här i uttrycket näpäA
rermjå, övers. den håglöse. I Pred.
10:18 har 'a~tåjim som parallell:
tiplu! jädåjim, händernas sänkande;
övers. försumlighet.
2) 'a~lu!. n 1 ';) ~ l!
= 'a~ä, se l. I Ords.3l :27 står: l~
'~u!. lättjans bröd. Häremot kontrasterar det som säges tidigare i samma vers; här brukas verbet ~på, spana,
speja; övers. vaka över.
LÄTTJA
1 L.försilnker i dåsighet
2 äter ej i I. sitt bröd
l Gm l. förfalla husets bjillkar

Ords. 19:15
31:27
Pred. 10:18

LÄTTJEFULL
l) argos. åp'Yoc;
utan arbete, sysslolös; lat; av: neg. aoch ergon, verk. gärning; arbete (se
t.ex. Arbete 19, Gärning 29). Se t.ex.
Lat 5.
LÄTTJEFULL
l lära de sig att vara l.a
l ja. icke allenast l.a

l.Tim. 5:13
5:13

LÄTINAD
när Farao sig att han fått l.
i havet för att bereda sig l.
icke andra skola hava I. •
fi l. i min bedrövelse

l.Mos.
Jona
l.Kor.
Fil.

8:15
1:5
8:13
2:28

LÄTISINNIG
Yster och I. var hon
de 1.as hjll<!an förståndiga

Ords. 7:11
Jes.32:4

LÖDNING
silger om l.en: Den"är god

Jes.41:7

LÖFTE

Se även: Lova, förbund, ord, evangelium, trofast. församling. arv, tro.
frälsning, hopp, himmel, tillkommelse,
rike (Guds), härlighet, fullbordan.
-löfte
nasirlöfte 4.Mos.6:5,2l
Löfte
G.T.

LÄTTJA
Se även: Lat, lättjefull. trög. fåfånglig,
försumlig. försumma, arbete, ansvar.
Lättja
Varning. Ords.6:6,9; 24:30-32. Förbjudes, Rom.12:11; Hebr.6:12.
Leder till
Fattigdom,
Ords. 10:4; i9:15;
20:4.13.
Träldom,
Ords. 12:24.
Förbrytelse, Ords.18:9. Död, Ords.
21:25. Förfall, Pred.lO:18. Besvikelse,
Ords.13:4. Skvaller. 1.Tim.5:13. Inbillning,Ords.26:16.
Exempel
Israels väktare, Jes.56:10. Tessalonikerna, 2.Tess.3:11. Kreterna, Tit.
1:12.

Våra ord »löfte» och »lova» motsvaras i G. T. av sub st. netjär och verbet
nåtjar. överallt där dessa ord brukas.
avser de löften som människor avlägger
till Gud. Löften skiljer sig från föresatser därigenom att de är högtidligen
avgivna, ofta i förbindelse med offerhandlingar och särskilda gåvor. Sådana
heliga löften var frivilliga förpliktelser
gentemot Gud och avgavs vid ett bestämt tillfålle och/eller för en bestämd
period.
Löftena kunde gälla olika slags avhållsamhet eller vissa prestationer som
man lovade Gud, om han ville hjälpa.
Typiskt för det senare är Jakobs löfte
om att Herren skulle vara hans Gud
och att han ville betrakta den resta
stenen som Guds hus samt vara villig
att ge Gud tionde. om Gud ville vara
med honom och bevara honom på
hans resa till Paddan-Aram, l.Mos.
28:20-22. Jfr 31:13; 35:2 f. Det löfte
som Jefta gav Herren gick ut på att om
Herren hjälpte honom till seger över
Ammon, så skulle han som brännoffer
offra vadhelst som ur dörrarna till hans
hus gick emot honom när han välbehållen kom hem, Dom. 11:30 f. Hanna
gav Herren det löftet, att om han ville
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LÄTTFÄRDIG
l ohelgade .•. gm sin l.a otukt

Jer. 3:9

LÄTTFÄRDIGHET
2 att denne skulle locka till l.
l.Mos.39:14
2 tjänaren ville iocka mig tm l.
39:17

Löfte
I Gal. kap.3 utvecklar aposteln en
ännu skarpare motsättning mellan lag
och löfte. Dessa två utesluter varandra
ömsesidigt. Löftet är icke längre löfte,
om det har något med lagens kravatt
göra, v.l2,18. Vill man söka arvet
genom laguppfyllelse, så går man fullständigt miste om det utlovade. Ty
endast genom det löfte, som är motiverat i Guds egen nådiga vilja, har han
tillsagt Abraham arvet. Löftet är en
testamentarisk bestämmelse, som
beror på nåd och som därför icke kan
göras om intet genom den lag, som
gavs Mose 430 år senare, v.17. Denna
lag kom till, icke för att sätta ett
lagförbund i konkurrensförhållande till
löftesförbundet, utan tvärtom för att
genom dess dömande och förberedande verk föra människan från gär'ling till tro.
Löftet gavs åt Abraham och hans
efterkommande, Rom.4:13. Därför
gäller det i första hand Israel. Till
Abrahams säd hör dock icke endast
hans köttsliga avkomma, utan alla de
som har samma tro som han. Dessa är
Abrahams barn och arvingar enligt
löftet, Gal.3:7,29. »Ty så skulle han
bliva en fader för alla oomskurna, som
tro, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem», Rom.4:11. En länge fördold
hemlighet har av Anden uppenbarats
för Kristi »heliga apostlar och profeten>, nämligen »att hedningarna i
Kristus Jesus äro våra medarvingar och
jämte oss lemmar i en och samma
kropp och jämte oss delaktiga i löftet
- detta genom evangelium», Ef.3:5-6.
Denna hedningarnas delaktighet i
löftet bevisar Paulus genom att understryka, att Abrahams egentliga arvinge
är Kristus. Han är universalarvingen
som bestämmer medarvingarna. Därför
är förhållandet till Kristus bestämmande för delaktigheten i löftenas
välsignelse, Gal.3:16. Denna Abrahams
välsignelse, som i Kristus kommer också över hednirigarna, innebär Andens
gåva. Kristus har genom sitt frälsningsverk möjliggjort också för hedningarna
att få Anden som insegel och underpant på frälsningens fulla arv, Ef.
1:13-14. »Ty Guds löften, så många de
äro, hava i honom fått sitt ja; därför få
de ock genom honom sitt amen, på det
att Gud må bliva ärad genom OS8»,
2.Kor.l:20.
I Hebreerbrevet betonas särskilt
förhållandet mellan det som har lovats
i Gamla Testamentet och uppfyllts i
Nya Testamentet. Framställningen
-präglas av brevets särskilda adress till
judekristna. För att styrkas i sin vacklande tro påminnes de om löftena
till faderna. Kap.ll framställer de
många trons fader, vilka i tro på löftet
höll ut i striden. Brevet vill visa hur
löftet om att komma in i Guds vila
icke gick i uppfyllelse i det gamla
förbundet, utan »ännu står, kvan>, 4:1.
Det har fått sin uppfyllelse i det nya
förbundet, »vars ordning vilar på bättre
löfteID>, 8 :6. Kristi död och översteprästerliga försoningsoffer gör att
löftets uppfyllelse icke längre kan
hindras av överträdelse och synd.
Gamla förbundets största brist var att
det icke kunde borttaga synden genom
sina offer, 10:4. Men detta är nu
fullbordat genom Kristi offer, och

vägen är banad för uppfyllelsen av
löftet i Jer.31 :33 f. om syndernas
förlåtelse och lagen skriven i hjärta och
sinne, Hebr.l0:16-17.
Alltfort lever dock den kristne i
spänningen mellan ett »redan» och ett
»ännu icke», mellan det som i Kristus
redan har uppfyllts och det som skall
Komma. Därför måste trons uthållighet
styrkas genom betraktande 'av hans
trofasthet, som gav löftet, 10:23. Hans
orubbliga frälsningsvilja försäkrades
Abraham både genom att han gav
löftet och därtill bekräftade det genom
att svärja vid sig själv, och så »skulle vi
genom två oryggliga utsagor, i vilka
Gud omöjligen kunde ljuga, undfå en
kraftig uppmuntran, vi som hava sökt
vår räddning i att hålla fast vid det
hopp, som ligger framför oss», 6:18.
Ä ven Petrus behandlar i sitt andra
brev särskilt de Guds löften, som ännu
icke har fått sin uppfyllelse. Uteblivandet av löftet om Kristi tillkommelse
hade fått bespottarna att fråga: »Huru
går det med löftet om hans tillkommelse? Frän den dag, då våra fader
avsonmade, har ju allt förblivit sig likt,
ända ifrån världens begynnelse», 2.Pet.
3 :4. Häremot försäkrar aposteln att
»Herren fördröjer icke uppfyllelsen av
sitt löfte, såsom somliga mena». Om
uppfyllelsen dröjer, hör detta till Guds
frälsningsråd. I sin långmodighet vill
han att alla skall omvända sig till
bättring, 3:9. Men under väntetiden
skall de troende förtrösta på fastheten
i det profetiska ordet, l: 19.
Detta ord, som angår de eskatologiska löftena och deras uppfyllelse i
tidsålderns avslutning, är av den arten
att förutsägelsen får sin fulla belysning
först vid uppfyllelsen. Många profetiska löften får först då en djupare
mening, som man tidigare icke sett
eller känt till. Detta visar t.ex. uppfyllelsen av många messianska profetior,
likaså av profetiorna om Guds rikes
ankomst. På samma sätt kommer det
att förhålla sig med uppfyllelsen av
löftena om Jesu Kristi återkomst och
Guds rikes genombrott i härlighet. När
det utlovade blir verklighet, förstår
den troende vad som ryms i det
gudomliga löftet. Se: Fullbordan.

Här fmner vi ett par återspeglingar
av det gammaltestamentliga löftesförhållandet i form av människors fri-

villiga löften till Gud. Apg.18:18 berättar att Paulus hade avlagt ett löfte att
icke klippa sitt hår. - När han kom till
Jerusalem efter den tredje missionsresan, förmanades han av församlingens ledare, Jakob, att slå sig
samman med fyra män, som hade
bundit sig med ett löfte. På detta sätt
skulle han lugna dem som beskyllde
honom för att lära judarna att avfalla
från Mose och de gamla sederna,
21 :23. I båda dessa fall brukas det
grekiska ordet euche, vilket motsvarar
hebr. nedär.
Annars är i Nya Testamentet »löfte»
ett begrepp som står för Guds /öften,
och då i första hand hans löften till
faderna. Här brukas nästan överallt
subst. epanggelia, kungörelse, meddelande; i N.T. endast i betydelsen löfte,
löftesord; det som utlovas, löfte, och
verbet epangglHlesthai, kungöra, meddela; i N.T. i regel: lova, utlova. Med
undantag av Luk.24:49 har evangelierna icke begreppet löfte liktydigt med
Guds löfte. Men också här framgår det,
att hela det gamla förbundet med sina
förebilder och profetior är att betrakta
som löften, vilka infrias genom
Kristus. På det hela taget ses det nya
förbundet som uppfyllelsen av vad det
gamla lovar. Därför kommenterar
evangelieberättelserna sig själva med
utsagor som: »för att det skulle fullbordas, som var sagt av Herren genom
profeten», Matt.2:15,17,23; 4:14;
8:17; 12:17; 13:35; 21:4; 26:56; 27:9;
Mark.14:49; 15:28; Luk.4:21; 24:44;
Joh.l2:38; 17:12; 19:24,28.
Apostlagärningarna talar om löftet i
best. form. sing. på ett så markerat
sätt, att ordet får sin tydliga egenart
som uppenbarelse begrepp och uttryck
för Guds frälsningsförbund. Det uttrycker icke endast löftestillsägelsen,
utan samtidigt också uppfyllelsen. Det
messianska löftet till Abraham och
faderna har uppfyllts i Kristus, Apg.
7:17; 13:32. I denna betydelse förkunnas i Petrus' pingstpredikan, att
frälsningslöftet till fäderna gäller »eder
... och edra barn, jämväl alla dem som
äro i fjärran, så många som Herren, vär
Gud, kallar», 2 :39. I detta löfte inkluderas både syndernas förlåtelse och
Andens gåva, sådan den uppfylldes på
pingstdagen.
Hos Paulus råder alldeles speciellt
problemställningen /ag contra löfte:
hur lag och löfte, gärningar och nåd,
Guds krav och Guds givande vilja
förhåller sig till varandra. Tron på Gud
är just tron på hans makt att hålla vad
han har lovat. Därför beskrives Abrahams förebildliga och frälsande tro i
Rom.4:20-21 som en osviklig visshet
om Guds makt att göra vad han har
lovat. På det sättet gav Abraham Gud
äran utan att beröva honom något av
denna genom tvivel på löftet. I samma
kapitel klargör Paulus, att uppfyllelsen
av löftet beror på Guds nåd allena och
på hans egen suveräna trofasthet, som
är oberoende av alla de laguppfyllelsens betingelser, som i judendomen var
knutna till löftet. Löftet förutsätter
alltid Givarens nådiga vilja. Hade emellertid löftet varit bundet till lagens
betingelser, skulle det ha satts ur kraft
genom den Guds vrede som drabbar all
lagöverträdelse.
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ge henne en son, så skulle hon ge
denne till Herren för hela hans liv,
I.Sam.l :11.
Ibland kunde de som avgav löften,
slå sig ihop och bilda gemenskaper. Så
uppstod nasiratet (se: Nasir), vars medlemmar avhöll sig från att dricka vin
och starka drycker, raka huvudet och
beröra lik, 4.Mos.6:2-8. Jfr Dom.13:5;
I.Sam.l :11. Jfr rehabiterna, som hade
givit sin stamfader löftet att icke
dricka vin, icke bygga hus (de bodde i
tält), icke hålla sig med vingårdar eller
åkrar och icke så säd, Jer.35:1-1O.
Moselagen varken påbjuder eller
förbjuder löften, men inskärper däremot att ett givet löfte skall hållas.
»Om du har gjort ett löfte åt Herren,
din Gud, skall du icke dröja att infria
det, ty Herren, din Gud, skall förvisso
utkräva det av dig, och synd kommer
att vila på dig. Vad dina läppar hava
talat skall du hålla och göra i enlighet
med det frivilliga löfte d u har givit
Herren, din Gud, och uttalat med din
mUID>, 5.Mos.23:21,23. Jfr Pred.5:3;
Ps.50:14; 66:13; 116:14. Se även
4.Mos.30:3 ff. - »Men om du underlåter att göra något löfte, så kommer
icke därigenom synd att vila på dig»,
5.Mos.23:22. »Det är bättre, att du
intet lovar, än att du gör ett löfte och
icke infriar det», Pred.5 :4.
G. T. talar emellertid icke endast om
människors löften till Gud, utan också
om Guds löften till människor. I sådana sammanhang brukas verben däqar
och 'ämar, säga, tala; tillsäga, utlova,
samt de därmed förknippade substantiven däqär och 'ernär, ord, tal. Guds
första löfte i G.T. återfmns i berättelsen om syndafallet, där Herren Gud
lovar att kvinnans säd skall söndertrampa ormens huvud, I.Mos.3:15.
Efter syndafloden gav han löftet att
»ingen flod skall mer komma och
fördärva jordeID>, 9 :11. Förbundsfolkets stamfader, Abraham, fick Guds
löfte om välsignelse över sig och sina
efterkommande, 12:2,3, ett löfte som
upprepades över Isak, 26:3-5, och
Jakob, 35:11-12.
Medan därefter patriarkerna,s efterkommande levde som trälar i Egypten,
utlovade Gud deras befrielse och att de
skulle bli förda till Kanaan, löfteslandet, 2.Mos.3:8,10. Israel skulle få
vara hans egendom framför alla andra
folk, 19:5 f., enligt vad han lovade
dem under ökenvandringen i samband
med Sinaiförbundet. Senare gav
Herren otaliga löften om välsignelser både till folket som helhet och till den
enskilde israeliten - om de blott ville
komma ihåg hans ord och hålla hans
förbund, jfr 5.Mos.28:1-14. På det hela
taget går allt i gamla förbundet i
löftets tecken. Alla förordningar och
institutioner, som Herren lät upprätta,
hade löfteskaraktär .
När folkets trångmål på grund av
dess olydnad blev som allra störst, fick
det de klaraste och kraftigaste löften
om den kommande Messias, så som det
icke minst kommer till uttryck i J es.
40-66, men även mer eller mindre hos
alla de övriga profeterna. Se: Profet.
N.T.

Guds löften
Ges av Gud själv, Tit.l:2; Hebr.
10:23. Utlovas i de heliga skrifterna,
Rom. l :2. Fås genom rättfärdighet av
tro, Rom.4:3-16.
Löftena är

Goda, I.Kon.8:56. Heliga, Ps.
105:42. Dyrbara och mycket stora,
2.Pet.l :4. Uppfyllda i Kristus, 2.Sam.
7:12, jfr Apg.l3:23; Luk.l:69-73.
Uppfyllda genom tro, Hebr.l1 :33.
Arvedel genom tro och tålamod, Hebr.
6:12,15; 10:36. Uppfylles i tidens fullbordan, Jer.33:14; Apg.7:17; Gal.4:4.
Det nya förbundets grund, Hebr.8:6.
Löftenas orubblighet

De är knutna till Kristus, Ef.3:6;
2.Tirn.l:1. Bekräftas av Kristus, Rom.
15:8. Har i Kristus fått sitt »ja» och sitt
»amen», 2.Kor.l :20. Bekräftas med ed,
Ps.89:4,36; Hebr.6:17. Kan icke omintetgöras, I.Kon.8:5 6. Utebliver icke,
Jos.23:14; I.Kon.8:56. Gud kommer
ihåg sina löften, Ps.105:42; Luk.
1:54,55.

Löftesman - Lögn

Löftena och lagen
Lagen är icke emot Guds löften,
Gal.3:21. Lagen kan icke omintetgöra
löftena, Gal.3:l7.
Guds löften till
Abraham, l.Mos.12:3,7, jfr Gal.
3:16. lsak, 1.Mos.26:3,4. Jakob,
l.Mos.28:13-1s. David, 2.Sam.7:l2;
Ps.89:36,37. Fäderna, Apg.13:32;
26:6. Dem som Herren kallar, Apg.
2:39. Dem .som älskar Gud, Jak.l:12;
2:5. Dem som tror, Gal.3:22.

Löftenas innehåll
Kristus, 2.Sam.7:12, jfr Apg.
13:22,23. Den helige Ande, Apg.2:33;
Ef.l:13. Evangelium, Rom.l:l-2. Livet
i Kristus, 2.Tim.l:1. Livets krona, Jak.
1:12. Evigt liv, Tit.l:2; Uoh.2:2s. Liv
för denna tiden, l.Tim.4:8. Barnaskap
hos Gud, 2.Kor.6:18,jfr 7:1. Beskydd,
Jes.43:2. Välsignelse, s.Mos.l :10,11.
Syndernas förlåtelse, Jes.l:18; Hebr.
8:12. Lagen skriven i hjärtat, Jer.
31 :33, jfr Hebr.8:10. Kristi tillkommelse, 2.Pet.3:4. Nya himlar och en ny
jord, 2.Pet.3:13. Ingång i vilan, Jos.
22:4; Hebr.4:l.

De troende
Är barn efter löftet, Rom.9:8; Gal.
4:28. Är arvingar enligt löftet, Gal.
3:29; Hebr.6:17, till löftet, 11:9. Har
en fast tro på löftet, Hebr.11:11.
Tvivlar icke på löftet, Rom.4:20.
Väntar på dess uppfyllelse, Luk.
1:38,45; 2.Pet.3:13, jfr Apg.l:4. Frestas till tvivel på löftena, Ps. 77:9. Påminner Gud om dem, l.Mos.32:9,12;
l.Krön.17:23,26; Jes.62:6.

Hedninga17Ul
Var främmande för löftet, Ef.2:12.
Har delaktighet i löftet, Ef.3:6
Löfte om liv, l.Tim.4:8
1) För vårt timliga liv. 2) För vårt
andliga liv: frälsning, gudomlig natur,
kraft till liv och tjänst. 3) För vårt
eviga liv: evig härlighet, vila i Fadershuset, lön för vår tjänst, gemenskap
med Kristus.

För att förstå denna vers bör man
också läsa v.34-3s.
'T
7) däl]ar,
pi. dJ.bbär; säga, tala; tillsäga, lova; i
2.Mos.32:13; s.Mos.23:23 övers. giva
löfte. I.Kon.2:24 ordagrant: såsom
han har sagt (lovat). Jfr 9. Se t.ex.
Lova l.

,:l

8) nätjar," )
avlägga löft~,T lova, utlova; här övers.
göra löfte. Jfr 1. Se: Lova 8.
9) däl]är,
'I

,:l

det som säges: ord; tillsägelse, löfte;
sak, handling; här tillsammans med
dibbär, se 7, här övers. giva. Också i
t.ex. Ps.119:49,74 har däbär innebörden: tillsägelse, löfte (övers. ord). Jfr
även Jos.23:1s, där plur. av däl;?är
förekommer i uttrycket kål haddel;?ärim hagol;?im, alla de goda ord
(ting), övers. allt det goda. Se t.ex.
Lova 10, Löftesord 2.
10) laleö, AaAEw
prata, tala; säga, kungöra. Luk.l :55
ordagrant: såsom han talade till våra
fåder. Se t.ex. Lova 12.
11) epanggelia, frran€Aia
kungörelse, meddelande; i N.T.: ·löfte,
löftesord; det som utlovas; av: ell~
geI1omai, se 15. Jfr uttrycket ge tes
epanggelias, löftets land, Hebr.11:9
(övers. det utlovade landet). Se:
Lova 13, Löftesord 5.
12) euch~, €VxTi
bön; löfte. Se: Bön 25.
13) epånggelma, frrån€AJ.l.a
kungörelse, meddelande; löfte, löftesord; det som utlovas; av: epanggellomai, se 15. Ordet förekommer i N_T.
end. i 2.Pet.l :4; 3:13, där det avser det
som Gud utlovat, resp. hans löftesord.
14) utf.ord.

15) epanggellomai, frra"!'YEAA0J.l.aL
kungöra, meddela; i N.T. nästan genomgående i betydelsen: lova, utlova,
giva ett löfte. Se: Lova 11.

1 infria mina l.n
61:9
1 till dig får man infria l.
65 :2
1 infria mina l.n till dig
66:13
8 GölOn l.n och infrien dem
76:12
6 mitt l. till David icke bryta
89:36
1 infria åt H. mina l.n
116:14,18
8 gjorde ett l. åiden Starke
132:2
1 fått infria mina l.n
Ords. 7:14
4 efter l.n s. äro ett intet
.
19:7
1 farligt överväga sina l.n
20:25
1 hör, du mina l.ns son
31:2
1 Det l. du givit skall du
Pred. 5:3
1 När du gjort ett l. åt Gud
5:3
8 gör l. och icke infriar det
5 l4
1 de skola göra l.n åt H.
J es.19 :21
Jer.44:25
1 fullgöra de l.n vi gjorde
1 l mån hilla edra l.n
44:25
1 och fullgöra edra l.n
44:25
5 (Sidkia) hade givit sitt l.
Hes.17:18
1 slaktoffer åt H. och l.n
Jona 1 :16
1 Juda, infria dinal.n
Nah. 1:15
Mal. 1 :14
8 när han har gjort ett l.
10 sitt l. till våra fäder
Luk. 1:55
11 eder giller l.t
Apg. 2:39
1,1 det l. skulle uppfyllas
7 :17
13:23
11 Gud efter sitt l. låtit J.
11 l. s. gavs åt våra fäder
13:32
14 l.n i trofasthet åt David
13:34
12 (Paulus) bundig sig gm ett l.
18:18
12 män s. bundit sig gm ett l.
21:23
11 icke gm lag detl.t
Rom. 4:13
11 l.t är gjort om intet
4:14
l1l.t bliva beståndande
4:16
11 tvivlade icke på Guds l.
4:20
11 israeliter tillhöra l.na
914
11 s. äro barn efter l.t
9:8
11 l.n s. givits fäderna
15:8
11 Gudsl.n ihm sitt ja
2.Kor.l:20
11 Då vi nu hava dessa 1.n
7:1
11 gåvos l.na åt Abraham
Gal. 3:16
111.t därmed gjorts om intet
3:17
11 icke på grund av l.
3:18
11 Gud skänkt det gm ettl.
3:18
15 åt vilken l. t blivit givet
3 :19
3 :21
11 Är lagen emot Guds l.n
3:29
11 Abrahams säd, arvingar enligt l. t
11 född i kraft av l.t
4:23
11 I ären l.ts barn
4:28
11 främmande förl.ts förbund
Ef. 2:12
11 delaktiga il.t
3:6
11 bud s. har ett l. med sig
6:2
11 den har med sig l. om liv
loTim. 4:8
11 enligt detl. s. gavs oss
2. Tim. 1:1
Hebr. 4:1
11 ett l. ännu står kvar
15 när Gudgavl.tåt Abraham
6:13
11 till arvedel vad l.t innebar
6:17
11 välsignade ..... fått l.na
7:6
11 ordning vilar på bättre l.n
8:6
15 den s. givit oss l.t
10:23
11 medarvingar till samma l.
11:9
15 trovärdig s. givit l.t
11:11
11 :1 7
11 han s. mottagit l.na
11 gm tron f"mgo l.n uppfyUda
11 :33
13 dyrbara och mycket stora l.n 2.Pet. 114
11 med l.t om hs tDlkommelse
314
11 uppfyUelsen av sitt l.
3:9
13 förbida vi efter hs l.
3: 13

levande ord, i Apg.7:38 (om de ord,
som Herren gav Israel genom Mose).

4) 10gos, AO'YOC;
ord, tal, utsaga; tanke, förnuft; av:
lega, säga, ~. I Hebr.4:2 står: ho
logos t~ akoes, hörandets (förkunnelsens) ord; övers. det löftesord de f"mgo
höra .. LOgos är ofta övers. ord, t.ex.
Rom.9:9; I.Kor.2:13. Det brukas också om det människoblivna gudomliga
Ordet, Joh.l:l. LOgos motsvarar i
LXX och N.T. främst hebr. däl;?är, se
2. Jfr 5. Se: Bud 17, Dom 22, Lära 23.
5) epanggelia, frran€Aia
löfte, löftesord; det som utlovas.
Epanggelia står i Rom.9:9 i genitiv o~h
hänför sig till 16gos (se 4), här övers.
ord. Se: Lova 13, Löfte 11.
LÖFrESORD
1 du har gjort ditt l. stort
Ps.138:2
Jer.29:10
21lPpfylla på eder mitt l.
2 jag skall uppfyUa det l.
3:\:14
3 Gudarna) betrodda med Gudsl.Rom. 3:2
4 icke s. om Guds l. skulle bliva
9:6
9:9
5 ett l. var det ordet
4 för dem blev det l. till intet
Hebr. 4:2
41. inaätter en Son
7:28

LÖFTESTID
Den förra l.en vara ogill

4.Mos. 6:12

LÖGN
Se även: Ljuga, bedraga, falsk, djäVJJl,
förvilla, förförelse, villolära, synd,
mörker, död, Antikrist, sanning.

Lögn
Spänningen mellan lögn och sanning
har stor plats i det bibliska uppenbarelsevittnesbördet. Till Guds väsen hör,
att han är rättfårdig (Rom.3:4) och
därför fiende till all lögn. All sanning
har sin källa i honom. Herren är »stor i
nåd och sanning», som uttrycket i
2.Mos.34:6 (ral;?-l}.äsäg wä'!imä!) också
kan översättas, jfr Joh.l :14. Guds
uppenbarelse, Ps.43:3, lag, 119:142,
och gärningar, Dan.4:34, är sanning.
Den fromme vandrar i Guds sanning,
och denna verkar sanningsälskande
både religiöst, Ps.86:11, och etiskt,
Ords.8:7. Herren har »behag till sanning i hjärtegrunden», Ps.sl :8. Utifrån
detta förhållande stämplas lögnen som
själva den gudsfientliga maktens väsentligaste kännetecken.

giva handen, giva handslag (som tecken
på ingående av förbund el. avläggande
av löfte); i Hes.17:18 övers. giva sitt
löfte; nä!an, giva; jäg, hand. Konung
Sidkias löftesbrott mot konungen i
Babel beskrives närmare i v.12-17. Jfr
2.Kon.lO:ls, övers. räcka sin hand;
Esr.10:19 giva sin hand.
6) Ps.89:36 ordagrant: för David skall
jag icke ljuga (pi. av käzal;?, se Ljuga 2).

LÖFTE
1 Jakob gjorde ett l.
LMos.28:20
1 i Betel där du gjorde ett l.
31:13
7 med ed givit det l.t
2.Mos.32:13
1 giller att fullgöra ett l.
3.Mos.22:21
1 Om ngn skall fullgöra ett l.
27:2
8 efter vad den s. gjort l.t
27:8
1 ett l. att vara H. nasir
4.Mos. 6:2
1 efter innehillet i det l.
6:21
1 giller att fullgöra ett l.
15:3
1 det giller att fullgöra ett l.
15:8
1 Då gjorde Israel ett l. åt H.
21:2
1 Om ngn gör ett l. åt H.
30:3
1 om en kvinna gör ett l.
3014
1 hennes fader hör hennes l.
30:5
1 hennes l.n gillande kraft
30:5
1 hennes l.n utan gillande kraft
30:6
1 gift, och l.n då vila på henne
30:7
1 hennes l.n gillande kraft
30:8
1 upphäver därmed hennes givna l. 30:9
1 eUer en förskjuten hustrus l.
30:10
8 om en kvinna gör ett l.
30:11
1 hennesl.n gillande kraft
30:12
1 l.n .Uer ngn förbindelse
30:13
1 At ana hennes l.n
30:14
1 gillande kraft åt hennes lon
30:15
1 gäldande av ngt l.
5.Mos.23:18
1 Om du gjort ett l. åt H.
23:21
8 underlåter göra ngt l.
23:22
7 frivilliga l. du givit H.
23:23
1 J efta gjorde ett l. åt H.
Dom. 11:30
2 öppnat min mun till ett l.
11:35
1 efter det l. han gjort
11:39
1 (Hanna) gjorde ett l.
loSam. 1:11
1 det l. jag gjort åt H.
2.Sam.lS:7
1 din tjänare gjorde ett l.
15:8
7 H. enligt sitt l. uppbyggt
loKon. 2:24
9 H. uppfyUt det l.
8:20
3 icke •••enligt sitt l.
2.Kon. 8:19
9 enligt det l. Gud givit
1.Krön.2S:S
9 H. har uppfyUt det l.
2.Krön. 6:10
21:7
3 ville H. icke•••enligt sitt l.
Job 22:27
1 l.n du gör få infria
1 mina l.n får jag infria
Ps.22:26
1 infria l.n till den Högste
50:14
1 l.n att infria till dig, Gud
56:13
1 du, o Gud, hör mina l.n
61:6

LöFTESORD
1) 'imrä, il ~9 ~
ord, tal; tillsägelse, löfte; av: 'ärnar, se
Löfte 3. Se: Lova 9.
2) däl]är,
'T
det som säges: ord; tillsägelse, löfte;
sak, handling. Se t.ex. Löfte 9.
3) lOgion, AO'YWI1
(kort) utsaga, uttalande, ord; diminutiv av logos, se 4. Ordet förekommer i
N.T. end. i plur. 10gia. I Rom.3:2;
Hebr.5:12; l.Pet.4:11 står: logia (tou)
tlteou, Guds ord. Att detta uttryck på
det förstnämnda stället översatts
»Guds nådesord», hänger samman med
det som säges i fortsättningen av samma kapitel. Jfr uttrycket 10gia z6nta,

Den religiösa lögnen är ett centralt
tema i profetens förkunnelse. Hedningarnas avgudadyrkan karakteriseras
som »lögru>. Deras gudar är »lögngudan>, Am.2:4, som vilseleder folket,
Hab_2:18; Jes.44:20. Bakom dem står
personliga andernakter ,präglade av
lögnens väsen, I.Kon.22:22. Dessa behärskar folkens falska .profeter,
spåmän, andebesvärjare och trollkarlar,
s.Mos.18:10-12.
Särskilt sträng blir domen över dem
i Israel, som är redskap till att föra den
teligiösa osanningen och lögnen in
bland folket. De sanna profeterna
klagar ofta över att Herrens folk vilseledes genom lögnprofetior, Jer.
23:14,32; 27:10; 28:15; Hes.13:19;
21 :29; 22:28. Lögnprofetian karakteriseras genom att den är en falsk »lyckoprofetia», som till ett avfålligt,
oomvänt och av Guds vrede hotat folk
ropar: »Allt står väl till, allt står väl
tilb>, Jer.6:14; 14:13 f.; Hes.13:10 ff.;
Mika3:s.
De skriftlärde var också gripna av
lögnens ande och anklagas för att i sina
lagtolkningar skriva med »lögnpenna»,
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Tre löften
l) Löftet till syndare - frälsning,
l.Tim_l :15. 2) Löftet till avfållingaråterupprättelse, Hos.14:s. 3) Löftet
till sökande -lön, Hebr.ll :6.
LÖFTE

l) netjär, , J J
löfte; löftesöffer; av: nägar, se 8. Se:
Löftesoffer l.
2) utf.ord.

3) 'ärnar, 't.:lX
säga, tala; tillsäga, lova. 2.Kon.8:19;
2.Krön.2l:7 ordagrant: såsom han har
sagt till mig. Se t.ex. Lova 5.
4) 'emär, 't.:l X
tal, ord; tills~else, löfte; av: 'ärnar, se
3. Jfr Ps.I07:11; Ords.2:1, övers. ord.
Jfr Lova 9. Se: Bevis 4.

5) näran /ätj, , ~

l ~~

LÖFTESMAN
bättre s. har J. till l.

Hebr. 7:22

LöFTESOFFER
1) netjär, ,). 1.
löfte,löftesof(er. Se: Löfte l.
LÖFTESOFFER
1 Om slaktoffer är ett l.
1 vare sig det är ett l.
1 ss. l. icke välbehagligt
1 förutom alla edra l.
1 förutom edra l.
1 edra l. och frivilliga
1 utvalda l. s. l loven H.
1 ngt av de l. du lovar
1 dina l. skall du föra med
1 offra åt H. sitt l.

,:l

3.Mos. 7:16
22:18
22:23
23:38
4.Mos.29:39
S.Mos.12:6
12:11
12:17
12:26
loSam. 1:21

G.T.

Lögn
Jer.8:8. Detsamma gällde prästerna: de
»fara allasammans efter lögn», 6:13.
Av den religiösa osanningen och
lögnen kommer den moraliska,
Ps.58:4. »Alla människor äro lögnaktiga», Ps.116:11; 62:5. - Den
fromme beder om att »fåfånglighet och
lögn» skall vara fjärran ifrån honom,
Ords.30:8; PS.119:29. Han hatar och
avskyr lögn, 119:163.
Genom den messianska förlossningen skall Gud göra slut på hedendomens lögner. Folken skall komma
och säga: »Allenast lögn hava våra
fädet fått i arv, fåfångliga avgudar, av
vilka ingen kan hjälpa», Jer.16:19.
N. T.
1. Genom sanningens slutgiltiga uppenbarelse i Jesus Kristus, Joh.1:17, han
som själv kallade sig Sanningen, 14:6,
stegras motsättningen mellan sanning
och lögn. Den yttersta tid som har
brutit in med Kristi första kommande,
går mot en sista slutgiltig uppgörelse
med lögnen och ett nedkämpande av
den. Både »lögnens fader» - djävulen,
Satan, Joh.8:44 - och hela hans
lögnrike - ondskans andemakter i
himlarymderna, Ef.6:l2, skall slutgiltigt tillintetgöras. Alla lögnares del
skall i den sista domen bli eldsjön,
Upp.21:8.
Satan framställs som en mandrå·
pare från begynnelsen, Joh.8:44. Han
är »en lögnare», 8:44. Bakom all villfarelse och förförelse står hans lögnaktiga verksamhet. - Bakom hedendomen står onda, sataniska andars
inflytande, 1.Kor.1O:20. Hedningarna
har »bytt bort Guds sanning mot lögn»,
Rom.1:2S. Församlingarna varnas för
lögnens inflytande genom »falska
apostlar», 2.Kor.11:13, »falska lärare»,
2.Pet.2:1, »falska profeter», Matt.7:1S;
24:11; 2.Pet.2:1; l.Joh.4:1, och
»människor som falskeligen säga sig
vara Messias», Matt.24:24 Ofr grundtexten till dessa ord). I den sista
antikristliga tiden skall Satan utveckla
ha en gudomlig kallelse att vara en
lärare för hedningar, 1.Tim.2:7; 2.Tim.
1 :11. Hans lärarämbete utövas dels
en förfärande verksamhet med
»lögnens alla kraftgärningar och tecken
och under», 2.Tess.2:9, »Så att de sätta
tro till lögnen», v.11.

Rom.3:23, och i sin nåd har utgivit sin
Son för världens synd, Gal.2:21. Den
som säger sig känna Gud och dock icke
håller hans bud, är en lögnare, lJoh.
2:4. Likaså den som säger sig älska
Gud och samtidigt hatar sin broder,
4:20.

2. De troende är frälsta från den religiös-etiska lögnen genom att de är
födda genom sanningens ord, Jak. 1 :18.
De »äro av sanningen», l.Joh.3:19,
emedan de har fått »sanningens Ande»,
Joh.14:17; 15:26; 16:13. De helgas i
sanningen, 17:17. De troende förmanas därför också att leva 'och tala
sanning i etisk mening. »Läggen därför
bort lögnen och talen sanning med
varandra», Ef.4:2S. - Skrymteriet avslöjas i N.T. genom Jesu förkunnelse
med särskild profetisk kraft som lögn i
religiös förklädnad, Matt.23:28; Luk.
12:1. De troende måste, i det de
avlägger lögnen, först och främst avlägga allt skrymteri, l.Pet.2:1. Se:
Skrymteri. Den Gud som kräver sanning i hjärtegrunden, hatat skrymteriets dubbelspel, Matt.6:2 ff.
De som brister i syndakännedom
stämplas som lögnare, vilka också gör
Gud till en lögnare, eftersom han både
i sin dom säger att alla har syndat,

3. Det sanningskrav, som framställs i
den heliga Skrift, måste principiellt
betraktas som absolut. Inte bara den
religiösa lögnen, utan också all osanning i etisk mening, är förkastlig och
otillåtlig. Detta gäller lögnen i alla dess
yttringar, som t.ex. falskt vittnesbörd,
förtal, trolöshet, förräderi, bedrägeri,
förställning, skrymteri osv. Det allvarliga med lögn i alla former är, att själva
tillitsförhållandet människor emellan
nedbrytes, något som gör all öppen,
förtrolig gemenskap otänkbar.
Det bör likväl understrykas, att det
bibliska sanningskravet först och
främst är ett krav på hjärtats uppriktighet, inte ett småaktigt, överdrivet anspråk på skrupulös bokstavlig korrekthet. Bibelns inspirerade författare återger sina berättelser med anmärkningsvärd frihet. Sanningskravet skall icke
leda till sjuklig fruktan eller odräglig,
onyttig bokstavsträldom. Frälsarens
eget exempel tycks visa detta. När Jesu
bröder uppmanade honom att gå upp
till lövhyddohögtiden i Jerusalem, sade
han: »lag är icke stadd på väg upp till
denna högtid». Men även om han på
detta sätt avböjde att gå med i det
stora folktåget till Jerusalem, drog han
sedan dit i stillhet, Joh.7:8-1O.
Att vara sann och ärlig är en livshållning. Därför är den rent formella
sanningen underordnad den levande,
personliga sanningen i väsen och sinnelag. Sanningskravet gäller icke endast
våra ord: kärleken skall vara utan
skrymtan, Rom.12:9, omsorgen om
nästan skall vara sann och verklig,
Jak.2:1S-16; lJoh.3:17-18, trohetsförhållandet till medmänniskorna får
icke kränkas. Detta betyder för det
första, att det icke är tillräckligt att
hålla sanningsbudet på ett rent yttre,
formellt sätt - det krävs sanning i
hjärtegrunden, Ps.5l :8. Vidare innebär
det, att budet om sanning skall hävdas
och efterlevas på ett sådant sätt, att
man icke kränker dess eget djupaste
och innersta krav om' trohet och
oskrymtad kärlek.
Nu hör det med till detta livets nöd,
att det kan inträffa pliktkollisioner.
Sålunda kan det också uppstå situationer där det yttre sanningskravet synes
komma i strid med sanningsbudets
djupare väsen. Det imns fall och
förhållanden, där just det att avslöja
sanningen måste kännas som svek. Man
kan komma i situationer, där man
genom att uppenbara sanningen,
bryter ett löfte, utlänmar förtroenden,
kanske till och med sviker troheten
mot folk och fädernesland och
förråder landsmän till fIenden. Icke
alltid komnter man att kunna undgå
detta genom att förhålla sig tyst, ty
själva tystnaden kan vara svar nog.
Problemet blir då: Kan det förekomma
situationer, där nödlögn är berättigad
eller till och med en plikt?
Här har meningarna varit starkt
skiljaktiga alla tider igenom, och de
största auktoriteter står niOt varandla.

Chrysostomus och Hieronymus imner,
att nödlögn kan vara tillåtlig, Augustinus förnekar detta och säger att om så
hela människosläktet kunde frälsas
genom en lögn, så borde man hellre
låta hela människosläktet gå under.
Calvin förkastar nödlögn, Luther urskuldar den som _oundviklig i vissa fall.
I Bibeln har icke problemet tagits
upp. Visserligen imner vi exempel på
att stora gudsmän, som Abraham
(l.Mos.12:l2 ff.; 20:2,12), Isak (26:7),
David (1.Sam.20:S ff.; 21:1 ff.) använde sig av tvetydighet och lögn när de
kom i en trängd och svår situation.
Men detta behöver icke vara exempel
till efterföljd. Skriften berättar öppet
om Guds folks synder. Märklig är
också berättelsen i 2.Kon.6, där profeten Elisa med hjälp av ett gudomligt
under och en krigslist, v.18-19, tillfångatog en stor syrisk här. Ännu
underligare är ordet i I.Sam.16:2, där
det heter att Herren själv gav profeten
Samuel befallning att säga, att han
kom till Betlehem för att offra, medan
den egentliga orsaken var att han
skulle smörja en av lsais söner till
konung. Detta var för att vilseleda
Saul, som skulle ha slagit ihjäl Samuel,
om han hade vetat hans verkliga ärende.
Dessa skriftställen ger icke svar på
frågan om det i vissa fall är tillåtet att
bruka nödlögn, men de visar klart nog,
att det imns situationer, där det är
tillåtet att dölja sina verkliga avsikter.
Detta sammanhänger med att också
öppenhet har sina' gränser, ingen är
iörpliktad att säga allt till alla.
Det tycks alltså imnas nödsituationer, där ett berättigat självbevarelsekrav medger en att dölja sanningen.
Ännu tydligare framkommer detta, när
det gäller nästans liv, -namn och ära. Jfr
Jak.5:20. Det är svårt att komma
förbi, att det ges fall, då åtlydandet av
budets rent yttre krav synes komma i
strid med det som är budets kärna:
trohet och uppriktig kärlek. Också
sanningsbudet skall efterlevas på ett
sådant sätt, att det icke kommer i strid
med de stora kärleksbuden, eftersom
»intet annat bud är större än dessa»,
Mark.12:31, jfr Rom.13:10. Sanningen
måste sägas med vishet, och vi skall i
kärlek hålla oss till sanningen, Ef.4:1S.
Att kunna förena den yttre, formella sanningen med sanningsbudets
innersta mening och djupaste krav,
kommer nog ofta att vara en fråga om
vilket mått av sedlig kraft och vishet,
av sinnesnärvaro och hänsyn, som står
till förfogande i det avgörande ögonblicket. Den som »icke felar i sitt tal»,
utan alltid vet att förena ande och
bokstav, är förvisso »en fullkomlig
man», Jak.3 :2. - Dock bör här märkas,
att det imns former för kringgående av
sanningen, tvetydigheter och förvrängningar, som etiskt sett icke har
något som helst företräde framför den
öppna osanningen.
När den heliga Skrift icke tar upp
till behandling de svåra samvetsproblem, som här har berörts, så är det
väl för att icke försvaga det starka,
avgjorda sanningskrav som Bibeln
hävdar. Det måste väl också medges att
i all osanning - i ord eller uppträdande
ligger något av synd, något som

ljuga, vara lögDåktig; här nif. beimnas
vara lögnaktig (lögnare). Ords.30:6
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behöver förlåtelse. Det är icke Abrahams och Davids nödlögner, som är
föredömen för oss, utan deras tro på
den Gud som förlåter synd.

Lögn
Djävulen är lögnens fader, Joh.8:44;
l.Kon.22:22; Apg.S:3.

Lögn är
Förbjuden, 3.Mos.19:11; Ko1.3:9.
Hatad av Gud, Ords.6:16,17,19. Opassande, Ords.30:8. En styggelse för
Gud,Ords.12:22.

Den som älskar sanning
Hatar lögn, PS.1l9:l63. Talar icke
lögn, Sef.3:13; Ps.40:S. Förskjuter den
som talar lögn, Ps.10l:7. Beder om att
bli bevarad från lögn, Ps. 119:29; Ords.
30:8.

Den som icke håller sig till sanningen
Har behag till lögn, Ps.62:S; Ords.
17:4. Talar lögn, Ps.58:4; Jer.9:3.
Älskar lögn, Ps.52:S. Far efter lögn,
Ps.4:3.

Lögnens följder
Lögnen skiljer människan från Gud,
Jes.59:2,3. Hindrar bönen, Jes.S9:2,3.
Föder hat och våld, Ords.26:28. Utestänger från den eviga härligheten.,
Upp.21:27; 22:15. - En lögnaktig
furste får ogudaktiga tjänare, Ords.
29:12.

Lögn straffas
Ps.S:7; 120:3,4; Ords.19:S; Jer.
50:36. Lögnare skall få sin del i den
sjö, som brinner med eld och svavel,
Upp.21:8.

Vilka far med lögn
Falska profeter, Jer.23:14; Hes.
22:28. De som säger sig ha gemenskap
med Kristus, men vandrar i mörker,
lJoh.l:6; 2:4. ÖVerträdelsens barn är
lögnens avföda, Jes.57:4.

Exempel
Djävulen, 1.Mos.3:4. Kain, l.Mos..
4:9. Sara, I.Mos.18:1S. Jakob, l.Mos.
27:19. Josefs bröder, 1.Mos.37:3l,32.
Gibeoniterna, J.os.9:9-13. Simson,
Dom.16:1O. Saul, l.Sam.1S:13 ff.
Mikal, I.Sam.19:l4. David, l.Sam.
21:2. Profeten i Betel, I.Kon.13:18.
Jobs vänner, Job 13:4. Nineve, Nah.
3:1. Ananias och Salna, Apg.S:4,8.
Kreterna, Tit.! :12.
LÖGN

l) Mfcär, i p tU
lögn, bedrägeri, falskhet; av: Iätcar, se
Ljuga 4. Se t.ex. Fåfänglig 8, FÖrgänglig 4, Lögnaktig 1.

2) 1äw', X

no

något ont &bin man gör el. tillfogas;
lögn, falskhet; fåfånglighet, tomhet. Se
t.ex. Fördärv 17, Förgänglig 3.

3) käzäl] J l::l
lögn, av: kåZab, se 4. I Ords.14:S
ställes mot varandra • ed 'lmunim,
övers. sannfärQ.igt vittne, och 'e!J, liQcär,
övers. falskt vittne; om den förre säges,
att han icke ljuger (kw!;!), om den
senare att han främjar lögn (käzä!;!). I
14:25 står kåzab som ett resultat av
mirmå, övers. sVek Ofr art. Bedrägeri
under Bedraga). I PS.4:3 står ordet
parallellt med r~, fåfånglighet (se
Fåfånglig 6). Se: Bedräglig 2, Ljuga 3,
Lögnaktig 2.

4) kåzal], J l ::l

Lögnaktig -Lön
ordagrant: på det att han icke må
straffa dig och du må befinnas vara
lögnare. Jfr nif. i Job 40:28 (om
hopp), övers. bliva sviken. Se: Fel 8,
Ljuga 2, Lögnaktig 3.

5) tahu,

7
7
7
7
7
7

så att de sätta tro till Len
2:11
ingen l. kommer av sanningen 1.Joh. 2:21
det är sant och är icke l.
2:27
i deras mun ingen l. funnen
Upp.14:5
gör vad styggeligt är och l.
21 :27
22: 15
alla s. älska och göra l.

1 n'l'!

LÖGNAKTIG

ödslighet, tomhet.
Förödelse 8.

Se:

Avgud 3,

6) kdlIaJ, tV el ~
maeerhet; lögn, bedrägeri; av: käJ:1as, se
Ljuga l. Ordet är i Job 16:8 övers.
sjukdom. Se: Lögnaktig 6.

7) pseudos, l/I Ev5 oc;
lögn, osanning; bedrägeri, falskhet.
Ordet står i Rom. 1:25; Ef.4:2S; l.Joh.
2:21 i motsats till al~theia, sanning.
Pseudos ingår som första led i en
mängd ord, se ordanalyser under
Falsk, Falskeligen.
8) I slutet av Joh.8:44 står ordagrant:
När han talar lögn (pseudos, se 7),
talar han av sitt eget, ty han är en
lögnare (pseustes, se Lögnare 3) och
dess (= lögnens) fader.
LÖGN
I.Kon.22:22
l och bliva en l.ens ande
22:23
l har H. lagt en I.ens ande i
2.Krön.18:21
1 l.ens ande i profeters mun
18:22
1 har H. lagt en I.ens ande
2 den s. känner l.ens män
lob 11:11
l män s. spinna ihop l.
13:4
2 Har jag väl umgåtts med l.
31:5
l skola mina ord icke vara 1.
36:4
3 huru länge fara efter l.
Ps. 4:3
3 förgör dem s. tala l.
5:7
2 De tala l.
12:3
2 s. icke vänder sin tjäl till l.
24:4
2 Jag ~tter icke hos I.ens män
26:4
40:5
3 stolta och vika av i l.
l l. mer än tala vad rätt är
52:5
6 förbannelse och l. s. de tala
59:13
3 de hava behag tilll.
62:5
1 s. talar l. skall ej bestå
101:7
l Låt l.ens väg vara fjärran
119:29
1 De fräcka hopspinna l.
119:69
1 hatar jag alla l.ens vägar
119:104
l men alla I.ens vägar hatar jag
119:128
1 Jag hatar l.en
119:163
2 vilkas mun talar l.
144:8,11
3 l. gm falskt vittnesbörd
Ords. 6:19
3 falskt vittne främjar l.
14:5
3 s. främjar l. fuH av svek
14:25
3 s. främjar l. kommer icke undan
19:5
3 s. främjar l. förgås
19:9
4 icke må beslå dig med l.
30:6
30:8
3 l. vara fjärran ifrån mig
Jes. 5:18
2 missgämingsstraff med I.ens
3 gjort l.en till vår tillflykt
28:15
29:21
5 gm l. vrängde rätten
l l ären en l.ens avföda
57:4
59:3
l edra läppar tala l.
l Profeterna profetera l.
Jer. 5 :31
1 fara allasammans med 1.
6:13
8:8
l förvandlat den i l.
8:10
1 fara allasammans med l.
l tungas båge att avskjuta l.er
9:3
l öva sina tungor i att tala l.
9:5
10:14
l gjutna beläten äro l.
l och förlitat dig på l.
13:25
l profetera 1. i mitt namn
14:14
16:19
l l. hava våra fäder fått i arv
l för vilka du profeterat l.
20:6
l och fara med l.
23:14
23:25
l profetera 1. i mitt namn
1 profeter s. profetera l.
23:26
1 mitt folk vilse med sina l.er
23:32
l profetera l. för eder
27:10
l de profetera l. för eder
27:14
1 s. profetera l. i mitt namn
27:15
1 de profetera 1. rör eder
27:16
l förlett att sätta sin lit till 1.
28:15
l profeterar l. för eder
29:9
l i mitt namn profetera l.
29:21
l förlett att sätta lit till 1.
29:31
l gjutna beläten äro l.
51 :17
3 och deras spådomar l.
Hes.13:6
3 edra syner äro l.
13:8
3 mitt folk s. gärna hör l.
13:19
3 skola de tala l.
Dan.ll:27
6 med sina l.er furstarna
Hos. 7:3
11:12
6 Efraim har omvärvt mig med l.
12:1
3 beständigt framåt i l. och v.ud
Mika 6:12
l invånare finge tala l.
Nah. 3:1
6 blodstad, så fuH av l.
Sef. 3:13
3 icke orätt, ej heller l.
Sak.lO:2
l spåmännens syner äro l.
13:3
l s. talar l. i H. namn
Joh. 8:44
7 När han talarl.
S han är l.ens fader
8:44
7 bytt Guds sanning mot l.
Rom. 1:25
Ef. 4:25
7 Läggen därför bort Len
2.Tess. 2:9
7 I.ens alla kraft gärningar
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l) M!-är, l

Q!V

lögn, bedrägeri, falskhet; i Hes. 13 :22
övers. lögnaktigt tal; denna övers. motsyaras på övriga ställen av de!?a~ (di!?re)
säkär. I PS.63:12 står: dobre-säkär, de
som tala lögn; övers. de lÖgnaktiga. Se
t.ex. Lögn 1, Lögnare 2.
2) käzäb, J I :J
lögn; i Hos.7:13 plur. kezä!?im, övers.
lögnaktigt tal; av: käza!?, se 3. I PS.S8:4
står: dobre· käzäb, de som tala lögn;
övers. de lÖgnaktiga. I Hes.13:7 ,9;
21 :29; 22:28 står käzä!? parallellt med
saw', se Lögn 2 (här övers. falsk). Se
t.ex. Lögn 3.
3) käzab, J I:J
ljuga, v~ra lögnaktig; i Mika 2: 11 pi.
säga i sin lögnaktighet. ,Här står verbet
i nära anslutning till s~är, se 1 (här
övers. falskhet). Det enda ställe, där
käzab förekommer i kal, är Ps.116: 11 ,
där det står i part. koze1;>; ordagrant:
Varje människa [är] ljugande (lögnaktig). Se t.ex. Ljuga 2, Lögnare l.
4) J;.älal:;.
O
slät, glatt, hal. I Hes.12:24 står ordet
parallellt med saw', se Lögn 2 (här
övers. falsk). Se art. Hal.
5) klgal}, J J 71
aram. lögnaktig; av ett verb som mot·
svarar hebr. käzab, se 3. I Dan.2:9 står:
millä kig!?ä u~tä, lögnaktigt och
fördärvligt tal (ki4!?ä, fem. av kega!?;
M1:ti!ä, pe. part. pass. fem. av: Ml:ta!, se
Bedräglig 4); övers. lögnaktigt och bedrägligt tal.

övers. stå såsom lögnare. Se t.ex.
Ljuga 2, Lögnaktig 3.
2) M!-är, i l'. t7
lögn, bedrägeri, falskhet. Ords. l O: 18
ordagrant: Den som gömmer på hat
[med] lögnläppar och utsprider förtal,
han [är] en däre. Se t.ex. Lögn 1,
Lögnaktig l.
3) pseustes, l/I EVOT1lC;
lögnare; av: pseUdomai, se Bedraga 9,
Ljuga S. Se: Ljugare l.
4) pseudes, l/I Ev5i1c;
lögnaktig, osann, falsk; av: pseudos, se
Lögn 7. Se: Falsk 12.
LÖGNARE
1 måste jag stå ss. l.
2 s. gömmer på hat är en l.
3 han är en 1.
3 bleve jag en l.likasom l
3 om ock var mska är en l.
3 för dem s. äro l.
3 Kreterna, l. jämt, äro odjur
3 han är en 1.
3 Vilken är »L.n», Antikrist
3 hatar sin broder... är en l.
4 du har funnit dem vara l.
4 alla l. sin del i den sjö

Job 34:6
Ords.l0:18
Joh. 8:44
8:55
Rom. 3:4
1.Tim. 1:10
Tit. 1:12
1.Joh. 2:4
2:22
4:20
Upp. 2:2
21:8

-lön
segerlön I.Kor.9:24
skökolön S.Mos.23:18
spådornslön 4.Mos.22:7
Lön (betalning för arbete)
På Gamla Testamentets tid var det icke
brukligt att leja arbetare. Familjen
arbetade på egendomen, och dessutom
hade man slavar. Men det förekom
dock, att vanlig lön utbetalades för ett
utfört arbete (Dom. 17:10).
Arbetsgivaren hade stor makt och
bestämde enväldigt över sina arbetare.
Sålunda förändrade Laban Jakobs lön
inte mindre än tio gånger, LM os.
31:41. Moselagen drog dock upp klara
riktlinjer i lönefrågan, S.Mos.24:14-IS.
Det var synd att undanhålla en man
hans rättmätiga lön.
I N.T. talar Jesus flera gånger i sina
liknelser om arbetaren och hans lön.
Själva huvudtanken framkommer klart
i Luk.l0:7: »arbetaren är värd sin lön».

LöGNARE
1) käzal}, J I:J
ljuga, vara lÖgllaktig; i Job 34:6 pi.

LÖN
Se även: Vedergällning, betalning, er·
sättning;arbete, tjänst, arbetare, dagakarl, tjänare, välsignelse, glädje,
himmel.

Lön (lönetanken)
Hebreiskans vanligaste ord för »löro> är
salsar, maskarä! och pe'ullä. De betyder: l) arbetslön, I.Mos.29:1S; 30:28,
2) betalning, Hes.27:14, 3) lön för
soldattjänst (sold), Hes.29:18, samt för
levit- och prästtjänst, 4.Mos.18:31;
Mika 3:11, 4) i överförd betydelse
den lön som Gud ger - icke som
betalning enligt rättslig överenskommelse (förtjänst) utan som tecken på
Guds nåd och välsignelse, l.Mos.IS:I;
30:18; Ps.127:3; Jes.62:11; Jer.3I:16,
5) straffande vedergällning, Hes.
29:19,20.
På grekiska används ordet misthOs i
betydelsen: I) lön som arbetaren får
för utfört arbete, Matt.20:8; Luk.10:7;
l.Tim.S:18; Jak.S:4, 2) lön som Gud
ger som erkärmande av människans
lydnad inför hans vilja, Matt.S :12;
l.Kor.3:8; 2.Joh.v.8; Upp.ll:18. - I
N.T. förekommer också antimisthla ,
vedergällning, i Rom.I:27 brukat i
dålig mening, i 2.Kor.6:13 i god betydelse (övers. »lika för lika»), misthapodosia, utbetalning av lön (i såväl
positiv som negativ mening), Hebr.2:2;
10:35; 11:26, och opsonion, (en soldats) lön, sold; även allmänt: lön,
ersättrling,
Luk.3:14;
Rom.6:23;
l.Kor.9:7; 2.Kor.ll:8.
l. Lönetanken i G. T.
Tanken att Gud lönar och betalar
var och en efter hans gärningar, är
ända från början central och fundamental i det bibliska uppenbarelsevittnesbördet, PS.62:13. Gud garanterar att det goda vedergälls med välsig·
nelse och det onda med straff. Denna
tanke är bestämd av föreställningen
om Guds helighet och rättfärdighet,
och att Gud som Herre och konung
har krav på att absolut lydnad skall
visas hans vilja. Tanken om santmanhang mellan en människas handlingar
och öde är dock icke en naturlag i
Skriften (som i hedendomen) utan
bestämd av Guds personliga vedergällning.
Tanken om den straffande vedergällningtln möter oss först. Herren
lönar synd med straff och dom. Hela
urhistorien är bestämd av denna grundläggande tanke, l.Mos.2:17; 11:9.
Dornsprofeternas förkunnelse är buren
av denna visshet. Detta gäller även
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6) kdJ;.aJ, ~ el ~
magerhet; lögn, bedrägeri. I,Hos.IO:13
står ordet parallellt med räsa', övers.
ogudaktighet, och 'awlä Cawlä!ä),
övers. orättfärdighet. Se: Lögn 6.
7) pseusma, l/I Eijollu
lögn, osanning; bedrägeri, falskhet,
lögnaktighet; av: pseudomai, se
Ljuga 5. Pseusma förekommer i N.T.
end. i Rom.3:7, där det betecknar
människans lögnaktighet i motsats till
Guds sannfärdighet, al~theia.
LÖGNAKTIG
l icke akta på l.t tal
2.Mos. 5:9
l Må l.a läppar förstummas
Ps.31:19
2 de l.a fara vilse
58:4
l de l.as mun varda tillstoppad
63:12
l talat mot mig med lo tunga
109:2
3 Alla mskor äro l.a
116:11
l H., rädda min själ från l.a
120:2
1 (H. hatar) en l. tunga
Ords. 6:17
Il. tunga allenast ett ögonblick
12:19
1 styggelse för H. äro I.a läppar
12:22
1 rättfärdige skyr l.t tal
13:5
l mycket mindre l.a läppar
17:7
2 Ett l.t vittne skall förgås
21:28
l l. tunga hatar dem hon krossat
26:28
l Den furste s. aktar på l.t tal
29:12
l fördärva gm l.a ord
Jes.32:7
I Förliten eder icke pål.t tal
Jer. 7:4
l l förliten eder på l.t tal
7:8
l fört l. t tal i mitt namn
29:23
4 inga La spådomar mer f'mnas
Hes. 12:24
2 La spådomar s. luttaladen
13:7
13:9
2 profeterna s. spå l.a spådomar
l gm l.t tal gjort rättfärdige
13:22
1 spår åt dig La spådomar
21:29
2 spå åt dem l.a spådomar
22:28
5 föra l.t och bedrägligt tal
Dan. 2:9
2 dem s. föra mot mig l.t tal
Hos. 7:13

LöGNDRÖMMAR
över dem s. profetera l.

Jer.23:32

LöGNGUDAR
förleda sig av sina 1.

Am. 2:4

LÖGNLÄROR
l. hava vi förkunnat

Jes.59:13

LÖGNPENNA
de skriftlärdes l. förvandlat

Jer. 8:8

LÖGNPREDIKANT
ske gm l.ers skrymteri

l.Tim. 4:2

LÖGNPROFET
s. gör l.elnas tecken om intet
Svärd komme över l.ems

Jes.44:25
Jer.50:36

LÖGNSYNER
L. är det de profetera

Jer.14:14

LÖGNTILLFLYKT
hagel slå ned eder l.

Jes.28:17

LöJE

-löje
åtlöje Job 12:4
LÖJE

I)

~eJ;.o!-,

P' n ~

skratt, löje, åtiöje; av: ~äI:t~, se t.ex.
Förlusta 6, Le l, Lek 2. Ordets innebörd kommer klart fram i slutet av
l.Mos.21 :6, där verbet ~äI:t~ med
prep.le är övers. le mot. I Hes.23:32 är
~1:to.\c övers. åtlöje.

2) selIo!-, P i nil!
skratt; förlustelse, förnöjelse. Se t.ex.
Le 3.
3) gelås, 'Y€AWC;
skratt, leende; av: gelåö, se Le 5. Ordet
förekommer i N.T. end. i Jak.4:9, där
det står parallellt med charå, se
Glädje 13, och i motsats tillpenthos,
sorg, klagan.
LÖJE
l Gud har berett mig ett l.
l.Mos.21:6
2 fyHer din mun med l;
Job 8:21
2 blev vår mun uppfyHd med l.
Ps.126:2
2 Mitt under l. t kan hjärtat
Ords.14:l3
2 säga om l.t: Elet är dårskap
Pred. 2:2
2 Bättre är grämelse än l.
7:4
2 ss. spra)<andet ... är dårarnas l.
7:7
3 Edert l. vände sig i sorg
Jak. 4:9

-lök
purjolök 4.Mos.11:S
rödlök 4.Mos.11:S
vitlök 4.Mos.II:S
LöMSK

LÖGNAKTIGHET
6 l haven ätit l.s frukt
Hos.10:13
3 Om ngn ...sade i sin l.
Mika 2:11
7 Guds sannfärdighet gm min l. Rom. 3:7

om jag l. t förgripit mig

2.Sam.18:13

Lön
hednafolken, Am.1:1-2:3. Men även
sitt utvalda folks synder lönar Gud
med straff, 2:4-3:8; 5:11; 8:7, ja, just
de som står honom närmast, hemsöks
kraftigast om de icke står i •rätt
förhållande till honom, 3:2.
Lönetanken i negativ utfornming
blir i den profetiska förkunnelsen,
liksom i berättelselitteraturen, medel
till
en mäktig historietolkning.
Förhållandet till Gud och hans vilja
avgör framtiden. Israels och folkets
öde förstås i ljuset av deras otro och
olydnad. Men mellan synd och syndens lön härskar icke ett oupplösligt
sammanhang. Anger och bot (bättring)
upphäver Guds straffande vedergällning, Jer.18:1 ff.; Hes.18:20 ff.
Särskilt i 5.Mosebok blir den
positiva lönetanken klart utformad.
Här kallas Israel till lydnad under
hänvisning till rika jordiska välsignelser
för det goda, 28:1-14. För övrigt har
tanken om välsignelse över dem som
häller Guds bud och förbund också
uttalats tidigare, 1.Mos.26:4-5; 2.Mos.
20:12 b; 15:25-26 b; 19:5.
Den dubbla vedergällningen går som
en röd tråd genom all israelitisk historieskrivning. Domarbokens schema är:
avfall - straff - omväildelse - Guds
hjälp. Särskilt utpräglad är lönetanken
i Krönikeböckerna och vishetslitteraturen, Ords.11:21; 19:17. »Se, den
rättfårdige får sin lön på jorden; huru
mycket mer då den ogudaktige och
syndarem>, 11:31. Se även Ps.1; 11:5-7;
34:17 ff.; 37:25 ff.; 112. Vishetslitteraturen get stor plats för tanken om
den frommes s~örsta möjliga lycka och
framgång här i livet. I varje avseende är
gudsfruktan livsbefordrande.
Det blev en frestelse för Israel att
frukta Gud utifrån nytta och beräkning. »Är det då för intet som Job
fruktar Gud?» Job 1:9. En sådan lönetanke kom för en ytlig mänsklig uppfattning att anfåktas av livets hårda
verklighet. Hos Jobs vänner hade den
lett till resignation. J ob lär dem att
Gud är så stor, att hans vedergällning
icke kan förstås i ett mänskligt vedergällningsschema. I Ps.73 övei-vinnes
samma anfåktelse genom övertygelsen
att själva gudsförhällandet - detta att
Herren är vår del - är mer värt än all
lön både i himmel och på jord,
v.23-26. Och både Job och psalmisten
kommer in på evigheten. Job vet, att
han skall uppstå och skåda Gud,
Job 19:25-27, och Asar utbrister: »Du
skall leda mig efter ditt råd och sedan
upptaga mig med ära», Ps.73:24.
Inom judendomen utvecklades lönetanken bl.a. i samband med eskatologien. När tanken om en strikt avvägd
vedergällning redan i detta livet strandade, överfördes den i judendomen helt
enkelt till det kommande livet och
förbands med den eskatologiska
domen och senare med uppståndelsen
när föreställningen om en sådan bröt
igenom. Gud blir den Gud, som är till
för att vedergälla mälmiskan för
hennes lydnad. Han har givit Israel
många bud för att det skall kunna
vinna erkännande och tillräknas förtjänst. Lönetanken kunde lätt riskera
att bli beräknande. Det saknades icke
varnande röster: »Varen icke som de
tjänare, vilka tjäna sin herre för att
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mottaga lön, utan varen som de tjänare, vilka tjäna sin herre utan att mottaga nägon löm> (Aboth 1 :3). >>Om du
har varit mycket trogen i uppfyllandet
av Lagens bud, så räkna dig icke något
därav till godo. Ty därtill blev du
skapad» (Aboth 2:8).

»rättfärdigw». De knorrande arbetarna
är (liksom den knorrande hemmavarande sonen, Luk.15:25 ff.) en bild på
människor, som behöver komma loss
ur sitt religiösa lönetänkande och är ur
stånd att känna och förstå Guds godhet. Liknelsen skall rättfärdiga Guds
fria lönande godhet och spränga all
2. Lönetanken i N. T.
Jesus talar på samma sätt som de syndig löneberäkning. Gud lönar men
gammaltestamentliga profeterna om icke efter människans prestationer.
Alla krav på lön uteslutes av Jesus,
lön i både positiv och negativ betydelse. Lönetanken är också hos Jesus, vilket klart uttalas i Luk.17:10: »Samliksom i judendomen, mest eskatolo- malunda, när I haven gjort allt som har
giskt orienterad: straffdom för olyd- blivit eder befallt, då skolen I säga: Vi
11:20-24; 18: äro blott ringa tjänare; vi hava endast
nad, Matt.10:28;
8-9,23-25; 21 :40 ff. m.fl. ställen, gjort vad vi voro pliktiga att görw>. Till
och med i den tjänst som är helt för
lön för lydnad i lärjungaförhällandet,
Matt.19:27 ff., jfr Mark.10:28 ff.; Luk. Gud kan det aldrig ges honom mer än
18:28 ff. Här lovas mångfaldig veder- han har rätt till. En rättvis lön skulle
för Jesus betyda människans förtappelgällning i detta livet (några av de få
se, ty ingen är god utom Gud allena,
ställen, där Jesus talar om timlig lön),
Mark.l0:18 f.
och arvedel i det eviga livet. De
Vidare avvisar Jesus förtjänsttanken
förföljda lärjungarnas lön skall bli stor,
radikalt genom att lönen i detta samMatt.5:11-12. Lärjungarna skall genom
band rätt och slätt är Guds rike, och
att göra Guds vilja samla sig skatter i
riket är gåvan över alla gåvor, oerhörd i
himmelen,
6:19-21,
jfr 5:7-10; värde. En sådan lön kan ingen mänsk14:45-51; 6:14; 10:32,39.
lig prestation förtjäna sig. Lönen är
De som utövar sin gudsfruktan med därför gränslöst »stOD> (polys), Matt.
tanke på människornas erkännande, 5:12, hundrafaldig, Mark.10:30, jfr
har redan »kvitterat ut» sin lön och går Luk.6:38. - Därför är det endast >x:\e
miste om Faderns uppenbara vedergäll- som äro fattiga iandem>, Matt.5:3, som
ning (i det kommande gudsriket),
är mottagliga för lönen, de som blir
6:2,5,16. Gud lönar särskilt den alla som barn, Mark.10:15, över huvud
omfattande kärleken, jfr 5:46 ff., och taget de som tager emot »lönem> som
den broderliga kärleken som vårdar sig en fri gåva.
om hans egna, 10:41-42. Jfr också
Ett annat viktigt förhällande gör
liknelsen om de anförtrodda punden, också, att Jesu lönetanke utesluter
25:14-30, och domen på den yttersta
varje föreställning om förtjänst. All
dagen, 25:31-46. - Lönen sammanlydnad och allt utförande av Guds vilja
fattar Jesus i en summa: Guds rike,
sker enligt Jesus i kraft av att Guds
25:23,34.
rike begynnelsevis har brutit in i och
Lönetanken är helt avgörande och
med hans kommande, som följd av den
central i Jesu förkunnelse av Guds rike
redan närvarande förlossningen, Matt.
och domen. Den är det, därför att
20:28; Luk.11 :20. Den nya kärlek och
tanken om människans ansvar och
laguppfylle1se, som förekommer i
absoluta plikt till lydnad gentemot
lärjungakretsen, är en frukt av livsGud, som är konung och Herre, genom.
gemenskapen med honom, Joh.
hans förkunnelse av Guds konunga15:1 ff., »ty mig förutan kunnen I
välde når sina största höjder, Matt.
intet göra». Guds kommande lön är
25:14 ff. Här är han helt i linje med
därför icke lön som han är skyldig att
G.T.
betala för mänsklig prestation, utan
Lön utbetalas enligt Jesus icke efter
den är hans nådiga erkännande av sin
mänsklig förtjänst, utan av Guds godegen gärning i och genom sina barn.
het. Vad mänskligt högmod dristade
Lönetanken har även Paulus med
sig att kalla utbyte och förtjänst som sin profetiska kraft en självklar plats
man kunde ha rätt till och åberopa sig
för, samtidigt som han (liksom Jesus)
på, är för Jesus avskrivet. Guds lön är
avvisar varje förvanskning av den.
gränslöst fri gåva och nådelön. LöneTill den dubbla löneutbetalningen,
tanken är icke upphävd, men däremot
förtjänsttanken. Allt är lyftat upp över se bl.a. 2.Kor.5:10; Gal.6:7 f.; Rom.
6:23; 2:1-10; 14:10 ff. På domens dag
förtjänstberäkningens rättssfår, därigenom att gudsförhällandet för Jesus skall det vara fråga om gärningar, om
icke är ett kontraktsförhällande som att befmnas vara otadlig, l.Tess.5:23;
vilar på människans aktivitet och gär- Gal.6:4; l.Kor.3:13 ff. Paulus kan också bruka närmast fariseiskt föreställning utan på Guds förlåtelse och förlossning i Kristi egen person och gär- ningsmateria1; han eftersträvar att få
sin berömmelse (kauchema) av Gud,
ning.
1.Kor.9:14 f.; 2.Kor.11:10,12; Fil.
I liknelsen om arbetarna i vingår2:16. Dock är allt omstöpt utifrån
den, Matt.20:1-16, utgår Jesus från
lönetanken för att undervisa dem som hans lära om rättfärdiggöre~sen genom
sitter fast i vanlig mänsklig åskådning. tron allena. Paulus förkunnar, som
De arbetare som har arbetat hela dagen Jesus, ett gudsförhällande som helt
och mottar lön efter avtal är med i lik- vilar på nåd och på Guds förlösande
nelsen bara för att ge relief åt den san- kärlek. Programmatiskt heter det i
ning Jesus vill belysa, nämligen att Gud Rom.4:4-5, att lönen icke tillräknas på
lönar utan förtjänst och värdighet. Det grund av förtjänst utan på grund av
skall inte reflekteras över om det nåd, ja, att Gud lönar den som icke
verkligen fmns sådana som »förtjänan> häller sig till gärningar, utan tror på
Guds lön (lika litet som det i Mark. honom som gör den ogudaktige
2:17; Luk.5:32; 15:7; Matt.5:45 skall rättfärdig.
frågas om det verkligen finns
För Paulus är frälsningen icke
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längre, som i judendomen, endast en
kommande stornet, utan en närvarande verklighet. Den kristne lever i Guds
rikes .andliga verklighet, Rom.8:14;
2.Kor.1:22; 5:5. All sedlighet kommer
av att han äger Anden, Gal.5 :22; Fil.
2:13; 1.Tess.3:12; Kol.1:22; Ef.5:9.
Den troendes gärningar är därför icke
mänskliga prestationer utan >!Andens
frukt». Det eviga livet är en nådegåva,
Rom.6:23. All berömmelse är utestängd genom trons lag, Rom.3:27;
Ef.2:8-9. Jesu lära är också här enastående klart fördjupad av Paulus.
Det stora avståndet från judisk
lönetanke visar sig icke minst i Paulus'
syn på domen. Han förkunnar en glad
förtröstan inför domen, Rom.5:9-10;
8:31-39. Då skall den slutliga förlossningen utbetalas, Gud avsluta sitt
frälsningsverk i de troende och låta
dem uppgå i sin nådelöns fullhet,
Ef.2:7. Guds lön är, liksom hos Jesus,
Guds rike, som är uttryck för Guds
godhets fullhet. Den kristnes berömmelse är en berömmelse av vad Gud
har verkat i honom.
Lönetanken blir hos Paulus stående
i sin bibliska sanningskraft som ett
skydd mot svärmisk, extatisk andlighet
å den ena sidan och libertinism (köttslig frihet) å den andra sidan. Den kallar
de troende till att besinna, att de skall
prövas på sin äkthet på domens' dag.
Gud lönar endast sitt eget verk, och
det är bestämt av att han skapar en ny
lydnad mot sin vilja, en ny kärlek, som
är lagens uppfyllelse, l.Kor.13:1 ff.;
Gal.5:6.
Även hos de övriga nytestamentliga
författarna spelar lönetanken, tanken
om den eskatologiska dubbla vedergällningen, en viktig roll, men förtjänsttanken avvisas av dem alla. Johannesskrlfterna har nästan helt uteslutit varje lönetanke i sin förkunnelse,
emedan domen här endast avslutar den
som redan har övergått människorna
under jordelivet i deras möte med
Kristus, Joh.3:18; 5:24.
Vid sidan av förkunnelsen om Guds
rike som nådelön, talar N.T. också om
en annan form för nådelön, nämligen
en belöning för den enskilde kristnes
trohet i tjänsten. Dessa två betydelser
av lönebegreppet är väl ofta sammanvävda, men det fmns också ställen, där
de är åtskilda och som klart visar
skillnaden mellan dem. Tydligast framgår detta av Paulus'. ord i l.Kor.
3:11-15. Här sägs det rent ut att det
fmns möjlighet att gå miste om lönen
på domens dag och likväl själv bli
frälst, dock >>Såsom genom eld».
Samma uppfattning synes ligga till
grund i 2Joh.v.8: »Tagen eder till vara,
så att I icke förloren det som vi med
vårt arbete hava kommit åstad, utan
fån fulliöm>. Jfr även l.Pet.4:13. Jesus
talar om »en profets löm> och »en
rättfårdig mans löm> och om lön för
något så ringa som en bägare friskt
vatten, Matt.l0:41-42, jfr Upp.1l:18.
Han talar också om en speciell lön för
sina tolv apostlar, Matt.19:28.
Denna form för lön, som alltså blir
olika för de enskilda troende, kan
möjligen förstås som särskilda tjänstt:r
i det kommande gudsriket, jfr Luk.
19:15 ff.; eller också kan lönen uppfattas som de själar som har blivit
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Löna-Lönndom
räddade, 1.Tess.2:19, jfr profetian om
Herrens Tjänares lott, Jes.53:12.
De troendes lön

Gud lönar
Dem som söker honom, Hebr.11:6.
Hans lön är av nåd, jfr Rom.4:4-5, jfr
Matt.20:14.

Hurudan är lönen
Stor, Matt.5:12; Luk.6:35; Hebr.
10:35. Säker,Ords.11:18.

När utdelaS lönen
Vid Kristi tillkommelse,
16:27; Upp.22:12.

Matt.

Vad blir lönen
Att få vara med Kristus, Joh.12:26;
14:3; Fil.1:23; 1.Tess.4:17. Skåda
Guds .ansikte, Ps.17:15; Matt.5:8; Upp.
22:4. Se Kristi härlighet, Joh.17:24.
Förhärligande med Kristus, Rom.
8:17,18; Ko1.3:4; Fil.3:21. Sitta till
doms med Kristus, Luk.22:30, jfr
1.Kor.6:2. Regera med Kristus,2.Tim.
2:12; Upp.5:1O; 20:4; 22:5. Rättfårdig·
hetens segerkrans, 2.Tim.4:8. Härlig·
hetens ofOrvissneliga segerkrans, LPet.
5:4. Oförgänglig segerkrans, 1.Kor.
9:25. Livets krona, Upp.2:10. Evigt liv,
Luk.18:30. Segerlön, Fil.3:14. Arvedel
med Kristus, Rom.8:17, jfr Upp.21:7.
Arvedel bland alla de heliga, Apg.
20:32; 26:18; Kol.1:12. Evigt arv,
Hebr.9:15. Oförgängligt, obesmittat
och ovanskligt arv, 1.Pet.1:4. Guds
rike, Matt.25:34; Luk.22:29 f. Ett rike
som icke kan bäva, Hebr.12:28. En
stad med fasta grundvalar, Hebr.11:10.
En beståndande egendom, Hebr.10:34.
En evig boning i himmelen, 2.Kor.5:1.
En skatt i himmelen, Matt.19:21; Luk.
12:33. Herrens glädje, Matt.25:21.
Glädje till fyllest, Ps.16:11. En sab·
batsvila, Hebr.4:9; Upp.14:13. Evigt
ljus, Jes.60:19. Stjärneglans, Dan.12:3.
översvinnligen rik, evig härlighet,
2.Kor.4:17.
De troende bör taga sig till vara, för
att icke lönen skall gå förlorad, 2.Joh.
v.8, jfr 1.Kor.3: 12ff.

4) p6'al, ';> !!'!l
det som man gör, arbete, verk, gärning;
det man förvärvar (genom arbete), lön;
av: på'al, göra, utföra. I Job 7:2 omtalas Så1!3r, se 3. Se: Gärning 9.

15) pe'ullä, il? ~ ~

=po'al, se 4. Jfr Jer.31:16, övers. verk;
Jes.40:10; 62:11 segerbyte (ordet står
här parallellt med ~år, se 1). Se:
Arbete 15, Gärning 17.

5) 1}eläp, ~ ~ D

16) 'ä!nä, il ~~~,

förvandling, växling, byte, utbyte; end.
brukat som prep. i betydelsen: i utbyte
mot,(i stället) för; i 4.Mos.18:21 övers.
såsom lön för; av: l;1ålap, se Förvandla 6 (hif. i 3.Mos.27:10 övers. utväxla);
jfr 2 ovan. 1 4.Mos.18:31 står heläp
parallellt med ~år, se 1.
.

(sköko-)lön, gåva; av: tänå, tinga,
köpslå, se t.ex. Hos.8:14; jfr nå!an, se
18. Jfr 'ä!nan, som genomgående är
övers. skökolön, t.ex. 5.Mos.23:18;
Jes.23:17,18; Hos.9:1.
17) gämal, ';>O.l
vara färdig; fullända, fullfölja, fullgöra,
göra något (gott el. ont) mot någon;
vedergälla. Se: Begynna 16, Bevisa 6.
18) nä[an, l n J
giva. Ps.120:3- 'Ordagrant: Vad skall
man (el. han =Gud) giva dig.
19) misthOs, Ilwllol;
lön, ersättning (i såväl god som dålig
mening: ,belöning; straff). I Upp.11:18
står misthos som obj. till verbet
didömi, giva; övers. löna. Tre gånger
förekommer uttrycket misthos adikias,
orä ttfårdighets lön; i Apg.l: 18 övers.
lön för sin ogärning; 2.Pet.2:13,15 lön
(som de vilja vinna) genom orättfårdighet. Jfr Bedraga 17.

6) mä~ä', K ~~
uppnå, fmna, stöta på; i 2.Sam.18:22
part. (om beSorå, glädjebudskap, se
Glädjebudbärare 4) övers. som skaffar
dig någon lön. Om beSorå här liksom i
2.Sam.4:10 uppfattas i betydelsen
'budbärarlön' och man i stället för
part. av må~' läser hof. part. av jå~',
gå ut; hif. föra ut; hof. föras ut (här:
utbetalas), skulle man kunna översätta
på följande sätt: då ingen budbärarlön
utbetalas. - Jfr må~' i 4.Mos.11:22,
övers. räcka till.
7) temura, il 1,. 1 O ~
byte, utbyte; av: [mur], hif. byta,
utbyta, se t.ex. 3.Mos.27:10,3·3. Jfr
Rut 4:7; Job 28:17, övers. byte;
3.Mos.27:10,33 det som har blivit
länmat i utbyte.
8) 'e!cä~, ::J p. ~
det som följer efter, följd, konsekvens;
lön, betalning; ände, slut; i 5.Mos.7:12
övers. till lön därför; av: 'å\Cal], gripa
(någon) i hälen, följa efter. J fr J es.
5 :23, övers. för ...skull (= till följd av);
Ps.119:33,112 intill änden.
9) Jillumä, il O 1 ';> tO
ersättning; betalning, vedergällning; av:
§älem, se 14. Jfr §illum, i Jes.34:8;
Hos.9:7 övers. vedergällning.

20) antimisthia, åVTlpw(Jia
lön för något, vedergällning; i Rom.
1 :27 i dålig mening: straff; av: prep.
anti, i stället för, och misthos, se 19.
Jfr 2.Kor.6:13, övers. lika för lika
(ordagrant: samma vedergällning).
21) zemi6ö, r17lluiw
tillfoga skada el. förlust; i N.T. endast
pass. lida skada el. förlust; i I.Kor.3:15
övers. gå miste om lönen. Denna övers.
hänför sig till det i v.14 förekommande misthos, se 19. Se: Förlora 14,
Förlust 3, Lida 47.
22) utf.ord.
Sv. övers. »lönen» i 1.Kor.9:24 hänför
sig till det tidigare i samma vers
nänmda brabeion, övers. segerlön.

en som utbetalar lön el. vedergäller; av:
misthos, se 19, och apodidömi, se 24.
Ordet förekommer i N.T. 'endast i
Hebr.ll :6, där det står tillsammans
med verbet ginornai, bliva, vara; därav
övers. löna.

lön, betalning (fÖr årbete el. tjänst);
av: Såkar, se 3. 1 1.Mos.31:7 ,41 står
maSkoi-ä! som obj. till hif. av verbet
l;1ålap, övers. förändra. Jfr 5.
3) Så/sar,
., ;J ~
leja, anställa (mot betalning); i l.Mos,
3'0: 16 övers. giva (något) såsom lön
för; Dom.18:4 giva lön. Verbet är
ofta övers. leja, t.ex. 2.Sam.10:6;
2.Krön.24:12; Neh.13:2; Jes.46:6. Av
~ar kommer ordet för dagakarl el.
daglönare, ~, t.ex~ 3.Mos.19:13;
5.Mos.24:14; Job 7:2.

10) tåtra!, n [I tl
ego det som är undertill; som adv. el.
prep. under; i stället (för); här övers.
till lön för. Jfr 2.Mos.21 :23-25, övers.
för; v.26 till ersättning för; 2.Sam.
16:12 till gengäld för. Se: Lösen 9.
11) slifsär, ., ~ W
= ~år, se f. 'I Jes.19:1O förknippar
somliga ordet med verbet [sålcar],
stänga, tillsluta (nif. i 1.Mos.8:2 övers.
tillslutas); det skulle då beteckna slussel. dammanordning för reglering av
vatten. Jfr gamla sv. kyrkobibelns
övers.: »med alla dem som dammar
för lön göra».
12) gemul, ';> 1O ~
något som är fullbordat, gärning; vedergällning, ersättning (för en gärning);
i Jes.59:18 övers. lön för vad de hava
gjort; av: gämal, se 17. 1 samma vers
förekommer också pi. av verbet Wem,
se 14, övers. vedergälla; i slutet av
versen tillsammans med gemul, övers.
vedergälla vad de hava gjort. Jfr plur.
av gemulå i samma vers, övers. gärningar. Se: Bevisa 11, Gärning 12.
13) perl, '.,~
frukt; av: pårå, vara fruktbar, bära
frukt. Se: Avkomma 6.
14) Jälem, O ~~
vara fullständig, hel. el. oskadad; pi.
§illern, återställa; fullända; framför allt:
ersätta; betala, vedergälla; här mestadels övers. löna; pu. i Ords. 11 :31
övers. få sin lön. Ords.13:21 ordagrant:
de rättfårdiga skall han betala [vad]
gott [är]. Pi. av Iålem är ofta övers.
vedergälla, t.ex. Job 34:11; Ps.62:13.
Jfr pu. i Ords.13:13, övers. få vedergällning. Jfr även 12. Se t.ex. Fullborda 12.
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De troendes lön
1) »Din lön skall bliva mycket stOD>,
1.Mos.15:1. 2) Lön för att hålla Guds
ord, Joh.14:23. 3) Lön för de
förföljda, Matt.5:11·12. 4) Lön för
självförnekelse, Matt.19:27·29. 5) Lön
för ödmjuk tjänst, Mark.9:41. 6) Lön
för gärningar, Upp.22:12. 7) Lön för
trohet, Matt.25:20,23.
LÖN

1) Så/sår, .,::J to
lön, betalningT(för arbete el. tjänst);
av: ~ar, se 3. 1 4.Mos.18:31 är Sälcår
kompletterat med l;1eläp, se 5. 1 Jes.
40:10; 62:11 står ~år parallellt med
pti'ullå, se 15. Se: Arbete 16, Betalning 3, Förmån 1.

2) mask6rä!,

n J'::Jip~

23) opsonion, 61/1WVLOV
urspr. inköp av matvaror (i synnerhet
fisk); sedan: ranson, sold (utbetald till
en soldat); därav allmänt: lön, ersättning; av: opson, (kokt el. på armat sätt
tillredd) mat, och öneomai, köpa. Jfr
Luk.3:14; 1.Kor.9:7, övers. sold.

24) misthapodosia, Illolla7Tolioola
utbetalning av lön, vedergällning, ersättning; av: misth6s, se 19, och apodidömi, avgiva, giva ifrån sig, giva
tillbaka, ersätta, betala (se t.ex. Betala 11).

25) misthapod6tes, Ilwlla7TolioT171;

LÖN
1 din l. skall bliva stor
2 vad du vill hava i l.
3 kärleksäpplen ss. l. för dig
1 Gud har givit mig min l.
1 sådant må sedan bliva min l.
1 se vad s. blivit min l.
2 tio gånger förIIndrat min l.
1 spräckliga skola vara din l.
1 strimmiga skola vara din l.
2 tio gånger färändrat min l.
1 vill jag giva dig l.
15 förhilla dagakarlen hsl.
1 l. för eder tjllnstgöri,ng vid
5 l. för den tjänst
10 evärdligt prflstadöme tDll.
8 skall H. tDll. därför
1 skall du giva hm hs l.
3 ann och llingtar efter sin l.
3 (Mika) gav' mig l.
2 full l. tillfalla dig från H.
6 glädjebudskap s. skaffar l.

loMos.15:1
29:15
30:16
30:18
30:32
30:33
31:7
31:8
31:8
31:41
2.Mos. 2:9'
3.Mos.19 :13
18:31
4.Mos.18:21
25:13
5.Mos. 7:12
24:15
24:15
Dom.18:4
Rut 2:12
2.Sam.18:22

1 edert verk skall få sin l.
2.Krön.15:7
4 dagakarl s. fAr bida efter l.
Job 7:2
7 fåfllnglighet bliva hsl.
15:31
8 s. hiller dem har stor l.
Ps.19:12
13 den rättfärdige får sin l.
58:12
9 du skall se ogudaktigas l.
91:8
10 l. för min kärlek
109:4
15 motståndares l. från H.
109:20
1 Se livsfrukt (är) en l.
127:3
11 fAr en sllker l.
Ords. 11:18
14 rllttfärdige får sin l.
11:31
14 rättfärdiga få tilll.
13:21
8 Ödmjukhet har l. i H. fruktan
22:4
11 s. arbeta för l. gripas av
Jes.19:10
l Se, han har med sig sin l.
40:10
15 min l. hos min Gud
49:4
12 l.en för vad de hava gjort
59:18
15 deras l. i trofasthet
61:8
1 han har med sig sin l.
62:11
15 först skall jag mäta upp l.en
65:7
4 och icke giver hm hs l.
Jer.22:13
1 ditt verk skall få sin l.
31;16
1 icke fått ngn l. från
Hes.29:18
l skall hs här få till l.
29:19
16 l. s. mina älskare givit
Hos. 2:12
10 tDll. för deras högmod
Sef. 2:10
l så given mig min l.
Sak.11:12
l 30 siklar snver ss. l.
U:12
l förhilla dagakarlen l.
Mal. 3:5
19 eder l. är stor i him.
Matt. 5:12
19 vad l. kunnen I få därför
5:46
19 ingen l. hos eder Fader
6:1
19 De hava fått ut sin l.
6:2
19 De hava fått ut sin l.
6:5
19 De hava fått ut sin l.
6:16
19 han skall få profets l.
10:41
19 skall få rättfärdig mans l.
10:41
19 ingalunda gå miste om sin l.
10:42
19 giv dem deras l.
20:8
19 ingalunda gå miste om l.
Mark. 9:41
19 eder l. är stor i him.
Luk. 6:23
19 Då skall eder l. bliva stor
6:35
19 arbetaren är värd sin l.
10:7
19 s. skördar uppbära sin l.
Joh. 4:36
19 ss. l. för sin ogllming
Apg. 1:18
20 sin villas tillbörliga l.
Rom. 1:27
19 l.en tillrllknad icke av nåd
4:4
23 den l. s. synden gtver
6:23
19 skall få sin särskilda l.
loKor. 3:8
19 så skall han undfå l.
3:14
21 då skall han gå miste om l.en
3:15
19 så har jag rätt tilll.
9:17
19 Vnken är alltså min l.
9:18
22 för att l mån vinna l.en
9:24
23 jag tog l. av dem
2.Kor.11:8
19 Arbetaren är värd sin l.
1.Tim. 5:18
24 olydnad fick rättvisa l.
Hebr.2:2
10:35
24 frimodighet s. har med sig l.
24 (Moses) sin blick på l.en
11:26
19 den l. de vinna gm
2.Pet. 2:13
19 ltrådde ju att vinna l.
2:15
19 utan fån full l.
2Joh. v.8
19 den l. I förhållit arbetarna
Jak. 5:4
19 för l .. skull i Balaams
Jud. v.ll
19 jag har med mig min l.
Upp.22:12

LÖNA
14 l.t gott med ont
1.Mos.44:4
17 Är det så dul.r H.
5.Mos.32:6
17 H. l.r efter rllttfärdighet
2.Sam.22:21
141.r envar ss. h. vandel
Job 34:11
17 H. l.r efter rittfärdighet
Ps.18:21
14 De l. mig med ont för ont
35:12
14 de s. l. gott med ont
38:21
18 bliver du l.d du falska tunga
120:3
14 han l.r till fullo
Jer.51:56
25 han l.r dem s. söka hm
Hebr.11:6
19 l. dina tjllnare profeterna
Upp.ll:18
LÖNLÖS
var mskomas arbete l.t

Sak. 8:10

LöNN
Det träd som kallas lönn i vår kyrkobibel liknar vårt lönnträd, men det är
dock icke detsamma. Stammen var rak
och slät och var försedd med en yvig
krona, som gav riklig skugga. Moderna
kommentatorer identifierar det hebr.
ordet 'armon som Castanea, vars frukter är små som nötter.
LÖNN
Jakob tog käppar av.• J. och
1.Mos.30:37
ingen l. bar grenar jämfödiga med Hes.31:8

LÖNNDOM
även: Lönnlig, hemlig,
fördölja, gömma, osynlig.

Se

LÖNNDOM
i l. dräpa den oskyldige
i l. skjuta den ostrafflige
bröd i l. smakar ljuvligt
ogudaktige tager skänker Il.
en skllnk i l.
måste min själil. sörja
il. äta upp en betryckt
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,

dölja,

Ps.10:8
64:5
Orda. 9:17
17:23
21:14
Jer.13:17
Hsb. 3:14

Lönnlig-Lösa
LÖNNLIG
i försåt pål.t stiille
gömma sig på ett så l.t stiille
LÖNNLIGEN
Förbannad den s. l. mördar
LÖNNLIGHETER
uppenbara sin visdoms l.
han s. känner hjärtats l.

Ps.10:9
Jer.23:24
5.Mos.27:24
Job 11:6
Ps.44:22

LÖPA
1) zönä, il l I
bedriva hor eI.Totukt, vara otrogen el.
trolös; här med prep. '~e, efter;
övers. i (trolös) avfållighet löpa efter; i
Hes.23:30 i otukt löpa efter; i 2Mos.
34:16 b hif. med 'alJ.äre, få (någon) att
bedriva hor el. vara trolös efter
(någon); övers. förleda (tiågon) att
löpa efter. I Hes.16:34 står verbet i
pu.; ordagrant: och efter dig bedrevs
icke otukt. Se: Avfalla 11, Avfållighet l, Bedriva l, Lösaktig 2.
2) ru!,
ri1
löpa, springa, skynda sig; i Dorn.7:21
övers. löpa hit och dit; Ps.59:S löpa
fram; 147:15; Jer.23:21 löpa åstad;
12:5 löpa i kapp. I Job 9:25; Jer.Sl:31
är part. rä~ övers. löpare. Beträffande
2.Sarn.IS:I; l.Kon.I:S,jfr art. Drabant,
llbud. Se t.ex. J aga 9.
3) hölak, '1 '7 il
gå;fara~ i R~{3:10 med prep. 'al}.åre,
efter; övers. löpa efter. Se t.ex.
Lopp l.
4) 'ögar, 1 ~ ~
gå över el. förbi, passera; här övers.
löpa åstad. Se t.ex. Hasta 13.
5) [-'ira5],

'1

J~

end. pi. vira, fläta, slingra; förvrida,
fÖMijnga, göra krokig. Jer.2:23 ordagrant: som gör sina vägar krokiga. Jfr
subst. serolc, som förekommer i uttrycket serolc mi' al, skorem, I Mos.
14:23; Jes.S:27.
6) päzar, 1 IS
strö ut, sprid;,T skingra; i Jer.3:13 pi.;
ordagrant: (du har) spritt (förstrött)
dina vägar; övers. (du har)lupit hit och
dit. Jfr ~al part. pass. i Jer.SO:17,
övers. vilsekommen; pi. i Ps.89:11,
övers. förströ; 147:16 strö ut; pu. part.
i Est.3:8, övers. som bor kringspritt;
nif. i Ps.141 :7, övers. ligga kringströdd.
Jfr bäzar, lpIl i Dan. 11 :24 övers. strö
ut; pi. i PS.68:31 övers. förströ_
7) meru~, il ~ i 19
löpande, springande; lopp; av: rUf, se
2. Jer.8:6 ordagrant: Alla vända sig till
sitt eget lopp el. Alla upprepa (underförstått: sin ondska) med hast. Jfr
Jer.23:10. Jfr 9. Se: Hasta 10.
8) rägap, ~ J )
följa el. löpa efter. Se t.ex. Jaga 2.
9) mero!, r i 17;1
löpande, springande; av: ru~, se 2. Jfr

7.
10) jö'ep, ~ JI '

bli trött; i Je;.2:24 övers. löpa sig
trött. Se: Arbeta
11) diOkö, 6 tWIC w
jaga, förfölja, löpa efter. Se t.ex.
Jaga 15.
12) aperchomai, å7rfPxop.at
gå bort, begiva sig i väg; av: prep. apa,
(bort) från, och erchomai, gå. I Joh.
12:19 står verbet tillsammans med
prep. opisc5, bakom, efter; övers. löpa
efter.
13) trechö, TPfXW
löpa, springa; skynda sig, hasta; i Hebr.
12:1 övers. löpa framåt. Jfr Luk.24:12;
Joh.20:2, övers_ skynda; Matt.27:48;
Mark.S:6; 15:36 skynda fram; Matt.

12:
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28:8 skynda åstad; Luk.lS:20 skynda
emot; Joh.20:4 springa; Upp.9:9 störta
fram; Fil.2:16 sträva. I Rom.9:16; Gal.
2:2 har trecho återgivits med 'strävan'.
Se t.ex. Lopp 8.
14) perierchomai, 7rfptepxop.at
gå omkring; av: prep. peri, omkring,
och erchornai, gå. I I.Tim.S :13 är part.
fern. plur. av verbet åtföljt av ack.
plur. av oikia, hus; därav övers. i det
att de löpa omkring i husen.. Jfr
Hebr.ll:37, övers. gå omkring; Apg.
19:13 part. övers. kringvandrande~
15) syntrechö, UVIJTpexW
löpa el. springa med el. tillsarnrnans;
av: prep. syn, (tillsammans) med, och
trecho, se 13. Jfr Mark.6:33, övers.
strömma samman; Apg.3:11 strömma
tillsammans.
16) kindyneUö, ICw6vIJfVW
vara i fara; löpa fara, riskera; av:
kindynos, fara, se Rom.8:3S; 2.Kor.
11:26. Jfr kindyneuo i Luk.8:23,
övers. vara i fara; Apg.19:2:7 (opers.)
det är fara värt; I.Kor.lS:30 utsätta sig
för faror.
LÖPA
1 i trolös avfällighet l.
2.Mos.34:15
34 :16
1 i avfällighet l. efter
3.Mos.1 7:7
1 i trolös avfällighet l.
20:5
1 i trolös avfällighet lupit
1 i trolös avfällighet l.
20:6
ll.en i trolös avfällighet
4.Mos.15:39
11. efter främmande gudar
5.Mos.31 :16
llupo i trolös avfällighet
Dom. 2:17
2 begynte l. hit och dit
7:21
1 Israel lopp i trolös
8:27
1 i trolös avfällighet l.
8:33
3 icke lupit efter min
Rut 3:10
2 nödgas l. framför
1.Sam. 8:11
250 man s.l.te framför
2.Sam.15:l
250 man s.l.te framför
1.Kon. 1:5
1.Krön. 5 :25
1 i trolös avfällighet lupo
Ps.19:6
2 fröjdar sig att l. sin bana
2 Utan missgirning l. de fram
59:5
119:32
2 Jag vill l. dina buds väg
2 hs ord l.er åstad
147:15
2 nir du l.er skaD du icke
Ords. 4:12
2 snara tID att l. efter
6:18
4 fåkunniga l. åstad
22:3
4 de fåkunniga l. åstad
27:12
9 huru de lyckas il.ndet
Pred. 9:11
5 kamelsto s.l.er hit och dit
Jer. 2:23
10 behöver han ej l. sig trött
2:24
6 lupit hit och dit
3:13
7 Alla l. de bort, lika hästar
8:6
2 icke orkar l. i kapp med
12:5 .
2 utan själva lupo de åstad
23:21
51:31
2 Löparna l. mot varandra
1 lopp ingen att bedriva
Hes. 16:34
l i trolös avfällighet l. efter
20:30
1 i otukt lopp efter hedningarna
23:30
l i trolös avfällighet l.er
Hos. i:2
8l.er efter sina ilskare
2:7
4 :12
l i trolös avfällighet lupit
l SAl.er folket tID undergång
4:14
l i trolös avfällighet lupit bort
9:1
11 och l ..n icke direfter
Luk.17:23
12 hela världen l.er efter (J.)
Joh.12:19
161. vi fara bliva anklagade
Apg.19:40
13 fastän de s. l. på tävlings13 banan allasammans l.
l.Kor. 9:24
13 L.en ss: denne för att vinna
9:24
9:26
13 l.er alltså icke ss.
14 de l. omkring i huset
1.Tlm. 5:13
13 med uthillighet l. framåt
Hebr.12:.
. 15 Icke l.en tID liderlighetens
1.Pet. 4:4
LÖPARE
2 hasta snabbare än ngn l.
2 L. löpa mot varandra

Lös
-lös
barnlös lMos.IS:2
besi1lningslös 2.Tim.3:4
faderlös 2.Mos.22:22
gagnlös Hebr.7:18
gudlös Job 8:13
haltlös Job 15:3
hejdlös Hos.4:18
hemlös S.Mos.26:S
hjälplös I.Kor.12:28
håglös Ords.19:1S
kraftlös Ords.26:7
kärlekslös 2.Tim.3:3
laglös 2.Tess.2:8
3702

Job 9:25
Jer. 51 :31

livlös I.Kor .14:7
lönlös Sak.8:1O
maktlös Job 4:3
menlös Jer.11:19
moderlös Jak.1 :27
mållös Luk.I:20
rådlös I.Mos.42:1
sanningslös Matt.5:11
skuldlös Job 27:17
sorglös Ords.14:16
svarslös Apg.9:22
tallös 4Mos.23:10
trolös 2Mos.21:8
tygellös Ords.29:18
vettlös Ords.IS :21
väglös Job 12:24
värdelös Jer.22:28
värnlös Klag.S:3
ärelös Job 30:8
LÖS

l) jösä', X::1'
gå el.' komma ~t; i 2 Mos.22 :6 (om eld)
övers. komma lös; hif. föra ut; här
övers. släppa lös. Se t.ex. Kasta 30.
2) re(c, i')
torn, innehållslös; värdelös, onyttig;
här plur. re~ med el. utan 'änaUim,
män (plur. av'i§, man); övers. löst folk
(se Folk 5,13). Se: Fåfänglig 5.
3) nåar, 1 ~ ~
skaka, skaka bort; i Dom.16:20 nif. i
betydelsen: skaka sig lös. Jfr lpIl i
Neh.5:13, övers. skaka, skaka bort,
(pass.) varda utskakad; nif. i
Job 38:13,
övers.
skakas bort;
PS.I09:23 ryckas bort. Se: Avhålla 8.
4) baddim, t:l' ~ ~
plur. tomt el. löst tal. Jfr Jes.44:2S;
Jer.50:36, där ordet brukas om människor som talar tomma el. fåfängliga
ord; övers.lögnprofeter.
5) pöSa', JlrOs
stiga, Skrid;, Tträda; ,med prep. be,
övers. gå löst på. Jfr päSa', steg, I.Sam.
20:3.
6) ['ähag], 1 nx
grundbet. trol. -.Jam en, vara enad el.
samlad; end. i Hes.21 :16, hithp. inrikta
sig på en enda sak, samla el. koncentrera sig; övers. hugga lös med all makt.
Se vidare: Makt 37.
7) lerä', X ~
lösa, upplösa; i Dan.3 :25 part. pass.
plur., övers. lösa och lediga. Jfr ~rä'i
Dan.S:12,16, övers. reda ut; hebr. Ud
i Job 37:3, övers. sända åstad.
8) kelim, t:l '? ?
(plur. av klili) kärl, fat, redskap; föremål, ägodelar. Jona 1:5 ordagrant:
kärlen (redskapen, föremålen) som
[funnos] i skeppet; övers. vad löst som
fanns i skeppet. Jfr Håvor 2. Se :
Gods 3.
9)bölfa',
JI ~ ~
här pi. klyva, sönderdela, krossa; i
Hes.13:13 övers. låta bryta lös. Jfr pi. i
Ps.78:1S, övers. klyva sönder; Hes.
13:11 bryta ned; Hab.3:9 klyva. Se:
Krossa 14.

tf

10) SälaJ},

n '7 rO

12) nåtar, 1 ~ ~
grundbet. trol. hoppa (fram el. upp);
hif. få (någon) att hoppa el. röra sig;
lösa, lossa; i PS.I0S:20 övers. låta
släppa lös. Se: Leda (verb) 4, Lösa 6.
13) pötar, 1~~
grundbet. klyva, spränga, öppna;
släppa fri el. lös. Se: Fri 14.
14) l~ros, Aijpoc;
tomt el. löst tal, nonsens, dumheter.
15) ljsis, Xvatc;
lösgivande; i N.T. end. i I.Kor.7:27 i
betydelsen: skilsmässa; övers. bliva lös;
av: lyo, se 16.
16) ljö, Xvw
lösa, lösa upp; lossa, lösgiva; i Upp.
20:3,7 pass. bliva lösgiven; övers.
komma lös. Se: Lösa 13.
17) apoljö, å7roXvw
lösa från (sig), skilja ifrån sig; släppa el.
giva lös, befria, frigiva; av: prep. apa,
från, och lyö, se 16. Se: Fri 34, Frigiva 4, Förlåta 9.
LÖS
Uppdelning: lös, giva lös, släppa lös.
LÖS
l Om eld kommer l.
2 lejde Abimelek l.t folk
2 siillade sig l.t folk tID
3 och skakar mig l.
2 ss.l.t folk plägar göra
2 församlade sig l.t folk
4 ditt l.a tal nödga tID
4 opålitligheten i hs l.a tal
5 skuDe jag gå l.t dirpå
4 känner hsl.a tal
9 låta en stormvind bryta l.
6 Hugg l. med all makt
7 män s. gå l.a och lediga
8 vad l.t s. fanns i skeppet
14 Deras ord syntesl.t tal
15 sök icke att bliva l.
16 åter komma l. för en tid
16 skaD Satan komma l.

2.Mos.22:&
Dom. 9:4
11:3
16:20
2.Sam. 6:20
2.Krön.13:7
Job 11:3
Jes.16:6
27:4
Jer.48:30
Heo.13:13
21:16
Dan. 3:25
Jona 1:5
Luk.24:11
1.Kor. 7:27
Upp.20:3
20:7

LÖS (giva lös)
17 gav folket en fånge l.
Matt.27:15
17 viljen I jag skall giva l.
27:17
17 att jag skaD giva eder l.
27:21
17 gav han dem Barabbas l.
27:26
17 vid högtiden giva en f Ange l. Mark.15:6
17 giva eder judarnas konung l.
15:9
17 hellre giva Barabbas l.
15:11
17 gav dem Barabbas l.
15:15
17 Dirför vm jag giva (J.) l.
Luk.23:l6
17 giv oss Barabbas l.
23:18
17 önskade kunna giva J. l.
23:20
17 Därför vm jag giva (J.) l.
23:22
17 giva eder en fånge l.
Joh.18:39
17 giva eder judarnas konung l.
18:39
17 jag har makt att giva dig l.
19:10
17 ngn utväg att giva hm l.
19:12
17 Giver du hm l., ir du icke
19:12
17 beslutit att giva hm l.
Apg. 3:13
17 vIDe de giva mig l.
28:18
LÖS (släppa lös)
10 släpper l. din förgrymmelse 2.Mos.15:7
10 släpper sin boskap l.
22:5
Il Aron hade släppt dem l.a
32:25
10 han släpper dem l.a
Job 12:15
10 Din mun släpper du l. tID
Ps.50:l9
12 lät slippa (Josef) l.
105:20
13 släppa ett vattenflöde l.t
Ords.17:14
l Dåren släpper sin vrede l.
29:11
10 släppa mina fångar l.a
Jes.45:13
1 släppte Jeremia l. lir stocken
Jer.20:3
10 Nebusaradan släppt hm l.
40:1
17 släppte dem därefter l.a
Apg.17:9

LöSA
-lösa
upplösa Mark. l :7
förlösa 2.Mos.l :16
inlösa 3.Mos.2S:33

sträcka el. räcka ut; skicka el. sända ut;
(i synnerhet i pi.) släppa iväg, släppa
lös. Se t.ex. Ledsaga l.
11) påra', JI J~
släppa, lösa; i 2.Mos.32:2S övers.
slä ppa lös. Tidigare i samma vers förekommer verbet i part. pass., övers.
lössläppt. Att Aron hade släppt folket
(löst) innebar, att han hade förlorat
kontrollen över det; jfr kapitlets början (v. 1-6). Jfr pänti Hes.24:14, övers.
släppa efter. Se: Lösa 6.

l) nå(cä, il ~4
van!. nif. vara ren el. oskyldig; i I.Mos.
24:41 med prep. min, från; övers. vara
löst från; jfr v.8, övers. vara fri ifrån.
Se t.ex. Förlåta 5, Oskadd 1.
2) pödö, il1S
lösa, iÖsköpa: T friköpa, frigiva, befria,
rädda. Se t.ex. Lösen 6.
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LÖSA

Lösaktig - Lösgöra

3) ga'al,

';> ~ ~

befria, återlösa, friköpa, lösa. Se t.ex.
Lösköpa 1.
4) pegujim, D' 1'9
lösen, lösesumma; av: pågå, se 2. Jfr
Lösesumma 1. Se: Lösen S.
S) 'azab,

:l

rv

övergiv~, lä~;;släppa lös; i 2.Mos.
23:S övers. lösa av bördan; denna
övers. går tillbaka på det tidigare i
samma vers nämnda subst. masså' , se
Börd; (subst.) 6. Jfr även Hjälpa S. Se
t.ex. Glömma 2, Pris (II) 3.
6) natar, l n )
grundbet. tröi:'" hoppa (fram el. upp);
hif. få (någon) att hoppa el. röra sig;
lösa, lossa. Se: Leda (verb) 4, Lös 12.
7) pa[a~, il l]~
öppna; lösa, befria. Se t.ex. Frigiva 2.
8) ge'ulla, il ~ ~ ~
friköpande, lösånde (av person el.
egendom); lösen, lösesumma; rätt att
friköpa el. lösa; av: gå' al, se 3; jfr part.
go' el, bördeman. Jfr ge'ullå i 3.Mos.
2S :24, övers. rätt att återbörda;
Rut 4:6 bördesrätt. Jfr art. Bördeman.
Se: Lösen 4.
9) para', V J~
släppa, lösa; i 4.Mos.S:18 (om hår)
övers. lösa upp. Jfr 3.Mos.lO:6, övers.
hava (sitt hår) oordnat; Ords. 1 :2S låta
fara. Jfr Fiendehövding 1. Se: Lös 11.
10) '§ä~ag, , IJtf
giva; i synnerhet: muta; i Job 6:22 med
prep. bit'ag, på grund av, för, för
(någonS) skull; övers. lösa ut. Jfr Hes.
16:33, övers. muta. Jfr Gåva 20.
11) [nagagj,

,

n

grundbet. vara synlig, vara infÖr
(någon); hif. higgig, göra synlig, uppenbara; kungöra, meddela. I Dom.
14:14 har verbet som obj. subst. \tigå"
se Gåta 1; därav övers. lö"sa gåtan. Se
t.ex. Lära 16, Lösning 1.
12) 'a~;;wajil,

il ~ ~O.~

aram. kungörelse, meddelande; av:
[häwå'j = hebr. [!).åwåj, kungöra, meddela (sin mening). Sub st. ' a!).äwåjå
förekommer endast i Dan.S:12, där det
står tillsammans med 'ähidå, se Gåta 3.
Jfr pa. eller haf. av!).äwå' i Dan.2:4,6
(om uttydning av dröm), övers. meddela; pi. av [!).åwåj i Job lS:17, övers.
kungöra; 32:10,17 (om mening) lägga
fram.

13) lyö,

AVW

lösa, lösa upp; lossa, lösgiva. Jfr Matt.
S:19, övers. upphäva; Mark.1 :7; Luk.
3:16; Joh.1 :27; 2.Pet.3:10,12 upplösa
(pass. upplösas); Joh.2:19; Ef.2:14
bryta ned; Joh.S:18; 7:23; lJoh.3:8
göra om intet (pass. göras om intet);
Joh.10:3S (pass.) bliva om intet; Apg.
2:24 göra en ände på; 13:43 (pass.)
åtskiljas; 22:30 låta taga av (någon)
bojorna; 27:41 (pass.) brytas sönder;
2.Pet.3:11 (pass.) gå till sin upplösning; Upp.5:2 bryta. Se: Lös 16.
14) utf.ord.
IS) aniemi, åviT/pt
grundbet. skicka upp el. bort; låta gå,
släppa; lösa, lossa; av: prep. ana (i
sammansättningar ofta = upp) och
hiemi, kasta; skicka. Jfr Apg.27:40,
övers. lösgöra; Ef.6:9 upphöra att
bruka (= avstå från); Hebr.13:S lämna.
16) katargeö, KaTap'Y€W
lämna el. göra overksam; göra om
intet; göra slut på, avskaffa; av: prep.
kata (här med förstärkande innebörd)
och argeö, vara overksam (av: argos, se
t.ex. Fåfanglig IS, Lat S). I Rom.7:2,6

3705
24 - Illu'irrcpr Bihel-lexlkoll

står verbet i pass. åtföljt av prep. apo,
från; därav övers. vara löst från.
Katargeö förekommer nästah uteslutande hos Paulus och är ofta övers.
göra om intet, t.ex. Rom.3:3,31; Ef.
2:1S. Jfr 1.Kor.13:11, övers. lägga
bort; 2.Tess.2:8 tillintetgöra.

4) aselgeia, åOEA'Y€La
utsvävningar, tygellöshet, lösaktighet.
2.Pet.2:7 ordagrant: av de gudlösas
vandel i lösaktighet.

LÖSA

LÖSAKTIG
l skaffa bort det I.a väsendet
Hos. 2:2
4:10
2 gm sitt l.a leverne ej föröka sig
4 pinades av mskornas La vandel 2.Pet. 2:7

Uppdelning: lösa; lösa (= tyda).

LÖSAKTIGHET

LÖSA
l l.t från din ed
l.Mos.24:41
2 l. med ett får
2.Mos.13:13
13:13
2 om du icke vill l. det
13:13
2 förstfött av mska skall du l.
2 förstfött bland söner I.er jag
13:15
23:5
5 hjälpa hm att l. av bördan
34:20
2 bland åsnor.•.1. med ett får
34:20
2 förstfödd skall du l.
8 efter det han sålt sig, l. ut
3.Mos.2S:48
25:48
3 av hs bröder må l.
25:49
3 må hs farbroder l. hm
3 annan nära blodsförvant l. hm
25:49
3 må han själV l. sig
25:49
25:54
3 icke bliver l. t
27:13
~ om ägaren vill l. djuret
27:15
3 s. helgat sitt hus vill l.
27:19
3 s. helgat åkern vill l. den
27:20
3 Om han icke Ler åkern
27:20
3 så får åkern sedan icke l.s
2 l. det efter det värde
27:27
27:27
3 icke Les, så skall det säljas
3 får sådant varken säljas eller l.s
27:28
2 tillspillogiven får aldrig l.s
27:29
3 Om ngn villt. av sin tionde
27:31
27:33
3 heligt, det får icke l.s
4 voro 1.ta gm leviterna
4.Mos. 3:49
9 prästen l. upp kvinnans hår
5:18
18:16
2 vad angår dem s. skola l.s
10 av edert gods för att l. mig
Job 6:22
6 H.l.erde fångna
Ps.146:7
7 lös säcktygsklädnaden
Jes.20:2
45:1
7 l. svärdet från kon. länd
7 den fjättrade l.s ur sitt tvång
51:14
52:2
7 lös banden från din hals
58:6
6 att I Len okets band
7 nu l.er jag dig ur kedjorna
Jer.40:4
Matt.16:19
13 allt vad du Ler på jorden
13 skall vara l.t i himmelen
16:19
18:18
13 allt vad I l.en på jorden
18:18
13 skall vara I.t i himmelen
21:2
13 l.en dem och fören dem
Mark. 7:35
13 hs tungas band l.tes
13 l.en den och fören den hit
11:2
11:4
13 och de !.te (åsnefålen)
13 Varför l.en I fålen
11:5
14 och hs tungal.tes
Luk. 1:64
13 l.er icke var och en sin oxe
13:15
13 på sabbatsdagen I.s från
13:16
13 l.en den och fören den hit
19:30
13 frågar varför I l.en den
19:31
13l.te fålen, frågade ägarna
19:33
13 Varför l.en I fålen
19:33
13 L.en (Lasarua), låten hm gå
Joh.ll:44
Apg. 7:33
13 Lös dina skor av dina fötter
13 icke värdig l. av hs fötter
13:25
15 allas bojor l.tes
16:26
16 mannen dör, är hon I.t
Rom. 7:2
16 nu äro vi l.ta från lagen
7:6
13 s. l.t oss från våra synder
Upp. 1:5
13 Lös de fyra änglar
9:14
13 de fyra änglarna l. tes
9:15

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

LÖSA (= tyda)
11 tre dagar icke l. gåtan
12 skicklighet att l. gåtor

Dom_14:14
Dan. 5:12

LÖSAKTIG
Se även: Otukt, trolöshet, lättsinnig,
utsvävningar, njutning, vällust.
LÖSAKTIG

l) zenunim, tJ ' ) 1 ) r
hor, otukt, lösaktighet:otrohet, trolöshet; i Hos.2:2 övers. lösaktigt väsende;
av: zånå, se 2. Ordet brukas i synnerhet om trolöshet mot Herren i form av
avgudadyrkan osv. Se: Otukt 2.
2) zana, il) r
bedriva hor
otukt, vara otrogen el.
trolös; i HosA:1 O hif. övers. genom sitt
lösaktiga leverne. Jfr l}al i 3Mos.
19:29, övers. förfalla i skökoväsende;
hif. i samma vers, övers. låta (någon)
bliva en sköka; 2.Krön.21:11,13 förleda (någon) till trolös avfållighet; Hos.
4:18 bedriva otukt; 5:3 bliva en sköka.
Se t.ex. Löpa l, Otrogen 2, Otukt 1.

etT

Hos. 4:11
L. taga bort förståndet
Mark. 7:22
ondska, svek, l., avund
Rom.13:13
vandel icke i otukt och 1.
2.Kor.12:21
l. s. de hava övat
köttets gärningar ... orenhet, l.
Gal. 5:19
Ef. ' 4:19
överlämnat sig åt l.
levat i l. och onda begärelser l.Pet. 4:3
2.Pet. 2:2
många efterföljare i sin l.
locka gm sin l. till sig mskor
2:18
missbruka vår Guds nåd till I.
Jud. v.4

LÖSBRYTA
Ahas lösbröt sidolisterna
2.Kon.16:17
lösbröt ock Hiskia från dörrarna
18:16
lösbröt beläggningen från gyllene
24:13

LÖSEN
Se även: Lösa, lösepenning, lösesumma, friköpa, frigiva, försoningspenningar , försoningsgåva, bördeman, förlossning, träl, träldom.
Lösen
Vad Bibeln berättar om lösköpandet
av trälar är intressant från flera synpunkter. I det gamla Israel, lU<:som
bland de kringboende folken, betraktades träldomen som en helt naturlig
sak. Varken folkets ledare eller ens
profeterna uppträdde emot eller
fördömde träldomen som institution,
men man var noga med att lageIls
föreskrifter skulle följas, och enligt
dessa skulle trälen ha möjlighet att bli
friköpt. Friköpandet av trälar omtalas
också hela konungatiden igenom och
till och med i Nehemjas tid efter
exilen. Som ett starkt religiöst motiv
för detta anfördes, att Israels barn
skulle tänka på att de själva ttade varit
trälar i Egypten, tills Herren befriade
dem. Trälen friköptes med penningar
eller arbete. Hade han egna medel;
kunde han själv utlösa sig. Det ålåg
trälens närmaste anhöriga att se till, att
deras broder blev friköpt. Ä ven egendom kunde lösköpas, se vidare under:
Bördeman. Den som hade tillfogat sin
nästa skada på hans egendom och
därigenom ådragit sig skuld, friköpte
sig från denna genom penninglösen.
Varje förstfödd israelit av mankön
tillhörde Herren, men friköptes från
tempeltjänsten genom erläggande av
fem siklar silver till prästen. Se:
Förstfödd. Hela offerväsendet i Israel
byggde på principen om ett friköpande
från skulden och Guds vredesdom genom frambärandet av felfria offer. Se:
Försoning.
LÖSEN

1) hinnam, D; il
av nåd (gratis); 'för intet; i 2.Mos.
21 :2,11 övers. utan lösen. Se:
Fåfång 3.

2) pigjon, 1 i ' "19

hor, otukt, lösaktighet, otrohet, trolöshet; av: zånå, se 2. Se: Avfällighet 2,
Otukt 3.

lösen, lösesumma; 'av: pågå, se 6.
3) 'ogejJ, '1 ,'V
det överskjutande el. återstående; i
3.Mos.2S :27 övers. lösen för de återstående åren; part. av 'ågap, bli över,
återstå. Ordet är här obj. till hif. av
§ub, vända tillbaka; hif. föra el. giva
tillbaka; övers. betala. Jfr 'ogep i
2.Mos.26:12, övers. överskott.
4) ge'ullä,
il2~. ~
friköpande, lösande (av person el.
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3) zenu[, n 1 ) !

egendom);
Lösa 8.

lösen,

lösesumma.

Se:

S) pegujim, D '. 1 '9

lösen, lösesumma; av: pågå,se 6.
6) pada, il' 9
lösa, löSkÖp;, T friköpa, frigiva, befria,
rädda; i 4.Mos.18:1S-17 (om prästerna) övers. taga lösen för. Se t.ex.
Lösa 2.
7) kojJär, l? '::J
försonings. el. iösepenning; av: [kåpar j,
se t.ex. Försona 1. Jfr Försoningspenningar. Se: Lösepenning 1, Plikta l.
8) k/isäjJ, '1 ~:'l
silver; (som beiainingsmedel) penningar. Se: Penning 1.
9) td!za[, nOD
ego det som äf undertill; som adv. el.
prep. under; i stället (för); i Jes.43:4
övers. till lösen för. Se: Lön 10.
10) antdllagma, åVTaAAa'Ypa
det som gives el. tages i utbyte (för
något), byte, utbyte; av: antallassö,
byta ut (något) mot (något annat).
Detta verb är i sin tur sammansatt av
prep. anti, se 12, och allåssö, göra
annorlunda, förändra, förvandla; giva
el. taga i utbyte (av: IDos, annan).
11) ly tron, AVT pOV
lösen, lösepenning; av: lyö, se Lösa 13.
Ord~t är åtföljt av uttrycket anti
pollön, för många (anti, se 12).
12) antilytron, åVTiAVTPOV
lösen,_ lösepenning; av: prep. anti,
stället för, och lytron, se Il.
LÖSEN
1 givas fri, utan l.
2.Mos.21:2
1 givas fri, utan l.
21:11
2 give hari till I. för sitt liv
21:30
3 betala I. för återstående
3.Mos.25:27
4 ss. 1. för sig betala
25:51
4 få år återstå ... betala l.
25:52
5 till l. för de 273 personer
4.Mos. 3:46
5 l. för de övertaliga bland
3:48
6 tager l. för förstfött
18:15
6 tager 1. för ... orena djur
18:15
18:16
6 skall du taga l. för dem
18:17
6 må du icke taga l.
7 icke l. för dråpares liv
35:31
7 Ej heller taga l. för
35:32
8 s. utgöra l. för personer
2.Kon.12:4
2 För dyr är l. för hs själ
Ps.49:9
Jes.43:4
9 giver jag mskor till l.
9 folk till l. för ditt liv
43:4
10 giva till l. för sin själ
Matt.16:26
20:28
11 giva sitt liv till l. för många
10 giva till l. för sin själ
Mark. 8:37
10:45
Il sitt liv till 1. för många
l.Tim. 2:6
12 gav sig själV till 1. för alla

LÖSEPENNING
1) kOjJär, l p. '::J
försonings- eC lösepenning; av: [kåpar j,
se t.ex. Försona 1. Se: Lösen 7.
LÖSEPENNING
l skulle I. bliva ålagd
2.Mos.21:30
l I.en har jag nu fått
Job 33:24
l giva Gud l. för hm
Ps.49:8
Ords. 6:35
Il. aktar han alls icke på
1 sin rikedom ss. l. för sitt liv
13:8
l given ss. I. för den rättfärdige
21:18
l giver Egypten till I. för dig
Jes.43:3

LÖSESUMMA
1) klisäp happigjom, D i '"1!? iJ '1 ~?
lösepenningar, lösesumma;' käsäp,
Lösen 8; pigjom, lösen (jfr Lösen 2).
Enligt 1!:ere i 4.Mos.3:5 l skall i stället
läsas: käsäp happegujim (se Lösen S).

'se

LÖSESUMMA
Il.n av dem s. voro övertaliga
l Mose gav I.n åt Aron

4.Mos. 3:49
3:51

LÖSGIVA
(Pilatus) lösgav den de begärde
När de blivit l.na
Timoteus har blivit I.en

Luk.23:2S
Apg. 4:23
Hebr.13:23

LÖSGÖRA
Apg.27:40

lösgjorde de rodren
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Lösköpa - Lövverlc
lom I icke kunnen säga mig l.en
l säga oss I.en på gåtan

LÖSKÖPA
1) gii'al, ';> X l

befria, återiöSa, friköpa, lösköpa. Se
t.ex. Lösa 3.
2) lytroö, AV'TPOW
frigiva mot lösepenning, lösköpa; i
l.Pet.l :18 pass. bliva lösköpt; av:
lytron , se Lösen Il.
LÖSKÖPA
1 utan penningar bliva l.ta
l H. skall l. hm
2 l.ta från den vandel Iförden

Jes.52:3
Jer. 31 :11
l.Pet. 1 :18

LöSMUNT
s. är l. kommer i olycka
s. är l. må du ej giva dig i lag

Ords.13:3
20:19

LÖSNING
-lösning
avlösning lob 14:14
upplösning l.S~.14 : 16
LöSNING

1) [niigag) , , J J
grundbet. varå synlig, vara inför
(någon); hif. higgiq., göra synlig, uppenbara; kungöra, meddela; här (om
J:ti~ä, gåta) övers. säga lösningen. Se
t.ex. Lösa Il.
T

LÖSNING
l sägen mig l.en på den

Dom.14:12

l har du icke sagt I.en på den
l Icke ens åt ... har iag sagt I.en
l sade (Simson) henne I.en

Il.en på gåtan åt sina landsmän
l s. sagt I.en på gåtan

14:13
14 :15
14:16
14 :16
14 :17
14 :17
14 :19

LÖSRIVA
blev en sten l.en
en sten blev l.en frän berget

Dan. 2 :34
2:45

LÖSSLÄPPA
Mose såg alt folket var l.t

2.Mos.32 :25

LöT
deras l.ar voro höga
l.arna fullsatta med ögon

Hes. 1:18
1 :18

-löv
LÖV
fIkonlöv l.Mos.3 :7
olivlöv l.Mos.8:11
LÖV
på fly kten av prasslande l .
3.Mos.26:36
hämten l. av olivträd
Neh. 8:15
och l. av myrten
8:15
skrämma" ett l. s. drives av
J ob 13:25
ett t räd vars l. icke vissna
Ps. 1 :3
låt dem bliva ss. virvlande l.
83:14
rättfärdiga grönska likasom l .
Ords. ll:28
Jes. 1 :30
ss. en terebint med vissnade l.
deras l. fly ga bort ss. stoft
5 :24
ss. virvlande l. för stormen
17 :13
och Karmels skogar fälla sina l.
33 :9
lik vissnade l. frän vinrankan
34:4
vissnade allasammans ss. 1.
64:6
till och med Len äro vissnade
Jer. 8:13
bevarar sina l. grönskande
17 :8

vars l. icke skola vissna
deras l. till läkedom
utom allenast l.
l.en spricka ut, då veten I
skura kvistar och l. på fälten
ett fikonträd s. hade l.
fann han intet annat än l.
och l.en spricka ut, då vete n I
trädens l. tjänade till läkedom

Hes.47 :12
47 :12
Malt.21:19
24:32
Mark.ll:8
11:13
11 :13
13:28
Upp.22:2

LÖVHYDDA
ät sin boskap gjorde han l.or
skolen I bo i l.or sj u dagar
infödingar i Israel bo i l.or
jag lät Israels barn bo i l.or
Israels barn skulle bo i l.or
gören l .or ss. föreskrivet
församlingen gjorde sig l.or

l.Mos.3 3:17
3.Mos.23 :42
23 :42
23:43
Neh. 8 :14
8 :15
8 :17

LÖVHYDDOHöGTID
Se även: Lövhydda, högtid , skördehögtid , bärgningshögtid, skörd, avkastning, gröda, inbärgning.
Lövhyddohögtiden
Lövhyddohögtiden (l).ag hassukko!,
hyddornas högtid) firades av israeliterna lS .-22.Tishri (den sjunde månaden,
motsvarande september-oktober). Under denna högtid lämnade alla sina
bostäder för att bo i lövhyddor, detta
till minne av Guds beskydd under
ökenvandringen, då israeliterna bodde
i lövhyddor, 3.Mos.23:39-43. Festen

kunde också ses i relation till inbärgningen av skörden och gick då under
namnet skördehögtid el. b ärgningshögtid , 2.Mos.23:16; 34:22; S.Mos.
16:13 .
Efterhand synes man ha upphört
att fIra lövhyddohögtiden, men efter
återkomsten från Babel återupptogs
fIrandet på nytt, Neh.8:13 ff.
Ä ven under nytestamentlig tid firades lövhyddohögtiden, som särskil t
omtalas ilohannesevangeliet (t.ex.
7 :2 ff.). Se även art. Högtid.
LÖVHYDDOHÖGTID
samma sjunde månad är H. l.
3.Mos.23:34
L.en skall du hålla
5.Mos.16 :13
16:16
vid veckohögtiden och vid l.en
vid I.en Qäsa upp lag)
31 :10
(Salomo) offrade vid l .en
2.Krön. 8 :13
de höUo l.e n
Esr. 3 :4
och för att rtra Len
Sak. 14:16
icke drager upp för att fira l.en
14:18
icke draga upp för att fira Len
14:19
judarnas l. var nu nära
Joh. 7:2

LÖVRIK
i högtidsled , med I.a kvistar

LÖVVERK
dess stam växte hög, omgiven av l. Hes. 19:11
Dess l. var skönt
Dan. 4 :9
riven bort dess l.
4 :11
Trädet s. hade ett så skönt l.
4 :18

A vsnitt aven gammaliagruile.
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Ps.ll8 :27
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